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Vanløse Lokaludvalgs høringssvar vedr. Vandhandleplan "Den 
Blå By". 

 
Vanløse Lokaludvalg har den 22. juni modtaget forslag til 
Københavns kommunes vandhandleplan ’Den Blå By’. Svaret har 
været drøftet i Lokaludvalget, der hermed afgiver svar fra sit ordinære 
møde d.30. august 2012. 
 
Udkast til høringssvar på Københavns kommunes 
vandhandleplan 
Vandhandleplanen for Københavns kommune ’den blå by’ er generelt 
set en visionær udmøntning af de(n) statslige vandplan for Øresunds 
opland. Der mangler endnu detaljer, men overordnet ser visionen 
fornuftig ud.  
 
Vanløse lokaludvalg er meget interesseret i at blive inddraget i den 
konkrete projekteringsfase af de forskellige genopretningsprojekter, 
bl.a. fordi vi ligger inde med megen lokal viden om området.  Vi 
tilslutter os, at flere af planens projekter påbegyndes hurtigst muligt, 
men med den forventning at planen og de deraf afledte projekter 
godkendes af Parkbrugerrådet og fredningsnævnet, og efterfølgende 
indarbejdes i pleje- og udviklingsplanen på området, inden projekterne 
endeligt gennemføres. Vi kan ikke anbefale en meget lang tidshorisont 
for arbejdet omkring Krogebjerg, den efterfølgende Harrestrup-plan 
og endelig Pleje- og Udviklingsplanen. 
 
Den primære målsætning med vandhandleplanen er, at vore 
vandområder, inden 2021 (og helst før), lever op til kravet om god 
økologisk kvalitet fra EU's vandrammedirektiv. Derfor må den 
primære indsats være stilet efter begrænsning af overløb til vore 
vandområder, og det primære fokusområde er at få afviklet alle 
overløbsbygværkerne som den første indsats. I Københavns 
kommunes vandhandleplan, den blå by, er der beskrevet, at der her 
befinder sig 23 overløbsbygværker, hvoraf 20 befinder sig på 
Harrestrup Å-strækningen.  
 
Allerede i 2013 påbegyndes etablering af et rørsystem til afvikling af 
15 af de 20 overløbsbygværker. Dette bakker Vanløse fuldt op 
omkring. Vi lægger vægt på, at der for de resterende 5 
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overløbsbygværker indgås aftale/r med omegnskommuner, med 
beliggenhed i den nordlige/vestlige del af Harrestrup Å for at undgå, i 
tilfælde af overløbshændelser, at der afledes urenset overløbsvand. 
Arbejdet med åen afsluttes bedst efter afvikling af de 5 
overløbsværker. 
 
Harrestrup Å er i sit nuværende indhegnede løb uden for fredningen af 
de lokale områder, men så snart man påtænker at slynge åen uden for 
indhegningen, bevæger man sig ind et fredet område, hvilket betyder, 
at det skal behandles i Parkbrugerråd og Fredningsnævn for 
efterfølgende indarbejdelse i pleje- og udviklingsplanen på området. 
 
Delstrækning 2, fra Slotsherrensvej til Jyllingevej: I 
Krogebjergparken bør man ved slyngning af åen holde sig inden for 
de det eksisterende å-løb og de to parallelt løbende grøfter: således vil 
man kunne undgå for mange forstyrrelser af eksisterende 
fritidsaktiviteter, såsom legepladser m.m.  
 
Delstrækning 3, fra Jyllingevej til Damhussøen: Damhusengen er 
det store område, hvor mange fritidsaktiviteter samles, herunder 
fodboldbaner (med beliggenhed på de tørreste områder af engen og 
kan derfor ikke flyttes) og fodgængere og hundeluftere på gåture på 
tværs af engen. Om vinteren anvendes engen som skøjtebane af de 
lokale børn, hvilket ikke kræver afspærring, idet der er meget 
lavvandet og derfor ikke udgør en særlig risiko for skøjteløberne. 
Genslyngning af åen på tværs af engen vil ændre det eksisterende 
udtryk væsentligt og skabe forstyrrelser af de eksisterende 
fritidsaktiviteter på engen. Dette formoder vi vil kræve etablering af 
flere nye broer, således at fodgængere og andre parkbrugere fortsat 
kan anvende hele engarealet, hvilket igen vil ændre det eksisterende 
udtryk væsentligt; dette er ikke ønskeligt. Dertil kan der være 
bekymring for, at de eksisterende vådområder med den tilhørende 
flora vil forsvinde som følge afvandingen af engen ved genslyngning 
af åen.  
 
Vi forslår, at man bibeholder å-løbet, i dets eksisterende løb langs 
engen, og at genslyngningen udelukkende foretages i syd-enden, hvor 
å-løbet i forvejen er tværgående hen over engen. Samtidigt vil der 
herved spares etableringsudgifter, fordi åen nødvendigvis skal beholde 
sit nuværende løb under Jyllingevej, og slyngning af åen på 
Damhusengen vil betyde, at åen må skæres dybere ned i engarealet. 
En slyngning af åen ud over engen anser vi derfor som 
uhensigtsmæssig i relation til de nuværende forhold. 
 
Afløb fra 100 års-grøften på Vanløsesiden langs Damhuseng og sø 
kan retableres, så afvanding af de tilstødende arealer kan ske, som det 
oprindeligt var tiltænkt. 
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Overløb ved skybrud fra Vestvolden til Harrestrup Å bør om muligt 
ændres, så afløb sker gennem Volden til Køge bugt. Herved bliver der 
plads til lokal regnvandsafledning fra områderne langs åen. Afvanding 
fra Utterslev mose kan eventuel også ske gennem Volden, og herved 
mindskes afløb til kloak efter Emdrup sø. 
 
 
Med venlig hilsen 
Bent Christensen, formand for Vanløse Lokaludvalg 
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