
Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 
2010-2019
Afledning af overfladevand fra Herlev Ringvej og 
Hovedstadens Letbane

28. august 2017



Indholdsfortegnelse
1. INDLEDNING 3
2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4
3. AFLEDNING AF OVERFLADEVAND FRA HERLEV RINGVEJ OG 
HOVEDSTADENS LETBANE. 5

Serviceniveau 5
Dimensioneringskriterier. 6
Afløbskoefficient 6
Drift og vedligeholdelse. 6
Recipient 6
Andre bestemmelser 7

4. TIDSPLAN 8
5. ØKONOMI 9
6. IKRAFTTRÆDEN 10
BILAG: 11

Bilag 1. Kort over tillæg til spildevandsplanen. 12
Bilag 2. Liste over berørte matrikler. 13



1. Indledning 

Dette tillæg nr. 7 til den gældende ”Spildevandsplan 2010 -2019 for Herlev 
Kommune” omhandler Herlev Ringvej og Hovedstadens Letbane på Ring 3.

Kommunerne, hvor Hovedstadens Letbane er beliggende, har anbefalet, at 
serviceniveauet for Hovedstadens Letbane så vidt muligt skal være ens for hele 
strækningen. Serviceniveauet er aftalt til at skulle være en 10 års regnhændelse 
og med en klimafaktor på 1,3.

Da hele Herlev Ringvej ved etableringen af Hovedstadens Letbane bliver befæstet, 
vil bygherre skulle forsinke overfladevand svarende til gældende afløbskoefficient.

I Spildevandplan 2010-19 er der et ensartet serviceniveau for henholdsvis separat 
og fælleskloakerede oplande. Med dette tillæg til spildevandsplanen vil der være et 
differentieret og højere serviceniveau for de dele af Herlev Ringvej, der er 
separatkloakerede.

Hovedstadens Letbane har oplyst, at Letbanen ikke kan køre, hvis der er vand på 
terræn. Herlev Ringvej er samtidigt en hovedfærdselsåre og en af de primære 
tilkørselsveje til Herlev Hospital, derfor vurderer Herlev Kommune, at det er af stor 
samfundsmæssig interesse, at sikre fremkommeligheden til hospitalet og for 
letbanen også ved store regnskyl.

Herlev Kommune vurderer derfor, at det samlet set er den samfundsøkonomiske 
bedste og billigste løsning, hvis serviceniveauet omkring Herlev Ringvej og 
Hovedstadens Letbane øges.

Danmark er forpligtet af Miljømålsloven til at iværksætte foranstaltninger, som skal 
sikre, at der generelt opnås en god tilstand i alle overfladevandområder. Derfor har 
staten udarbejdet vandplaner, som omfatter vandløbene. En hævelse af 
serviceniveauet for Herlev Ringvej/Hovedstadens Letbane vil ikke stride mod 
statens vandplaner.



2. Planlægningsgrundlag
Lovgrundlag 

Hvis kommunen ønsker at ændre en eksisterende spildevandsplan, må 
Kommunalbestyrelsen vedtage tillæg til eller revision af spildevandsplanen. Dette 
tillæg til spildevandsplanen er det retslige grundlag for at hæve serviceniveauet og 
afløbskoefficienter for Herlev Ringvej/Hovedstadens Letbanen.

Det lovmæssige grundlag for udarbejdelsen af tillægget til spildevandsplanen er: 

 Lov om Miljøbeskyttelse, nr. 358 af den 6. juni 1991, og Lovbekendtgørelse nr. 
1189 af 27. september 2016.

 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 3 og 4. Bekendtgørelse nr. 726 af 01. juni 2016.

Ifølge Lov om Miljøbeskyttelse må et tillæg til spildevandsplan ikke stride mod 
regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning. Dette 
tillæg til spildevandsplanen er derfor udarbejdet på baggrund af målene i 
vandområdeplanerne, som danner grundlag for recipientkrav. Harrestrup Å er 
omfattet af Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Sjælland.

Jævnfør lov om miljøbeskyttelse må spildevandsplanen ikke stride mod 
kommuneplanen. Herlev Ringvej er allerede i dag i Kommuneplan 2013-25 
klassificeret som vej.

Tillægget til spildevandsplanen er vurderet i henhold til Lov om Miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter, lov nr. 425 af den 18. maj 2016. 
Tillægget til spildevandsplanen fastlægger rammerne for fremtidige 
anlægstilladelser, og er omfattet af bekendtgørelsens § 3, stk.1.1. Herlev 
Kommune har vurderet, at forslaget til tillæg til spildevandsplanen ikke vil medføre 
en væsentlig indvirkning på miljøet. Herlev Kommune har derfor ikke udarbejdet en 
miljøvurdering af planforslaget. Miljøscreeningen fremgår af bilag 3.



3. Afledning af overfladevand fra 
Herlev Ringvej og Hovedstadens 
Letbane.
Ved dette tillæg til spildevandsplan 2010-19 hæves serviceniveauet for Herlev 
Ringvej og Hovedstadens Letbane til en 10 års hændelse.

Vejafvandingen i Herlev Ringvej er dels tilsluttet separatkloak og dels fælleskloak i 
bymidten.

I forbindelse med etablering af Hovedstadens Letbane gennem Herlev skal 
HOFOR Spildevand Herlev A/S omlægge regnvandsledninger i Herlev Ringvej, da 
de ligger på gæsteprincippet. 

Ledningerne er skønsmæssigt 75 år gamle, og dermed afskrevet. Derfor forventes 
det, at alle regnvandsledninger udskiftes ved etableringen af Letbanen, og de vil 
derfor skulle leve op til nutidige krav til dimensionering. 

De steder, hvor der er separatkloakeret vil serviceniveauet blive hævet til en 10 års 
hændelse, mens det ved fælleskloak allerede er en 10 års hændelse.

HOFOR Spildevand Herlev A/S ejer ledningerne, mens bygherre skal sikre 
vejbrønde og stikledninger til vejafvanding og afvanding af Hovedstadens Letbane.

Dette tillæg til spildevandsplan er direkte gældende for matriklerne Herlev: 
7000h (Herlev Ringvej - nord),
7000bz (Herlev Ringvej ud for Herlev Bymidte)
7000bo (Herlev Ringvej ml. Herlev Bygade og Ringvejsbroen)
7000bn (Herlev Ringvej - syd)

Herudover vil tillægget gælde dele af matriklerne nævnt i bilag 2.

Området, hvor serviceniveauet fremover er en 10 års hændelse fremgår af kortet i 
bilag 1.

Serviceniveau
Kloakforsyningen er forpligtiget til at dimensionere ledningsanlæggene til et 
serviceniveau indenfor det område, som er dækket af tillægget til 
spildevandsplanen.

For området dækket af tillægget til spildevandsplan gælder nedenstående 
serviceniveau:

Både spildevands- og regnvandsledningerne dimensioneres for overbelastning 
maksimalt en gang hvert 10 år.

Overbelastning er defineret ved opstuvning til terræn.



Dimensioneringskriterier.
Ved dimensionering af afløbsledninger benyttes principperne i Spildevandsplan 
2010-19.  Oversvømmelsesberegninger baseres på skrift 30.

Alle almene afløbssystemer skal ved renovering og nyanlæg dimensioneres, så de 
opfylder serviceniveauet ved den forventede fremtidige belastning om ca. 90 år.

Afløbskoefficienten for området ændres ikke, og derfor skal bygherre sikre den 
nødvendige forsinkelse, for at den kan overholdes

Ved dimensionering af anlæggene anvendes jævnfør spildevandsplan 2010-19 en 
sikkerhedsfaktor på 1,2 og en klimafaktor på 1,3 (forventet situation i 2100). I alt en 
faktor på 1,56. Fortætningsfaktor benyttes ikke, da anlægget vil være 100 % 
befæstet, og forsinkelse derfor beregnet ud fra dette.

Afløbskoefficient
Afløbskoefficienter er i henhold til Spildevandsplan 2010-19, 0,85 for vej, 0,35 for 
erhvervsejendomme, 0,17 for parcelhusarealer og angivet ved en særskilt samlet 
afledningsret for Herlev Hospital.

Da hele Herlev Ringvej og Hovedstadens Letbane bliver befæstet, skal bygherre 
sikre en tilstrækkelig forsinkelse af overfladevandet, så afløbskoefficienterne kan 
overholdes.

Vejarealet er anslået til 91.075 m2. Ved anlæg af regnvandsledninger ved 
etablering af Herlev Ringvej, blev benyttet en regnintensitet på 100 l/s, det er 
således denne regnintensitet, der benyttes ved fastlæggelse af afløbsretten. Dette 
betyder, at der kan afledes 774 l/s til HOFORs almene ledninger. Tilslutning aftales 
mellem Bygherre og HOFOR.

Ved ejendomme, hvorfra der eksproprieres mindre dele af ejendommen, skal 
ejendommen som udgangspunkt afgive den del af afløbsretten, der svarer til 
arealet. Det skønnes uforholdsmæssigt dyrt for den enkelte ejendom at etablere 
lokal håndtering af overfladevand svarende til det eksproprierede areal. Derfor 
anbefales det, at det indgår i ekspropriationsforretningen at ejendommene kan 
beholde den gældende afløbsret, og bygherre af Hovedstadens Letbane sikrer den 
tilstrækkelige forsinkelse. 

Drift og vedligeholdelse.
Regnvandsledninger indenfor matriklerne ejes og drives af HOFOR Spildevand 
Herlev A/S, mens afvandingssystem for Hovedstadens Letbane, vejbrønde og 
stikledninger mm. ejes og drives af vejejer og letbaneejer.

Recipient
Overfladevandet fra separatkloakerede oplande ledes til Harrestrup Å og videre ud 
i Køge Bugt.

Andre bestemmelser
Jævnfør Spildevandsplan 2010-19 skal vandets naturlige kredsløb indtænkes, og 
regnvand søges håndteret lokalt. Ifølge kommunens vision og klimatilpasningsplan 
skal regnvandet desuden søges udnyttet til rekreative interesser. 



Da hele traceet vil være befæstet, er der ikke mulighed for nedsivning, men i 
forbindelse med ledningsomlægningerne skal de nye ledninger søges etableret, så 
de udnyttes mest muligt af hensyn til klimatilpasning af byen. 



4. Tidsplan
Ledningsomlægninger i forbindelse med etableringen af Hovedstadens Letbane 
forventes at blive udført i årene 2018 til 2023.
 
Det øgede serviceniveau for selve Herlev Ringvej og Hovedstadens Letbane 
udføres i forbindelse med ledningsomlægning, der udføres inden eller i forbindelse 
med anlægsarbejdet med Hovedstadens Letbane.

Eventuelle tiltag, som skal udføres i oplandet til Herlev Ringvej for at opfylde det 
øgede serviceniveau, skal være udført senest i 2030. 



5. Økonomi 
HOFOR afholder udgifter for omlægning og anlæg af de almene 
regnvandsforsyningsledninger. 

Bygherre afholder udgifter for forsinkelse af overfladevand i henhold til 
afløbskoefficienter, omlægning og eventuel udskiftning af vejbrønde og 
stikledninger, samt anlæg af afvandingen af Hovedstadens Letbane.



6. Ikrafttræden 
Forslaget til spildevandstillægget har været i offentlig høring i 8 uger med mulighed 
for at komme med eventuelle indsigelser og ændringsforslag. 

Beslutningen om at tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2010 - 2019 ikke skal 
miljøvurderes, blev offentliggjort samtidig med planens høring. 

Planen blev endeligt vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 21. september 
2017, og er herefter gældende. 



Bilag:
Bilag 1. Kort over tillæg til spildevandsplan.

Bilag 2. Liste over berørte matrikler.



Bilag 1. Kort over tillæg til spildevandsplanen.



Bilag 2. Liste over berørte matrikler.

Spildevandsplanen omfatter det fremtidige vejareal følgende matrikler:

7000h (Herlev Ringvej - nord),
7000bz (Herlev Ringvej ud for Herlev Bymidte)
7000bo (Herlev Ringvej ml. Herlev Bygade og Ringvejsbroen)
7000bn (Herlev Ringvej - syd)

Desuden kommer det fremtidige vejareal til at omfatte dele af nedenstående 
matrikler:

8cø,
7000ab,
9dm, 9mm
11cg, 11i,
9l,
7000b,
9læ,
9mm
7000ac,
7000ad,
9lu, 9lt, 8dg,
8de,
7000bk,
8dm,
5c,
7000f,
5lo, 5ib,
8dr, 8dh, 
5hr, 5r
7000by,
5fr, 5hv, 5hx,
4s, 4en, 4ah, 4t,
7000k,
4dæ, 4eq, 4z, 4ax,
5ae,
7000l,
5gm, 5id, 5hg,
4ak, 4ey, 4ci, 4ch, 4cg, 4cf, 4ce, 4cd, 4cc, 4cb, 4ca
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