KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Byens Fysik

BILAG 18

9. juli 2018

Vurdering af landskabskanal Amager Fælled Nord.

Det tekniske anlæg ”kanalen” har en varierende bredde på 12 og 33
meter, bredest i de store sving. ”Kanalen” består af flere bassiner,
der er etableret med kanter og bunde i beton, hvori der er etableret
et vækstlag for bundplanter, som også danner basis for en bestand af
småfisk. I tilknytning til hvert af bassinerne er der etableret
pumpestationer. Hvert af bassinerne henligger med varierende
vandspejl. Bassinerne er anlagt således at man får fornemmelsen af,
at der er tale om et kanalforløb.
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Ved en fremtidig bebyggelse på området må det for begge
nedennævnte scenarier antages at bassinarealerne skal øges for
modtagelse af overfladevand/tagvand herfra. Dette forhold er ikke
prissat i de respektive to scenarier.
I overslagsberegningerne opereres der med 2 scenarier. I overslagene
indgår teknisk rådgivning (15%), uforudseelige udgifter (40%), interne
omkostninger (10%) samt byggeplads (10%).
Scenarie 1: Eksisterende ”kanal” integreres i den nye bydel, med 10
vejkrydsninger med vejbredde på 20 m, hvor kanalen indsnævres,
samt anslåede ombygninger af pumpestationer. Indsnævringen vil
formentlig betyde at kanalen skal udvides med deraf følgende tab af
areal til bebyggelse.
Et bud vil være i størrelsesordenen 70 mio. kr. ± 30%.
Scenarie 2: Flytning af det tekniske anlæg udenfor byggefeltet
Ved flytning/omlægning er der regnet med en gennemsnitsbredde på
22 m og en længde på 1100 m. Tilslutningen regnes stadig at ske i
den nordlige del af byggefeltet ved Ørestad Boulevard med en
forbindelse, enten som en rørlægning eller som en åben kanal, hen
over byggefeltet til Fælleden, hvor der anlægges et tilsvarende nyt
anlæg.
Et bud vil være i størrelsesordenen 185 mio. kr. ± 30%
Til illustration af forholdene vedhæftes fotos fra området:
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Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S
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