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Agenda 

•Modelling of soakaways  

•Husum case study 

•Modelling of green roofs 

•PhD applications 
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    Modelling of soakaways (1) 

• How does it work? 

 

 

 

Input parameters: 

1 Saturated hydraulic conductivity 

1 Impervious area ratio 

4 Length, width, height, porosity of 
the soakaway 

Outputs: 

- Infiltration rates  water out of the model 

- Overflow                water into the sewer system 

1. Mass balance. Track h 

2. Infiltration rates. f(h) 
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    Modelling of soakaways (2) 
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Husum. Case study (1) 
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Husum. Case study (2) 
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Green roof module (1) 

Parameters: 

Crop coefficient, storage capacity, maximum capacity,  

routing parameter. 
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Green roof module (2) 
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Case studies  

• Beder 

 Stormwater infiltration to enhance stream flow. 

• Harrestrup river.  

• Perth 

 Evaluate the groundwater response to large scale stormwater infiltration 
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Case study. Harrestrup Å  

• Large scale implementation of WSUDs on the area around Møllebakken. 

 

Aim of the model: 

1. Solutions to reduce Combined Sewer Overflows to the Harrestrup river. 
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Thank you for your attention 
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• Damhusledning Hvidovre 

• Hvidovre Kommune vedtog i 2007 en revideret strategi for udbygning af 
afløbssystemet. Strategien er først at udbygge hovedtransportsystemet 
langs med Damhusåen, så antallet af aflastninger til Damhusåen 
reduceres markant i forhold til i dag, mere regn- og spildevand ledes til 
Renseanlæg Damhusåen og således, at kravene i de statens vandplan 
kan opfyldes. Efterfølgende udbygges afløbssystemerne i de enkelte og 
opstrøms delområder.  

•   

• Udbygningen af hovedtransportsystemet forventes gennemført i perioden 
fra 2013 til 2018. Udbygningen af de opstrøms systemer forventes 
efterfølgende udført over en periode på 20-30 år og med start omkring 
2017. 

•   

• Det fælleskloakerede afløbssystem i Hvidovre Kommune udbygges langs 
hele Damhusåen. Udbygningen foretages fra Åmarkens Pumpestation, 
der ligger syd for Gl. Køge Landevej nær ved Damhusåens udløb i 
Kalveboderne, og til Hvidovre Station i den nordlige del af Hvidovre 
Kommune (op til Dæmningen). 

•   

• Det er planlagt, at etablere en Ø2500 mm tunneleret ledning fra 
Åmarksvej i syd til Sønderkær, en Ø2000 mm ledning fra Sønderkær 
langs Damhusåen til Hvidovregade, en Ø1600 mm ledning fra 
Hvidovregade til Landlystvej og en Ø1200 mm ledning fra Landlystvej til 
Hvidovre Station i nord. Der etableres ligeledes flere større ledninger ind 
i oplandet for at kunne sænke stuvningsniveauet.  

•   

• Ved Åmarksvej etableres to nye pumpestationer. En pumpestation til 
overpumpning af vand til Renseanlæg Damhusåen, og en der kan pumpe 
vand direkte til Damhusåen. Sidstnævnte sikrer, at der kan aflastes vand 
også ved fremtidige højere vandstande i Kalveboderne og Damhusåen. 
Ledningsanlægget etableres både til transport og som bassin og 
dimensioneres for overløb til recipient 5 gange årligt som et gennemsnit.   

•   

• Med det nye anlæg fås et bassinvolumen på ca. 15.000 m3 således, 
hvilket er tilstrækkeligt til, at vandplanernes retningslinjer om overløb af 
regnfortyndet spildevand til Harrestrup Å bliver opfyldt.  

•   

• De fleste af de eksisterende udløb til Damhusåen på det fælleskloakerede 
afløbssystem bibeholdes. De vil stort set aldrig give overløb til 
Damhusåen i fremtiden, men bibeholdes som en ekstra sikkerhed i 
tilfælde af ekstremregn, hvor de kan medvirke til at mindske 
oversvømmelser i kældre og på terræn. Overløb til Damhusåen vil 
primært foregå ved Åmarken. 

•   

• Damhusledning København 

• I København er det planlagt, at etablere en bassinledning langs 
Damhusåens østlige side på strækningen fra Dæmningen til Renseanlæg 
Damhusåen. Bassinledningen etableres for at reducere antallet af 
aflastninger til Damhusåen og forventes at være etableret i 2016.  

•   

• Bassinledningen starter i Vigerslevparken nord for vejen Ved 
Dæmningen. Derfra går den sydpå og krydser under banedæmningen og 
de større veje Vigerslev Allé, Holbækmotorvejen og Gl. Køge Landevej 
ved Renseanlæg Damhusåen.  

•   

• Anlæg kommer til at bestå af en Ø3000 mm ledning, der tunneleres fra 
Dæmningen i nord til Renseanlæg Damhusåen i syd, hvor der etableres 
en tømmepumpestation. Ledningen er udelukkende en bassinledning og 
dimensioneres for overløb 1 gang om året i gennemsnit. Anlægget 
etableres som et robust anlæg i forhold til fremtidige krav, da det med 
den valgte konstruktion vil være vanskeligt senere at udbygge anlægget.  

•   

• Den valgte løsning betyder, at der fås en stor ekstra transportkapacitet 
langs Damhusåen på strækningen fra Dæmningen til renseanlægget, 
hvilket vil medvirke til at kunne afhjælpe eventuelle 
opstuvningsproblemer i oplandet under skybrud. 

•   

• Med en diameter på 3 m og en længde på ca. 3.400 m  får ledningen et 
volumen på ca. 24.000 m3. Dertil kommer, at nye bygværker får et 
samlet volumen under maksimal stuvningsniveau på omkring 5.000 m3. 
Det samlede volumen i bassinledningsanlægget bliver således ca. 29.000 
m3.  

•   

• Bassinledningen ”afskærer” overløb fra de eksisterende 
overløbsbygværker på de fælleskommunale ledninger. Generelt 
opgraderes udløbsledningerne fra de eksisterende overløbsbygværker til 
de fælleskommunale ledninger således at de fælleskommunale ledninger 
fungerer som transportledninger frem til et muligt overløb fra et af de 
nye bygværker.  

•   

• De fleste af de eksisterende overløbskanter hæves for at de ikke skal gå i 
overløb for hyppigt og princippet for løsningen er, at alle de eksisterende 
overløbsbygværker bevares som "nødoverløb" eventuelt med hævede 
kanter.  

•   

• Længst mod syd etableres en tømmepumpestation og overløbsbygværk 
ud til Damhusåen. Overløbsbygværket forsynes med tromlesier samt 
underløbsklapper og en fast overløbskant til nødoverløb. 

 


