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 Indledning 

Denne rapport beskriver den teknisk-biologiske forundersøgelse,  samt lodsejertilkende-

givelser, for at realisere en række indsatser i vandområderne o5256_a og o5652_y belig-

gende i et privat vandløb, Ballerup Å, Grønsø Å og Vejle Å, med udløb i Værebro Å, der 

har sit udløb i Roskilde Fjord umiddelbart nord for Jyllinge Nordmark, 

 

Figur 1-1. 

Derudover indeholder rapporten en vurdering af projektets realiserbarhed (kap 6) samt 

særlige arbejdsbeskrivelser (kap 7), der muliggør indhentning af entreprenørtilbud. 

 Baggrund 

Baggrunden for forundersøgelsen er vandområdeplaner 2015-2021, hvor vandområderne 

o5256_a og o5652_y skal sikres god økologisk tilstand ved realisering af indsatserne fra 

indsatsbekendtgørelsen (Bek. nr. 449 af 11/04/2019). Forundersøgelsen skal belyse 

hvorvidt de valgte indsatser er realiserbare, omkostningseffektive og medfører den øn-

skede effekt. 

Forundersøgelsen beskriver de teknisk-biologiske og ejendomsmæssige forhold i og om-

kring vandområdet.  



 Side 2 af 68 

 

 

 

Figur 1-1 Placering af vandområderne er vist med mørkeblåt. 

 Formål  

Indsatserne har til formål at bidrage til genopretning af gydepladser for fisk og at for-

bedre forholdene for flora og fauna i vandløbet øvrigt, så vandområderne på sigt kan leve 

op til målsætningen i EU’s vandrammedirektiv.  

 Beskrivelse af vandområdet 

 

Vandområderne er jf. vandområdeplanerne og indsatsbekendtgørelsen benævnt Grønsø 

Å, men der er tale om 4 forskellige vandløb, omfattende et privat vandløb, Ballerup Å, 

Grønsø Å og Vejle Å, i alt 8.676 m, se Figur 1-2. 

 



 Side 3 af 68 

 

 

 

Figur 1-2 Oversigt over vandløbene der udgør de to vandområder o5256_a og o5256_y. 

 

Vandområde o5256_a er 3.036 m langt og har sin begyndelse umiddelbart syd for jern-

banen. På denne strækning er vandløbet privat. Efter 557 m løber vandløbet under Pe-

derstrupvej og er herfra et offentligt vandløb (Ballerup Å) frem til ca. 225 m nedstrøms 

for Skebjergvej, hvor Ballerup Å bliver til Grønsø Å. Vandområdet o5256_a fortsætter er 

yderligere 982 m (stadigvæk Grønsø Å). 

 

Vandområde o5256_y er 5,640 km langt og begynder i station 982 i Grønsø Å. Grønsø Å 

er 5.980 m og løber herefter i Vejle Å, som har en længde på 642 m. Vandområde 

o5256_y stopper ved Vejle Å´s udløb i Værebro Å. 

 

De øverste ca. 700 m af vandområde o5256_a er beliggende i Ballerup Kommune, de 

næste ca. 1.300 m er beliggende på kommunegrænsen mellem Ballerup Kommune og 

Egedal Kommune, mens den resterende del af vandområdet er beliggende i Egedal Kom-

mune. Hele vandområde o5256_y er beliggende i Egedal Kommune. Egedal Kommune 

varetager en evt. realisering af indsatserne og er bygherre på projektet.  

 

Ifølge tilstandsvurderingen i den gældende vandområdeplan 2015-2021 har vandområde 

o5256_a en samlet økologisk tilstandsklasse på moderat økologisk tilstand, baseret 

på en moderat tilstand for smådyrsfaunaen (DVFI), da de resterende parametre er 

ukendte. 

Jf. indsatsbekendtgørelsens bilag 2 skal der iværksættes følgende indsatser i vandområ-

det:  

 Udskiftning af bund materiale 

 Etablering af træer  

 

Ifølge tilstandsvurderingen i den gældende vandområdeplan 2015-2021 har vandområde 

o5256_y en samlet økologisk tilstandsklasse på ringe økologisk tilstand, baseret på en 

ringe tilstand for smådyrsfaunaen (DVFI), da de resterende parametre ligeledes er 

ukendte. 
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Jf. indsatsbekendtgørelsens bilag 2 skal der iværksættes følgende indsatser i vandområ-

det:  

 Udlægning af groft materiale 

 Etablering af træer 

 Etablering af sandfang 
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 Eksisterende forhold 

I dette afsnit beskrives de eksisterende forhold i og omkring vandområde o5256_a og 

vandområde o5256_y. 

 Plangrundlag og administrative forhold 

Der er foretaget en screening i Danmarks Miljøportal og i gældende kommuneplaner, i 

relation til afklaring af planforhold og andre udpegninger end de rent naturmæssige.  

Screeningen fremgår af nedenstående Figur 2-1 og Figur 2-2. 

Figur 2-1 Nationale udpegninger registreret inden for undersøgelsesområderne – o5256_a og o5256_y. 

Udpegning Bemærkning   Kort 

Beskyttede vand-

løb. 

Hele Grønsø Å er ud-

peget som beskyttet 

vandløb omfattet af 

naturbeskyttelseslo-

ven §3. 

 

Beskyttede na-

turtyper. 

Langs vandområ-

derne ligger en 

række beskyttede 

naturarealer, mose, 

eng og sø.  

Se afsnit 2.5. 

 

Fredninger. Den nordlige del af 

vandområde 

o5256_y ligger i 

umiddelbar nærhed 

til Værebro Ådals 

fredningen, se afsnit 

2.4 
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Beskyttede sten-

og jorddiger. 

Langs vandområ-

deo5256_y er der 8 

beskyttede sten- og 

jorddiger. 

 

Åbeskytttelses-

linje. 

Vandområdet ender i 

Værebro Å, der er 

omfattet af åbeskyt-

telseslinje. 

 

Følsomme ind-

vindingsområder 

(MST) 

Langs vandområdet 

er der udpeget føl-

somt indvindingsom-

råde.  

 

Jordforurening 

V1 

Langs vandområdet 

er der kortlagt en 

matrikel med jord-

forurening (V1). 
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Skovbyggelinjer Der er skovbygge-

linje omkring sko-

vene ved Sørup, der 

strækker sig ind 

over vandområdet.  

 

 

 
Figur 2-2. Kommunale udpegninger registreret inden for undersøgelsesområdet (QGIS/ http://stedet.ege-
kom.dk/spatialmap?). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udpegning Bemærkning   Kort 

Lavbundsarea-

ler 

Det meste af vandom-

råderne er udpeget 

som lavbundsarealer.  

 

 

Økologiske for-

bindelser  

En del af vandområ-

derne er udpeget som 

økologiske forbindel-

ser.  

 

Økologiske forbindel-

seslinjer forbinder ek-

sisterende naturområ-

der og muliggør 

flora/faunaspredning 

områderne imellem.  
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 Jordbundsforhold og geologi 

Begge vandområders jordbundsforhold er belyst ud fra jordbundskortene fra Danmarks 

Arealinformation. Vandområderne er primært beliggende på tørveholdige arealer jf. kor-

tet. Enkelte strækninger af vandområderne er beliggende på arealer med moræneler. Fi-

gur 2-3  og Figur 2-4 viser jordarterne i tilknytning til vandområderne. 

 

Figur 2-3 Områdets jordarter. Vandområdet er markeret med blå streg. 

Figur 2-4 Områdets jordarter. Vandområdet er markeret med blå streg. 
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 Kulturhistoriske forhold 

Der er ingen fredede fund og fortidsminder i eller omkring vandområde o5256_a. 

Omkring station 3.670 løber vandområdeo5256_y under S-togsnettet, der føres over åen 

på en cirka 5 m lang, 18 m bred og 11 m høj buebro. Broen er beskyttet som fortids-

minde og afkaster en beskyttelseslinje på 100 meter efter naturbeskyttelseslovens §18. 

Broen er opført af kvadersten og hvælvingen er i gule teglsten. I broens sydfacade er 

sket en forstærkning af broens overbygning udført i beton. Broen har betegnelsen Ba-

nedanmark-bronummer 14.556 (Ballerup-Veksø). Herudover er der flere rundhøje, et 

borgsted ved Edelgave, samt en stenkiste der er registreret som beskyttet fortidsminde. 

Flere af de nævnte fortidsminder afkaster fortidsmindebeskyttelseslinje. Dele af vandom-

rådet er herudover beliggende i et område der er udpeget som kulturarvsareal.  

 
Figur 2-5. Kulturarvsarealer og beskyttede fortidsminder. 

 Fredning 

Vandområderne ligger ikke i et fredet område. Nærmeste fredning er Værebro Ådals 

fredningen, der ligger knap 500 meter nedstrøms vandområdet. 

Fredningerne har ingen indvirkning på projektet. 

 Naturforhold  

Beskrivelse af de eksisterende naturforhold i vandområde o5256_a og vandområde 

o5256_y, bygger på oplysninger fra Danmarks Miljøportal, samt data indhentet fra andre 

offentligt tilgængelige databaser. 

Rundhøj 

Rundhøj 

Vejkiste 

Bro 

Borg/Voldsted 
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2.5.1 Beskyttet natur (§3)  

I henhold til naturbeskyttelsesloven §3 er naturtyperne vandløb, sø, mose, fersk eng, 

strandeng, hede og overdrev beskyttede mod tilstandsændringer, hvis de enkeltvist eller 

i sammenhæng med andre beskyttede naturtyper arealmæssigt udgør minimum 2500 

m², for søer dog kun 100 m². For vandløb gælder, at konkrete strækninger er udpeget. 

 

Begge vandområder er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og derudover er der en 

række arealer med beskyttet natur langs de to vandområder, se Figur 2-6 og Figur 2-7. 

 

Vandområde o5256_a 

5 enge Engene i den centrale og nordlige del af 

vandområdet fremstår tilgroede med høj-

staudesamfund, dog med fund af arter 

som gul iris, vejbred-skeblad, sump-for-

glemmigej og engkarse. De vandløbsnære 

enge i den sydlige del af vandområdet er 

en del af Smørum golfbane og uden fund 

af sjældne eller usædvanlige arter.  

4 moser Besigtigelsesdata på Danmarks Miljøportal 

er generelt mangelfulde, men moserne sy-

nes at fremstå tilvoksede, med højstaude-

samfund domineret af næringsstofel-

skende arter – primært arter af græsser. 

8 søer  Søerne fremstår alle som eutrofe søer do-

mineret af almindelige højtvoksende næ-

ringsstofelskende arter. Dog er der også 

fund af mere naturtypekarakteristiske ar-

ter (stjernearter) som blære-star, glans-

kapslet siv, engkarse, sump-forglemmigej 

mfl. Der er ikke fundet sjældne eller fre-

dede plantearter. Spidssnudet frø, butsnu-

det frø og skrubtudse er fundet i naturom-

rådet i den sydlige del af vandområdet.   
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Figur 2-6. Beskyttede naturtyper langs vandområde o5256_a. 

Vandområde o5256_y 

5 enge Engene i den østlige del af vandområdet er 

en del af Grønsø Mose. Mosen er stærkt 

domineret af de tidligere anlægsarbejder i 

forbindelse med ringvejen og er uden bo-

taniske interesser og helt domineret af 

Kæmpe-Bjørneklo.  Der foreligger kun me-

get sparsomme botaniske data fra engene 

i den nordlige del af vandområdet.  

11 moser Moserne i den østlige del af vandområdet 

er en del af Grønsø Mose. Mosen er stærkt 

domineret af de tidligere anlægsarbejder i 

forbindelse med ringvejen og er uden bo-

taniske interesser og helt domineret af 

Kæmpe-Bjørneklo.  Moserne i den nordlige 

del af vandområdet er alle stræk tilgroede 

og primært med trivialflora, dog også med 

fund af mere naturtypekarakteristiske ar-

ter som gul fladbælg, kær-guldkarse, vin-

get perikon, glanskapslet siv og engkarse.    

4 søer  Der foreligger ikke botaniske data fra 

søerne i Grønsø Mose, men bilag IV-arten 

spidssnudet frø, yngler i flere fa søerne.  

Også søerne i den nordlige og centrale del 

af vandområdet vides at rumme ynglelo-

kaliteter for denne art.  
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Figur 2-7. Beskyttede naturtyper langs vandområde o5256_y. 

2.5.2 Natura 2000  

Vandområdet er ikke placeret i et Natura 2000-område, men ligger omkring 2 kilometer 

syd for Natura 2000-området N139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.  

Natura 2000-området indeholder den øvre del af Mølleådalen med vandløbet Hestetangs 

Å og Vassingerødløbet, samt de store søer Furesø, Farum Sø, Bastrup Sø og Buresø, 

adskillige moser, samt løvskovene Ganløse Eged, Terkelskov og Frederiksdal Skov. 

Bastrup Sø er Mølleåsystemets kildesø.  

Området består af Habitatområde 123 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov og 

fuglebeskyttelsesområde nr. 109 Furesø med Vaserne og Farum Sø Øvre Mølleådal, 

Furesø og Frederiksdal Skov. 

Områdernes udpegningsgrundlag fremgår af nedenstående Tabel 2-1. 
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Tabel 2-1. Udpegningsgrundlaget for Habitat- og Fuglebeskyttelsesområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.3 Bilag IV arter 

Spidssnudet frø, skimmelflagermus, dværgflagermus og brunflagermus er registreret 

langs vandområderne. Herudover forventes stor vandsalamander at yngle i flere af sø-

erne, ligesom troldflagermus, vandflagermus og langøret flagermus forventes at foura-

gere regelmæssigt i lavbundsområderne i tilknytning til vandområderne. Alle de nævnte 

arter er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.  

2.5.4 Vandløbsfauna  

Der er 5 inaktive vandløbsstationer i i vandområde o5256_y og 3 inaktive 

vandløbsstation i vandområde o5256_a, se Figur 2-8. 

Data fremgår af nedenstående Tabel 2-2. 

 

Figur 2-8. Vandløbsstationer i begge vandområder. De lyseblå er inaktive stationer.  
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Tabel 2-2. Oversigt over data indsamlet i de to vandområder i perioden (1986-2018). 

Station Navn Registrerede vandløbsdata 

52000733 Før Værebro Å Bundfauna (1997, 1999) 

 

52000183 Vejlebro Vandkemi (1999) 

Feltmålinger (2002-2005) 

Bundfauna (1987-1990, 1999, 2002, 2011) 

Fisk (1986-1987, 1990, 1992, 2002) 

 

52000159 Edelgave Vandkemi (1999) 

Bundfauna (1990, 1996, 1998, 1999, 2009, 2018) 

Fysisk indeks (2018) 

52000404 nedstrøms Råbrovej Vandkemi (1999) 

Bundfauna (1987, 1990, 1996, 1998, 1999, 2011) 

52000402 Ledøjestien Vandkemi (1999) 

52000160 LDV. Ballerup Smørum-
nedre.  

Vandkemi (1999, 2001) 

Bundfauna (1987, 1996, 1998, 1999, 2009, 2018) 

Fysisk indeks (2018) 

52000377 Nedstrøms Pederstrup Vandkemi (1999) 

52000436 150 m nedstrøms jern-
banen 

Bundfauna (1998) 

 

Tilstandsvurderingen fra basis-analysen til vandområdeplan 2021-2027 er opstillet i ne-

denstående tabel. 

Tabel 2-3: Tilstandsvurdering af vandområderne fra basisanalysen til vandområdeplanerne 2021-2027 

Parameter Tilstand o5256_a Tilstand o5256_y 

Foreløbige miljømål for samlet økologisk 
tilstand/potentiale: 

God økologisk tilstand God økologisk tilstand 

Foreløbige miljømål for kemisk til-
stand: 

God økologisk tilstand God økologisk tilstand 

Samlet økologisk tilstand/potentiale: Ringe økologisk tilstand Moderat økologisk tilstand 

Bemærkning til samlet økologisk til-
stand/potentiale: 

Ingen Ingen 

Kemisk tilstand: Ukendt kemisk tilstand Ukendt kemisk tilstand 
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Risiko for manglende målopfyldelse 
for samlet økologisk tilstand/potenti-
ale i 2027: 

Nej Nej 

Risiko for manglende målopfyldelse 
for kemisk tilstand i 2027: 

Kan ikke risikovurderes Kan ikke risikovurderes 

Økologisk tilstand/potentiale, makro-
fytter: 

Ukendt Ukendt 

Økologisk tilstand/potentiale, benti-
ske invertebrater: 

Ringe økologisk tilstand Moderat økologisk tilstand 

Økologisk tilstand/potentiale, fisk: Ukendt Ukendt 

Økologisk tilstand/potentiale, natio-
nalt specifikke stoffer: 

Ukendt Ukendt 

 

Jf. plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord, Distrikt 03, vandsystem 01-26 (2014) er 

der ingen udsætningssteder i vandområderne, Se Figur 2-9.  

 

 

Figur 2-9. Kort fra udsætningsplanen (2014) der viser at der ikke er nogle udsætningssteder i vandområderne.  

 Vandløbsforhold 

Vandområderne o5256_a er omfattet af ”Regulativ for Ballerup Å og Råmose Å” som er 

endelig vedtaget i 1997 og ”Regulativ for Flintebjerg Rende og Grønsø Å” som er endeligt 

vedtaget i maj 1993 

Vandområde o5256_y er omfattet af ”Regulativ for Flintebjerg Rende og Grønsø Å” som 

er endeligt vedtaget i maj 1993 og ” Regulativ for Engagerrenden, Sørup Rende, Vejle å 

og Bredemose Renden med tilløb” som er revideret i 2000. 

 

Dimensionstabeller for de enkelte vandløb ses herunder: 
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Ballerup Å: 

Tabel 2-4: Dimensionstabel fra gældende regulativ for Ballerup Å 

Station Bundkote  
[m DVR90] 

Fald 
[‰] 

Bunbredde 
[cm] 

Anlæg Bemærkninger 

0 24,27    Udløb Pederstrupvej 

  2,4 80 1:1  

150 23,91     

  12,5 Ø70 -  

154 23,86     

  7,8 60 1:1  

201 23,49     

  2,5 60 1:1  

257 23,63     

  4,6 60 1:1  

328 23,30     

  3,3 60 1:1  

334 23,28     

  4,9 60 1:1  

432 22,79     

  1,2 60 1:1  

491 22,84     

  1,7 100 1:1  

1001 21,93     

  4,1 100 1:1  

1028 21,84     

  0,0 100 1:1  

1034 21,84     

  2,6 100 1:1  

1125 21,61     

  9,0 70x70 - Gl. Baltorpvej 

1135 21,52     

  4,1 80 1:1  

1227 21,14     

  0,7 Ø100 - Baltorpvej 

1254 21,16     

  9,2 80 1:1  

1267 21,28     

  3,6 80 1:1  

1487 20,50     
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Grønsø Å: 

Tabel 2-5: Dimensionstabel fra gældende regulativ for Grønsø Å 

Station Bundkote  
DVR90/cm  

Fald Bredde 
cm 

Anlæg  Bemærkninger 

0 2.047,4 1,7 40   

100 1.431 1,7 40   

369 1.984,4 1,7 40 1  

464 1.937,4 4,9 40   

966 1.887,4 1,0 40   

967 1.866,4 1,0 40   

973 1.863,4 5,0 40   

974 1.887,4 5,0 40   

1.312 1.878,4 0,3 40   

1.313 1.878,4 0,3 40   

1.324 1.876,4 1,8 40   

1.325 1876,4 1,1 40   

2.041 1.796,4 1,1 40   

2.042 1.781,4 1,1 40   

2.183 1.746,4 1,9 40   

2.202 1.744,4 1,7 40   

2.203 1.772,4 1,7 40   

2.907 1.649,4 1,7 40   

3.067 1.633,4 1,2 40   

3.497 1.628,4 0,1 40   

4.076 1.404,4 2,0 40   

4.081 1.403,4 2,0 40   

4.082 1.433,4 0,3 40   

4.432 1.423,4 0,3 40   

4.433 1.423,4 0,3 40   

4.441 1.418,4 11,3 100   

4.442 1.418,4 2,2 100   

4.689 1.348,4 2,2 100   

4.690 1.338,4 42,5 70   

4.695 1.321,4 42,5 70   

5.235 473,4 8,8 ?   

5.242 465,4 8,8 ?   

5.243 470,4 21,8 ?   

5.260 433,4 21,8 60   

5.460 413,4 1,0 60   

5.461 409,4 1,0 60   

5.468 408,4 1,4 60   

5.469 413,4 1,0 60   

5.793 375,4 1,0 60   

5.794 375,4 1,0 ?   

5.811 343,4 18,8 ?   

5.812 375,4 18,8 ?   

5.980 224,4 9,0 60   
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Vejle Å: 

Tabel 2-6: Dimensionstabel for gældende regulativ for Vejle Å 

Station Bundkote  
[m DVR90] 

Fald 

[‰] 

Bunbredde 

[cm] 

Anlæg Bemærkninger 

-10 2,35/2,55 x x X Indløb i stryg 

  11,0 25/140 1:1 Dobbeltprofil 

0 1,58/1,78 x X x Udløb fra stryg 

  0,3 100 1:1  

642 1,37 x x x Udløb i Værebro Å 

 

2.6.1 Besigtigelse 

Der blev i juli 2020 foretaget en besigtigelse af vandområde o5256_a og o5256_y. Besig-

tigelserne er foretaget af Egedal Kommune og er her citeret i sin helhed: 

 

St. -2.044 (jernbanebroen) - -1.487 (start Ballerup Å)  

Strækningen har fast skikkelse jf. det gældende regulativ for Ballerup- og Råmose Å. 

Ved besigtigelsen d. 23. juli blev det vurderet at strækningen har en gennemsnitlig bund-

bredde på ca. 4 meter, hvilket blev vurderet passende for denne strækning. I starten af 

vandområdet, længst opstrøms, er vandløbet dog meget smalt.  

 

Vandløbstrækningen på denne strækning består af mudder, sand med enkelte sten i kan-

ten af vandløbsbunden. I selve vandløbet blev der observeret vandstjerne, tagrør, dun-

hammer, lyssiv og grønne alger. 

 

Vandhastigheden er ved besigtigelsen dårlig og i starten af strækningen er vandløbet 

særligt tilgroet.  

 

Brinkerne på denne strækning er domineret af piletræ, tagrør, tjørn og græs. 

Bundpejlingen for denne strækning viser at sandlagets tykkelse i gennemsnit er 62 cm. 

For den angivne strækning blev der observeret lav vandstand og i starten af vandområ-

det var vandløbet tørlagt.    

 

Flere steder på den angivne strækning er der mulighed for etablering af træer da der er 

åbent. 
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Figur 2-10. Eksempel på strækning hvor vandløbet er tørlagt. 
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Figur 2-11. Eksempel på vandløbsvegetation ved st. på den angivne strækning.  

 

 

 

 

 

 



 Side 21 af 68 

 

 

 
Figur 2-12. Eksempel på åbent vandspejl i vandløbet på den angivne strækning ved station. 

Fra oven førte strækning til station 0 i Ballerup Å, løber vandløbet igennem skovkrat – 

skal der stå noget specifikt om denne strækning? Lavede ikke bundpejling etc.”  

 

Fra station 0 til station 1.225 i Ballerup Å 

Strækningen har fast skikkelse jf. det gældende regulativ for Ballerup- og Råmose Å. 

Ved besigtigelsen blev det vurderet at strækningen har en gennemsnitlig bundbredde på 

cirka 1,15 meter, hvilket blev vurderet passende for denne strækning. 

Vandløbsbunden på denne strækning består af mudder og sand, med enkelte sten.  I 

selve vandløbet blev der observeret kruset vandaks, smalbladet mærke, dunhammer og 

tagrør. 



 Side 22 af 68 

 

 

Vandhastigheden er ved besigtigelsen dårlig og på den nedre strækning inden for denne 

stationering, ikke eksisterende, da vandløbet er helt tørlagt. 

Brinkerne inden for den angivne stationering er domineret af skvadderkål, brændenælder 

og bjørneklo enkelte steder. 

Bundpejlingen for denne strækning viser at sandlagets tykkelse i gennemsnit er 12,5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-13. Eksempel på brink vegetation og tørlagt strækning ved station 0-
1.225. 
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Figur 2-14. Eksempel på brink vegetation langs vandløbet.  

Fra station 425 til station 450  

Strækningen har ingen fast skikkelse jf. det gældende regulativ fra Grønsø Å. 

Ved besigtigelsen blev der ikke målt bundbredde eller lavet bundpejling, men primært 

blev der kun taget billeder, da der er nogle holder til indsatserne langs golfbanen. 
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Figur 2-15. Eksempel på vandløbsstrækning på den angivne stationering. 

 

Figur 2-16. Eksempel på brinkvegetation og vandløbet på den angivne stationering. 
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Fra station 975 til station 1.325 

Strækningen har ligeledes ingen fastsat skikkelse jf. det gældende regulativ fra Broskov-

grøften. 

Ved besigtigelsen blev det vurderet at strækningen har en gennemsnitlig bundbredde på 

cirka 2 meter bred, hvilket blev vurderet passende for denne strækning. 

Vandløbsbunden på denne strækning består af mudder. 

I selve vandløbet blev der observeret vandpest og dunhammer. 

Brinkerne er domineret af hyldeblomst, dueurt, græs, snerle, brændenælder og et enkelt 

sted blev der observeret sort natskygge.  

Bundpejlingen for denne strækning viser at sandlagets tykkelse i gennemsnit er 100 cm. 

Vandløbet på den angivne stationering og er tørlagt og derfor er vandføringsevnen dår-

lig.”  

 

 

Figur 2-17. Eksempel på vandløbsbunden og brink vegetation.   
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Fra station 2.900 til station 3.200 

Strækningen har ligeledes ikke fast skikkelse jf. det gældende regulativ fra Broskovgrøf-

ten. Ved besigtigelsen blev det vurderet at strækningen har en gennemsnitlig bund-

bredde på cirka 1,2 meter, hvilket blev vurderet passende for denne strækning. 

Vandløbsbunden på denne strækning er mudderet/sandet. 

I selve vandløbet blev der observeret tagrør. 

Brinkerne er domineret af pil, brændenælder, græs og bjørneklo. 

Bundpejlingen for denne strækning viser at sandlagets tykkelse i gennemsnit er 107 cm. 

Den angivne strækning var tørlagt og derfor var der ingen vandstand. 

På den angivne strækning er der delvise lysåbne områder.   

 

 

 

 
Figur 2-18.  Eksempel på vandløbsbunden ved den angivne strækning. 
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Figur 2-19. Eksempel på overhængende pile-vegetation ved den angivne strækning. 

 

Fra station 3.700 til station 4.450 

Strækningen har ligeledes ikke fast skikkelse jf. det gældende regulativ fra Broskovgrøf-

ten. Ved besigtigelsen blev det vurderet at strækningen har en gennemsnitlig bund-

bredde på cirka 95 cm, hvilket blev vurderet passende for denne strækning. 

Vandløbsbunden på denne strækning består af mudder/ sand, enkelte steder lidt mere 

gruset.  

I selve vandløbet er der observeret trådalger. 

Brinkerne på denne strækning er meget stejle og domineret af græs, brombær, brænde-

nælder og pil.  

Bundpejlingen for denne strækning viser at sandlagets tykkelse i gennemsnit er 21 cm. 

Vandhastigheden er ved besigtigelsen dårlig, og enkelte steder er strækningen tørlagt, 

andre steder er der igen observeret vand i vandløbet, dog lav vandstand.  
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Figur 2-20. Eksempel på vandløbsbunden for på den angivne strækning, samt rørindløb under Edelgavevej. 
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Figur 2-21. Eksempel på vandløbet med fin vandstand på den angivne strækning. 

 

Fra station 5.400 til station 5500 

 

Strækningen har ikke fastsat skikkelse jf. det gældende regulativ fra Broskovgrøften. 

Ved besigtigelsen blev det vurderet at strækningen har en gennemsnitlig bundbredde på 

cirka 1,24 meter, hvilket blev vurderet passende for denne strækning. 

En del af den angivne strækning løber igennem en skovet området.  

Vandløbsbunden på denne strækning består af mudder, med enkelte sten. I selve vand-

løbet blev der observeret smalbladet mærke.  

Vandhastigheden er ved besigtigelsen jævn. 

Brinkerne på denne strækning er domineret af brændenælder, birk, græs, elm, sødegræs 

og snerle. 

Bundpejlingen for denne strækning viser at sandlagets tykkelse i gennemsnit er 39 cm. 
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Fra station 5.800 til station 6.632 i Vejle Å.  

Strækningen har ligeledes ikke fastsat skikkelse jf. det gældende regulativ fra Broskov-

grøften/ Vejle Å. Ved besigtigelsen blev det vurderet at strækningen har en gennemsnit-

lig bundbredde på cirka 1,29 meter, hvilket blev vurderet passende for denne strækning. 

Vandløbsbunden består af mudderet/stenet bund. I selve vandløbet blev der observeret 

trådalger, vandpest (tusindeblade), vandstjerne. 

Vandhastigheden er ved besigtigelsen jævn.  

Brinkerne på denne strækning er domineret af dueurt, snerle, græs, overhængende pil, 

dunhammer og tagrør.  

Bundpejlingen for denne strækning viser at sandlagets tykkelse i gennemsnit er 22 cm.    

 

Figur 2-22 Eksempel på skovstrækning 
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Figur 2-23. Eksempel på vandløbsvegetation på den angivne strækning. 

 
Figur 2-24. Eksempel på vandløbsbund og vandstjerne på den angivne strækning.  

 

2.6.2 Vedligeholdelse 

 

Ballerup Å: 

Grødeskæring fortages mindst en gang årligt i perioden 1. juni til 30. oktober. 

 

Grødeskæringen skal udføres, så grøden fjernes i vandløbets naturlige strømrende, der 

(normalt) kan genfindes som den dybe del af vandløbets tværprofil, der slynger sig fra 

side til side ned gennem vandløbet. Strømrenden tilstræbes skåret i ca. 1/3 af bundbred-

den. Den grøde, der vokser uden for strømren, sædvanligvis de samme steder, som 

vandløbet aflejrede banker, efterlades. 
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Grønsø Å: 

Jf. regulativet skal grødeskæring foretages mindst to gange årligt i grødeperioden; 1. juni 

til 1. august og 1. august til 15. oktober.  

 

Ved grødevækst i strømrenden iværksættes grødeskæring.  

Vandløbsmyndigheden kan iværksætte ekstraordinære grødeskæringer, hvis der er kraf-

tig grødevækst i vandløbet (f.eks. før første grødeskæringtermin). 

 

Grødeskæringen skal udføres, så grøden fjernes i vandløbets naturlige strømrende, der 

(normalt) kan genfindes som den dybe del af vandløbets tværprofil, der slynger sig fra 

side til side ned gennem vandløbet. Den grøde, der vokser uden for strømren, sædvanlig-

vis de samme steder, som vandløbet aflejrede banker, efterlades.  

 

Den grøde, der skæres, skal så vidt muligt skæres i bund.  

 

Langs begge vandområder udføres grødeskæringen med mejekurv, som kører på den 

sydlige del af brinken.  

 

Vejle Å: 

Grødeskæring udføres mindst 3 gange årligt, nemlig i perioderne 1. juni til 30. juni, 16. 

juli til 15. august og 1. september til 15. oktober. 

 

 Grødeskæringen udføres, så grøden fjernes i vandløbenes naturlige strømrende, der 

(normalt) kan genfindes som den dybe del af vandløbenes tværprofil. Strømrenden slyn-

ger sig fra side til side ned gennem vandløbene. Den grøde der vokser uden for strøm-

renden, sædvanligvis de samme steder hvor vandløbene aflejrer banker, efterlades.  

 

2.6.2 Dræn og grøfter 

Da vandløbsbunden ikke ændres ud over regulativdimensioner, har indsatserne ikke be-

tydning for afvandingen af omkringliggende arealer. I forbindelse med plantning holdes 

en respektafstand til alle drænudløb på 5 meter til begge sider. 

 Terræn 

Til udarbejdelse af forundersøgelsen, er der anvendt data fra Den Danske Terrænmodel 

opmålt i 2018. Terrænmodellen er downloadet fra Geodatastyrelsens hjemmeside som 

0,4 m grid med 25 cm ækvidistance (DVR90). Terrænmodellen er udarbejdet på bag-

grund af luftbåren LiDAR fløjet med 4-5 punkter/m2. Overflyvningen er gennemført i pe-

rioden 2018-2019 af et konsortium bestående af Aerodata Surveys Nederland BV og Air-

borne Technologies.  

Eventuelle koter angivet i DNN er i rapporten omregnet til DVR90. For området gælder 

følgende sammenhæng: Koter i DVR90 = koter i DNN minus 6,6 cm (Stenløse). 



 Side 33 af 68 

 

 

 Hydrologiske forhold 

2.8.1 Stationering af vandområderne 

Da vandområderne er sammensat af fire forskellige vandløb, så er det nødvendigt at lave 

en samlet stationering for alle områderne. Der tages udgangspunkt i stationeringen af 

Grønsø Å. På Figur 2-25 ses den samlede stationering for vandområderne, som der frem-

adrettet refereres til i forundersøgelsen. 

 

 

Figur 2-25 Samlet stationering for vandområderne o5256_a og o5256_y. 

2.8.2 Oplande  

Der er fundet topografiske oplande ud fra Danmarks Digitale Terrænmodel fra 2018 i 0,4 

m opløsning. De fundne oplande ses herunder i Tabel 2-5. 

Tabel 2-7 Topografiske oplande for projektstrækningen i Grønsø Å 

Station 
Opland  

[km2] 
Bemærkning 

-2.044 0,57 Start vandområde o5256_a 

-1487 0,77 Start Ballerup Å 

-175 1,49 Opstr.  Råmose Å 

-176  3,19 Nedstr. Råmose Å 

0 3,23 Start Grønsø Å 

982 4,48 Start vandområde o5256_y 

5.381 8,94 Opstr. Flintebjerg Rende 

5.382 10,71 Nedstr. Flintebjerg Rende 

5.979 11,23 Opstr. Tilløb fra mose 

5.980 12,19 Nedstr. Tilløb fra mose /start Vejle Å 

6.632 12,33 Udløb til Værebro Å 
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2.8.3 Afstrømningsstatistik  

Da der ikke er nogle målestationer med længere tidsserier i vandområderne o5256_a og 

o5256_y har det været nødvendigt at benytte en målestation fra et andet vandløb. 

Der er døgnvandføringsmålinger fra 2005 i Grønsø Å. Disse målinger er brugt til at finde 

den målestation i nærheden med den bedste korrelation til Grønsø Å. Det har vist sig at 

være DDH mst.nr. 52.40 i Nybølle Å, syd for vandområderne, der har den bedste korrela-

tion. Målestationen har kørt siden 1989 og der er brugt en 30 års måleperiode til bereg-

ning af vandføringer (1990-2019).  

Manningtallene er fastsat efter erfaringstal for tilsvarende størrelse vandløb i tekniske 

rapport fra Aarhus Universitet - Afprøvning af forslag til metode til konsekvensvurdering 

af ændret vandløbsvedligeholdelse. 

Karakteristiske afstrømninger samt benyttede manningtal fremgår af Tabel 2-6. 

Tabel 2-8 Karakteristiske afstrømninger i vandområderne o5256_a og o5256_y samt erfarings manningtal. 

 
Vandføring  

[l/s/km2] 
Manningtal 

Sommermiddel 0,8 10 

Vintermiddel 2,4 20 

Sommermedian maks. 6,1 10 

Vintermedian maks. 20,3 20 

 Vandspejlsberegninger  

Da nogle af de udpegede indsatser på projektstrækningen er udlægning af groft materi-

ale og bundudskiftning, er det nødvendigt at kende de eksisterende forhold, således af-

vandingen for disse ikke forringes ved gennemførelse af projektet. 

På Figur 2-25 samt i Bilag 1 er den opmålt bund for den offentlige del af vandområderne 

o5256_a og o5256_y afbilledet. Det fremgår, at der generelt er et forholdsvis fint fald 

ned igennem vandområderne, især på strækningen fra omkring st. 4.700-5.250, hvor der 

er et gennemsnit fald på 15 ‰. 
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Figur 2-26 Længdeprofil af opmåling for den offentlige del af vandområderne o5256_a og o5256_y  

På Figur 2-27 samt bilag 2 ses beregnede vandspejl ved vintermiddel og vintermedian 

maks. for opmåling af den offentlige del af vandområderne o5256_a og o5256_y. Der er 

regnet på en vintermiddel og en vintermedian maks., da regulativet stiller krav til vand-

føringsevnen ved en grødefri situation. 
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Figur 2-27 Længdeprofil af opmåling for den offentlige del af vandområderne o5256_a og o5256_y , samt be-
regnede vandspejl for henholdsvis vintermiddel og vintermedian maks. 

 Afvandingsforhold  

Der er beregnet afvandingsforhold ved en vintermiddel for de eksisterende forhold (op-

målingen), se Figur 2-28, Figur 2-29 og Figur 2-30 . Disse fremgår ligeledes af Kortbilag 

2. 
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Figur 2-28 Eksisterende (opmålt) afvandingsforhold ved en vintermiddel for vandområde o5256_a 

 

Figur 2-29 Eksisterende (opmålt) afvandingsforhold ved en vintermiddel for vandområde o5256_y, øvre 
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Figur 2-30 Eksisterende (opmålt) afvandingsforhold ved en vintermiddel for vandområde o5256_y, nedre 
 

 Tekniske anlæg 

I forbindelse med udarbejdelse af forundersøgelsen er der indhentet oplysninger om tek-

niske anlæg. Disse er gengivet i nedenstående afsnit. 

2.11.1 Veje, broer og stier 

Vandområde o5256_a løber under de offentlige veje Baltorpvej/Skebjergvej j i station -

270 til station -240 og krydser Pederstrupvej to gange omkring station -1.500 og station 

-1.610. Vandområde o5256_a krydser ligeledes vejen Ledøjetoften i station 500. 

 

Vandområde o5256_y krydser i station 2.150 og i station 2.200 krydser Råbrovej. I sta-

tion 2.425 krydses Tværvej, og i station 4.433 krydser vandområdet Edelgavevej. Til 

sidst krydser vandområdet vejen Nonnemosen i station 5.796. 

 

Vejene bliver ikke påvirket af indsatserne for vandområderne.  

 

2.11.2 Bygninger 

Flere steder på den opstrømsliggende strækning i Ballerup Å er der bygninger langs 

vandområdet.  
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Figur 2-31 Bygninger langs vandområde o5256_a i Ballerup Å. 

På den nederste del af Ballerup Å ligger ligeledes bygninger helt ned til vandløbet. 

 

 

Figur 2-32 Bygninger helt ned til nedstrøms ende af Ballerup Å 

Langs vandområde o5256_y er der flere bygninger langs vandløbet i station 4.550 til sta-

tion 4.700. 
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Figur 2-33 Bygninger langs vandområdet o5256_y fra st. 4.550-4.700. 

2.11.3 Ledninger 

Der er ikke indhentet ledningsoplysninger i LedningsEjerRegistreret, da der skal graves i 

forbindelse med realiseringen.  

2.11.4 Bygværker 

Der er ingen bygværker langs vandområderne der bliver påvirket.  
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 Projektforslag  

Nedenfor er oplistet i punktform, det arbejde der overordnet set skal udføres som reali-

sering af indsatserne i vandområderne o5256_a og o5256_y 

• Indledende arbejder, herunder sikring og evt. rydning 

• Etablering af sandfang 

• Udskiftning af bund materiale 

• Udlægning af groft materiale 

• Plantning af træer 

 

Alle anlægstiltag fremgår af kortbilag 4 samt Figur 3-1, Figur 3-2 og Figur 3-3. 

Derudover er alle anlægstiltag opstillet efter stationsnumre i Fejl! Henvisningskilde i

kke fundet.. 

Tabel 3-1 Oversigt over vandområdernes indsatser 

Strækning Indsats 

O5256_a  

St. -1.850 - -1.825 Etablering af træer på sydlige brink 

St. -1.760 – -1.730 Etablering af træer på sydlige brink 

St. -1.520 – -1.225 Udlægning af groft materiale og skjul 

St. -1.330 – -1.310 Etablering af træer på sydøstlige brink 

St. -1.225 - -740 Bundudskiftning 

St. -795 - -760 Etablering af træer på sydlige brink 

St. 65 - 100 Etablering af træer på sydøstlige brink 

St. 370 - 405 Etablering af træer på sydlige brink 

O5256_y  

St. 2.950 – 3.000 Etablering af træer på sydlige brink 

St. 3.400 – 4.420 Udlægning af groft materiale og skjul 

St. 3.475 – 3.510 Etablering af træer på sydlige brink 

St. 3.825 – 3.860 Etablering af træer på sydlige brink 

St. 4.040 – 4.070 Etablering af træer på sydvestlige brink 

St. 4.210 – 4.245 Etablering af træer på sydlige brink 

St. 4.385 – 4.415 Etablering af træer på sydlige brink 

St. 5.450 – 5.460 Etablering af sandfang 
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Figur 3-1 Overblik over projektets indsatser i vandområde o5256_a 

 

Figur 3-2 Overblik over projektets indsatser i vandområde o5256_y, øvre 
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Figur 3-3 Overblik over projektets indsatser i vandområde o5256_y, nedre 

 Indledende arbejder 

3.1.1 Arbejdsplads, vejadgang, rydninger mm.  

Der kan påregnes adgang via de arbejdsbælter der benyttes ved vandløbsvedligeholdel-

sen. 

Aflægning af materialer må kun ske efter aftale med tilsynet, bygherre og relevante lods-

ejere.  

De nærmere detaljer vedrørende adgang til projektområdet aftales mellem entreprenør 

og lodsejer. 

Det forventes ikke at der skal foretages rydning i forbindelse med projektet. 

 

3.1.2 Etablering af sandfang 

På den nedstrøms del af vandområde o5256_y fra station 5.450 til station 5.460, etable-

res et sandfang til opsamling af opslemmet materiale. 

Sandfanget etableres som et dybt område i vandløbet, hvor vandhastigheden falder og 

sandet aflejres, Figur 3-4. 

Normalt anbefales, at sandfang etableret ved: 

• en udvidelse af vandløbets bund til 2-3 gange normal bredde,  

• en sænkning af bunden med 0,5 -1 m.  

• en længde på ca.10 gange bund bredden, afhængigt af sandtransportens størrelse. 
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Det er vigtigt, at sandfanget laves tilstrækkelig stort til også at kunne fungere ved store 

vandføringer, Figur 3-4, da sandtransporten er størst her. Et sandfang skal derfor 

dimensioneres ud fra maksimal vandføringen for at virke optimalt. 

  

Figur 3-4: Principskitse af sandfang 

Bundfældningen af sand er afhængig af en række forhold, herunder sandkornets 

partikelstørrelse, strømhastigheden i vandløbet, tyngdeaccelerationen og vandets 

viskositet, jf. nedenstående Figur 3-5, som benyttes til at beregne dimensioneringen af 

sandfang.   

Da der er en række ukendte forhold i vandområderne o5256_a og o5256_y, estimeres 

størrelsen på sandfanget på baggrund af de generelle anbefalinger (forrige side), hvor 

sandfangets volumen er beregnet som (3 x bredde) x (1 meter af bunden) x (10 gange 

vandløbets bredde) » (3x1 m) x (1m) x (10x1m) = 30 m³ svarende til et 10 meter langt 

sandfang. 

Sandfang set 

oppefra 

Sandfang set fra 

siden 
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Figur 3-5: dimensionering af sandfang efter Filip Hjulström. 

Sandfanget etableres på strækningen mellem station 5.450 og Station 5.460, hvor bun-

den overuddybes med 1 m i hele vandløbets bredde. I alt afgraves en strækning på 10 

m. Der skal afgraves efter de faktiske forhold. Sandfanget anlægges med svagt skrå-

nende anlæg, så brinkerne ikke skrider sammen. Med skrånende stød og læside, hvor 

der i stødsiden placeres en stenrække, der beskytter mod erosion. Stenrækken opbygges 

af mark sten i størrelsen Ø 20-40 cm. 

Jorden fra sandfangene udlægges i lavninger i de tilstødende marker, efter aftale med 

lodsejere.  

 Udskiftning af bundmateriale/udlægning af groft materiale 

Der foretages udskiftning af vandløbsbunden på en kortere strækning (st. -1.225 - -740) 

i vandområde o5256_a. Herudover kan der med fordel suppleres med gydegrus og skju-

lesten på den opstrøms strækning med et gennemsnitligt fald på 2,5- 3,0 ‰ (st. -1.520 

- -1.225), denne strækning er ligeledes overuddybet. Endvidere udlægges der groft ma-

teriale i vandområde o5256_y fra station 3.400 til station 4.420 m. 

Ved at udskifte den eksisterende sandbund med sten og grus, forbedres vandløbsbun-

dens fysiske variation, og dermed også leveforhold for smådyr og fisk. Hvis materialet 

udlægges så der skabes variation i dybder og vandhastigheder samt med forskellige sub-

strattyper vil det ligeledes have positive effekt for vandløbets plantesamfund. 

Ved udlægning af groft materiale er det udlagte materiale en erstatning for materiale, 

der er blevet fjernet gennem tidligere opgravning.  
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Ved bundudskiftning graves eksisterende sandaflejringer af og der erstattes med groft 

materiale. Vandløbet uddybes under hensyntagen til eksisterende profil. Herefter udlæg-

ges nyt bundmateriale bestående af sten og grus. Uddybningen sker for at sikre, at 

vandstanden ikke stiger i forbindelse med restaureringstiltag, samt at det grus der ud-

lægges, ikke bare forsvinder ned i den nuværende bløde sandbund. 

 

Tabel 3-2: Strækninger med bundudskiftning 

Strækning Indsats 

O5256_a  

St. -1.520 – -1.225 Udlægning af groft materiale og skjul 

St. -1.225 - -740 Bundudskiftning 

O5256_y  

St. 3.400 – 4.420 Udlægning af groft materiale og skjul 

 

I alt udskiftes bunden på en strækning på 1.800 meter 

 Plantning af træer 

I vandområdet, på anlægget, plantes rødel i mindre grupper, da træernes skyggevirkning 

begrænser grødevæksten i vandløbet og træernes rødder sikrer skråningerne mod ero-

sion og udskridning. Desuden begrænser skyggende træer solens opvarmning af vandet 

og specifikt rødel skaber gode levesteder og skjul for vandløbets insekter og fisk. 

 

Der er følgende hovedprincipper i Egedal Kommune for plantning af træer langs vandløb:  

o Der plantes under hensyntagen til vandløbsvedligeholdelsen 

o Der plantes træer, som maksimalt kommer til at dække 70 % af vandløbsstræknin-

gen. Mindst 30 % af vandløbsstrækningen skal være uden træer.  

o Der plantes i grupper - gerne for at understøtte eksisterende beplantning. 

o Af de fleste arter sættes flere planter end der ønskes, da der er indregnet 50% tab 

over 3 år. 

o Det plantes på den sydlige side af vandløbet 

 

Som udgangspunkt sættes rødel tæt på vandet i vandspejl svarende til vintermedianmax. 

3.3.1 Rødel (Alnus glutinosa)  

Rødel er et middelstort, ofte enstammet 15-20 m højt robust træ, der kan tåle at stå 

med rødderne i vandløbet.  

Rødel stabiliserer brinkerne med sine rødder, og beskytter mod brinkerosion. Derudover, 

skaber rødderne der vokser i vandløbet både strømlæ og levesteder og skjul for vandlø-

bets fauna.  

Rødel er ikke følsom overfor konkurrence fra andre træarter eller bid fra vildt. 
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Figur 3-6: Rødel der vokser med rødderne i vand, og derved skaber gode strøm og skjuleforhold for vandløbets 
fauna. 

3.3.3 Plantning 

Træerne plantes i efteråret helst på syd- eller vestsiden af vandløbet, i grupper bestå-

ende af rødel. Andre arter kan ind blandes efter lodsejers ønske.  

Planterne sættes som barrodsplanter, heister (gennemgående stamme og med jævnt for-

delte sidegrene) 80-120 cm, efter planteskolens anvisning med plantehullet omkring 

vandspejlet (svarende til vintermedianmax vandføring). Planter sættes i større eller min-

dre grupper. 

Beplantningen skal vedligeholdes de 3 første år til et niveau, hvor minimum 75 % af 

planterne har vist tilvækst og er livskraftige.  

 Anlægsoverslag 

På baggrund af EnviDans erfaringer med tilsvarende projekter, er der udarbejdet et an-

lægs overslag fordelt på ydelserne i Bilag 4, over de anlægsudgifter der er forbundet til 

realisering af projektet.  

Figur 3-7. Anlægsoverslag 

Anlægselementer  

Arbejdsplads inkl. retablering 30.000  

Jordarbejde 114.750 

Stenarbejder 172.000 

Plantning 78.000 

Regningsarbejder 54.000 

I alt ekskl. moms 448.750 
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 Konsekvenser 

 Naturforhold 

4.1.1 Nationalt beskyttet natur (naturbeskyttelseslovens) 

Vandområderne er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 mod tilstandsændring. Ud-

skiftning af bundmateriale og plantning af træer vil medføre en tilstandsændring i vand-

løbet i form af fysisk forbedring, øget variation samt øget beskygning. 

Projektets realisering vil medføre en forbedring for de dyr og planter, der er tilknyttet 

vandløbet.   

Der er ingen terrestriske naturområder (eng, mose, overdrev ol). der påvirkes af projek-

tets realisering. 

4.1.2 Smådyr 

I forbindelse med projektet vil blødbund blive udskiftet med groft substrat, hvilket uden 

tvivl vil skabe en stor forbedring i antallet og diversiteten, af habitater for smådyrene i 

vandløbet. Dette vil afspejles i faunasammensætningen på vandløbsstrækket og hjælpe 

med at opnå miljømålet. På  

Træernes skyggevirkning vil begrænse grødevæksten i vandløbet samt vækst af brinkve-

getation. Træernes rødder vil stabilisere skråningerne mod erosion og udskridning, ska-

ber levesteder i vandet og skabe bedre sammenhæng mellem land og vand.  

Derudover hindre træernes skyggevirkning opvarmning af vandet, hvilket er positivt, da 

koldt vand indeholder mere ilt end varmt vand, til gavn for fisk og smådyr.  

Flere af disse positive indvirkninger på vandløbet, vil derfor forventes at resultere i en 

større diversitet blandet vandløbets smådyr.   

baggrund af dette projekt vurderes det som sandsynligt, at der fremadrettet som mini-

mum vil forekomme faunaklasse 5 på den restaurerede strækning – og dermed god øko-

logisk tilstand. 

4.1.3 Fisk 

Ved gennemførelse af bundudskiftning vil en ca. 1.800 m strækning gå fra blød sandbund 

til en strækning med groft materiale, evt. med større gydemuligheder for ørred og for-

bedrede iltforholdet i vandet.  

Plantning af træer langs vandløbet vil på kort sigt medføre flere beskyggede strækninger, 

og derved køligere og mere iltrigt vand. På lang sigt må det forventes at træerne, særligt 

rødel, vil skabe mere turbulens,flere skjul og reduceret brinkerosion, når rødderne be-

gynder at sprede sig ud i vandløbsbrinkerne. 

Rødderne fra træerne vil skabe øgede leve og skjulesteder for vandløbets fisk og medføre 

en betydelig forbedring af forholdene.  

Dette vil medføre betydelig forbedring for vandløbets fisk, og det forventes, at den øgede 

variation i vandløbet også vil kunne gavne andre fiskearter på sigt. 
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4.1.4 Vandløbsflora 

Da der i forbindelse med bundudskiftningen vil kommet øget variation i dybdeforholdene 

i vandområderne vil det skabe forbedrede forhold for vandløbets planter og det forven-

tes, at arter som vandranunkel, vandstjerne og smalbladet mærke i fremtiden vil op-

træde i langt større tætheder end de forekommer i dag. Dette begrundes med, at variati-

onen af vandhastigheden på tværs af vandløbet og andelen af groft substrat øges.  

Beplantningen langs vandløbet forventes at medføre, at grødevæksten i vandløbet vil 

blive reduceret, men da store strækninger stadigvæk vil fremstå åbne, betyder plantnin-

gen øget variation i vandløbet og derved mulighed for flere forskellige habitater. 

4.1.5 Internationalt beskyttet natur 

En væsentlig påvirkning af naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for det ned-

strøms Natura 2000 område, kan alene grundet afstanden og karakteren af indsatserne, 

afvises. 

Vandområdet er ikke yngle- og/eller rastested for nogle arter omfattet af habitatdirekti-

vets IV og der er ikke påvirkninger af nærliggende terrestriske arealer eller vådområder. 

Landskabets økologiske funktionalitet for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV er 

dermed intakt ved gennemførelse af projektet. 

 Afvanding og afstrømning 

4.2.1 Vandstande 

På Figur 4-1 samt Bilag 3 ses længdeprofil af opmålte forhold samt projekterede forhold, 

mens der på Figur 4-2 samt Bilag 4 ses længdeprofil af projekterede forhold og opmålte 

forhold, samt beregnede vintermiddel og vintermedian maks. vandspejl for de to scena-

rier. 

 



 Side 50 af 68 

 

 

 

Figur 4-1 Længdeprofil med opmålte forhold og projekteret forhold. 
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Figur 4-2 Længdeprofil med projekteret vandløbsbund samt beregnet vintermiddel og vintermedian maks. 
vandspejl for projekteret samt for eksisterende. 

Som det ses af længdeprofilerne, så hæves den projekterede vandløbsbund i forhold til 

eksisterende forhold fra st. -1.330 til st. -1.225. Dette skyldes at vandløbet på denne 

strækning i dag er overuddybet. Rent juridisk er det regulativforholdene, der skal over-

holdes. Den projekterede bund er lagt 10 cm under regulativbund. 

Det ses at det projekterede vandspejl generelt ligger lavere end eksisterende vandspejl 

på de strækninger hvor der udlægges groft materiel og skjul..  

På Figur 4-3, Figur 4-4 og Figur 4-5 samt Kortbilag 4 ses afvandingsforholdene ved en 

vintermiddel for de projekterede forhold.  
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Figur 4-3 Projekteret afvandingsforhold ved en vintermiddel i vandområde o5256_a 

 

Figur 4-4 Projekteret afvandingsforhold ved en vintermiddel i vandområde o5256_y, øvre 
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Figur 4-5 Projekteret afvandingsforhold ved en vintermiddel i vandområde o5256_y, nedre 

4.2.2 Sedimenttransport 

Det er ved besigtigelsen vurderet at sedimentbelastningen primært stammer fra intern 

kilder, primært brinker og tilløb. 

 Myndighedsforhold 

For gennemførsel af projektforslaget skal følgende godkendelser og dispensationer med-

deles. 

o Projektet skal godkendes igennem en restaureringssag hjemlet i vandløbsloven, samt 

bekendtgørelse om regulering og restaurering i vandløb, da formålet alene er at for-

bedre miljøtilstanden i vandløbet. 

o Der skal meddeles dispensation fra planloven i forhold til anlægsarbejder og beplant-

ning i det åbne land.  

o Projektet er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og af konkrete projekter (VVM), idet regulering af vandløb, er medtaget i 

bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 11. Anlægsdelen er kun omfattet af VVM-pligten, hvis 

de af kommunen skønnes at kunne påvirke miljøet væsentligt herunder revurdering 

af godkendelser, hvor der stilles nye driftsvilkår. Der skal således gennemføres en 

screening af projektet med det formål at afdække, om projektet medfører væsentlige 

miljøpåvirkninger. 

o Der skal meddeles dispensation fra naturbeskyttelsesloven for ændringer i vandløbet, 

da det er udpeget som beskyttet natur. 

 

Egedal og Ballerup Kommuner er myndighed på alle dispensationer og godkendelser. 
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 Ejendomsmæssig forundersøgelse 

 Ejerforhold 

Projektets realisering vil påvirke de lodsejere, hvor der enten skal ske indsatser eller 

hvor der skal foregå arbejdskørsel. Der vil ikke være lodsejere, der får forringet afvan-

ding af de omkringliggende marker, da indsatserne holder sig indenfor de regulativmæs-

sige dimensioner. 

 
Figur 5-1 Lodsejerkort, Grønsø Å – del 1 
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Figur 5-2 Lodsejerkort, Grønsø Å – del 2 

 

Figur 5-3 Lodsejerkort, Grønsø Å – del 3 
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 Vurdering af realiserbarhed 

På baggrund af den gennemførte forundersøgelse og dens resultater, som er gennemgået 

i de forrige afsnit, sammenfattes i nedenstående afsnit de væsentligste konklusioner om 

projektets gennemførlighed.  

 Lodsejere 

En del lodsejere er kontaktet i forbindelse med projektet, for at afdække deres holdning 

til projektet. Der er foretaget mindre projekttilpasninger på denne baggrund. 

 Målsætning 

Forundersøgelsen viser samlet, at projektet vil have en positiv indflydelse på målsætnin-

gen for vandområderne o5256_a og o5256_y. 

Det forventes, at gennemførelsen af indsatserne i dette projekt vil kunne være med til at 

hæve den samlede økologiske tilstand i hele vandområdet til ”god økologisk tilstand”. 

Vådområdet har et rigtig flot potentiale, hvis målsætningen skal opnåes skal vedligehol-

delsen gøres mere skånsom og der skal styr på spildevandstilledningen. 

Samlet økologisk tilstand 

Jf. basisanalysen for 2021-2027 er den samlede økologiske tilstand i vandområde 

o5256_a ”ringe”, mens den for vandområde o5256_y er ”moderat”, målt på smådyr. Der 

er ikke registreret andre parametre i vandområderne. 

 Omgivende natur 

Forundersøgelsen viser samlet, at projektet på en knapt 1.800 m strækning, hvor der fo-

retages bundudskiftning, vil skabe en mere jævn overgang til bredzonen, hvilket vil være 

til gavn for den økologiske tilstand i vandløbet, ikke mindst planter.  

Derudover er det forventeligt, at de plantede træer vil tiltrække en lang række dyr, som 

insekter fugle og flagremus til området. Bl.a. vil vandløbets insektfauna i deres voksen-

stadie få gavn af træerne, der yder læ og skjul. Desuden vil nedfaldne blade fra rødel 

forbedre fødegrundlaget for vandløbets smådyr. Træerne vil danne en naturlig søgelinje, 

som kan forbedre flagermus fourageringsmuligheder i området og fugle vil kunne søge 

tilflugt, yngle og raste i træerne. 

Der er ingen §3-natur, der påvirkes af projektet andet end vandløbet selv. 

 Afvandingsinteresser 

Projektet påvirker ikke afvandingsforholdene i området.  

 Teknisk/praktisk 

Forundersøgelsen viser samlet, at det vil være teknisk muligt at gennemføre projektet 

med positive effekter på alle de områder, der har betydning i relation til natur og miljø, 

og som derved kan begrunde projektets gennemførelse.  
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 Omkostningseffektivitet 

Et projekt anses som værende omkostningseffektivt, hvis udgifterne til retableringen ikke 

overstiger strækningens referenceværdi med mere end 1,5 gange jf. kriteriebekendtgø-

relsens bilag med referenceværdier. Som det fremgår af nedenstående Figur 6-1, er 

grænseværdien for omkostningseffektiviteten kr. 811.687,50. 

Der er estimeret et anlægsbudget på kr 448.750 

 

Figur 6-1. Udklip fra referencebilaget fra Fiskeristyrelsens hjemmeside med vandområderne indtastet.  

 Konklusion 

På baggrund af ovenstående vurderes det, at forundersøgelsen kan danne grundlag for 

en ansøgning om gennemførelse.  

Projektet er teknisk realiserbart, det forventes at have den ønskede effekt, de fore-

spurgte lodsejere er positive og budgettet er omkostningseffektivt. 
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 Særlige arbejdsbeskrivelser 

Ved etablering af vandløbsprojektet udføres følgende anlægselementer: 

• Indledende arbejder, herunder sikring og evt. rydning 

• Etablering af sandfang 

• Udskiftning af bund materiale 

• Udlægning af groft materiale 

• Plantning af træer 

 

Rækkefølgen af de enkelte delarbejder er opsat efter et forventet naturligt flow og sam-

menhæng i arbejdernes fremdrift. Det vil være muligt for entreprenøren at ændre på an-

lægsfaserne for optimering af anlægsarbejdernes fremdrift.  

Eventuelle ændringer i den aftalte arbejdsplan ved opstarten skal aftales med og godken-

des af bygherretilsynet.  

 Generelt 

Entreprisen omfatter alle de for arbejdet nødvendige materialer, leverancer og ydelser i 

henhold til nærværende beskrivelser, tegninger og bilag. Entreprenøren skal sikre, at an-

lægsarbejderne udføres til normal god håndværksmæssig praksis og kvalitet. 

Før et arbejde påbegyndes, skal entreprenøren kontrollere, at arbejdsstedets tilstand er 

sådan, at han kan tage ansvaret for arbejdets konditionsmæssige udførelse og produk-

tets holdbarhed. 

Uanset tilsynets kontrol mv. har entreprenøren ansvaret for at præstere alle leverancer 

og ydelser til fuld færdiggørelse. Entreprenøren er pligtig til selv at foretage besigtigelser 

på stedet og gøre sig de nødvendige iagttagelser, og eventuelt supplere med egne opmå-

linger forud for tilbudsgivningen. Entreprenøren vil således ikke efter tilbudsgivning og 

aftaleindgåelse kunne påberåbe sig ekstrabetalinger begrundet i ukendskab til forholdene 

på stedet.  

Henvisninger til koter refererer til kotesystemet DVR90. Angivne koter i arbejdsbeskrivel-

sen og på tegninger og bilag er gældende. 

Stationeringerne på vandløbet refererer til de på tegningerne angivne stationeringer i 

meter. Stationeringer er stigende i medstrøms retning.  

Hvis entreprenøren konstaterer uoverensstemmelser mellem tegninger og beskrivelser 

eller bliver opmærksom på andre forhold, som kan besværliggøre arbejdet unødigt, skal 

dette straks meddeles byggeledelsen. Såfremt der i tegningerne er angivet forhold eller 

detaljer, som ikke er beskrevet i beskrivelserne eller omvendt, regnes disse med i pro-

jektmaterialet. 

Hvis der er uoverensstemmelse mellem dette afsnit og myndighedens godkendelser, er 

godkendelserne det gældende, og tilsynet kontakts. 

Der refereres løbende til tegninger og bilag, som supplerer nærværende arbejdsbeskri-

velse. 
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7.1.1 Afsætning og kontrol 

Placering af træerne skal godkendes af tilsyn og bygherre. Entreprenøren skal foretage 

en afsætning af beplantningerne i felten med markeringspæle minimum 5 hverdage før 

plantning. Dette for at give tilsynet og bygherre tid til godkendelse. 

Prisen skal være indeholdt alle udgifter i forbindelse med afsætning og tilpasning af be-

plantningerne minimum 5 hverdage før plantning. 

7.1.2 Vedr. afspærringer/ sikringer mv.  

Der sikres fuld og uhindret adgang på forsvarlig vis til alle veje og stier mv. omkring 

vandløbet for offentlige og private ejere, leverandører mv. gennem anlægsperioden. 

Alene entreprenøren er ansvarlig for, at alle befæstede og ubefæstede flader samt 

veje/stier mv. vedligeholdes forsvarligt og genetableres til standard, mindst som før an-

lægsopstart. Eventuelle omkostninger hertil skal være indeholdt i tilbudssummen 

7.1.3 Sikring af færdsel mv. til og fra projektarealerne  

Alle veje og flader, hvor der sker transport af materialer til og fra projektområdet samt 

på selve projektområdets flader, sikres i nødvendigt omfang. 

Alene entreprenøren er ansvarlig for, at alle befæstede og ubefæstede flader samt 

veje/stier mv. vedligeholdes forsvarligt og genetableres til standard, mindst som før an-

lægsopstart. Eventuelle omkostninger hertil skal være indeholdt i tilbudssummen. 

 Ydelseskrav/ tolerancer og materialekrav  

Nedenstående ydelseskrav er specifikke for dette projekt.  

7.2.1 Maksimum tolerancer 

• Koter til vandløbsbund +/- 30 mm. 

• Koter til udplaneret overskudsjord på terræn: +/- 30 mm generelt 

• Tykkelse af stensikringslag/erosionssikring +/- 50 mm. 

7.2.2 Kontrolniveauer 

• Dokumentationskontrol, kontrol af modtagesedler, materialedokumentation (beton, 

grus mv.).  

• Modtagekontrol/visuel kontrol af sikringsgrus og gydegrus inden indbygning. 

• Kontrol af udgravningsplanum, færdige bundkoter, bundbredder og anlæg. 

• Kontrol af udplaneringområder, planeringstykkelser, tilfyldninger. 

• Slutkontrol, visuel og geometrisk kontrol/nivellement af de indbyggede materialer, 

koter til bund, terræn, stationeringer.  

• Kontrol af lokaliserede ledninger, dræn mv.  

• Kontrol af afslutninger af dræn, rørudløb mv.   

• Visuel kontrol af indfyldninger, planering og retablering. 
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7.2.3 Materialekrav 

Grus og stenmaterialer 

Det er vigtigt at bruge de rigtige sten og grus materialer i vandløbet, så det både skaber 

fysisk variation, men også kan fungere som gydegrus for vandløbets ørred og øvrige 

fauna. 

Til vandløb som Vejle Å, Grønsø Å og Ballerup Å hvor bundbredden er mindre end en me-

ter anbefales: 

• 85 % sten på 16-32 mm (nøddesten)  

• 15 % sten på 33-64 mm (singels + håndsten) 

Gruset må maksimalt indeholde 15% flint.  

For at forebygge uønsket geologisk ”forurening”, er det bedst at få sten og grus fra nært-

liggende områder. 

Alle sten og grusmaterialer skal godkendes af tilsynet forud for anvendelse. Og skal være 

skyllet/vasket for at minimere udvaskning af ler og silt til vandfasen i forbindelse med 

etableringen 

Planter 

Alle planter indkøbes som dansk producerede barrodsplanter fra en dansk planteskole i 

høj kvalitet. Det er entreprenørens ansvar at planterne plejes og vedligeholdes i 3 år ef-

ter etablering. Vedligeholdelsen SKAL foregå kemifrit og derfor manuelt. 

Det er et krav, at der ved 3 års syn kan registreres minimum 75% livskraftige planter i 

tilvækst.Hvis ikke dette er tilfælde foretages en nyplantning indtil 75 % levedygtige plan-

ter det efterfølgende år. 

Rødel indkøbes som barrodsplanter 80-120 cm (heisters). De øvrige arter indkøbes som 

barrodsplanter, 30-50 cm høje. 

Planterne plantes manuelt, med alle, bortset fra Rødel, i planterør efter planteskolens an-

visning. 

Alle planter skal stamme fra danske fænotyper. 

 Indledende arbejder, herunder sikringer, rydning mv. 

Adgang til projektområde aftales med lodsejerne forud for opstart. Hvis der skal udbetale 

erstatninger i forbindelse med anlægsarbejdet, skal disse være indeholdt i tilbuddet un-

der indledende arbejder. 

7.3.1 Før-registreringer  

Entreprenøren foretager før-registrering af flader og eventuelle installationer indenfor 

projektområdet. Dette gøres ved bl.a. fotos, evt. video. Efter behov foretages kontrolop-

målinger til befæstede flader, broer mv. 

Alle før registreringer, fotos, videoer mv. og anden registrering mv. skal foreligge i kopi 

på byggepladsen. 
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7.3.2 Sikring af forsyningsledninger mv. 

Alle aktive forsyningsledninger, kabler mv. drift holdes under anlægsperioden og sikres i 

nødvendigt omfang. Samtlige omkostninger hertil skal være indeholdt i tilbuddet. 

Påtræffes ikke-registrerede ledninger mv., indmåles og markeres disse. Type, placering, 

dimension mv. angives tydeligt på en af projekttegningerne, der opbevares på pladsen.  

Der er IKKE indhentet LER-oplysninger i forbindelse med projektet. Det er alene entre-

prenørens ansvar, at der er indhentet ledningsoplysninger. 

7.3.3 Rydninger  

Det forventes ikke at der skal foretages rydninger i forbindelse med projektet. Hvis en-

treprenøren ønsker at foretage rydninger, kontaktes tilsynet og der indledes dialog med 

lodsejeren. 

 Jordarbejde 

7.4.1   Afgravning af eksisterende sandaflejringer 

Forud for udlægning af groft materiale foretages en oprensning af aflejringer i vandløbet 

fra omkring station -1.225 til station -740  i alt en strækning på 515 meter, hvor sand og 

aflejringer fjernes. Afgravningsmængden er stærkt varierende over vandområdet, og skal 

vurderes i forud for anlægsarbejdet  

Tilbuddet skal indeholde alle udgifter i forbindelse med afgravning, herunder opgravning, 

håndtering, transport og udplanering af opgravede materiale på bagvedliggende marker. 

 Stenarbejder 

På strækningerne fra omkring station -1.520 til station -760 og fra station 3.400 til sta-

tion 4.420 i alt en strækning på 1780 meter udlægges groft materiale jævnt fordelt over 

strækningen. Behovet og mængde vurderes løbende af entreprenør og bygherretilsynet. 

Blandingen skal sammensættes af: 

85% Nøddesten 16-32 mm 

15% Singels 32-64 mm 

Stenblandingen må maksimalt indeholde 15% flint 

Der skal i alt anvendes 300 m³ sten og grusmaterialer i vandområderne. 

Tilbuddet skal indeholde alle udgifter i forbindelse med indkøb, transport, håndtering og 

udlægning af grus og stenmaterialer alt inklusiv. 

7.5.1 Udlægning af skjulesten og rødder 

Jævnt fordelt på strækningen ovenfor, hvor der også udlægges groft materiale, udlægges 

1000 skjulesten eller trærødder der sættes fast i brinken. Behovet og mængde vurderes 

løbende af entreprenør og bygherretilsynet, og skal godkendes af byggeherretilsynet 

Prisen skal indeholde alle udgifter i forbindelse med erhvervelse og udlægning af trærød-

der. 
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 Udplantning af træer 

Langs vandområderne skal der plantes træer på den sydlige side. Der plantes efter ne-

denstående Figur 7-1. 

o Planterne skal sættes langs vandområdet så det understøtter den eksisterende be-

plantning samt landskabet.  

o Alle planter skal være dansk kvalitet, hjemmehørende arter af dansk proveniens.   

o Planterne skal indkøbes som barrodsplanter, i størrelsesordenen 80-120 cm (heister). 

o Alle planter sættes i hånden efter planteskolens anvisning. 

 

Figur 7-1: Fordeling af planter i vandområderne. 

Strækning Indsats 

O5256_a  

St. -1.850 - -1.825 Etablering af træer på sydlige brink 

St. -1.760 – -1.730 Etablering af træer på sydlige brink 

St. -1.330 – -1.310 Etablering af træer på sydøstlige brink 

St. -795 - -760 Etablering af træer på sydlige brink 

St. 65 - 100 Etablering af træer på sydøstlige brink 

St. 370 - 405 Etablering af træer på sydlige brink 

O5256_y  

St. 2.950 – 3.000 Etablering af træer på sydlige brink 

St. 3.475 – 3.510 Etablering af træer på sydlige brink 

St. 3.825 – 3.860 Etablering af træer på sydlige brink 

St. 4.040 – 4.070 Etablering af træer på sydvestlige brink 

St. 4.210 – 4.245 Etablering af træer på sydlige brink 

St. 4.385 – 4.415 Etablering af træer på sydlige brink 

 

Der tilplantes en samlet strækning på 395 lbm med mindre grupper i alt 800 planter. 

Vedligeholdelsen skal foregå mekanisk efter planteskolens anvisning. Der må IKKE an-

vendes pesticider. 

Der afholdes 3 år gennemgang af plantningerne med entreprenøren, bygherre og tilsy-

net, hvor minimum 75 % af planterne er livskraftige og i tilvækst. Hvis det viser sig at 

mindre end 75% af planterne er livskraftige og i tilvækst, skal entreprenøren efterbedre 

for egen regning.  

Tilbuddet skal indeholde alle udgifter i forbindelse med indkøb, transport, plantning og 

vedligeholdelse i 3 år af træer og buske samt 3 års syn, alt inklusiv. 
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 Reetablering 

Alle flader, hvor der er foretaget færdsel, udført opgravninger og indbygning af råjord og 

oprensning mv. retableres til standard som tidligere, og med afretning/planering af fla-

derne, så de får en naturlig og jævn sammenhæng med det omgivende terræn.  

Eventuelle kørespor udplaneres og efterfyldes med afrømmede/tilførte materialer efter 

behov, således at arealerne efter retableringen ikke viser tydelige tegn på kørespor. Er 

køresporene dybe, efterbehandles med grubning i sporene før efterfyldning. 

Eventuelle midlertidigt nedtagne markhegn genopsættes. 

 Mængder og materiale 

I dette afsnit er de samlede mængder og materialer angivet i nedenstående tabel.  

Mængder og materialer 

Afgravning og udplanering af vandløbsbund: ca. 100 m3 

Afgravning og udplanering af jord fra sandfang: ca. 30 m3 

Sikringsgrus i vandløb:   ca. 300 m3 

Skjulesten/rødder i vandløb:   ca. 1.000 stk. 

Planter:   ca. 800 stk. 

 Rømning og retablering 

7.9.1 Generelt 

Arbejdspladsen rømmes og alle maskiner og materialer mv., tilført af entreprenøren fjer-

nes helt. 

Alt affald og anvendte materialer i øvrigt, som ikke oprindeligt var på arealet, opsamles 

og fjernes helt.  

Alle flader, installationer, herunder eventuelle anvendte emner til interimsforanstaltnin-

ger mv., retableres til form og standard som før anlægsstart. 

Alle opsatte interims- og sikkerhedshegn, mv. fjernes, således at hele området fremstår 

som rengjort efter rømningen. 

Alle ubefæstede flader, udplaneres/jævnes løbende med maskin-/planerskovl eller tilsva-

rende. 

Synlige kørespor vil ikke blive tilladt efterladt på nogen af fladerne, og alle opgravede og 

ryddede materialer som rør, brøndgods, grene mv. samt materialer fra lagerpladser mv. 

skal fjernes helt. 

Befæstede arealer og veje, skadet eller på anden måde påvirket af entreprenørens an-

lægsarbejder retableres til form og standard, minimum som før anlægsstart. Omfanget af 

skader mv. afklares sammen med bygherretilsynet forud for afleveringsforretningen. 

Samtlige omkostninger ved retableringen skal være indeholdt i tilbuddet. 
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Roskilde Kommune Bilag 5

Arbejdsbeskrivelser

1 Arbejdsplads inkl. retablering 30.000,00 kr.

2 Jordarbejde 114.750,00 kr.

3 Stenarbejder 172.000,00 kr.

4 Plantning 78.000,00 kr.

5 Regningsarbejder 54.000,00 kr.

I alt ekskl. moms 448.750,00 kr.

Eventuelle forbehold:

Modtagelse af rettelsesblad nr.                              anerkendes       

________________________ den                   ________________________ 2008________________  2018

E-post adresse_______________________________________

_____________________________                 _____________________________

         Firmastempel                                                               Underskrift

Undertegnede tilbyder hermed at udføre anlægsarbejdet "Vandløbsrestaurering i Grønsø Å" på det i Særlige 

ArbejdsBeskrivelser med tilhørende bilag angivne grundlag for en betaling af:

Grønsø Å

Tilbudsliste

Vandområde o5256_a og o5652_y 

EnviDan A/S



Roskilde Kommune Bilag 5

Arbejdsbeskrivelser

Punkt Betegnelse Mængde  Enh.pris  Sum 

1

1.1

Før-registreringer, indretning, drift og rømning/retablering af 

arbejdsplads inkl. adgangsveje, interimsveje, skiltning, flytninger mv. 

alle ydelser og materialer. Alt inkl. 15.000,00                  

1.2
Retablering ved afretning af udgravede og udplanerede arealer, øvrige 

flader, kørespor, omlastepladser, vandløbssider mv. Alt inkl.
15.000,00                  

1.3
Levering, udlægning, drift samt fjernelse af køreplader (br. min. 2,5 m) 

for interimsveje mv. i projektområdet (5 uger), alt inkl. 550,00        -                           

30.000,00                  

2

2.1

Etablering af sandfang inklusiv opgravning, håndtering og indbygning 

samt udplanering af opgravet materiale samt en afslutningsvis 

oprensning alt inklusiv 1 stk 15.000,00    15.000,00                  

2.2

Oprensning af strækning forud for bundudskiftning, herunder 

opgravning, håndtering, indbygning og udplanering, alt inklusiv

1800 lbm            50,00 90.000,00                  

2.3
Bortgravning af materiale, herunder bortgravning, håndtering, 

udplanering, alt inklusiv 130 m³            75,00 9.750,00                    

Jordarbejder. I alt at overføre 114.750,00                

3 Stenarbejder

3.1 Indkøb, hådtering og udlægning mm. bundmaterialer fra station 8.580 

til station 9.370  (stentype 1). Alt inklusiv 300 m³          390,00                  117.000,00 

3.2 Indkøb, hådtering og udlægning mm. bundmaterialer fra station 8.400 

til station 8.580  (stentype 2). Alt inklusiv 1000 stk            55,00                    55.000,00 

Stenarbejder. I alt at overføre 172.000,00                

4

4.1
Indkøb, håndtering og plantning af træer langs syd og sydvestsiden af 

Viby Å efter planteskolens anvisning, herunder håndtering af jord, 

gødskning, opsætning af planterør. Alt inklusiv 835 lbm 50.000,00                  

4.3

Vedligeholdelse af 800 meter plantning i perioden 2021-2024 alt 

inklusiv 800 lbm 28.000,00                  

Diverse ydelser. I alt at overføre 78.000,00                  

5

5.1

Oprensning af midlertidig sandfang efter tilsynets godkendelse inklusiv 

oprensning, håndtering samt udplanering . Alt inklusiv  1 stk                15.000,00 

2.4
Bortkørsel af overskuds jord til godkendt deponi inklusiv håndtering, 

transport og deponiafgift (klasse 2), alt inklusiv 100 m³          340,00                34.000,00 

5.2
Leje af gravemaskine på bælter inklusiv risteskovl (maks. 12 ton) inkl. 

fører. 10 timer

5.3 Leje af lille gravemaskine (maks. 8 t) inkl. fører. 10 timer

5.4
Leje af dozer på bælter, inkl. fører.

5 timer

5.5 Leje af bæltedumper inkl. fører. 10 timer

5.6 Mandetimer, håndmand. 10 timer          500,00 5.000,00                    

Diverse ydelser i alt at overføre 54.000,00                  

Regningsarbejder

Fast sum

Arbejdsplads inkl. retablering i alt at overføre

Fast sum

Arbejdsplads inkl. retablering

Jordarbejde

Plantning

EnviDan A/S


