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0.

Indledning

Tårnby Kommune har, med sin placering på Amager, historisk set været udsat for oversvømmelser, både fra
kysten som følge af storme, men også som følge af intensive regnhændelser. Særligt de senere år har budt
på flere store skybrud i Tårnby Kommune med store økonomiske skader til følge. I fremtiden forventes
endnu flere kraftige regnhændelser og skybrud, og Tårnby Kommune kan med en tidlig indsats sikre, at man
opnår den mest optimale planlægning og håndtering, hvor nærværende overordnede skybrudsplan er et
grundliggende element.

Figur 1. Tårnby Kommune

I dag håndteres regnvand via afløbssystemet, der sammen med renseanlægget udgør en vigtig og kostbar
del af infrastrukturen for miljøet, befolkningssundheden og ikke mindst samfundsøkonomien, men det er ikke
dimensioneret til at håndtere de stadig større regnhændelser fremtiden forventes at byde på. Derfor er det
nødvendigt med en særskilt indsats med fokus på håndtering af de regnhændelser, der overgår
hverdagsregn og ellers vil medføre problemer og omkostninger for samfundet.
Med denne skybrudsplan, som er en udløber af Tårnbys klimatilpasningsplan, er formålet at sikre det
tekniske grundlag for at prioritere indsatser, som kan minimere skader i forbindelse med skybrud og samtidig
skabe mest mulig værdi i kommunen. Planen kan således anvendes som input til en koordineringsplan for
de fremtidige arbejder med at imødegå skybrudsproblematikker.
Tårnby Kommune står overfor udfordringer både mht. havvandsstigninger, øget nedbør og skybrudsfrekvens
samt potentielt stigende grundvand. Alle tre faktorer adresseres i Klimatilpasningsplanen, der er en del af
Kommuneplanen 2014 – 2026. Denne handleplan omhandler udfordringerne i forbindelse med skybrud, og
det sikres at de foreslåede tiltag er koordineret med andre planer f.eks. i forbindelse med stormflodsikring.
Derfor er Skybrudsplanen opdelt i følgende tre hovedkapitler:
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1. Forudsætninger
De overordnede planer og rammer for Tårnby Kommune, der er gældende i forbindelse med
håndtering af regnvand, opsummeres. Dernæst beskrives de overordnede fysiske forudsætninger for
skybrudsplanen såsom typografi, strømningsveje og oversvømmelseskort.
2. Planen
De generelle løsningsprincipper til håndtering af skybrudsregn beskrives, hvorefter der gives et kort
overblik over de overordnede løsningsforslag opdelt i 5 forskellige vandoplande. Detaljeret
beskrivelse af de enkelte løsningsforslag findes i Bilag 2C sammen med et økonomisk overslag.
Efterfølgende beskrives kort de tilgrundliggende antagelser for løsningerne. Kapitlet afsluttes med
eksempler på resultater af effektberegning af udvalgte løsninger.
3. Prioritering
For det videre arbejde med implementering af skybrudshåndteringer i Tårnby Kommune er en
prioritering af indsatserne essentiel. I afsnittet beskrives en metode til at prioritere løsningerne i
forhold til kommunens overordnede prioriteringer i Klimatilpasningsplanen samt i forhold til de
relative bindinger og afhængigheder mellem løsningerne.
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1.

Forudsætninger

I det følgende afsnit præsenteres udgangspunktet for arbejdet med Tårnby Kommunes skybrudsplan i form
af eksisterende planer og rammer, der udgør de overordnede betingelser for kommunens aktiviteter inden
for regn- og spildevandsområdet efterfulgt af en beskrivelse af de allerede eksisterende projekter og ideer i
forhold til klima- og skybrudstilpasning. Dernæst beskrives oplandet i forhold til typografi, afløbssystemet,
strømningsveje samt oversvømmelser, der har betydning for planlægningen af fremtidens
skybrudshåndtering i Tårnby Kommune.

1.1

Planer og rammer

Der tages afsæt i Tårnby Kommunes og Tårnby Forsynings eksisterende registreringsarbejde,
dataindsamling, beregninger og analyser, rapportering og forslag omkring regnvandshåndtering samt
planarbejder.

1.1.1

Kommuneplan 2014 – 2026

Kommuneplanen er Tårnby Kommunes sammenfattende plan for arealanvendelse og bebyggelsesforhold.
Den består af en hovedstruktur for kommunen sammen med retningslinjer for arealanvende, redegørelse for
planens forudsætninger samt rammer for lokalplanlægningen.
Klimatilpasningsplan
Tårnby Kommune vil forberede sig bedst muligt på klimaforandringer og har derfor udarbejdet en
klimatilpasningsplan som en del af kommuneplanen. Dens overordnede mål er at forebygge skader som
følge af klimaændringer ved at bidrage med retningslinjer, redegørelse, baggrundsdata, risikokortlægning
samt målsætning. Tårnby Kommune ønsker at klimatilpasningsløsninger, foruden at indgå som naturlige
elementer i bybilledet, også gerne skal bidrage til at gøre byen grønnere og mere attraktiv.
Tårnby Forsyning har en række data vedr. oversvømmelser under skybrud. Herunder klimatilpasningen med
bl.a. værdikort, vist i Figur 2 til venstre, der er et udtryk for de skadesomkostninger oversvømmelser kan
medføre både i kældre, på stueplan og veje. Kortet bygger på værdien af adressepunkter tillagt
hovedejendomme, hvor en sådan findes. Yderligere er der produceret oversvømmelseskort via Mike Urban
beregninger, der sammen med værdikortet er anvendt til risikokortlægning (sandsynlig x værdi) for
kommunen.
På baggrund af risikokort er der udarbejdet et prioriteringskort over, hvilke af de 70 kloakoplande i
kommunen, der har højeste prioritet i forhold til klimatilpasning, se Figur 2, højre. Det betyder dog ikke, at
tiltag i lavere prioriterede områder ikke kan bidrage med væsentlig effekt og værdi.
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Figur 2. Venstre: Værdikort i forhold til potentielle skadesomkostninger. Højre: Prioriteringskort over indsatsområder

1.1.2

Spildevandsplan 2015 – 2027

I spildevandsplanen er Tårnby Kommunes lov- og planlægningsgrundlag samt målsætninger inden for
spildevandsområdet angivet sammen med en række retningslinjer og oversigt over den eksisterende og
planlagte spildevandshåndtering i kommunen. Spildevandsplanen beskæftiger sig kun med såkaldt
hverdagsregn, hvor separatsystemet, etableret efter 2005, skal kunne håndtere op til en 5 års hændelse og
fællessystemet op til en 10 års hændelse.
Spildevandsplanen beskriver en overordnet plan om at udvide det separatkloakerede område, således at der
vil ske en løbende udskiftning til separate kloaksystemer i takt med at kloaknettet i Tårnby Kommune skal
renoveres. Yderligere udpeges en række konkrete anlægsprojekter i planperioden, bl.a. separatkloakering
øst for metroen og frakobling af regnvand på private og kommunale arealer. Ved opførelse af nye
kommunale bygninger og ved større renoveringer af kommunale bygningers angives det endvidere, at der så
vidt muligt bør etableres grønne tage. Spildevandsplanen definerer bl.a. som målsætning i forbindelse
klimatilpasningsprojekter, der håndteres i samarbejde mellem Kommunen og Kloakforsyningen, at der ved
nye anlæg og hovedrenovering af offentlige vejarealer tilstræbes nedbrigning af afledning til kloakken til 10
l/s/ha.

1.1.3

Andre relevante planer

Projekt Klimakommune, Handlingsplan 2014 – 2018
Denne handlingsplan omhandler primært reduktion af CO2-udledning, men under Miljøforbedringer for
grønne områder er både Travbaneparken, Byparken samt andre projekter nævnt som områder, hvor der kan
etableres LAR projekter.
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Risikostyringsplan 2014
Risikostyringsplanen skaber overblik over risikoen for oversvømmelse fra Køge Bugt samt fastlægger styring
af disse. Det sikres, at foreslåede tiltag i skybrudsplanen er i overensstemmelse med tiltag i
Risikostyringsplanen, og at disse ikke forværrer risikoen ved stigende havvandsstand.
Idékatalog – Klimaprojekter (revideret d. 14. juni 2016)
Tårnby Kommune og Tårnby Forsyning har udarbejdet et idékatalog, der rummer alle projekter vedrørende
håndtering af øget nedbør. Det er et fælles grundlag, der skal danne ramme om fremtidige projekter, for at
sikre at regnvandshåndtering tænkes ind så vidt muligt. Projekterne kan ses i Figur 3.

Figur 3. Oversigt over idekatalog

Kataloget, der pt. består af 41 projekter, rummer alt fra udførte projekter, planlagte og skitserede projekter til
overordnede ideer og forslag. Det bidrager med et godt overblik over mulighederne i kommunen og et
overblik over placeringen af klimaprojekterne. Kataloget bidrager derfor også til at give overblik over hvilke
steder projekter overlapper, og hvor Forsyningens og Kommunens udfordringer evt. kan løses med et fælles
projekt.
To af projekterne er to større regnvandshåndteringsanlæg anlagt som medfinansieringsprojekter af Tårnby
Kommune og Tårnby Forsyning i 2015. Det ene er forsinkelse af vejvand i den nordlige ende af Amager
Landevej via midlertidig opmagasinering af regnvandet i faskiner, og det andet er separering af regnvand
ved Kastrup Havn, hvor regnvandet fra Kastrup Havn er helt frakoblet spildevandssystemet. I begge
projekter har man opnået en omkostningseffektiv håndtering af regnvand, samtidig med at der skabes en
rekreativ byfornyelse (disse projekter er også beskrevet i Spildevandsplanen).
Mulighedskort
Teknisk Forvaltning har udarbejdet et registreringskort over mulighed for etablering af større
regnvandshåndteringsanlæg på kommunale, grønne områder.
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Figur 4. Mulighedskort, der kortlægger rekreative områder der kan anvendes til større LUR/LAR projekter

Prioriteret liste over indsatsområder (06.07.2016)
I forbindelse med et tidligere arbejde (2016) på en klimahandlingsplan for Kultur og Fritidsudvalgets
rekreative områder har Tårnby Forsyning og Teknisk Forvaltning udarbejdet en liste over 5 prioriterede
indsatsområder, hvor der tilskyndes iværksat regnvandsprojekter i en nær fremtid.
I Tabel 1 ses en oversigt over de prioriterede indsatsområder. Projekterne er udvalgt på baggrund af en
række kriterier såsom lokalitet, forventet oversvømmelse, grønne og åbne arealer samt borgernes brug af
området. De prioriterede indsatsområder er ikke politisk godkendt, men tiltag 1-4 er undersøgt i detaljeret
form.
Effekten af klimatiltagene i områderne er vurderet, men ikke undersøgt udførligt, og der kendes altså ikke
sammenhængen mellem de konkrete klimaforslag og potentiel reduktion i skadesomkostninger på
nuværende tidspunkt.
Tabel 1. Oversigt over prioriterede indsatsområder i Tårnby Kommune

PRIORITET
1

LOKALITET
Travbaneparken

2

Bådpladserne ved
havnen

3

Kastrupgårdsskole
kvarteret

BESKRIVELSE
Mulighed for frakobling af regnvand fra omkringliggende arealer samt
fra tage på plejehjem og sportshaller. Evt. også frakobling af private
parcelhusejere. Regnvandet føres ind til parken.
Oprindeligt var det planlagt at separere området, men ikke udført
grundet forhøjet niveau af kobber i regnvandet fra bådpladserne.
Arealet er stort og har væsentlig betydning både i forhold til
ledningskapacitet samt belastningen på renseanlægget ved skybrud.
Området har mange befæstede arealer, hvor der både lokalt og
nedstrøms opleves problemer med oversvømmelse ved kraftig regn.
Tårnby Forsyning har fået udarbejdet et projektforslag til håndtering af
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regnvandet, hvor det rekreative perspektiv også er indtænkt.
4

Kastrupkrogen

5

Cirkusgrunden

1.2

Der opleves større oversvømmelser af kældre i nabolaget.
Afløbssystemet kan aflastes ved at regnvandet enten afkobles
eller forsinkes i parken.
Et større areal, der bl.a. bruges til cirkus, oplagsplads,
brakarealer og markarealer. Det er et lavtliggende område og
derfor naturligt samlingspunkt for regnvandet og uden naturlig
afløb fra området. Jf. Spildevandsplanen har Tårnby Kommune
planer om at lave et forsinkelsesbassin i dette område. I
lokalplan er området udlagt til byfornyelse.

Oplandsbeskrivelse

I de følgende afsnit gives en kort beskrivelse af oplandet.

1.2.1

Typografi

Tårnby Kommune er, sammen med resten af Amager, både fladt og lavtliggende. Der er dog en mindre
højderyg, der på det højeste sted hæver sig omtrent 6 - 7 meter over havet og deler oplandet i to. Dette kan
ses på Figur 5, hvor det også ses at langt hovedparten af kommunen ligger væsentligt lavere.
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Figur 5. Typografi i Tårnby Kommune

1.2.2

Afløbssystemet

Grundet det flade opland findes der ingen naturlige vandløb, og kun meget få og begrænsede lavninger, der
fungerer som naturlige samlingspunkter for overfladevand. Derfor foregår afledning af regnvand i dag
primært gennem grøfte og rørlagte drænsystemer samt via kloakker og vejafvandingssystemer.
I Tårnby Kommune er ca. halvdelen af kommunen fælleskloakeret (den nordlige del) og den anden halvdel
er separatkloakeret (den sydlige del), se Figur 6. Forsyningen håndterer regnhændelser indtil serviceniveau,
hvilket er 10 år for det fælleskloakerede område og 5 år for det separatkloakerede område for systemer
etableret efter 2005. Hændelser større end disse skal håndteres af skybrudsløsninger. Lufthavnen,
Øresundsforbindelsen og til dels metroen har selvstændigt fungerende systemer med egen af- og udledning.
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Figur 6. Oversigt over afløbssystemet i Tårnby Kommune. Grøn indikerer fællessystem og blå indikerer regnvandssystem

1.2.3

Strømningsveje

Ved et større skybrud, vil vandet altid søge at løbe den letteste vej – nedad. Figur 7 viser de overordnede
naturlige strømningsveje, hvor regnvandet med størst sandsynlighed vil løbe ved tilfælde af ekstremregn.
Strømningsvejene er simuleret med værktøjet Scalgo, og er baseret udelukkende på terrænet. Kort over
strømningsveje findes i en større version i Bilag 1A. På Figur 7 ses tydeligt, hvorledes højderyggen på Figur
5 påvirker strømningerne og netop medfører, at regnvandet overordnet set strømmer i to retninger; mod øst
og mod vest. Derudover er oplandet inddelt i overordnede vandoplande, baseret på strømningerne.
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Figur 7. Kort med de overordnede strømningsvej og vandoplande i Tårnby Kommune

1.2.4

Oversvømmelseskort

I Tårnby Kommunes klimatilpasningsplan er der udarbejdet oversvømmelseskort via Mike Flood, der
afdækker, hvor man kan forvente opstuvning til terræn ved ekstremregn, der overstiger kloaksystemets
kapacitet.
Oversvømmelseskortene er behæftet med en vis usikkerhed, særligt fordi en del af afvandingssystemet på
Vestamager er privatejet af grundejerforeninger og data for kapacitet samt tilstand har været begrænset.
Derudover er Mike Flood beregninger både tidskrævende og beregningstunge. På den baggrund er det i den
første screeningsfase besluttet at anvende det nye webbaserede værktøj Scalgo Live til brug af vurderinger
af oversvømmelse i området samt effekt af skybrudstiltag. I notat Skybrudstilpasning – Hydraulisk
baggrundsnotat, af 22/2/2017 redegøres for forudsætningerne samt antagelserne bag brugen af Scalgo til
nærværende skybrudsplan i forhold til Mike Flood.
I Scalgo simuleres overfladestrømningen udelukkende på terræn og uden medtagelse af afløbssystemet. Da
Tårnby Kommune, som tidligere beskrevet, både er fælles- og separatkloakeret, hvor afløbssystemet
håndterer hhv. en 10 års hændelse og en 5 års hændelse, skelnes der i det efterfølgende mellem de to
områder.
På Figur 8 ses oversvømmelseskortet simuleret i Scalgo ved en regn på 38,9 mm for det fælleskloakerede
område. Kortet er vedlagt som Bilag 1B. En regn på 38,9 mm tilsvarer en 100 års skybrudshændelse, dog
fratrukket regndybden tilsvarende en 10 års hændelse, da det forudsættes håndteret af afløbssystemet.
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Figur 8. Vand på terræn simuleret i Scalgo ved en 38,9 mm i det fælleskloakerede område

Simuleringen fra Scalgo på Figur 8 giver et hurtigt overblik over, hvordan regnvandet løber på terræn ved
ekstrem regn, og ikke mindst hvor det samles i de største oversvømmelser. Det skal dog bemærkes, at det
bygger på en antagelse om at alle overflader er 100 % befæstede, hvorfor der må forventes en vis
overestimering. Ligeledes må det påregnes, at de forventede strømninger på veje pga. opstuvninger fra
afløbssystemet ikke er korrekt simuleret. Men uanset disse forventede afvigelser fra virkeligheden er kortet
særdeles velegnet til udpegning samt prioritering af oversvømmelsestruede områder med behov for
skybrudsløsninger.
På Figur 9 ses oversvømmelseskortet simuleret i Scalgo ved en regn på 48,2 mm for det separatkloakerede
område, og kortet er vedlagt som Bilag 1C. En regn på 48,2 mm tilsvarer en 100 års skybrudshændelse,
fratrukket regndybde tilsvarende en 5 års hændelse, som håndteres af regnvandssystemet. Igen gøres der
opmærksom på risiko for overestimering og kortet bør kun anvendes til at få overblik over vandets veje og
samlingspunkter på overfladen.
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Figur 9. Vand på terræn simuleret i Scalgo ved en 48,2 mm i det separatkloakerede område

I det efterfølgende arbejde med planlægning af en overordnet infrastruktur til håndtering af skybrudsvand
ses bort fra simuleret vand på private matrikler, mens oversvømmelser som stammer fra vandstrømninger på
offentlige arealer håndteres. Derudover er alle identificerede risikoområder verificeret iht.
oversvømmelsessimuleringerne på de officielle oversvømmelseskort, hvor Mike Flood er anvendt og
afløbssystemerne medtaget i beregningerne.
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2.

Skybrudsplanen

Nærværende afsnit beskriver generelle løsningsprincipper til håndtering af skybrudsregn, hvorefter der gives
et kort overblik over de overordnede løsningsforslag opdelt i 5 forskellige vandoplande. En mere detaljeret
beskrivelse af de enkelte løsningsforslag findes i Bilag 2C sammen med et økonomisk overslag.
Efterfølgende beskrives kort de tilgrundliggende forudsætninger for beregningerne. Kapitlet afsluttes med
eksempler på resultater af effektberegning af udvalgte løsninger.
Skybrudshåndteringen skal indtænkes og implementeres ved planlægning og løbende fornyelse af byen.
Løsningerne skal naturligvis understøtte den overordnede plan for skybrudshåndtering, men så vidt muligt
også alle øvrige planer og projekter, hvor der er potentiale for synergier og merværdi ved at samtænke mål
og processer. Et samarbejde på tværs af alle interessenter i kommunen er derfor altafgørende.
Skybrudsplanens overordnede strategi er at tilvejebringe en effektiv håndtering af skybrud, der sænker
risikoen (omkostningerne) til et acceptabelt niveau. Risikoen sænkes ved at begrænse oversvømmelsernes
udbredelse og/eller ved at beskytte værdier. Der opstår problemer ved skybrud, når forskellige værdier
såsom bygninger og infrastruktur oversvømmes, og skybruddet volder altså kun problemer, når der sker
oversvømmelse af steder, hvor der sker skade.
Skybrudsplanen udgør den overordnede plan, men er ikke ensbetydende med at andre (og mindre) tiltag bør
tilsidesættes.

2.1

41 klimaprojekter

Skybrudsplanen tager afsæt i de 41 klimaprojekter fra Tårnby Kommunes og Tårnby Forsynings Idékatalog
(se Afsnit 0), hvori de 5 projekter i den prioriterede liste over indsatsområder også indgår. Størstedelen af
projekterne beskæftiger sig primært med LAR og hverdagsregn.
Som resultat af klimaændringerne forventes ikke kun flere skybrud i fremtiden, men hverdagsregnen vil også
blive større. Derfor er implementering af LAR til håndtering af hverdagsregn afgørende for, at man i
fremtiden kan leve op til forsyningens serviceniveau og skaber yderligere mulighed for at man evt. kan
undgå opdimensionering af flere ledningsstræk. Desuden er det også medvirkende til at begrænse risikoen
for opstuvning af opblandet spildevand, og skaderne i forbindelse med skybrud vil formentlig reduceres
væsentligt.
Problemer med spildevandsinficeret regnvand opstår, når der sker ukontrolleret overløb fra kloakken til f.eks.
kældre, afløb, kloakdæksler osv., forårsaget af de store trykforskelle, der kan opbygges i systemet. Ved
frakobling af tagvand og vand fra ikke trafikerede områder fra afløbssystemet er det muligt at mindske denne
risiko og give plads i kloakken til det mere forurenede vand. Derfor har separering eller frakobling og
implementering af LAR en stor betydning for sundhedsrisikoen i forbindelse med ekstremregn.
Enkelte klimaprojekter håndterer også skybrudsregn, såsom Travbaneparken, Det Pulserende Klimakvarter
og Brønderslev Alle ved Teknisk Skole. Disse er dog ikke medtaget i hverken effektberegning eller vurdering
af dimensioner på skybrudsløsninger, da de på nuværende tidspunkt ikke er anlagt. Projekterne forventes
udført i perioden 2015 – 2021 og der bør derfor tages hensyn til disse i en senere detaljeringsfase. Her er
det dog også nødvendigt at kende det præcise servicemål, til hvilket projekterne optimalt set kan/bør
håndtere regn ift. at være omkostningseffektive.
Amager Landevej er anlagt med bl.a. permeabel belægning, og dimensioneret til at håndtere regnvand fra
eget areal op til en 100 års hændelse. Dette er ikke medtaget i overslagsberegningerne i denne
skybrudsplan, men bør også medtages i de detaljerede beregninger senere i arbejdet.
Alle klimaprojekter sammen med andre planer, der vurderes at kunne have indvirkning på eller sammenfald
med skybrudsløsningerne er beskrevet under de respektive skybrudsløsninger i Bilag 2C.

2.2

Løsningsprincipper for skybrud

De forventede større nedbørsmængder i byerne skal enten kunne bortledes eller magasineres for at undgå
oversvømmelser. Eventuelt kan en del af vandet nedsives lokalt, så det ikke ledes til det eksisterende
afløbssystem. Der findes en lang række tekniske muligheder for at løse dette. De forskellige overordnede
løsninger til håndtering af skybrudsregn beskrives nedenfor.
Grundet de lokale fysiske forhold sikres Tårnby Kommune bedst imod skybrud via en kombination af
forskellige løsninger. Der eksisterer ikke søer el.lign. i kommunen og derfor må en del af nedbøren fra
skybrud ledes mod havet. Det er dog ikke muligt grundet placering og terrænforhold at lede alt regnvand
mod havet, derfor er det nødvendigt at forsinke og tilbageholde dele af regnvandet midlertidigt, i områder
TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 2014

16

hvor det gør mindst mulig skade, f.eks. grønne arealer, parkeringspladser el.lign. Efterfølgende ledes
regnvandet til afløbssystemet, når der igen er plads. Der arbejdes overordnet set med tre forskellige
løsningsprincipper til håndtering af skybrudsregn:
• Transport - lede regnvandet væk
• Forsinkelse - Kontrollerede oversvømmelser
• Beredskab - Øget robusthed i truede områder

2.2.1

Transport

Transport af skybrudsvand handler overordnet set om at lede de store mængder regn væk, uden at der
påføres skade på f.eks. bygninger og kældre. Til formålet kan der etableres skybrudsveje, grønne strøg eller
kanaler og render, der udleder til Øresund eller til områder indrettet til tilbageholdelse af regnvand.
Transportveje med udløb til Øresund skal planlægges sammen med højvandssikringen, hvor områder
udpeget til kontrolleret oversvømmelse, generelt skal samtænkes med andre planer for lokalområderne.
Tårnby Kommune er udfordret i forhold til skybrud grundet det flade og lavtliggende opland. Der er dog dele
af kommunen, hvor der eksisterer naturligt terrænfald, og hvor vejene kan udnyttes til transport ved
anlæggelse af f.eks. en skybrudsvej, som typisk vil være eksisterende veje, hvor kantsten hæves og/eller
vejen omprofileres samt eventuelle barrierer såsom vejbump fjernes. På Figur 10 er illustreret et eksempel
på en skybrudsvej både før og under et skybrud. Under skybruddet vil regnvandet strømme på vejen, og
efter skybruddet vil regnvandet ikke ophobes på vejen men i stedet være strømmet væk.

Figur 10. Principskitse af en mulig skybrudsvej. Til venstre ses normalsituationen og til højre er situationen under skybrud illustreret

Afhængigt af vejbreden samt økonomi er det også muligt at anlægge et grønt strøg til transport af
skybrudsregn, dette er illustreret på Figur 11. Et grønt strøg tilføjer en rekreativ værdi til vejen og kan være et
alternativ til almindelige vejhelleanlæg. I skybrudssituation anvendes strøget til transport af regnvand, men
der er mulighed for at kombinere løsningen med håndtering af hverdagsregn ved f.eks. nedsivning gennem
det grønne strøg. Hvis det grønne strøg placeres i midten af vejen, som illustreret på Figur 11 kræver det
omlæggelse af vejen fra den typiske pilhøjde til et v-profil på tværs af vejen, for at lede regnvandet til det
grønne strøg.
Når vejen anlægges med et transport volumen, vil regnvand ikke løbe på selve vejen under et skybrud og
den vil derfor være farbar hele tiden. Alternativt kan der graves grøfter i vejsiden til håndtering og transport af
regnvandet, hvilket dog kræver endnu større indsnævring af vejen, hvis der i forvejen ikke eksistere
rabatareal langs vejen.
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Figur 11. Principskitse af et grønt strøg til transport af skybrudsregn. Til venstre ses normalsituationen, til højre ses situationen under
skybrud

Udover skybrudsveje og grønne strøg arbejdes der i denne skybrudsplan også med transport i render, der
typisk er foreslået på veje med manglende terrænfald, hvor renden antages anlagt med et indvendigt fald.
Renderne kan både holdes åbne og således synliggøre regnvand eller overdækkes. Yderligere kan denne
løsning også kombineres med håndtering af hverdagsregn.
Ved behov for transport af skybrudsvandet under jorden er der foreslået rørføring eller skybrudstunnel,
hvilket oftest skyldes terrænmæssige udfordringer. Anlæggelsen af rør/tunnel til håndtering af skybrud kan
kombineres med separering af området, hvor også hverdagsregn ledes til løsningen.
I visse tilfælde, er det ikke muligt at aflede vandet, og det bør derfor sikres, at der sker mindst mulig skade
ved oversvømmelse. I tilfælde hvor afledning af skybrudsvandet ikke er mulig via gravitation, er der anbefalet
en robust vej, der indebærer opretning af kantsten og evt. andre simple tiltag, der medvirker at vejen kan
rumme mest muligt regnvand, der efter et skybrud løber til afløbssystemet, når der igen er plads. I et tilfælde
er der foreslået en bassinledning. Disse løsninger transportere ikke regnvandet, men der arbejdes stadig
med at holde regnvandet i/under vejarealet.
De udpegede transportveje, som skal sikre vandets passage i perioder med kraftig regn kan ses på kortene i
Bilag 2A, Bilag 2B og en beskrivelse af disse findes i Bilag 2C. Skybrudsløsningerne skal ideelt set
kombinere løsninger, som gør byen mere grøn og blå ved at aflede regnvandet oven på jorden.
Tunnelløsninger benyttes i de områder af byen, hvor der ikke er mulighed for alene at arbejde med
overfladeløsninger.

2.2.2

Forsinkelse

Når regnvandet forsinkes, er det nødvendigt med tilstrækkelig kapacitet til midlertidig opbevaring af
regnvandet. Derfor er forsinkelse af regnvand ofte forbundet med kontrolleret oversvømmelse, hvor arealer
med mindst mulig skade oversvømmes midlertidigt. Mulighederne for at tilbageholde regnvandet er
afgørende for behovet for samt dimensionerne af transportløsningerne. I denne screeningsfase er
områderne til forsinkelse af skybrudsregn udpeget, men hvorvidt det mulige volumen tilsvarer behovet er
ikke vurderet, særligt da dette afhænger af hvilken gentagelsesperiode der ønskes håndteret.
Da Tårnby Kommune er præget af tæt bebygget by, er det nødvendigt at tage allerede anvendte arealer i
brug, der således udnyttes optimalt og indrettes med flere formål. Eksempler på sådanne arealer inkluderer
alt fra skolegårde, boldbaner, grønne områder eller parkeringsarealer (her er det især værdifuldt at inddrage
de kortlagte rekreative mulighedsområder, som illustreres på mulighedskortet omtalt i afsnit 1.1.6). I flere
tilfælde, vil det være muligt at kombinere løsningerne med håndtering af hverdagsregn.
På Figur 12 ses et eksempel, hvor en boldbane er anvendt til tilbageholdelse af regnvand ved kontrolleret
oversvømmelse. Figur 13 ses en principskitse af kontrolleret oversvømmelse i en park/grønt område.
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Figur 12. Principskitse af kontrolleret oversvømmelse af boldbane. Til venstre ses normalsituationen, og til højre er situationen under
skybrudsregn illustreret

Figur 13. Principskitse af tilbageholdelse af regnvand i en park. Til venstre er normalsituationen illustreret og til højre ses situationen
under skybrud

Tidsaspektet af oversvømmelsen er afhængig af regnhændelsen, afledningen fra området til kloakken samt
nedsivningen. Ved kontrollerede oversvømmelser er det en fordel af skille spildevandsstrømmen fra
regnvandet, for at minimere risikoen for kontakt med spildevand. Ydermere vil det også betyde en markant
reduktion i udgifterne til efterfølgende rengøring af området. Sådanne skybrudsløsninger kan derfor med
fordel implementeres i sammenhæng med afkobling af regnvand.
Der er udpeget en række områder, hvor der hydraulisk kan opnås gevinst, ved forsinkelse af regnvand. Der
kan ses kortoverblik over disse i Bilag 2A og Bilag 2B samt en nærmere forklaring i Bilag 2C. Der er flere
steder i skybrudsplanen foreslået tilbageholdelse og forsinkelse af regnvand i det fælleskloakerede område
hvilket der bør tages hensyn til jf. tidligere nævnt parametre (risiko ved opblandet spildevand og
efterfølgende rengøring). Den nødvendige kapacitet, lokale forhold såsom nedsivningspotentiale,
jordforurening, drikkevandsinteresser, ejerforhold osv. er ikke vurderet i denne screeningsfase.

2.2.3

Andre tiltag

Som tidligere nævnt er terrænfaldet i oplandet begrænset, og nogle områder er mere udsatte end andre når
det kommer til oversvømmelser. I visse områder er det ikke realistisk at fjerne oversvømmelserne
fuldstændig, og man må derfor acceptere et vist niveau af risiko. Men risikoen, som et produkt af
sandsynligheden for oversvømmelse og konsekvenserne af denne, kan reduceres ved at reducere
konsekvenserne f.eks. i form af øget beredskab i udsatte områder.
Øget beredskab kan være præventivt via f.eks. oplysning til borgerne, forhøjede kælderskaktkanter og
lyskasser, hæve el-skabe og flytte eksempelvis serverrum og andre værdier til en højere beliggenhed. Men
der kan også sættes ind, når oversvømmelsen er sket og afhjælp skaderne via uddannet
beredskabspersonel, pumper eller affugtere. I enkelte tilfælde kan det være mest hensigtsmæssigt at

TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 2014

19

opkøbe og fjerne en bygning, hvis hyppige oversvømmelser er umulige at minimere til et acceptabelt niveau
eller urimeligt dyre.
Opstuvning til terræn af opblandet spildevand kan også mindskes ved intelligent styring i
skybrudssituationen, hvor der via f.eks. spjæld lukkes for tilledningen af overfladevand til det overbelastede
fællessystem og/eller afspærring af uønskede overløb vha. kontraklapper, højtvandslukker, trykfaste dæksler
osv. Opstuvning af opblandet spildevand kan naturligvis også helt undgås ved separering af afløbssystemet,
der dog er en tidskrævende og omkostningsrig proces. For nuværende situation og plan må det forventes, at
der i området med fælleskloak efter en skybrudssituation kan forekomme rester af opblandet spildevand i de
forskellige skybrudsanlæg, der derfor kan kræve en driftsmæssig indsats ift. tømning og rengøring af
anlæggene.

2.3

Planforslag

For overskuelighedens skyld er Tårnby Kommune inddelt i 5 forskellige vandoplande, se Figur 14.
Vandoplandene kaldet Kastrup, Kastrup syd og Tårnby er fælleskloakeret. Løjtegård er delvis fælles- og
separatkloakeret, mens Vestamager er udelukkende separatkloakeret.

Figur 14. De 5 vandoplande i Tårnby Kommune

Planforslaget er udarbejdet på baggrund af, hvor det er nødvendigt at aflede og forsinke vandet ud fra
oversvømmelsessimuleringer, og løsningerne bygger i høj grad på, hvorledes vandet naturligt afstrømmer
betinget af topografien. Derfor er der i følgende afsnit givet en oversigt over de overordnede strømningsveje
og dernæst en overordnet beskrivelse af løsningsprincipperne for hvert opland.
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Der arbejdes bevidst med generelle og kategoriserede løsningsforslag indenfor forholdsvis brede rammer.
Det bestræbes, at skabe størst mulig fleksibilitet samt en langsigtet og ikke mindst langtidsholdbar plan, der
på trods af omskiftelige politiske agendaer, klimaprognoser, uforudsete problematikker i forbindelse med
projektering af store anlæg i tæt by osv., kan benyttes om 5, 10 eller 20 år, når de foreslåede skybrudstiltag
skal implementeres.
Overordnet set er afledningen planlagt til nærmeste havneområde eller til et lokalt kontrolleret
oversvømmelsesområde, med få undtagelser. Det er ikke detailvurderet, hvorvidt eller i hvilket omfang, der
er tilstrækkelig plads til at håndtere vandmængderne i de udpegede områder. I Bilag 2C findes en nærmere
beskrivelse af alle løsninger på veje, samt en beskrivelse af arealer/områder, hvor der er foreslået
tilbageholdelse af regnvand. For løsningerne på vejene er der angivet både et overslag på dimensionerne
samt økonomien til indikation af disse størrelser, dog betinget af en række antagelser, hvilke er kort
beskrevet i afsnit 2.4.
De angivne løsninger afspejler en overordnet plan for håndtering af skybrud i det enkelte opland, men det
betyder ikke, at andre løsninger, end dem beskrevet her, ikke kan give værdi og være en god investering.

2.3.1

Kastrup

Oplandet Kastrup ligger øst for Amager Landevej og strømningsvejene på overfladen løber fra vest til øst
mod havnen, se Figur 15. Tykkelsen på strømningsveje er et udtryk for oplandsstørrelse, jo tykkere jo større
areal bidrager med afstrømmet regnvand.

Figur 15. Strømningsveje i Kastrup oplandet
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Ved Søvænget er det simuleret at regnvandet strømmer ned i metroen til Saltværksvej og herefter mod
havnen. Dette vil ikke være tilfældet i virkeligheden grundet afskærmningen ved metroen. Regnvandet vil i
stedet samle sig i området og strømme ned mod Saltværksvej ved store oversvømmelser.
Generelt er størstedelen af strømningerne langs vejene, men enkelte steder vil regnvandet strømme ind over
private matrikler, se Bilag 1B samt Bilag 1D. Det ses yderligere, at regnvand fra København Kommune
strømmer ind i Tårnby Kommune på Pindosvej.
I dette opland vil flere veje være oversvømmet ved ekstremregn, men særligt boligkvartererne ved Klitrose
Alle, Julerosevej samt Vægterparken er udsat.
På Figur 16 ses skybrudsløsningerne for oplandet. Med skybrudsløsningerne søges det at afkorte de store
strømningsveje, således at regnvandet ledes så hurtigt som muligt til havnen, hvormed risikoen for
oversvømmelse minimeres.

Figur 16. Skybrudsløsninger i oplandet Kastrup

I oplandet er der en primær central skybrudsstruktur, løsning 1, der via en skybrudstunnel (1a) under
Saltværksvej leder størstedelen af oplandets skybrudsvand ud ved Kastrup Lystbådehavn. Det er
nødvendigt at rørlægge løsningen, da der i krydset mellem Saltværksvej og Kastrupvej er en bakketop, og
fordi løsningen skal krydse metroen. Vandet ledes til tunnelen både fra vest, nord og syd via Saltværksvej,
Kastrupvej, Terosevej og Mosrosevej.
De foreslåede løsninger opstrøms for skybrudstunnellen indbefatter både rørføring, render og skybrudsvej.
Skybrudsløsningerne vil sikre at regnvandet syd for Saltværksvej ikke strømmer til boligkvarterer nord for
vejen, men ledes til havnen. Yderligere sikres det, at regnvand fra området nord for Saltværksvej og vest for
Kastrup ikke ledes mod Vægterparken. Løsning 1c strækker sig fra Arnager Alle, der er placeret i Tårnbyoplandet, til Saltværksvej vest. Boligerne langs Arnager Alle er lavtliggende med risiko for oversvømmelser,
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og derfor er det nødvendigt at opsamle regnvandet via rørføring. Af denne årsag ledes regnvand herfra til
skybrudstunnellen og ikke til den foreslåede skybrudsvej i oplandet Tårnby.
Særligt i Vægterparken anbefales det, at etablere klimatilpasningsløsninger, således at der kan håndteres
regnvandet, som falder på eget areal. Vægterparken er lavtliggende i forhold til omgivelserne, og det er
derfor ikke muligt at afvande fra området. Regnvandet kan håndteres via tilbageholdelse, hvor regnvandet
ledes til kloakken, når der igen er plads.
I området er der flere steder, hvor det vurderes gavnligt at tilbageholde regnvand, primært grundet en
hydraulisk opstrøms placering, se nærmere beskrivelse af disse i Bilag 2C.

2.3.2

Kastrup syd

Kastrup syd er et mindre hydraulisk afgrænset opland, hvor regnvandet ledes til havnen. De overordnede
strømninger kan ses på Figur 17, hvor det er tydeligt, at de primære strømningsveje er langs veje og
cykelstier.

Figur 17. Strømningsvej i oplandet Kastrup Syd

Derfor er det også muligt at holde afstrømmet regnvand på terræn og lede ekstremregn til havnen via
skybrudsveje og render, se Figur 18. Nærmere beskrivelse af løsningerne findes i Bilag 2C.
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Figur 18. Skybrudsløsninger i oplandet Kastrup Syd

2.3.3

Tårnby

Vandoplandet Tårnby er afgrænset af den vestlige kommunegrænse samt Amager Landevej og
Øresundsmotorvejen. I dette opland er der tydelige strømningsveje, der overordnet set følger vejene med
enkelte afvigelser. Ved ekstremregn strømmer regnvandet fra øst mod Englandsvej, hvorfra det strømmer
ind i Københavns Kommune.
Grundet de naturlige strømningsveje er det muligt at håndtere regnvandet på overfladen via skybrudsveje og
grønne strøg, se Figur 20. På Randkløve Alle, Amager Landevej samt Tårnbyvej er det foreslået at lede
regnvandet via skybrudsveje, men på Englandsvej vurderes der tilstrækkelig med plads til at lede
regnvandet i et grønt strøg. Dette sikrer, at vejen er farbar under ekstremregn.
Det skal bemærkes, at der netop er afsluttet et større vejprojekt på Amager Landevej, der indebærer
håndtering af regnvand fra vejarealet op til en 100 års hændelse via vejbed, permeabel belægning o. lign.
Skybrudsløsningen forudsætter, at der er gunstigt fald på den nyanlagte Amager Landevej.
Motorvejen er ikke medtaget i betragtningerne, der ses en strømning langs motorvejen, men det håndteres
af separat afvandingssystem. Der haves derfor ikke bidrag fra motorvejen.
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Figur 19. Strømningsvej i oplandet Tårnby

Den samlede løsning for oplandet forudsætter, at et samarbejde med København Kommune angående
håndtering af regnvandet er muligt. I København Kommunes skybrudsplan er der foreslået en grøn
skybrudsvej langs Bygrænsen og Røde Mellemvej til Vejlands Alle med udløb til kanalerne. Skybrudsvejene i
Tårnby-oplandet er tiltænkt at afvande til denne løsning i Københavns Kommune.
Boligområderne vest for Englandsvej er lavtliggende, og der vil derfor ske oversvømmelse her, og først
herefter strømmer regnvandet mod vest og Københavns Kommune. For at sikre boligerne i dette område er
det foreslået at opsamle regnvandet i en bassinledning og efterfølgende pumpe regnvandet væk.
Yderligere er der en række områder, hvor det er gavnligt at tilbageholde regnvand, såsom f.eks.
Tårnbyparken, se nærmere beskrivelse i Bilag 2C. På Nordregårdsskolen opleves der problemer med
opstuvning fra kloakken ved større regnhændelser, hvilket skybrudsløsningen forventes at kunne afhjælpe,
men mulighederne for håndtering af regnvand på de tilhørende grønne områder kan også undersøges.
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Figur 20. Skybrudsløsninger i oplandet Tårnby

2.3.4

Løjtegård

Oplandet Løjtegård ligger syd for Øresundsmotorvejen, og området er overvejende fælleskloakeret og
præget af mange private veje, hvilket ikke er en del af overvejelserne i denne fase. Men det bør indgå i
senere overvejelse og bearbejdning af løsningerne.
Dette opland er yderligere særligt præget af fladt terræn, hvilket afspejles i flere forskellige hydraulisk
usammenhængende strømninger. Dette medfører et behov for flere decentrale skybrudsløsninger frem for
enkelte større sammenhængende tiltag, som er tilfældet i vandopland Kastrup, Kastrup Syd samt Tårnby.
Strømningerne midtøst i oplandet, der er simuleret at løbe ind til lufthavnsområdet, afspejler ikke
virkeligheden, da der er skærmet af til ludthavnsområdet med et uigennemtrængeligt hegn. Derfor vil vandet
i stedet samle sig i området inden lufthavnsområdet.
Der bør i planlægningen tages hensyn til, at der er risiko for opstuvning af opblandet spildevand i området
under ekstremregn, da afløbsystemet er præget af mange pumper, og disse sandsynligvis ikke kan følge
med under store regnhændelser.
På Figur 22 er præsenteret et overblik over skybrudsløsninger i oplandet, og de er som resultat af de flere
forskellige strømningsveje fordelt over hele oplandet. Flere steder er det ikke muligt at afvande områder via
terrænfald, og det er derfor foreslået at gøre vejen mere robust overfor regnhændelser ved f.eks. at oprette
kantsten og evt. placere vejbump til at spærre for vandstrømmen.
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Figur 21. Strømningsveje i oplandet Løjtegård

Flere områder er udpeget til at håndtere regnvand, der ledes til områderne via skybrudsløsninger på vejene.
Da der ikke er et naturligt udløb i oplandet (såsom havnen for opland Kastrup og Kastrup syd), er det
nødvendigt at håndtere regnvandet lokalt, og evt. udlede til afløbssystemet når der igen er plads.
Dette er med undtagelse af løsning 14, hvor det er foreslået at afvande området ved Løjtegårdsvej via
rørføring med udløb til kanalerne i Københavns Kommune, da der ikke findes nogen større områder til
anvendelse af regnvandshåndtering her. Løjtegårdsvej er samlepunkt for afstrømmet regnvand fra et større
område nord for vejen og er særdeles sårbar under ekstremregn.
Nærmere beskrivelse af løsningerne samt de udpegede områder kan ses i Bilag 2C.
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Figur 22. Skybrudsløsninger i oplandet Løjtegård

2.3.5

Vestamager

Vestamager er i endnu større grad præget af et fladt terræn, der medfører at skybrudsvandet vil bevæge sig
langsomt eller nærmest stå stille. Derudover er områderne, hvor vandet vil samle sig spredt ud over et større
areal, og meget store og voldsomme oversvømmelser opleves derfor i mindre grad i dette område. Dette
stemmer godt overens med, at der fra tidligere ekstreme regnhændelser ikke er registret væsentlige
oversvømmelser.
Desuden er hele området separatkloakeret, hvilket betyder, at en evt. oversvømmelse af området ikke
umiddelbart har en kritisk sundhedsmæssig konsekvens, da der ikke er risiko for opstuvning af opblandet
spildevand. Derudover nedsiver alle grundejere regnvand på egen grund, og der er derfor en mindre
belastning på regnvandssystmet.
I Bilag 1C, oversvømmelseskort simuleret via Scalgo ses oversvømmelse af store dele af området, hvorimod
der i Bilag 1D, oversvømmelseskort simuleret via Mike Flood, primært ses oversvømmelse på vejene.
Sammenholdt med observationer fra tidligere hændelser, kan det tyde på, at oversvømmelse i dette område
overestimeres via Scalgo. En årsag til dette kan være, at området er mindre befæstet med mange grønne
haver, hvorfor der muligvis ikke sker lige så stor afstrømning, som simuleret i Scalgo.
På Figur 23 ses, at det afstrømmede regnvand ikke samler sig i store strømninger, men derimod i flere
forskellige. Hvilket betyder, at der ikke kan etableres store centrale skybrudsløsninger til håndtering af
regnvandet. Yderligere tyder erfaringerne også på, at behovet for skybrudstilpasning er mindre i dette
opland.
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Figur 23. Strømningsveje i oplandet Vestamager

Efter regnskyl, særligt i perioder med koblede regn, opleves der dog problemer med indsivning i
spildevandsledningerne, hvilket medfører at borgerne ikke kan skylle ud i toiletterne i dagene efter regnskyl.
Det antages at skyldes indsivning til spildevandssystemet, og formodes muligt at afhjælpe ved at dræne
grundvandet i området. En mulighed er at anlægge drænledninger på tværs af oplandet med mulighed for at
private kan koble sig på, og lede vandet videre, f.eks. via eksisterende regnvandsledninger, hvis
dimensionen er tilstrækkelig og placeringen er gunstig i forhold til grundvandsspejlet. Alternativt kan der
anlægges nye ledninger parallelt med eksisterende.
I tilfælde af at det vurderes nødvendigt med nye regnvandsledninger, anbefales det at undersøge, til hvilket
serviceniveau, det er samfundsøkonomisk optimalt at dimensionere regnvandsledningerne. Heri taget i
betragtning at området er særdeles udfordrende at sikre i forhold til skybrudsregn. Det har tidligere vist sig
rentabelt at dimensionere op til 8-12 års hændelser for sammenlignelige oplande.
I Vestamager-oplandet bør man tilbageholde og håndtere så store volumener som muligt på terræn. Der er
udpeget mulige områder, se Figur 24. Beskrivelse af disse kan findes i Bilag 2C. Alternativ tilgang til
håndtering af regnvand i dette opland er kærkommen, hvor f.eks. fokus på at plante piletræer, som
medvirkende til at dræne jorden, også kan spille en væsentlig rolle uden dog at kunne håndtere skybrud.
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Figur 24. Skybrudsløsninger i oplandet Vestamager

2.4

Forudsætninger

Skybrudsplanen er en sammenhængende plan med overblik over den nødvendige infrastruktur for at kunne
minimere skader i forbindelse med skybrud. Planen er baseret på en screening af de væsentligste forhold i
Tårnby Kommune, og beror derfor også på en række forsimplinger og forudsætninger, som er ridset op i det
følgende.
Skybrudsplanen beskæftiger sig med den situation, hvor regnen overskrider Tårnby Forsynings
serviceniveau på 5 og 10 års hændelser for hhv. separat- og fællessystem. Når afløbssystemet er fyldt op vil
regnvandet strømme på terræn styret af topografien samt de forhindringer og lavninger, der findes i byen,
såsom bygninger, mure, nedgange osv.
Skybrudsløsningerne i Bilag 2C bygger primært på de naturlige vandveje i terrænet, hvor vandet
sandsynligvis vil løbe i situationer med ekstremregn for derefter at samle sig i lavninger. Scalgo Live er
anvendt til terrænanalysen. Der er udført en screening for hele Tårnby Kommune, for at kortlægge
strømningsveje, lavninger samt hvorledes udbredelsen ændres med nedbør. Strømningsveje og lavninger
sammenholdes for at give de bedst mulige forudsætninger for udnyttelses af eksisterende muligheder i
terrænet.
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Generelt er der ikke taget højde for ejerskab af de udpegede områder, hverken veje eller større områder,
som i planen er anbefalet til tilbageholdelse af regnvand. De er udpeget udelukkende grundet placering ift.
den overfladiske hydrauliske strømning af regnvand. Yderligere er de lokale miljøforhold heller ikke
undersøgt, det være sig forurening, drikkevandsinteresse, nedsivningspotentiale osv. De fysiske lokale
forhold såsom eksisterende ledninger i vejen, jordbundsforhold osv. er heller ikke taget med i betragtningen.
Alle sådanne forhold bør undersøges nærmere ved yderligere detaljering i kommende projektfaser.

2.4.1

Dimensioneringsforudsætninger

Det er antaget, at afløbssystemet håndterer regnhændelser op til hhv. 5 og 10 års regnhændelser for
separat- og fællessystemet, og skybrudsplanen omhandler kun løsninger til håndtering af regnvand ud over
disse hændelser. Det medfører endvidere, at betydningen af opstuvning fra afløbssystemet ikke er medtaget
i denne indledende screening. Yderligere er der på nuværende tidspunkt ikke besluttet et fremtidigt
servicemål for Tårnby Kommune angående skybrud og udgangspunktet er derfor en 100 års hændelse,
hvilket ikke nødvendigvis er det mest samfundsøkonomiske valg og bør revurderes i de kommende
projektfaser, hvor de enkelte løsninger detaljeres yderligere.
Der er angivet estimater af de fleste transportløsninger i Bilag 2C. Estimaterne er grove overslag behæftet
med usikkerhed og giver derfor kun en indikation af de nødvendige størrelser. Der er mange faktorer, der
påvirker den endelig dimension, når de enkelte projekter detailprojekteres.
Dimensionsberegningerne bygger generelt på følgende:
• Oplandsstørrelser, der er estimeret på baggrund af strømninger simuleret med Scalgo
o Mulige områder udpeget til tilbageholdelse er ikke fratrukket oplandsstørrelserne
• 100 års regnhændelse på 240 min
o Fratrukket det, som forudsættes håndteret af afløbssystemet (5- og 10-års hændelse). For
nærmere beskrivelse se notat Skybrudstilpasning – Hydraulisk baggrundsnotat, af 22/2/2017
o 100 % befæstelse af alle overflader (beskriver fyldte kloakker og mættede jordlag)
o 100 % afstrømning fra alle områder (intet tab af regnvand i f.eks. lokale lavninger osv.)
Det bemærkes, at det i et samfundsøkonomisk aspekt ikke nødvendigvis er optimalt at dimensionere
skybrudsløsningerne til en 100 års hændelse.
Dimensionerne af rørløsningerne er estimeret via Colebrook-Whites formel med en antaget ruhed på 1 mm
og temperatur op 10 º C.
For både renderne samt skybrudsvejene er dimensionerne også beregnet udfra Colebrook-Whites formel,
dog tilpasset en kanal. Det er antaget en firkantet vejkasse samt en kvadratisk rende. For at undgå en for
dyb rende, forventes det i flere tilfælde at anlægge en bredere rende.

2.4.2

Økonomiforudsætninger

Der er angivet grove prisestimater på anlæg af transportløsningerne til skybrud i Bilag 2C. Overslagene er
behæftet med stor usikkerhed grundet det nuværende detaljeringsniveau, og den endelige pris for
anlæggene vil afhænge bl.a. valget af løsninger og de faktiske lokale forhold i detailprojekteringen.
Prisestimaterne bør kun anvendes som en indikation af det forventede maksimale prisleje for løsningerne. I
bilag 2.3 er der ikke angivet økonomiske overslag for løsninger, hvis formål er at tilbageholde regnvand, da
det afhænger særligt af det endelige valgte serviceniveau samt hvorledes området ønskes udformet og
hvilket udtryk der ønskes.
En eventuel fordeling af finansiering imellem Tårnby Kommune, Tårnby Forsyning og eventuelt private
grundejer er ikke vurderet. Derudover er følgende forudsætninger og forsimplinger gjort:
• Ingen af prisestimaterne omfatter drift af løsningerne.
•

Estimatet dækker kun over de økonomiske omkostninger, der er forbundet med
omlægning/anlæggelse af transportløsningen på selve vejstrækningen og dækker derfor ikke over
andre eventuelle nødvendige tiltag, såsom anlæg til tilbageholdelse af regnvand, pumper eller
lignende.
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•

Priserne for både rørføring samt tunnelering er beregnet ud fra bogen ’Afløbsteknik’ 252 og 255. For
anlæg af gravitationsledninger er der regnet med en gennemsnitlig jorddækning på 1,5 – 2 m samt
antaget betonledninger med tætte gummiringsamlinger. Prisen omfatter udgifter til materialer og
udførelse af arbejdet. Prisen er inkl. tørholdelse, afstivning af ledningsgrav, brønde og bygværker
samt brønde pr. 50 løbende m, arbejdsplads, opbrydning, retablering, trafikforanstaltninger,
projektering og tilsyn. Vedligehold er ikke inkluderet, men de årlige vedligeholdelsesudgifter
forventes i omegnen af 0,4 % af anlægsudgiften. Der er heller ikke medtaget udgifter til potentiel
midlertidig omlægning af eksisterende ledninger.

•

Ved tunnelering forudsættes det udført med åben front med trykluft, samt at jordbunden består af
moræneler, sand eller siltet ler. Og det antages at omkostninger til byggegruber, anstilling og
afrigning af gruber udgør 80% af tunneleringsprisen.

•

Priserne for skybrudsvej, robust vej, grønt strøg og rende bygger på en opsamling af branchens
samt EnviDans erfaringspriser, og kan ses i Tabel 2. Der er tillagt i alt 40 % ekstraomkostninger til
anlægspriserne, hvoraf 15 % forventes til projektering og 25 % til uforudsete udgifter. Der antages
en forholdsvis stor procentdel til uforudsete udgifter, da det stadig kun er i screeningsfasen og rigtig
mange faktorer er ukendte.

•

Et grønt strøg dækker over alt fra en simpel grøft til et decideret parkstrøg i vejmidten, hvilket
betyder at prisestimatet spænder over et stort prisinterval.

•

Prisen af en skybrudsvej afhænger særligt at eksisterende forhold (kantsten, terrænfald, osv.). I
Tabel 2 er det antaget, at det kræves at fortovene hæves.

•

Det er vanskeligt at angive en generel pris for render, da det er meget afhængigt af
trafikbelastningen og dermed kravet til renden, men også af den nødvendige hydrauliske kapacitet.
Derfor er der også et stort interval på dette estimat.

•

En robust vej antages kun at kræve opretning af kantsten, og er derfor forholdsvis billig.

Tabel 2. Prisestimering af skybrudsløsninger

Løsningstype
Grønt strøg
Skybrudsvej
Rende
Robust vej

Overslagspris kr./m
3.000 -10.000
1.000 – 1.500
500 – 5.000
300
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4.200 - 14.000
1.400– 2.100
700 – 7.000
420
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2.5

Effektberegninger

I denne skybrudsplan er Scalgo Live anvendt som screeningsværktøj både til at udpege oversvømmelser
samt strømningsveje og dermed skybrudsløsningerne. Men Scalgo anvendes også til at illustrere effekten af
disse løsninger på et overordnet screeningsniveau med begrænset detaljeringsgrad. Alle løsninger er indlagt
som overfladeløsninger, hvilket betyder, at i områder hvor der er behov for rørlægning, er løsningen
simuleret ved, at selve vejen er sænket og/eller tildelt et gunstigt fald.
Som beskrevet i Skybrudstilpasning – Hydraulisk baggrundsnotat, af 22/2/2017 viser Scalgo kun en del af
virkeligheden, da afløbssystemet ikke er medtaget, og opstuvning herfra, som typisk ses på vejene, ikke
simuleres. I Scalgo antages der 100 % afstrømning fra alle overflader, ingen nedsivning og der medtages
intet tidsaspekt. Dette betyder, at oversvømmelserne i private baghaver o. lign. forventes at være
overestimeret. Derimod forventes oversvømmelserne simuleret på vejene underestimeret. Med dette i mente
er den generelle betragtning at oversvømmelsessimuleringerne fra Scalgo i stor grad i overensstemmelse
med Tårnby Kommunes officielle oversvømmelseskort fra Mike Urban (Bilag 1D). For nærmere beskrivelse
se Skybrudstilpasning – Hydraulisk baggrundsnotat, af 22/2/2017.
I det følgende redegøres for effekten af de to store centrale skybrudsløsninger for oplandene Kastrup og
Tårnby, nemlig løsning 1 og løsning 4. Efterfølgende gives to eksempler på effekten af mindre løsninger, alle
indlagt i Scalgo. Der er anvendt en regn på 38,9 mm tilsvarende en 100 års hændelse fratrukket en 10 års
hændelse, som håndteres af fællessystemet. Da der på dette screeningsniveau er fokus på de store
oversvømmelser, vises vanddybder mindre end 10 cm ikke for overskuelighedens skyld.

Skybrudsløsning 1 - Skybrudstunnel i Kastrup oplandet
I oplandet Kastrup er den overordnede løsning skybrudstunnellen med de tilhørende forgreninger i oplandet,
enten i form af rørlægning eller skybrudsveje (løsning 1), se Bilag 2A.
Løsningerne er indlagt i Scalgo, og effekten af dette syd for Vægterparken, hvor der i dag opleves
oversvømmelse ved større regnhændelser, kan ses på Figur 25. Det ses, at skybrudsløsningen er i stand til
at fjerne størstedelen af oversvømmelserne i området. Det skal bemærkes at metroen, som allerede er
skybrudssikret, ikke er med i denne vurdering, og den oversvømmelse der ses i banegraven ikke reelt set vil
finde sted.

Figur 25. Venstre: oversvømmelse ved en 100 års hændelse uden skybrudssikring syd for Vægterparken. Højre: effekt af
skybrudsløsning 1 ved en 100 års hændelse syd for Vægterparken. Vanddybder mindre end 10 cm er ikke vist.

På vejen Søvænget er det muligt at reducere vandstanden fra 25-30 cm til maksimalt 10 cm. Yderligere er
udbredelsen af oversvømmelserne reduceret markant, hvor der efter implementering af løsningen kun
opleves vand højere end 10 cm på terræn på få veje og stort set ikke på private matrikler.
På Figur 26 ses et før og efter billede af implementering af skybrudsløsning 1 ved en 100 års hændelse for
området ved krydset mellem Amager Landevej og Tårnbyvej/Saltværksvej. Det er tydeligt at løsningen kan
afhjælpe store dele af oversvømmelserne, der opleves ved Arnager Alle og Birkevang samt Nøddevang. På
Arnager Alle, hvor der er foreslået rørføring, er det muligt helt at fjerne oversvømmelsen, der er estimeret at
være op til 50 cm ved nuværende forhold. På det officielle oversvømmelseskort observeres der større
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oversvømmelser på de omkringliggende veje, det skyldes opstuvning fra afløbssystemet, og det forventes
også afhjulpet af skybrudsløsningen.

Figur 26. Venstre: oversvømmelse ved en 100 års hændelse uden skybrudssikring ved krydset mellem Tårnbyvej og Amager Landevej.
Højre: effekt af skybrudsløsning 1 ved en 100 års hændelse ved krydset mellem Tårnbyvej og Amager Landevej. Vanddybder mindre
end 10 cm er ikke vist.

På Figur 27 er effekten af løsning 1 illustreret for området omkring Julerosevej. Der er foreslået en rørføring
under Julerosevej og Terosevej for at afvande det lavtliggende område. Som det ses på figuren er det muligt
at fjerne størstedelen af regnvandet. På Julerosevej står der mellem 20 cm og op til 40 cm i
statussituationen, som er muligt at fjerne helt ved skybrudsløsningerne.

Figur 27. Venstre: oversvømmelse ved en 100 års hændelse uden skybrudssikring ved Julerosevej. Højre: effekt af skybrudsløsning 1
ved en 100 års hændelse ved Julerosevej. Vanddybder mindre end 10 cm er ikke vist.

Haveforeningen Ringen er lavtliggende og udsat ved store regnhændelser. For nuværende, er der ikke
foreslået nogen løsning, men det er muligt at koble området via rørføring på skybrudsløsning 1e.

Skybrudsløsning 4 – Skybrudsveje i Tårnby oplandet
Den helt centrale skybrudsløsning i Tårnby-oplandet er løsning 4, der består af en række skybrudsveje, der
leder regnvandet til Københavns Kommune. Som det ses på Figur 28, simuleres der ikke store
oversvømmelser på hverken Amager Landevej, Tårnbyvej eller Englandsvej med Scalgo. På den anden
side, observeres der dog større oversvømmelser på disse veje på det officielle oversvømmelseskort, se
Bilag 1D.
Dette kan tyde på, at en del af oversvømmelserne på disse veje skyldes opstuvninger fra afløbssystemet, og
det forventes at skybrudsløsningen kan sikre, at dette regnvand ikke vil ophobe sig i oversvømmelser på
vejarealerne. Det anbefales dog, at der udføres en effektberegning af løsningen med Mike Flood.
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Figur 28. Oversvømmelse ved en 100 års hændelse uden skybrudssikring ved Amager Landevej, Tårnbyvej og Englandsvej.
Vanddybder mindre end 10 cm er ikke vist

Skybrudsløsning 10 – Render ved boldbane i Løjtegårds-oplandet
I oplandet Løjtegård gør de mange forskellige strømningsveje det ikke muligt at have en overordnet
skybrudsløsning, men nødvendiggør at der implementeres en række mindre løsninger forskellige steder i
oplandet.
På Figur 29 ses et eksempel, hvor skybrudsløsning 10, som er render på Merkur Alle og Neptun Alle, der
leder regnvand til boldbanen vest for vejstrækningerne, er implementeret i Scalgo. Det er antaget at det er
muligt at indrette boldbanen således, at den kan rumme alt det regnvand, der strømmer til Merkur Alle og
Neptun Alle og ledes til boldbanen via render. Ved denne forudsætning, er det muligt at fjerne de op til 35 cm
vand, der ellers vil stå på vejen.

Figur 29. Venstre: oversvømmelse ved en 100 års hændelse uden skybrudssikring ved Merkur Alle og Neptun Alle. Højre: effekt af
skybrudsløsning 1 ved en 100 års hændelse ved Merkur Alle og Neptun Alle. Vanddybder mindre end 10 cm er ikke vist.
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Skybrudsløsning 11 – Skybrudsveje til grønt område i Tårnby oplandet
På Figur 30 ses effekten af skybrudsløsning 11, der består af skybrudsveje på Ryslinge Alle, Højskole Alle
og Dronningborgvej samt rende på Uldumvej. Som det ses, er det muligt at undgå store dele af
oversvømmelserne med den forudsætning, at det grønne område, hvortil skybrudsvejene transportere
regnvandet, har kapacitet til regnmængden. Yderligere ses det på det officielle oversvømmelseskort, at der
er opstuvning på vejene i området, hvilket afhjælpes af skybrudsvejene.

Figur 30. Venstre: oversvømmelse ved en 100 års hændelse uden skybrudssikring ved Ryslinge Alle og Højskole Alle. Højre: effekt af
skybrudsløsning 1 ved en 100 års hændelse ved Ryslinge Alle og Højskole Alle. Vanddybder mindre end 10 cm er ikke vist.
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3.

Prioritering

Skybrudsplanen udlægger rammerne for den overordnede skybrudsinfrastruktur for kommunen, hvor det
videre arbejde består i at designe og projektere, ansøge om div. tilladelser og derefter anlægge de enkelte
projekter. Men spørgsmålet er, hvor skal man starte?
I forbindelse med det konkrete arbejde med klimatilpasning og håndtering af skybrudsregn bliver det
nødvendigt at gennemføre prioriteringer af såvel økonomi som tekniske tiltag. Dette er i høj grad politiske
beslutninger, som naturligvis skal træffes på et solidt teknisk grundlag.
Prioriteringerne kan besluttes på baggrund af vurderinger af risici for oversvømmelser, men kan naturligvis
også gennemføres baseret på økonomiske vurderinger: hvor får man størst reduktion af skader eller den
samlede oversvømmelsesrisiko, hvor får man mest klimatilpasning for pengene? De to sider af sagen
hænger langt hen ad vejen sammen.
Tårnby Kommune har udarbejdet et prioriteringskort opdelt i tre kategorier. Kortet er udarbejdet på baggrund
af oversvømmelses- samt værdikort og klarlægger derved, hvor i kommunen der sker oversvømmelser med
de største skader til følge.
Kortet har en lav detaljeringsgrad, da områderne er inddelt i kloakoplande, men giver en god indikation af,
hvilke områder der er mest sårbare. Foruden prioriteringskortet er det nødvendigt at prioritere
skybrudsløsningerne i forhold til hinanden, således at man ikke ender med en situation, hvor regnvandet
ledes et sted hen med større skade, hvis løsningen nedstrøms ikke er etableret og regnvandet derfor ikke
kan afledes. Prioriteringsplanen er beskrevet i det følgende afsnit.

3.1

Prioriteringsplan

Kommunes prioriteringskort er et essentielt datagrundlag i forhold til prioriteringen af skybrudstiltag. I Bilag
3A og Bilag 3B er alle de foreslåede skybrudsløsninger vist sammen med prioriteringskortet, hvilket giver et
hurtigt overblik over løsningernes placering ift. denne prioritering af områderne.
Planlægning og implementering af skybrudstiltag kræver i stor grad koordinering med alle kommunens
afdelinger, idet skybrud og regnvandshåndtering kan indtænkes i langt størstedelen af projekter. De store
strukturelle skybrudsløsninger kræver langsigtet planlægning, hvorimod mindre skybrudsløsninger ofte let
kan indgå som en del af andre projekter.
Af denne årsag er de foreslåede skybrudsløsninger inddelt i tre forskellige grupper:
• Hovedløsning
o Hovedløsninger defineres som den hydrauliske hovedåre, der er placeret nedstrøms. Denne
type er del af en større løsning og indsatsen er nødvendigt at planlægge på længere sigt for
at afsætte tilstrækkelige midler.
• Oplandsløsning
o Oplandsløsninger er de opstrøms skybrudsløsninger, som afvander til en hovedløsning. De
er en del af skybrudsinfrastrukturen og kan kombineres med frakoblingsprojekter.
• Punktløsning
o Punktløsninger er mindre og uafhængige løsninger, der kan etableres når som helst. Det
anbefales så vidt muligt, at anlægge sådanne løsninger i tværfagligt samspil med andre
planlagte projekter, for at opnå størst mulig værdi for arbejdet.
På baggrund af gruppeinddelingen er skybrudsløsningerne tildelt en prioritering indbyrdes for de enkelte
sammenhængende løsninger (eks. løsning 4 = 4a, 4b, 4c og 4d) på en skala fra A – D, hvor A afspejler
første prioritet og er en nødvendighed for de efterfølgende løsninger.
Det bemærkes at en række enkeltstående punktløsninger ikke angives med et skala-bogstav, da de ikke er
en del af de indbyrdes afhængige løsninger.
I Tabel 3 er skybrudsløsningerne listet sammen med tilhørende gruppe, prioriteringskategori baseret på
placering ift. Tårnby Kommunes prioriteringskort samt den indbyrdes prioritering inden for hver samlet
løsning. Indenfor hver samlet løsning er delløsninger benævnt i prioriteret rækkefølge.
Flere af løsningerne dækker over forskellige områder med forskellige prioriteringer jf. prioriteringskortet. I
Tabel 3 er noteret den højeste prioritet løsningen dækker over. Flere løsninger er betegnet som
’hovedløsninger (opland)’, i dette tilfælde er løsningen en primær forudsætning for opstrøms løsning(er), men
er også afhængig af nedstrøms løsning(er).
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Det skal bemærkes, at der i denne screeningsfase ikke er lavet en samfundsøkonomisk vurdering af de
enkelte løsninger, hvilken muligvis kan resultere i, at nogle skybrudstiltag ikke kan svare sig økonomisk;
altså gevinsten ved tiltaget overstiger ikke anlægsomkostninger. I sådan tilfælde anbefales det, som
udgangspunkt, at løsningen udgår.
Tabel 3. Oversigt over skybrudsløsningernes prioritet

Løsning

ID

Løsning

Gruppe

Indbyrdes
prioritering
A

Prioriterings
kategori
1

1

1a

Tunnel/rørføring, Saltværksvej,
øst

Hovedløsning

1b

Tunnel/rørføring, Saltværksvej,
vest

Hovedløsning
(opland)

A

1

1f

Rørføring, Kastrupvej

Hovedløsning
(opland)
Hovedløsning
(opland)
Hovedløsning
(opland)
Oplandsløsning

B

1

1g

Rende, Hyben Alle

B

1

1h

Rende, Fortgård Alle

B

1

1i

Rende, Cypres Alle og Pindosvej

C

1

1j

1d

Skybrudsvej, Klitrose Alle, Ambra
Alle og Cypres Alle
Rørføring, Arnager Alle,
Tårnbyvej og Saltværkvej vest
Rørføring, Julerosevej

Oplandsløsning

C

1

Oplandsløsning

C

1

Oplandsløsning

C

1

1e

Rørføring, Terosevej

Oplandsløsning

C

1

2

2

Robust vej, Cykelsti

Punktløsning

-

1

3

3a

Tilbageholdelse, Boligforening v.
Alleen
Rende. Oberst Kochs Alle

Hovedløsning

A

1

Oplandsløsning

B

1

1c

3b
4

4a

Grønt Strøg. Englandsvej

Hovedløsning

A

2

4b

Skybrudsvej, Tårnbyvej

A

1

4c

B

1

4d

Skybrudsvej Amager Landevej,
Nord
Skybrudsvej, Randkløve Alle

Hovedløsning
(opland)
Oplandsløsning
Oplandsløsning

C

1

5

5

Bassinledning, Skolevænget

Punktløsning

-

6

6a

Skybrudsvej, Udløb til havn

Hovedløsning

A

1

6b

Skybrudsvej, Skøjtevej

A

1

6c

Rende, Th. Philipsensvej

B

1

6d

Skybrudsvej, Cykelsti

C

1

6e

Skybrudsvej, Harald Jastraus Alle

C

2

6f

Skybrudsvej, Cykelsti

Hovedløsning
(opland)
Hovedløsning
(opland)
Hovedløsning
(opland)
Hovedløsning
(opland)
Oplandsløsning

C

2

7a

Tilbageholdelse, Byggelegeplads

Hovedløsning

A

2

7b

Grønt strøg, Gemmas Alle

A

2

7c

Grønt strøg, Amager Landevej
Syd
Rende, Nordstjerne Alle

Hovedløsning
(opland)
Oplandsløsning

B

2

Oplandsløsning

B

2

7

7d

TÅRNBY KOMMUNE - Forslag til Risikostyringsplan 2014

38

8

9
10

11

12

7e

Grønt strøg, Orions Alle

Oplandsløsning

C

2

8a

Tilbageholdelse, Tårnby Stadion

Hovedløsning

A

2

8a

Rende, Lyrens Alle

Oplandsløsning

B

1

8b

Rende, Arkturus Alle

Oplandsløsning

B

1

9a

Robust vej, Vegas Alle

Punktløsning

-

2

9b

Robust vej, Capellas Alle

Punktløsning

-

2

10
A
10b

Tilbageholdelse, boldbane

Hovedløsning

A

2

Rende, Merkur Alle

Oplandsløsning

B

2

10c

Rende, Neptun Alle

Oplandsløsning

B

2

11a

Tilbageholdelse, grønt område

Hovedløsning

A

3

11b

Skybrudsvej, Ryslinge Alle

A

2

11c

Skybrudsvej, Dronningborgvej

B

2

11d

Rende, Uldumvej

Hovedløsning
(opland)
Hovedløsning
(opland)
Oplandsløsning

C

2

12a

Tilbageholdelse, boldbane

Hovedløsning

A

2

12b

Skybrudsvej, Jacob Appels Alle

Oplandsløsning

B

1

12
C
13c

Skybrudsvej, Snoghøj Alle

Oplandsløsning

B

1

Skybrudsvej, Gyldenvang Alle

Oplandsløsning

B

2

13a

Tilbageholdelse, Teknisk Skole

Hovedløsning

A

1

13b

Skybrudsvej, Vestbirk Alle

Oplandsløsning

B

1

14

14

Rørføring, Løjtegårdsvej

Punktløsning

-

1

15

15

Robust vej, Hindholm Alle

Punktløsning

-

2

16

16

Robust vej, Askov Alle

Punktløsning

-

2

17

17

Tilbageholdelse, Vægterparken

Punktløsning

-

1

18

18

Tilbageholdelse, Skottegården

Punktløsning

-

1

19

19

Punktløsning

-

1

20

20

Tilbageholdelse, Haveforeningen
Sano
Tilbageholdelse, Kastrupkrogen

Punktløsning

-

1

21

21

Tilbageholdelse, Legeplads

Punktløsning

-

2

22

22

Tilbageholdelse, Klimakvarteret

Punktløsning

-

1

23

23

Punktløsning

-

1

24

24

Tilbageholdelse,
Grundejerforeninger
Tilbageholdelse, Boligforening

Punktløsning

-

1

25

25

Tilbageholdelse, Tårnbyparken

Punktløsning

-

1

26

26

Tilbageholdelse, Grønt område

Punktløsning

-

2

27

27

Tilbageholdelse, Boligforening

Punktløsning

-

2

28

28

Punktløsning

-

2

29

29

Tilbageholdelse,
Nordregårdskolen
Tilbageholdelse, Travbaneparken

Punktløsning

-

1

30

30

Tilbageholdelse, Bassin

Punktløsning

-

2

31

31

Tilbageholdelse, Boldbane

Punktløsning

-

2

32

32

Punktløsning

-

3

33

33

Tilbageholdelse, Sø og grønt
område
Tilbageholdelse, Kristinehøj

Punktløsning

-

3

13
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34

34

Tilbageholdelse, Skyttehøj

Punktløsning

-

2

35

35

Tilbageholdelse, Cirkusgrunden

Punktløsning

-

3

36

36

Tilbageholdelse, Byudvikling

Punktløsning

-

3

37

37

Tilbageholdelse, Pilegårdsskolen

Punktløsning

-

3

38

38

Tilbageholdelse, Skelgårdsskolen

Punktløsning

-

3

39

39

Tilbageholdelse, Kulturzonen

Punktløsning

-

3

40

40

Tilbageholdelse, Kastrup idræt
Ved diget 21
Tilbageholdelse,
Kastrupgårdsamlingen
Tilbageholdelse, Forstranden

Punktløsning

-

2

Punktløsning

-

2

Punktløsning

-

1

Tilbageholdelse, Vægterparken
Bassin i cykelstien
Tilbageholdelse, Trekanten

Punktløsning

-

1

Punktløsning

-

3

41

41

42

42

43

43

44

44

Prioriteringen af skybrudstiltagene kan ikke stilles op i en fuldstændig klar og lineær rækkefølge, da flere
faktorer spiller ind. Det er dog værd at fremhæve de to helt store og centrale skybrudsløsninger; 1 og 4 i hhv.
vandopland Kastrup og Tårnby. Disse er begge placeret inden for områder, der har 1. prioritet i kommunens
prioriteringskort. Begge løsninger er som sagt store infrastrukturelle løsninger, der er nødvendig at
inkorporere i fremtidig planlægning, for at kunne realisere dem på sigt.
Ander løsninger, såsom Kastrupkrogen og Travbaneparken, kan også fremhæves som højt prioriterede
løsninger, da disse også begge ligger i områder med 1. prioritet. Der bør genrelt være fokus på også at
implemetere skybrudstiltag, der kan implementeres over en kortere tidshorisont og særligt i områder, hvor
der foretages andre renoveringer eller gennemføres andre projekter, bør skybrudshåndteringen indtænkes.
Dette kan medføre, at der implementeres skybrudstiltag i områder med lavere prioritering først, da det først
og fremmest bør hænge sammen med andre planer og projekter, for at skabe mest synergi i
klimatilpasningen og optimal merværdi i de enkelte projekter.
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4.

Konklusioner og anbefaling

Skybrudsplanen tager udgangspunkt i Tårnbys eksisterende planer og flere workshops med deltagelse af
relevante fagpersoner fra Tårnby Kommune og Tårnby Forsyning. Planen skal danne grundlag for
implementeringen af skybrudsløsninger i byen og indgå i kommunens øvrige planlægning ved at fastlægge
nogle overordnede og langsigtede principper for håndtering af skybrudsvand i hele Tårnby Kommunes
opland.
Det overordnede formål med skybrudsplanen er at sikre et teknisk grundlag for at prioritere indsatser, som
kan minimere skader i forbindelse med skybrud og samtidig skabe mest mulig værdi i de enkelte projekter.
Processen med at klimatilpasse kommunen og skabe en infrastruktur, som kan håndtere ekstreme
vandmængder i forbindelse med skybrud, kræver en lang og helhedsorienteret indsats, som kun kan lykkes i
fælleskab. Dette kræver bl.a., at der etableres et velfungerende samarbejde på tværs i kommunen og med
forsyningen. Tidshorisonten for skybrudsplanen er derfor minimum 30 år.

41 eksisterende klimaprojekter
Skybrudsplanen tager afsæt i de 41 klimaprojekter fra Tårnby Kommunes og Tårnby Forsynings Idekatalog.
Det anbefales, at der fremover planlægges og investeres i løsninger, som både beskytter byen mod skybrud
og aflaster kloakkerne på alle andre nedbørsdage, for det kan bedst betale sig samfundsøkonomisk set.
Implementering af LAR til håndtering af hverdagsregn er afgørende for, at man i fremtiden kan leve op til
forsyningens serviceniveau og skaber yderligere mulighed for at man evt. kan undgå opdimensionering
kloakker. Desuden er det også medvirkende til at begrænse risikoen for opstuvning af opblandet spildevand
og skaderne i forbindelse med skybrud vil reduceres.

4.1

Skybrudsplanen

Tårnby Kommune og særlig byområderne er følsomme overfor skybrud, og derfor er det nødvendigt både at
øge beredskabet og begynde planlægning af mere langsigtede løsninger.
Skybrudsplanen beskæftiger sig med den situation, hvor regnen overskrider Tårnby Forsynings
serviceniveau på 5 og 10 års hændelser for hhv. separat- og fællessystem. Løsningerne i Tårnby
Kommunes skybrudsplan tager udgangspunkt i følgende målsætning:
• Offentlige og private løsninger skal skaffe tid og plads til vandet fra ekstremregn i terrænløsninger
(bassiner, kanaler, grøfter, bede) eller traditionelle afløbsledninger
• Der vil blive etableret vandtransportveje, der ved kraftig regn kan lede vandet derhen, hvor det gør
mindst skade
• Omkostninger ved indsatser bør holdes op mod værdien af det der beskyttes. Derfor anbefales det,
at der opstilles lokale servicemål for de enkelte hovedløsninger/vandoplande ud fra den samme
samfundsøkonomiske betragtning

Løsningerne
Skybrudsplanens overordnede strategi er en effektiv håndtering af skybrud, og er første skridt på vejen til at
sænke risikoen ved skybrud til et acceptabelt niveau. Når Tårnby Kommune skal gøres robust imod skybrud,
vil det forventeligt håndteres optimalt via en kombination af forskellige løsninger. Der eksisterer ikke søer
el.lign. i kommunen og derfor skal en del af nedbøren fra skybrud ledes mod havet. Det er dog ikke muligt
grundet placering og terrænforhold at lede alt regnvand mod havet, derfor er det nødvendigt at forsinke og
tilbageholde dele af regnvandet midlertidigt, i områder hvor det gør mindst mulig skade. Efterfølgende ledes
regnvandet til afløbssystemet, når der igen er plads. Der arbejdes overordnet set med tre forskellige
løsningsprincipper til håndtering af skybrudsregn:
• Transport – Lede vandet væk
• Forsinkelse - Kontrollerede oversvømmelser
• Beredskab - Øget robusthed i truede områder
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Herunder illustreres et oversigtskort med alle skybrudsløsninger i Tårnby Kommune.

Løsningerne er skitseret til at kunne håndtere en 100 års regn som en maksimal grænse for, hvad man må
forvente er mest hensigtsmæssigt. Idet det med stor sandsynlighed vil være uforholdsmæssigt dyrt at sikre
byen til mere end 100-års-regn i forhold til, hvad skaderne vil koste.

Servicemål for vand på terræn - skrift 31
Det foreslås at beslutte fremover at anvende differentieret servicemål for vand på terræn i Tårnby Kommune
i henhold til anbefalingerne i Spildevandskommiteens kommende Skrift 31.
Ved et differentieret servicemål for vand på terræn fastsættes servicemålene for de enkelte hovedløsninger,
og dermed vandoplande, i en beslutningsproces der tager udgangspunkt i en økonomisk analyse. Analysen
sammenholder de forventede skadesomkostninger ved en given nedbørsmængde for de enkelte
hovedløsninger, før og efter løsningen er gennemført, med de forventede omkostninger til anlæg og drift.
Ved analysen beregnes det servicemål, hvor investeringen giver værdi eller er udgiftsneutral.
Den økonomiske analyse kan dog ikke stå alene. Der skal også tages højde for andre samfundsmæssige
funktioner, som skal kunne opretholdes under skybrud, foruden beskyttelse af anlæg, bygninger eller
områder, der har høj sundhedsmæssig, kulturel, historisk, samfunds- eller miljømæssig værdi.
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Prioritering
Prioriteringerne kan besluttes på baggrund af vurderinger af risiko for oversvømmelser, men kan naturligvis
også gennemføres baseret på økonomiske vurderinger: hvor får man størst reduktion af skader eller den
samlede oversvømmelsesrisiko, hvor får man mest klimatilpasning for pengene?
Implementering af skybrudstiltag kræver i stor grad koordinering med alle kommunes afdelinger – skybrud og
regnvandshåndtering kan indtænkes i langt størstedelen af alle projekter. De store strukturelle
skybrudsløsninger kræver langsigtet planlægning, hvorimod mindre skybrudsløsninger kan indgå som en del
af andre projekter.

4.2

Det videre arbejde
•

•
•

•

•

•

•

Det vil være nødvendigt i første omgang at vedtage nærværende plan med den overordnede
infrastruktur til håndtering af skybrudsvand politisk, før det giver værdi at detaljere de foreslåede
løsninger yderligere.
Beslutte servicemål for vand på terræn i Tårnby Kommune.
Arbejdet med de skitserede løsninger i planen er foreløbigt foretaget på screeningsniveau og har
haft fokus på at give et overordnet overblik at planlægge alle kommende projekter ud fra. Det
kommende arbejde med klimatilpasning og skybrudshåndtering vil derfor bestå i detaljering af de
skitserede projekter, samt revidering af planen ved øget viden eller ændrede forudsætninger.
Herunder også cost-benefit analyse af de enkelte projekter, for at sikre, at det er
samfundsøkonomisk.
Kommunen skal være opmærksom på at tiltag ofte medfører behov for revision af både
spildevandsplan og udledningstilladelser/nedsivningstilladelser, f.eks. hvis overløbsmængder øges,
eller hvis der etableres nedsivning af overfladevand/vejvand.
Der bør sikres en økonomisk struktur i kommunen, som muliggør implementering af store
skybrudsprojekter, der forventes at strække sig over flere år. Og en økonomisk struktur der muliggør
løbende anlæggelse af skybrudsprojekter, når der opstår mulighed for synergi med andre projekter
og f.eks. tiltag i private boligforeninger, hvilket kan være vanskeligt at forudse ved fastlæggelse af
årsbudgetter.
Skybrudsplanen bør indtænkes ved al planlægning og løbende fornyelse af byen, således at der
opnås den optimale synergi med andre projekter. Et samarbejde på tværs af alle interessenter i
kommunen er derfor afgørende for planens succes.
For at opnå optimal synergi og samarbejde i regnvandhåndteringsprojekter i kommunen, anbefales
det, at udarbejde en handleplan for klimaprojekter til håndtering af hverdagsregn, da fokus i denne
rapport primært ligger på håndtering af skybrudsregn og kun i mindre grad sammenspillet mellem de
to.
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