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Igangsættelse af forudgående offentlighed for Valby 
Skybrudstunnel 

 

 
Resumé  

Økonomiudvalget orienteres om igangsættelsen af forudgående offent-

lighed for Valby Skybrudstunnel og det kommende planlægningsar-

bejde.  

 

Baggrund  

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en ansøgning fra HOFOR 

om igangsættelse af en miljøvurderingsproces for anlæggelse af Valby 

Skybrudstunnel. Som led i TMFs miljøvurdering af anlægsprojektet har 

afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten for projektet været i of-

fentlig høring fra den 4.-24. januar 2021. 

 

Den omtrentlige placering af kommende skybrudsledninger fremgår af 

Kommuneplan 2019. Valby Skybrudstunnel er i Kommuneplan 2019 

planlagt til at løbe fra området ved FLSmidth ved Høffdingsvej til Torve-

porten og videre langs Torveporten, Poppelstykket og Blushøjvej og 

derfra ind i Valbyparken, hvor ledningen var planlagt som en åben 

rende med udløb i Kalveboderne. Valby Skybrudstunnel indgår i Kø-

benhavns og Frederiksberg Kommuners Skybrudsplan. HOFOR har an-

svaret for at anlægge skybrudstunnellen. 

 

Borgerrepræsentationen har i Spildevandsplan 2018 fastsat et krav om 

maksimalt ét årligt overløb fra kloakken til Gåsebæk-renden. Det frem-

går endvidere af Spildevandsplanen, at det forventes at kunne ske enten 

ved etablering af bassinkapacitet, så aflastningshyppigheden reduceres 

til én gang årligt, ved flytning af udløbspunktet til Kalvebodløbet eller 

eventuelt en kombination af bassin og flytning. HOFOR har afdækket de 

forskellige muligheder og er kommet frem til, at det er miljømæssigt og 

økonomisk mest hensigtsmæssigt at kombinere skybrudstunnel og bas-

sinanlæg, da det samlet set giver mindst muligt anlægsarbejde og ge-

ner heraf samt opfylder målet om at reducere aflastningshyppigheden 

til én gang årligt. 

 

   

Notat 

 

Til Økonomiudvalget 
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HOFOR foreslår derfor, at skybrudstunnellen får en anden placering, så 

skybrudsledningen i stedet etableres som en underjordisk tunnel, som 

løber fra området ved FLSmidth ved Høffdingsvej i en lige linje til Blus-

højvej og videre under Valbyparken med udløb i det spildevandstekni-

ske anlæg Enghave Kanal og med opførelse af en teknikbygning ved 

Enghave Kanal. 

 

Placeringerne for skybrudsledninger i Kommuneplan 2019 er omtrent-

lige placeringer, men da der er tale om en helt anden placering og et 

andet udløbspunkt, vurderer Økonomiforvaltningen, at den nye place-

ring forudsætter et kommuneplantillæg. 

 

ØKF vurderer endvidere, at der ikke er tale om en mindre ændring, 

hvorfor kommunen efter planlovens § 23 c forud for udarbejdelsen af 

kommuneplantillægget skal indkalde idéer og forslag (forudgående of-

fentlighed) mhp planlægningsarbejdet.  

 

Økonomi  

Ingen.  

 

Videre proces  

Resultatet af høringen vil blive fremlagt for Økonomiudvalget sammen 

med forslag til kommuneplantillæg og udkast til miljøkonsekvensrap-

port, VVM-tilladelse og udledningstilladelse i 2. kvartal 2022, hvorefter 

sagen sendes i offentlig høring. Den endelige politisk behandling for-

ventes ultimo 2022. 

 

Bilag  

Bilag 1 Pjece om indkaldelse af idéer og forslag til kommende kommu- 

              neplantillæg for placering af Valby Skybrudstunnel 



 

 

Kommuneplantillæg 
for Valby Skybruds-
tunnel  
 

   

 

Forudgående offentlighed om 
kommuneplantillæg 

Københavns Kommune overvejer at ændre kommuneplanens retningslinjer og 

rammer for at muliggøre en ændret placering af Valby Skybrudstunnel. Du kan 

komme med ideer og kommentarer til denne planlægning indtil den 15. februar 

2022. Læs heri hvordan. 
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Baggrund 
 

Den omtrentlige placering af kom-

mende skybrudsledninger fremgår af 

Kommuneplan 2019. Skybrudslednin-

ger er tunneller og rør under jorden 

med serviceanlæg på overfladen. Sky-

brudsledningerne leder vand fra sky-

brud og hverdagsregn væk til søer og 

havnen.  

 

Valby Skybrudstunnel er i Kommune-

plan 2019 planlagt til at løbe fra områ-

det ved FLSmidth ved Høffdingsvej til 

Torveporten og videre langs Torve-

porten, Poppelstykket og Blushøjvej 

og derfra ind i Valbyparken, hvor led-

ningen skulle fortsætte som en åben 

rende med udløb i Kalveboderne.  

 

Københavns Kommune har efterføl-

gende vurderet, at det ikke er reali-

stisk at anlægge en åben rende gen-

nem den fredede Valbypark. Køben-

havns Kommune har derfor bedt 

HOFOR om at se på alternativer til 

den åbne rende, så det heller ikke er 

nødvendigt at udlede skybrudsvand i 

Natura 2000-vandområdet i Kalvebo-

derne.  

 

Valby Skybrudstunnel indgår i Kø-

benhavns og Frederiksberg Kommu-

ners Skybrudsplan.  

 

Formålet med skybrudsplanen er at 

beskytte både borgernes og det of-

fentliges ejendomme samt infrastruk-

tur mod den stigende udfordring 

med oversvømmelser efter skybrud.  

 

Der er tale om en langsigtet plan, hvor 

de enkelte tiltag konkretiseres lø-

bende i takt med, at de skal anlægges.  

 

HOFOR står for anlæggelsen af Valby 

Skybrudstunnel. 

 

Borgerrepræsentationen har i Spilde-

vandsplan 2018 fastsat et krav om 

maksimalt ét årligt overløb fra kloak-

ken til Gåsebæk-renden. Kravet skal 

medvirke til at sikre en god bade-

vandskvalitet ved Valby Strand.  

Det fremgår af spildevandsplanen, at 

kravet forventes at kunne opfyldes en-

ten ved etablering af bassinkapacitet, 

så aflastningshyppigheden reduceres 

til én gang årligt, ved flytning af ud-

løbspunktet til Kalvebodløbet eller 

eventuelt en kombination af bassin og 

flytning.  

 

HOFOR har afdækket de forskellige 

muligheder og er kommet frem til, at 

det miljømæssigt og økonomisk mest 

hensigtsmæssige er at kombinere 

skybrudstunnel og bassinanlæg, da 

det samlet set giver mindst muligt an-

lægsarbejde og gener heraf samt op-

fylder målet om at reducere aflast-

ningshyppigheden til én gang årligt. 
 

HOFOR foreslår derfor, at skybruds-

ledningen løber som en underjordisk 

tunnel fra området ved FLSmidth ved 

Høffdingsvej i en lige linje til Blushøj-

vej og videre under Valbyparken med 

udløb i Enghave Kanal og med opfø-

relse af en teknikbygning ved Eng-

have Kanal og Fragtvej. Teknikbygnin-

gen forventes at blive ca. 90 m2 og ca. 

4 meter høj. 

 

De øvrige løsninger, som HOFOR har 

undersøgt, kan ikke i sig selv løse be-

hovet for midlertidig opstuvning af 

vand, så maksimalt ét årligt overløb 

fra kloakken til Gåsebæk-renden kan 

sikres. Der vil således være behov for 

et supplerende anlægsprojekt i 

samme område for at sikre mod over-

løb til Gåsebæk-renden, hvis sky-

brudsledningens nuværende place-

ring gennem Valbyparken i Kommu-

neplan 2019 ikke ændres.  

 

HOFOR har i efteråret 2020 ansøgt 

Københavns Kommune om igangsæt-

telse af en miljøkonsekvensvurdering 

(VVM) af de potentielle miljøpåvirk-

ninger, som projektet Valby Sky-

brudstunnel kan medføre i drifts- og 

anlægsfasen. Miljøkonsekvensvurde-

ringen foregår parallelt med denne 

planlægning.  

 

Anlæggelse af tunnellen forventes at 

vare i ca. 4 år, hvor der vil være en 

midlertidig trafik- og støjmæssig be-

lastning særligt ved de 4 forventede 

byggepladser ved Høfdingsvej, Blus-

højvej, Musikbyen og Enghave Kanal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kom med ideer og kommentarer  
til kommende planlægning for 
Valby Skybrudstunnel 
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Kommuneplanforhold 
 
Eksisterende forhold 

 

 

 
Nuværende rammer i Kommuneplan 

2019. O1-området vises med fed skrift. 

 

Den nuværende omtrentlige place-

ring af skybrudsledningen i Kommu-

neplan 2019’s retningslinjer er frem-

hævet med rødt på kort nr. 1 på side 4. 

 
Evt. ændring af Kommuneplan 2019  

 

Forslag til ny omtrentlig placering af 

skybrudsledningen i kommende 

kommuneplantillæg er fremhævet 

med rødt på kort nr. 2 på side 4. 

 

Det foreslås også, at der indsættes en 

særlig bemærkning til O1-området, 

som muliggør opførelse af en teknik-

bygning ved Enghave Kanal. 

 

Hovedspørgsmål til den 
kommende planlægning 
 

I planprocessen ser Københavns 

Kommune følgende overordnede ho-

vedspørgsmål, som der ønskes idéer 

og kommentarer til:  

• Hvilke hensyn skal der være 

særligt fokus på i den videre 

planlægningsproces for sky-

brudstunnellen? 
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Kort nr. 1 

Nuværende omtrentlig placering af 

Valby Skybrudstunnel med udløb ved 

Kalveboderne (fremhævet rød linje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort nr. 2 

Forslag til ny omtrentlig placering af 

Valby Skybrudstunnel (fremhævet 

rød linje) med udløb i Enghave Ka-

nal. Evt. kommende teknikbygning vil 

blive placeres indenfor felt skraveret 

med sort. 
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Offentlighedsperiode 

 
Offentlighedsperioden varer fra 

den 18. januar 2022 til den 15. fe-

bruar 2022. 

 

Alle har ret til at komme med ideer 

og kommentarer til den kom-

mende planlægning. Alle skriftlige 

henvendelser om forslaget vil 

indgå i den videre behandling. 

Indsigelser og bemærkninger indsen-

des via høringsportalen 

 
Blivhoert.kk.dk  

 

Eller pr. brev til: 

Københavns Kommune  

Økonomiforvaltningen  

Center for Byudvikling  

Rådhuset 1599 København V 

Mærk kuverten ”Valby Skybrudstun-

nel". 

 

Dine bemærkninger eller indsigelser 

skal være os i hænde senest 

den 15. februar 2022. 

Yderligere oplysninger 

Spørgsmål vedr. kommuneplantil-

læg kan stilles til: Økonomiforvalt-

ningen, Center for Byudvikling Tlf.  

33 66 28 00 eller på mail til: 

cbu@kk.dk 

 
Fremlæggelse 

I offentlighedsperioden fremlægges 

eksemplarer af forslag til kommune-

plantillæg hos: 

• Hovedbiblioteket 

• Sydhavnens Bibliotek 

• Vigerslev Bibliotek 

http://www.blivhoert.kk.dk/
mailto:cbu@kk.dk

