Lidt historie –
Vestvolden/Fæstningskanalen

•Bygget i perioden 1886 -1892
•Samlet ca. 15 km lang
•2000 voldbisser fjernede 3,15 mio. m3 jord
•Formål: Forsvars- og oversvømmelsesanlæg
•Stoppede som militært fæstningsanlæg i 1920
•Arealet er i dag ejet af staten og administreret af
Københavns Kommune

Lidt mere historie - vandet
Siden 1934 har vandet løbet mod Utterslev mose og ”byen” (opstemning ved
banefløjen på kote 17,14 m)
I 1938 Gyngemosens renseanlæg at udlede mekanisk renset vand til kanalen
I 1953 er Fæstningskanalen biologisk død og oprenses til bundprofil
I 1965 sker en ny oprensning af kanalen – omfanget kendes ikke
I 1968 dør Kanalen og Utterslev mose på grund af udledning af 2 mio. m3
spildevand årligt – I 1970 ophører Gyngemosens renseanlæg
I 1980 etableres oppumpnings anlæg fra Harrestrup Å og den nedre
kanaldel for modvirke en voldsom vandmangel i 1970’erne

Historie - vandkvalitet
•

Tilgroet mose – 1900

•

1925 udlagt som naturpark

•

1939-43 omdannet til parklignende anlæg á la i dag

•

1950’erne: Rig på planter, fisk og små dyr

•

1960’erne 2 mio. m3 spildevand – 16 tons fosfor:
iltsvind, fiskedød, svovl-brinte, botulisme (pølse
forgiftning, 1968)
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•

1970 ophør af tilførsel af 2 mio. m3 spildevand –
herefter ”kun” overløb

400
300
200
100

Vandstand faldt – risiko for udtørring af mosen.
1980 oppumpning fra Harrestrup Å
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Gyldne regler for miljøforbedring
• Reducer kilder til næringsstof – primært fosfor

• Tilfør så meget ”rent” vand, som
muligt
• Start aktiviteterne så opstrøms som
muligt – følg strømmen
• Stop op – observer – overvej evt. yderligere
muligheder

Hovedårsag til Fæstningskanalens miljøproblemer:
Sediment eller skal vi kalde det slam!
• 20.000 m3 slam i kanalen mellem Banefløjen og Åkandevej
• 40.000 m3 vand

Forårsager:
• For stor næringsstoffrigivelse
•Dårlige iltforhold i vandet
•Ukendte effekter pga.
miljøfremmede stoffer

Afledede effekter
• Bidrager med 25-30 kg P/år til Utterslev mose

Vandtilledning

• Nuværende oppumpning 2014-2015: 509.800 m3/år
• Mængden har været stigende i en årrække
• Fosforindhold ved Åkandevej 0,20 mg P/l
• Fremtidig oppumpning: 1.000.000 m3/år
• Fosforindhold 0,13 mg P/l

Sedimentfjernelse i Fæstningskanalen
Fjerner den interne næringsstofpåvirkning af Fæstningskanalen
Forbedre ilt forholdene i Fæstningskanalen
Forøger muligheden for gennemstrømning i Fæstningskanalen
Nedsætter belastningen af Utterslev Mose
Øger udskylningen af næringsstoffer fra Utterslev Mose

