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1 Indledning 
Det er kommunalbestyrelsen, der udstikker målene og 
serviceniveauet for spildevandsplanlægningen i 
Hvidovre Kommune. 
 
Til dagligt bliver spildevandsområdet varetaget af 
kommunens Plan- og Miljøafdeling, som 
miljømyndighed, og af forsyningsselskaberne HOFOR 
og BIOFOS, der står for hhv. bortledning og rensning af 
spildevand og regnvand 
 
Nærværende Tillæg nr. 1 til Hvidovre Kommunes 
Spildevandsplan 2017 indeholder en beskrivelse af 
statussituationen for spildevandssystemet, samt en 
beskrivelse af større anlægsprojekter.  
 
Spildevandsplanen, der suppleres af tillæg til planen, 
udgør Hvidovre Kommunes administrative grundlag, og 
sætter retningslinjerne for forsyningerne HOFOR og 
BIOFOS arbejde i Hvidovre Kommune. 
 
Spildevandsplanen såvel som nærværende tillæg er 
udarbejdet i samarbejde imellem Hvidovre Kommune 
og forsyningsselskaberne HOFOR og BIOFOS. 
 
I hoveddokumentet Spildevandsplan 2017 indgår 
målsætninger og administration, organisering af 
spildevandsområdet, strategi for takstudvikling og 
relationer til lovgivning og anden planlægning.
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2 Statusbeskrivelse – Sådan sker afledning af 

regn- og spildevand i Hvidovre Kommune 
 

2.1 Forsyningens afløbssystem 
 

I Hvidovre Kommune er oplandet hvorfra der afledes 
vand ca. 2.000 ha. Der er ca. 52.800 indbyggere og 
flere industriområder. Det største industriområde findes 
på Avedøre Holme. Hvidovre Kommune er stort set 
fuldt udbygget og alle eksisterende ejendomme har 
mulighed for at blive tilsluttet afløbssystemet.  
 
Afløbssystemet i Hvidovre Kommune består af:  

• ca. 300 km afløbsledninger 

• ca. 11 km åbne kanaler/grøfter 

• ca. 15.500 stik svarende til ca. 90 km offentlige 
stikledninger 

• 18 pumpestationer 

• 24 overløbsbygværker 

• 20 bassiner – åbne, lukkede og rørbassiner 
 

Derudover er Hvidovre Kommune medejer af en række 
fælleskommunale anlæg i tilknytning til BIOFOS. 
 
Afløbssystemet i Hvidovre er geografisk overordnet 
opdelt i to dele. Den østlige del er primært 
fælleskloakeret, og spildevand og regnvand ledes 
samlet til Renseanlæg Damhusåen. Den 
fælleskloakerede del er anlagt i årene 1930-1950.  
I den vestlige del af Hvidovre er afløbssystemet primært 
separatkloakeret. Her ledes spildevandet til 
Renseanlæg Avedøre, mens regnvandet ledes til 
nærliggende vandområder og til slut ud i Køge Bugt. 

 

 

Kort 2.1a  

Kloakeringsform angivet 

i fælleskloakerede, 

separatkloakerede og 

spildevandskloakeret. 

 

I fælleskloakerede 

områder ledes regnvand 

og spildevand til samme 

ledning. 

 

I separatkloakerede 

områder ledes regnvad 

og spildevand til hver 

sin ledning. 

 

I spildevandskloakerede 

områder er der 

udelukkende kloakeret 

for spildevand. 

 

I regnvandskloakerede 

områder er udelukkende 

kloakeret for regnvand.  
 
Ejendomme hvor alt 
regnvand håndteres ved 
nedsivning og som er 
udtrådt af 
kloakfællesskabet i 
forhold til tag- og 
overfladevand er 
registreret i kortet som 
udtrådt af 
kloakfællesskabet for 
regnvand. 
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Den separatkloakerede del af afløbssystemet er anlagt i 
perioden 1960-1980. 

Fra det separatkloakerede område er det udelukkende 
spildevandet, der transporteres til renseanlæggene 
imens det fra de fælleskloakerede områder er både 
regn- og spildevand, der ledes til rensning på 
renseanlæggene. 

Opdelingen af afløbssystemet i fælleskloakeret og 
separatkloakeret områder er vist på Kort 2.1a. Af kortet 
fremgår det ligeledes, hvilke områder der udelukkende 
er spildevandskloakeret og hvilke der udelukkende er 
regnvandskloakkeret. Ejendomme hvor alt regnvand 
håndteres ved nedsivning og som er udtrådt af 
kloakfællesskabet i forhold til tag- og overfladevand er 
registreret i kortet ud fra HOFORs opgørelse af 
regnvandsudtrådte ejendomme. Kortet kan også ses på 
www.plansystem.dk 
 
Områder der udelukkende er spildevandskloakeret er 
primært kolonihaver. Der er ca. 550 varige kolonihaver i 
Hvidovre Kommune. De er fordelt på 4 områder: 
Præstemosen, Kettehøj, Kettehøj II samt Dahlia. 
Kolonihaverne er siden sidste spildevandsplan blevet 
kloakeret, så spildevandet nu kan ledes til kloak. Det 
kan ikke forventes at alle kolonihaveboliger er tilsluttet 
systemet, da der ikke har været tilslutningspligt ved 
etableringen af kloaksystemet. Der er ikke flere 
ukloakerede, varige kolonihaver i Hvidovre. 
 
Der er 2 ikke-varige kolonihaver i kommunen. Den ene 
Haveforeningen Kystengen kloakeres i 2017, mens den 
anden Haveforeningen Svarø forbliver ukloakeret. 

 
  

Kort 2.1b  

Områder hvorfra vand 

ledes til rensning på 

henholdsvis 

Renseanlæg 

Damhusåen og 

Renseanlæg Avedøre. 
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Områder der udelukkende er regnvandskloakkeret er 
primært vejarealer. 
 
Derudover er en ejendom inden for kloakopland ikke 
tilsluttet forsyningens afløbssystem. Det drejer sig om  
“Halmhuset”, Byvej 83D. Ejendommen afleder 
spildevandet gennem bundfældningstank til pileanlæg 
uden nedsivning. 
 
Afløbssystemer, der påvirkes af nedbør, er 
regnvandssystemer og fællessystemer.  
 
Fra det separatkloakerede område (Kort 2.1.a) afledes 
regnvand som beskrevet til nærliggende recipient. I 
nogle tilfælde bremses vandet i bassiner inden 
udledningen. I bassinerne sker der ligeledes en simpel 
rensning af regnvandet, primært ved at partikler 
bundfælles. 
 
Fra fælleskloakerede områder vil der i forbindelse med 
kraftig regn ligeledes kunne ske en udledning til 
recipient. Udledning til recipienten vil imidlertid 
udelukkende forekomme, når der sker en belastning af 
systemet, der er større end det afløbssystemet er 
dimensioneret til. Overløb etableres for at undgå, at 
vandet medfører skader eller udgør en 
sundhedsmæssig risiko. Udledning vil i de tilfælde ske 
via såkaldte overløbsbygværker. Overløbsbygværker 
kan i nogle tilfælde være efterfulgt af et bassin.  
 
Af Kort 2.1c ses hvilke recipienter der udledes vand til 
fra afløbssystemer der påvirkes af regnvand. (Se i 
øvrigt afsnit 2.6 der omhandler recipienter).

 

  

Kort 2.1b   

Områder hvorfra vand 

ledes til rensning på 

henholdsvis 

Renseanlæg 

Damhusåen og 

Renseanlæg Avedøre. 

 
 

Kort 2.1c 
Udledning af regnvand og 
overløbsvand til recipienter  
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Bassiner, udledningspunkter og overløbsbygværker 
fremgår af Bilag 2.1a.  
 
På grund af Hvidovre Kommunes flade terræn er der 
flere steder i afløbssystemet indbygget pumpestationer. 
Pumpestationerne er vist på Bilag 2.1b. 

 
Den fysiske tilstand af afløbssystemet i Hvidovre 
Kommune beskrives af HOFOR som generelt at være 
god. Det skyldes, at afløbssystemet tidligere 
systematisk er blevet TV-inspiceret, og at alle 
væsentlige skader i den forbindelse er blevet udbedret.  
 
HOFOR driver afløbssystemet, og er ligeledes 
ansvarlige for, at tilstanden af afløbssystemet og 
behovet for renovering løbende vurderes. Den løbende 
renovering skal udføres således, at der er bedst mulig 
balance imellem planlagt fornyelse, renoveringer og 
drift, under hensyntagen til konsekvenserne, hvis 
funktionen af de forskellige dele af ledningsnettet ikke 
fungerer efter hensigten.
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2.2 Afledning uden for kloakområder 
Uden for kloakerede områder sker der kun afledning af 
spildevand fra ejendomme:  

• Quarkcentret, Avedøre Tværvej 56, der ejes af 
Hvidovre Kommune. Ejendommen afleder 
spildevand gennem bundfældningstank til 
pileanlæg uden nedsivning, der opfylder krav til 
SOP, det vil sige reduktion af organisk stof og 
fosfor samt nitrifikation. Regnvandet afledes til 
faskine. Afledningsforholdene fortsætter som 
udgangspunkt uændret, så længe ejendommen 
anvendes til brug for Hvidovre Kommunes 
byøkologiske naturcenter. 

Der er ikke udpeget områder med renseklasser i 
Hvidovre Kommune. 
 
 

 
Pileanlæg på Quarkcentret 

2.3 Private spildevandsanlæg 
Ud over HOFOR findes der en række andre ejere af 
spildevandsanlæg i Hvidovre Kommune. 
 
Fælleskommunale anlæg 
Der findes flere fælleskommunale anlæg placeret i 
Hvidovre Kommune. Der er tale om: 

• Renseanlæg Avedøre med udløbsledninger  

• Hovedspildevandsledning fra de nordlige 
Harrestrup Å oplande. (bilag 2.3) 

• Hovedspildevandsledning fra Brøndby Strand. 
(bilag 2.3) 

 
Vejdirektoratets anlæg  
Vejdirektoratets anlæg i Hvidovre Kommune omfatter 
følgende anlæg: 

• Regnvandsanlæg med bassin for afvanding af 
Holbækmotorvejen fra Byvej og Ringstedbanen 
med udløb til Fæstningskanalen. 

• Regnvandsanlæg for afvanding af 
Holbækmotorvejens strækning fra Byvej til 
Damhusåen, tilsluttet Damhusåen via HOFORs 
afløbssystem. 

• Regnvandsanlæg for Vallensbæk-
Tårnbymotorvejene st. 55700 til st. 59150, 
tilsluttet Østre Landkanal. 

• Regnvandsanlæg for Vallensbæk-
Tårnbymotorvejene fra Køgebugtbanen til st. 
55700, tilsluttet Fæstningskanalen. 

 

Pumpesystemerne på Avedøre Holme 
Afvandingskanalerne i den sydlige del af Hvidovre 
Kommune, ved Avedøre Holme drives af ”Pumpe- og 
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Digelaget Avedøre Holme” (PDAH). Pumpe- og 
Digelagets formål er at sikre Avedøre Holmes 
inddæmmede og tørlagte areal mod vandindtrængning 
og manglende afvanding. Laget varetager således drift 
og vedligeholdelse af pumpestation, 
risterensningsanlæg, kanaler og disses omgivelser 
samt det oprindelige havdige. Anlæggenes omfang 
fremgår af vedtægterne for pumpe- og digelaget. 
 
Private spildevandslaug 
Der er etableret et privat spildevandslaug for 
ejendommene på Storegade 21-23.  
 
Øvrige afvandingsanlæg 
Følgende virksomheder har etableret egen 
regnvandsafledning med udledning direkte til recipient: 

• DONG, Avedøreværket 

• DSB, Vestbanen 
 

2.4 Industrispildevand 
Hvidovre Kommune giver tilslutningstilladelser til 
virksomheder med processpildevand beliggende i 
kommunen. Der vil i en del tilslutningstilladelser indgå 
vilkår om prøvetagning. Der kan være tale om en enkelt 
stikprøve men også om prøveprogrammer, hvor 
kvaliteten af spildevandet følges. Virksomheder der 
tilleder store mængder spildevand med et højt indhold 
af organisk materiale (BOD og COD) eller 
næringsstoffer (kvælstof og fosfor) betaler desuden et 
særbidrag til HOFOR. På baggrund af resultaterne af 
prøverne prioriteres indsatsen over for virksomhederne 
med henblik på at reducere udledningen af 
miljøfremmede stoffer. 

2.5 Renseanlæg 
Hvidovre Kommune afleder spildevand til BIOFOS, der 
er en fusion af spildevandsselskaberne 
Lynettefællesskabet og Spildevandscenter Avedøre. 
Bag fusionen står 15 kommuner, bl.a. Hvidovre 
Kommune. BIOFOS driver tre renseanlæg, Lynetten, 
Avedøre og Damhusåen, hvoraf Hvidovre Kommune 
leder vand til Renseanlæg Avedøre på Avedøre Holme 
i Hvidovre Kommune og Renseanlæg Damhusåen ved 
Kalveboderne i Københavns Kommune.  
 
Renseanlæg Avedøre modtager ca. 40 % af 
kommunens spildevand og Renseanlæg Damhusåen 
modtager ca. 60 % af kommunens spildevand.  
 
Den østlige del af Hvidovre Kommune afvandes til 
Renseanlæg Damhusåen imens vandet fra den vestlige 
del af kommunen ledes til Renseanlæg Avedøre. (Se i 
øvrigt Kort 2.1b)  
 
Samlet afleder Hvidovre Kommune ca. 3,0 mio. m3 
spildevand om året til de to renseanlæg. Hertil kommer 
regnvand fra de fælleskloakerede områder i den østlige 
del af kommunen, som også ledes til rensning på 
Renseanlæg Damhusåen.  
 
Til Renseanlæg Avedøre ledes der også opsamlet 
perkolat fra AV-Miljø og procesvand fra Avedøreværket. 
De to spildevandsoplande til henholdsvis Renseanlæg 
Avedøre og Damhusåen er vist på Kort 2.1b. 
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For at kunne opfylde kravene til vandmiljøet er både 
Renseanlæg Avedøre og Renseanlæg Damhusåen 
bygget til videregående biologisk rensning med 
kvælstof- og fosforfjernelse. 
 
Ved renseprocessen dannes slam i den mekaniske og 
biologiske renseproces. Slam fra den mekaniske 
renseproces ledes direkte til rådnetankene. På 
Renseanlæg Damhusåen afvandes det biologiske 
slam, inden det ledes til rådnetankene for at hæve 
tørstofindholdet. Denne afvanding kaldes for 
forafvanding. På Renseanlæg Avedøre foretages en 
fortykning af det biologiske slam for at hæve 
tørstofindholdet inden det ledes til rådnetankene. 
 
Slammet udrådnes i rådnetanken, hvorved der dannes 
biogas, der kan anvendes til produktion af strøm og 
varme til renseanlæggets drift. Der kører desuden et 
forsøg, hvor biogassen aftages af naturgasselskabet 
HMN, der renser biogassen og leder den ud på 
naturgasnettet. Det udrådnede slam ledes fra 
rådnetankene til slutafvanding, for at hæve 
tørstofindholdet inden slammet fortørres og 
forbrændes. Rejektvand fra både for- og slutafvander 
ledes til luftningstankene.  
 

Det afvandede slam fra Renseanlæg Damhusåen 
transporteres til Renseanlæg Lynetten, hvor det 
afbrændes. På Renseanlæg Avedøre foregår 
afbrændingen i renseanlæggets eget 
slamforbrændingsanlæg. Forbrændingsanlægget er 
forsynet, med røggasrensning, og asken fra anlægget 
deponeres på miljøgodkendt depot på Renseanlægs 
Avedøres område.  
 
 
  

Renseanlæg Avedøre 
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2.6 Recipienter  
Der udledes vand fra afløbssystemet i Hvidovre 
Kommune til følgende fire recipienter, der alle er en del 
af Vandområde Køge Bugt: 

• Damhusåen/Harrestrup Å 

• Fæstningskanalen 

• Kalveboderne 

• Køge Bugt 

 
Recipienterne påvirkes ved udledning af regnvand fra 
systemer der udelukkende afleder regnvand samt ved 
aflastninger af regnfortyndet spildevand fra 
fælleskloakerede områder.  
 
Desuden leder Renseanlæg Damhusåen renset 
spildevand ud i Øresund, men aflaster til Kalveboderne. 
 
De områder i Hvidovre Kommune, som afleder til de 
enkelte recipienter, fremgår af Kort 2.1c.  
Regnbetingede udledninger fremgår af Bilag 2.1a og 
indberettes til PULS. Seneste indberetninger kan ses 
via Danmarks Arealinformation.  
 
HOFOR foretager løbende justeringer i data og 
modeller hvor ud fra belastningen af recipienterne 
udregnes.  
 

Tabel 2.7 viser en oversigt over vandområder og deres 
målsætninger ifølge Vandområdeplan 2015-20211 og 
den tilhørende bekendtgørelse om miljømål2.  
 
I det efterfølgende er hver enkel recipient gennemgået. 

                                                           
1 Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland, 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 2016 
2 Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og 
grundvandsforekomster, Bek nr. 795 af 24. juni 2016 

Vandområde Miljømål Nuværende samlet tilstand  
 

Harrestrup Å 
(Blødbunds-vandløb) 

God økologisk tilstand,  
Senest 22/12/15 
God kemisk tilstand 
Senest 22/12/21 

Ukendt tilstand/potentiale 
 

Fæstningskanalen  
(Kunstigt anlagt sø) 

Godt økologisk potentiale 
Seneest 22/12/15 
God kemisk tilstand 
Senest 22/12/15 

Ukendt tilstand/potentiale 

Køge Bugt inklusiv 
Kalveboderne 
(Kystvande) 

God økologisk tilstand 
Senest 22/12/21 
God kemisk tilstand  
Senest 22/12/15 

Moderat økologisk tilstand 

Tabel 2.7 
Oversigt over vandområder og 
deres målsætninger ifølge 
Vandområdeplan 2015-2021 
og den tilhørende 
bekendtgørelser om miljømål. 
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 Damhusåen/Harrestrup Å 
Damhusåen/Harrestrup Å er stærkt præget af at ligge i 
et storbyområde. Den høje befæstelsesgrad i oplandet 
medfører, at regnvand hurtigt ledes ud i vandløbet, som 
derfor må have en stor vandføringsevne for at kunne 
lede vandet væk. Syd for Ballerup Boulevard fremstår 
åen derfor på flere strækninger flisebeklædt, og under 
regnskyl kan vandføringen blive så stor, at dyr, planter 
og bundmateriale bliver skyllet ud af vandløbet. På 
trods af dette opstår der situationer, hvor åen ikke kan 
rumme de store vandmængder. Samtidig sker der kun 
en lille udsivning fra grundvandsmagasinerne, hvilket 
medfører, at vandløbet bliver tørlagt i tørre perioder. 
Endelig bliver vandløbet også forurenet med oliestoffer, 
vejsalt og partikler, der indeholder tungmetaller og 
andre giftige forbindelser. Plante- og dyrelivet har derfor 
ringe vilkår især i den nedre del af å-systemet.  
 
Damhusåen/Harrestrup Å er målsat til at skulle opnå 
god økologisk tilstand. En god økologisk tilstand i 
Damhusåen/Harrestrup Å er desuden en forudsætning 
for målsætningen om tilfredsstillende badevandskvalitet 
i Kalveboderne. Kommuner og forsyninger i oplandet til 
Damhusåen/Harrestrup Å har igangsat et samarbejde 
omkring at benytte Damhusåen/Harrestrup Å som 
skybrudsvej. I den sammenhæng analyseres 
mulighederne for aflastning igennem 
Fæstningskanalen, lige som der ses på regulering af 
udledningerne til åen. 
 

Fæstningskanalen 
Fæstningskanalen er kunstigt anlagt som en del af det 
gamle fæstningsværk rundt om København. Da 
Fæstningskanalen har en meget langsom 
gennemstrømning af vand, er den karakteriseret som 
en sø i vandplanerne. Fæstningskanalen består af otte 
adskilte bassiner, hvoraf bassinerne syd for 
Holbækmotorvejen ligger i Hvidovre Kommune. 
Bassinerne er meget smalle og ligger i skygge af træer 
og stejle brinker. Skyggevirkningen gør, at floraen i 
kanalen er begrænset, og sammen med regnbetingede 
tilførsler af næringsstoffer giver dette dårlige iltforhold. 
Fæstningskanalen har ligeledes en stor intern 
belastning af næringsstoffer. Før det kan besluttes, om 
kanalen eventuelt skal restaureres eller lignende, skal 
den regnbetingede belastning opgøres, og der skal 
derefter findes løsninger til at nedbringe den eksterne 
belastning tilstrækkeligt. 
 
Køge Bugt 
Køge Bugt er en åben bugt, der strækker sig fra 
Amager i nord til Stevns i syd.  
Bugten har funktion som: 

• Rekreativt areal (sejlads, badning) 

• Naturområde 

• Fiskeområde 

• Vandområde der modtager betydelige mængder 
af renset spildevand fra renseanlæg, vand fra 
åer samt overløb fra spildevandssystemer og 
udløb fra regnvandssystemer. 
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Køge Bugt dækker et område på 735 km2, og har en 
middeldybde på omkring 9 m. I alt 294 km vandløb 
fører 220 mio. m3 ferskvand om året til bugten. I 
Hvidovre Kommune udleder Renseanlæg Avedøre 
renset spildevand til Køge Bugt gennem to udløb. Der 
er fastsat en 50 meters blandingszone omkring hvert 
udløb, hvor vandplanens målsætning ikke skal være 
opfyldt. Endvidere udmunder Fæstningskanalen i Køge 
Bugt.   
 
Kalveboderne 
Kalveboderne er en snæver bugt beliggende mellem 
Køge Bugt og Københavns Havn. Det er et lavvandet 
område på 4,6 km2 med en vanddybde mellem 0,3 og 
2,0 m, dog op til 4 m i sejlrender.  
 
Fra Damhusåen/Harrestrup Å tilledes der ved 
regnhændelser afstrømmende vejvand, der indeholder 
olie, vejsalt og tungmetalholdige partikler og andre 
giftige forbindelser. I tilfælde af kraftigere 
regnhændelser indeholder vandet også næringsstoffer 
fra fælleskloakerede overløb til åen.  
 
Det lave vand, svingende saltindhold og temperatur 
giver dårlige forhold for faunaen og favoriserer 
plantelivet. Derfor er der udbredt bundvegetation over 
det meste af Kalveboderne. Tilføringen af 
næringsstoffer medfører desuden forhøjet algevækst, 
der ved nedbrydning forbruger ilten i vandet. Derved 
kan iltindholdet i vandet blive så lavt, at bunddyrene 
dør. Spildevandet medfører også i sig selv uhygiejniske 
forhold, der kan påvirke badevandskvaliteten.  

Kalveboderne er udpeget som Natura-2000 område, da 
det er et vigtigt område for fugle. Hvidovre Kommune 
og Københavns Kommune har en generel målsætning 
om, at Kalveboderne skal have badevandskvalitet.  
 
 
 
 
 

  

Kalveboderne 
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3 Plan for projekter vedrørende systemet til 

afledning af regn- og spildevand i Hvidovre 
Kommune 

 

Planen for udvikling af spildevandsområdet i Hvidovre 
er overordnet beskrevet igennem målsætningerne og 
den administrative praksis, der beskrives i 
Spildevandsplan 2017.  
 
I dette første tillæg til Spildevandsplan 2017 er der 
defineret et større projekter. Der er tale om et projekt, 
som tilpasser systemet således, at de øgede 
vandmængder kan håndteres og har fokus på 
regnbetingede udledninger af regn- og overløbsvand til 
recipienterne.  
 
Det er HOFOR, der er ansvarlig for at drive 
afløbssystemet i Hvidovre Kommune. Det er således 
også HOFOR, der planlægger drift, fornyelse og 
udbygning af hovedparten af afløbssystemet. 
 
BIOFOS er som slutmodtagere af spildevandsandelen 
ansvarlige for at drive Renseanlæg Damhusåen og 
Renseanlæg Avedøre. BIOFOS planlægger drift, 
fornyelse og udbygning af renseanlæggene. 
 
For planlagte større projekter vurderes det, hvilke 
effekter projektet har for recipienterne og for 
renseanlæggene/slutmodtagere. 

3.1 Planlagte projekter med behov for 

arealreservationer eller servitutpålæg 
 
Udbygning af afløbssystemet langs med Damhusåen: 
Damhusledningen (2012-2018) 
Udbygningen foretages for at reducere aflastningerne 
fra det fælleskloakerede opland i Hvidovre til 
Damhusåen/Harrestrup Å og som første del af plan for 
klimasikring af samme opland. 
I perioden frem til og med 2018 udvides kapaciteten af 
det nuværende afløbssystem langs med 
Damhusåen/Harrestrup Å med en stor 
hovedtransportledning fra Åmarkens Pumpestation i 
syd til Hvidovre Stationscenter i nord. I udbygningen er 
indeholdt en udbygning af Åmarkens Pumpestation 
med en forøget kapacitet til Damhusåens Renseanlæg 
samt en aflastningspumpestation, der kan pumpe 
aflastningsvand til Damhusåen/Harrestrup Å. 
Overløbet ved Åmarkens Pumpestation er herefter det 
nye primære overløb. 
 
Udbygningen af afløbssystemet betyder, at der sker en 
transport af større mængde vand til Åmarkens 
Pumpestation, og tilsvarende reduceres 
overløbsmængderne fra de øvrige overløb langs med 
Damhusåen/Harrestrup Å.  
 
Udvidelsen betyder også, at afløbssystemet i de 
tilstødende boligområder efterfølgende kan udbygges, 
så det lever op til servicemålene inklusiv klimasikring. 
Desuden vil udbygningen reducere antallet og 
mængden af overløb af regnfortyndet spildevand til 
Damhusåen/Harrestrup Å og Kalveboderne. 

med opspædet 
spildevand fra 
fælleskloakerede 
områder 
Regnvandsudløb, 
hvor regnvand fra 
tage, befæstede 
arealer mm. afledes i 
kloakledninger der 
kun fører denne type 
spildevand, mens 
spildevand fra 
toiletter og andre 
afløb afledes i 
separate 
kloakledninger til 
renseanlæggene. 

Derudover giver udledningen 

af opspædet spildevand en 

forurening med 

sygdomsfremkaldende 

bakterier, der ved vandløb, 

der fører til 

badevandsområder, kan 

give anledning til hygiejniske 

problemer. 

De lokale 

forureningsmæssige 

problemer i et vandløb kan 

løses ved at etablere 

bassiner, som 

opmagasinerer de store 

regnvandsmængder med 

henblik på, at de kan ledes 

til vandløbet eller afledes til 

spildevandsanlægget i 

behersket tempo efter 

regnhændelsen. 

Det er et omfattende 

arbejde, med baggrund i en 

målsætning for et konkret 

vandløb, at fastlægge den 

nødvendige reduktion af 

vand- og stofafledning og 

dermed den nødvendige 

bassinstørrelse, der 

sammen med 

reguleringer/styringer og 

lignende skal reducere 

udløbene. Blandt andet 

forudsætter dette arbejde en 

detaljeret viden om 

oplandets aflednings- og 

kloakeringsforhold. 
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Ved at etablere det primære overløb længst muligt 
nedstrøms Damhusåen/Harrestrup Å ved Åmarkens 
pumpestation, opnås størst mulig aflastningskapaciet 
og mindst mulig hydraulisk og æstetisk belastning af 
den opstrøms del af Damhusåen/Harrestrup Å. 
 
Ved udbygning af afløbssystemet bevares de 
eksisterende overløb langs Damhusåen/Harrestrup Å, 
med undtagelse af U104, som en ekstra sikkerhed i 
tilfælde af ekstremregn, så vandet kan aflaste til åen og 
dermed mindske oversvømmelse af kældre og på 
terræn. I sådanne ekstreme regn situationer er det af 
hensyn til borgerne og risikoen for oversvømmelser 
vigtigt, at så meget vand som muligt kan ledes til 
Damhusåen/Harrestrup Å. 
 
De eksisterende tilledninger til de fælles kommunale 
hovedafløbsledninger i Vigerslevparken sløjfes på nær 
ved Dæmningen, Hvidovre Stationscenter og 
Holmelundsvej. 
 
Tilledning til Renseanlæg Damhusåen samles derved 
overvejende i ét punkt (Åmarkens pumpestation), 
hvilket giver en bedre drift og styring af afløbssystemet i 
forhold til maksimal udnyttelse af systemets samlede 
kapacitet. Aflastningspumpestationen sikrer, at der ved 
høj vandstand i Damhusåen/Harrestrup Å stadig kan 
aflastes fra afløbssystemet med meget høj kapacitet, 
hvilket klimasikrer mod stigende havniveau og sikrer 
høj kapacitet i ledningsnettet. 

 
 
  

Etablering af bygværk i 
forbindelse med udbygningen 
af afløbssystemet langs 
Damhusåen/Harrestrup Å 
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Tracé 
Denne del af udvidelsen af afløbssystemet er opdelt i 
tre anlægssektioner:  
 

• Udbygning af Åmarkens Pumpestation 

• Sektion I, som er under anlæggelse, starter ved 
Åmarkens Pumpestation i syd og slutter ved 
Næsborgvej i nord. 

• Sektion II starter ved Næsborgvej i syd og slutter 
ved Hvidovre Stationscenter i nord. 

 
Tracéet for transportledningen i Sektion I er valgt 
således at ledningen anlægges hovedsagligt under 
offentlige vejarealer. Transportledningen etableres 
under Gl. Køge Landevej, Asminderødvej, Sydkærsvej, 
I. G. Smiths Allé, Ulfborgvej og Næsborgvej. 
Transportledningen krydser også under Banedanmarks 
arealer ved Åmarkvej og den nye København – 
Ringsted bane ved Vigerslev Allé samt Vejdirektoratets 
motorvejsanlæg for enden af Ulfborgvej. Endelig 
krydses under privatejede arealer ved Åmarkvej 1 og 3 
samt ved Næsborgvej. Etablering af sektion I blev 
påbegyndt foråret 2013.  
  
Traceet for transportledningen i sektion II er valgt 
således, at ledningen hovedsagligt anlægges i det 
grønne bånd afgrænset af Damhusåen/Harrestrup Å 
mod øst og de eksisterende bebyggelser mod vest i 
den sydlige del, samt i Hvidovre Allé frem til 
Landlystvej. Herfra er planlægningen af tracéet stadig 
usikkert, men der arbejdes på fortrinsvist at anlægge 
ledningen i vejarealer frem til Hvidovre Stationscenter 
eller Vojensvej. 

 

 
  

Kort  3.1  

Damhusledningens  

ledningstracé 
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Arealafgivelse og ledningsservitutter 
Etablering af hovedtransportledningen langs 
Damhusåen forventes at ville berøre en række 
ejendomme omfattet af ledningstracéet. 
 
Lodsejere til ejendomme indenfor linjeføringen af 
transportledningen og hertil knyttede anlæg (heriblandt 
et eventuelt fremtidigt bassin i Vigerslevparken), samt 
omkringliggende lodsejere, vil kunne forvente i et vist 
omfang at skulle afstå rettigheder over ejendommen til 
sikring af spildevandsanlæggets varige placering på 
arealet. Der vil i den forbindelse kunne blive tale om i 
begrænset omfang at afstå arealer til brug for 
spildevandsanlægget, at pålægge servitut med 
begrænsning af fremtidige muligheder for at etablere 
bebyggelse mv. i nærhed til spildevandsanlægget, eller 
midlertidigt at afstå arealer til brug for byggeplads.  
 
Projektet som beskrevet her har overordnet karakter og 
er alene retningsgivende, hvor en detaljeret angivelse 
af udførelsen, samt fastlæggelsen af, hvilke 
indskrænkninger i form af arealafståelse eller pålæg af 
servitut, det konkret vil blive nødvendigt at erhverve i 
forhold til den enkelte lodsejer, fastlægges i forbindelse 
med detailprojekteringen.        
 
For følgende matrikler kan der blive tale om i 
begrænset omfang at afstå arealer eller rettigheder 
gennem tinglysning af servitut: 
 

 
* Der lyses servitut på disse matrikler i forbindelse med et eventuelt 
fremtidigt bassin 
 
 

Konsekvenser for recipienterne: Udbygningerne af 
afløbssystemet langs Damhusåen har som et af sine 
hovedformål at reducere belastningen af recipienten. 
 
Konsekvenser for renseanlæggene/slutmodtagere: 
Renseanlægget vil modtage en øget mængde vand, da 
etableringen af ledningen medfører færre overløb til 
recipient. 
 

 

Matrikelnummer Ejerlav  Sektion 

17it Hvidovre By, Strandmark I 

17mh Hvidovre By, Strandmark I 

366 Vigerslev, København II 

14b Hvidovre By, Hvidovre II 

2d Hvidovre By, Hvidovre II 

5eh Hvidovre By, Hvidovre II 

3a Hvidovre By, Hvidovre II 

3gy Hvidovre By, Hvidovre II 

3gx Hvidovre By, Hvidovre II 

3gæ Hvidovre By, Hvidovre II 

3x Hvidovre By, Hvidovre II 

3hp Hvidovre By, Hvidovre II 

3hq Hvidovre By, Hvidovre II 

3gr Hvidovre By, Hvidovre II 

2rl Hvidovre By, Risbjerg * 

14lv Hvidovre By, Risbjerg * 

Tabel  3.1  

Matrikler hvor der i 

begrænset omfang kan 

blive tale om at afstå 

arealer eller rettigheder 

gennem tinglysning af 

servitut. 
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3.2 Klima- / Medfinansieringsprojekter 
Der er ingen planlagte medfinansieringsprojekter. 
 

3.3 Afledning uden for kloakområder 
Der forventes ingen ændringer i forholdene omkring 
afledning uden for kloakopland. 
 

3.4 Private spildevandsanlæg  
Projekter vedrørende private spildevandsanlæg.  
 

Nyt fællesanlæg for vejdirektoratet og Banedanmark 
I forbindelse med etableringen af den nye bane 
København – Ringsted ændres afvandingen af 
motorvejen og der anlægges afvanding af banen.  
 
Mod øst ledes overfladevandet fra Holbækmotorvejen 
og banen til et fælles bassin i Hvidovre Kommune, 
hvorfra det leder under Damhusåen/Harrestrup Å til et 
bassin i Københavns Kommune. Udledningen til 
Damhusåen/Harrestrup Å sker fra bassinet i 
Københavns Kommune. 
Københavns Kommune giver udledningstilladelse til 
Damhusåen/Harrestrup Å. 
 
Konsekvenser for recipient: Rensningen af 
overfladevandet fra motorvejen forbedres i forhold til 
den tidligere udledning. 
 
Konsekvenser for renseanlæggene/slutmodtagere: 
Ingen 
 
 

3.5 Industrispildevand 
Der forventes ingen grundlæggende ændringer i forhold 
til miljømyndighedens tilsyn og kontrol med 
industrispildevand. Området tilpasses imidlertid 
eventuelle ændringer i lovgivningen på området. 
Hvidovre Kommune vil arbejde på en fortsat reduktion 
af miljøfremmede stoffer i spildevandet.  
 

3.6 Renseanlæg 
Der forventes ingen væsentlige ændringer i forbindelse 
med renseanlæggene. 
 

3.7 Recipienter 
Belastningen af recipienterne forventes mindsket, som 
følge af udbygningen af ledningssystemet langs 
Damhusåen/Harrestrup Å.  
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 4 Miljøvurdering 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer 
stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en 
miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse 
med udarbejdelsen af forslaget til Spildevandsplan 
2017 og Tillæg 1 er der gennemført en screening af 
planens miljøpåvirkning. 
 
Det er vurderet ved en miljøscreening, at der ikke skal 
gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 
1, og stk. 2, og § 4, stk. 1.  
 
Spildevandsplanen omfatter alene mindre ændringer. 
Spildevandsplan 2017 og Tillæg 1 muliggør heller ikke 
anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag eller 
projekter, der i størrelse og karakter vurderes at få en 
væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
Miljøscreeningen viser, at Spildevandsplan 2017 og 
Tillæg 1 ikke vil få væsentlig negativ virkning på miljøet.  
 
Realiseringen af spildevandsplanen vil på grund af 
færre overløb af fortyndet spildevand til 
Damhusåen/Harrestrup Å og Kalveboderne medføre en 
positiv indvirkning på vandmiljøet og 
badevandskvaliteten på stranden ved Lodsparken.  
Positiv indvirkning på miljøet medfører ikke pligt til 
udarbejdelse af miljøvurdering. 
 

5 Referencer 

Vandplan 2009-2015, Køge Bugt, Hovedvandopland 
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Sjælland, 2016 

 

  



Hvidovre Kommunes Spildevandsplan 2017 Tillæg nr. 1 Status & Plan 

 20  

 
Bilag  2.1a Bassiner, overløbsbygværker og udløb 
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Bilag 2.1b Pumpestationer  
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Bilag 2.3 Ledninger tilhørende BIOFOS beliggende i 

Hvidovre Kommune 
 

 


