Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
Teknik- og Miljøforvaltningen

Anlægsregnskab Husumvænge (Harrestrup Å)
Bevilling: Klima anlæg
Projektdefinition og løbenummer: TMF10206 (kvantum PSP xa-1576090002/xp-59030900022/xp-5903090042) og
Navision: 00129500.
Politiske beslutninger:
Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,60 mio. kr. kr.
Heraf udgiftsbevilling 17,90 mio. kr. (BR 30-04-2015)
Heraf udgiftsbevilling -11,90 mio. kr. (BR 12-10-2017)
Heraf udgiftsbevilling 0,60 mio. kr. (BR 30-10-2020)
Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,60 mio. kr.
Heraf anlægsbevilling: 17,90 mio. kr. (BR 30-04-2015)
Heraf anlægsbevilling -11,90 mio. kr. (BR 12-10-2017)
Heraf udgiftsbevilling 0,60 mio. kr. (BR 30-10-2020)

Projektbeskrivelse
Projektet er en del af 16 skybrudsprojekter på tilsammen 351,8 mio. kr. (4 udførelsesprojekter, 9 forberedelsesprojekter
og 3 Hofor projekter). Husumvænge (Harrestrup Å) er et af de ni forberedelsesprojekter og samtidig en del af
kvarterplan Husum Vænge (KV4).
KV4 Husum Vænge er en forsinkelsesplads i det grønne område beliggende mellem Karlslundevej (ved Husum Skole)
og Korsager Allé. Opdraget var, at forsinkelsespladsen skulle have en kapacitet på 2.000 m3, såfremt dette var fysisk
muligt.
Forsinkelsespladsen er placeret som et led midt i en række af skybrudsprojekter, der udgør den centrale skybrudsgren i
den nordligste ende af delvandoplandet Harrestrup Å. Gennem hele skybrudsgrenen løber den over 2 km. lange
skybrudsvej Korsager Allé (KV1), som starter i den nordligste ende af Bystævnet, hvorfra den leder vandet over de to
forsinkelsespladser på Bystævnet (KV2) og Husum Vænge (KV4) til Harrestrup Å, hvorefter vandet ledes syd over
gennem vandoplandet København Vest Frederiksberg Vest, for til sidst at blive udledt i Kalveboderne.
Projektet indeholdt i starten to delområder men planen blev ændret til kun at indeholde den sydligste del. Derfor blev
budgettet reduceret fra 17,9 til 6,0 mio. kr. Senere fik alle tidligere meddelte anlægsbevillinger til skybrudsprojekter en
tillægsbevilling på p/l regulering, hvilket medførte et tillæg på 0,6 mio. kr. til dette projekt.
Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Husum Vænge skybrudsprojekt er etableret i 2020 og er et medfinansieringsprojekt udført af Københavns Kommune for
HOFOR. Skybrudsprojektet er anlagt på et grønt, privat areal, Husum Vænge, som ejes af SAB (Samvirkende
boligselskaber). Der er offentlig adgang til parken og skybrudsanlægget, og arealet benyttes primært af beboere i Husum
Vænge.
Formålet med skybrudsprojektet i Husum Vænge er at sikre lokalområdet øst for Husum Vænge (op mod Husumvej)
mod en 100-års regnhændelse. De anlagte forsinkelsesbassiner har en kapacitet på 1759 m3 og vil modtage
skybrudsvand fra et opland på 8,2 ha omkring Husum Vænge.
Skybrudsvand ledes til projektet via to indløbspunkter fra henh. Karlslundevej og Smørumvej og ud via Korsager Allé.
Ledningen fra Smørumvej er etableret af HOFOR. Tilledning af vand til bassinerne sker, når kapaciteten i det
eksisterende kloaksystem er opbrugt.

Fra Karlslundevej ledes vandet ind i bassinerne via terræn. Indtil bassinerne i Husum Vænge blev etableret, havnede en
stor mængde skybrudsvand i Husumparken lige syd for Husum Skole. For at få ledt dette skybrudsvand ind i Husum
Vænge, krævede det en ændring af vejprofilet på Karlslundevej.
Det endelige resultat er blevet et gennemført og smukt anlæg, som strækker sig fra Husum Skole til Kors ager Allé, og
hvor der både er taget hånd om de trafikale forhold såvel som regn - og skybrudsvand.
De i alt fem skybrudsbassiner er etableret i en dybde på 1 -2 meter under eksisterende terræn. Bassinerne er internt
koblede via overløb i rør eller ved overløb på terræn mellem de enkelte bassiner. Koblingen af bassinerne sikrer, at der
ved mindre skybrud udelukkende sker belastning af to af bassinerne.
Faktisk ibrugtagningsdato: 2020
Regnskab
Projekt
(1.000 kr., løbende priser)
Rådighedsbeløb
Rådighedsbeløb i alt

Udgiftsregnskab Indtægtsregnskab

6.953
6.953
6.218
735
11%

Forbrug
Afvigelse

0
0
0
0
-%

Nettoregnskab

6.953
6.953
6.218
735
11%

Afvigelse i procent
Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og
lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer
Kategori

Ja

Aktivitetsændringer i forhold
til oprindelig bevilling

X

Omkostningsændring

X

Tidsforskydninger

Nej

Uddybende bemærkninger

Projektet var på det tidspunkt, det blev sat i
gang, ikke en del af en ma sterplan men kun en
etablering af bassinerne i Husum Vænge.
Hvordan vandet kom ind i bassinerne, var ikke
en del af opgavebeskrivelsen. Derfor blev
projektet udvidet undervejs med denne del og
pga. de 0,6 mio. kr. der blev tilført projektet
undervejs, kunne det samlede budget
overholdes på trods af projektudvidelsen.
Mindreforbruget skyldes, at de tilbud, vi fik
ind på entreprisearbejdet, lå væsentligt lavere
end det bygherreoverslag, rådgiverne havde
udarbejdet.
X

Registrering i anlægskartoteket
Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

