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1 Baggrund 
Lejre Kommune har anmodet Bangsgaard & Paludan ApS om at udarbejde en 

teknisk forundersøgelse med idéskitse og efterfølgende detailprojekt, 

udbudsmateriale og kontrahering af vandområdeplansindsats i Langvad Å, som 

omfatter vandløbsforekomst o8450_i og o8450_j. Forundersøgelsen skal beskrive 

mulighederne for opnåelse af miljømålet ”God økologisk tilstand” i 

vandløbsforekomsterne ved implementering af vandområdeplansindsatserne.  

 

Vandområdeplansindsatserne er differentieret på vandløbsforekomstsniveau og 

er for begge forekomster: 

 

o8450_i: Udlægning af groft materiale og Etablering af træer. 

 

o8450_j: Udlægning af groft materiale med træplantning.  

Vandløbsforekomsterne er beliggende fra Hovedvejen ved Øm til Kornerup Sø, 

nord for Holbækmotorvejen, hvilket fremgår af Figur 1. 

 

 
Figur 1: Oversigtskort over vandforekomst o8450_i og o8450_j (baggrundskort © 

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)). 

 

Vandløbsforekomsterne o8450_i og o8450_j er opgjort til henholdsvis 3,89 km og 

2,86 km. I udbudsmaterialet er det angivet, at vandløbsforekomst o8450_j 
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omfatter vandløbet Kornerup Å. I regulativet fremgår det dog, at 

vandløbsforekomst o8450_j er en del af regulativet for Langvad Å og benævnes 

som Langvad Å på de strækninger, som de to vandløbsforekomster dækker.  

 

Vandløbsforekomsterne med stationering fremgår af Figur 2. 

 

 
Figur 2: Oversigtskort for vandløbsforekomst o8450_i (lyseblå streg) og o8450_j 

(grøn streg) med regulativmæssig stationering (sort mærke med hvid 

stationering). 
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2 Datagrundlag 
Datagrundlaget for indeværende forundersøgelse er baseret på allerede 

eksisterende data stillet til rådighed af Lejre Kommune og fra 

www.kortforsyningen.dk og/eller andre offentlige myndigheder. Det gælder f.eks. 

de kort (herunder orthofoto), der er anvendt gennem rapporten.  

 

Vandløbsforekomsterne er tillige besigtiget og opmålt d. 25. marts 2019 og d. 3. 

april 2019. Opmålingen er foretaget i forbindelse med projektering af indsatser i 

vandløbsforekomsterne.  

 

Opmålingen er foretaget med GPS, model Trimble R(6) GNSS RTK Rover. I 

modsætning til en "ren GPS" modtager, kan R GNSS også modtage signaler fra de 

russiske GLONASS satellitter. GNSS står for Global Navigation Satellite System og 

dækker over både det amerikanske GPS og det russiske GLONASS. GPS’en blev 

indstillet til at måle med en præcision på indtil ± 2 cm på alle tre koordinater.  

 

Til de hydrauliske beregninger anvendes som udgangspunkt 

beregningsprogrammet; VASP, hvori oplandsforhold og afstrømningsforhold er 

indtastet 

 

Alle koter i denne forundersøgelse er angivet i m DVR90, og plankoordinater er 

bestemt i UTM, zone 32 (EUREF89).  

 

Klassifikation og stationering 

Vandløbsforekomsterne er en del af det offentlige vandløb Langvad Å, som er 

omfattet af regulativ fra april 1992. I regulativet er vandløbet medstrøms 

stationeret, og regulativtypen er et teoretisk geometrisk skikkelsesregulativ.  

 

Vandløbsforekomsterne dækker følgende strækninger i Langvad Å, jf. Tabel 1. 

 

Tabel 1: Vandløbsforekomsten strækningsvise placering. 

Vandløbsforekomst Strækning 

 (m) 

o8450_i 4.463-8.340 

o8450_j 8.340-11.215 

 

Vandløbet fremstår omtrent 19 m kortere i den opmålte vandløbsstrækning, end 

regulativets stationering foreskriver. Således er indløb ved Kornerup Sø angivet i 

st. 11.234 m i regulativet, mens det er st. 11.215 m i henhold til den opmålte 

vandløbsstrækning. Ved gennemgang af vandløbsforekomsten fremgår der 

strækninger, hvor afvigelsen er væsentlig større end de 19 m.  
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I nærværende rapport benyttes stationeringen fortløbende fra st. 4.463 m ved 

tilløb fra Daruprenden og til udløb i Kornerup Sø ved st. 11.215 m.   

 

Stationeringen fra opmålingen benyttes i denne rapport som grundlag for 

stadfæstelse af tiltag og beskrivelser af vandløbet. Ved relevante strækninger 

medtages den regulativmæssige stationering.  

 

Regulativernes bundbredde og -kote angives ved projektdesign, og hvor det 

derudover skønnes nødvendigt.  
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3 Nuværende forhold 
I det følgende er der angivet en strækningsvis beskrivelse af 

vandløbsforekomsternes nuværende forhold baseret på den udførte besigtigelse 

og opmåling. Længdeprofil af Langvad Å for begge vandløbsforekomster fremgår 

af bilag 1. 

 Beskrivelse af vandløbsforekomst o8450_i 

Den øvre del af vandløbsforekomsten fra st. 4.463 m med bundkote i 17,87 m til 

st. 4.618 m fremstår med en jævn ensformig strømning med en blød og sandet 

vandløbsbund. Langs vandløbets bredder vokser tagrør, jf. Figur 3, hvilket tyder på 

en lav vandhastighed på den pågældende vandløbsstrækning.  

 

 
Figur 3: Langvad Å set i nedstrøms retning omkring st. 4.600 m. 

Den følgende strækning fra st. 4.618-4.896 m fremstår med enkelte forekomster 

af grus og stenmateriale, men hvor vandløbet generelt fortsat fremstår reguleret 

uden fysisk variation. Der forekommer enkelte kortere partier, hvor den fysiske 

variation forekommer rimelig, men strækningerne afløses hurtigt af mere 

langsomt flydende partier. 

 

Bundkoten ved st. 4.897 m er indmålt i kote 17,80 m, og bundlinjefaldet på 

strækningen st. 4.463-4.897 m er indmålt til 0,2 ‰, mens vandspejlsfaldet på 
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strækningen er indmålt til 0,6 ‰. Strækningen ligger mellem 0,04-0,10 m under 

regulativmæssige bundkote. 

 

Strækning st. 4.897-5.465 m afviger fra strækningerne opstrøms ved en frisk 

strømning og gode fysiske forhold med flere svingprofiler, som det fremgår af 

Figur 4. På strækningen er der indmålt et vandspejls- og bundlinjefald på omtrent 

3,3 ‰ og 3,0 ‰. Ved besigtigelsen fremstod vandhastigheden meget høj, hvilket 

kan tilskrives større nedbørsmængder i perioden op til besigtigelsen.  

 

Vandløbsstrækningen ligger 0,04-0,05 m under regulativmæssig bund på 

strækningen. 

 

 
Figur 4: Slyngede forløb af Langvad Å omkring st. 5.050 m. 

Strækningen ned til Klostergårdsvej, st. 5.465-5.589 m (regulativ st. 5.447-5.569 

m) fremstår ligeledes med en frisk strømning, hvor der er indmålt et vandspejls- 

og bundlinjefald på henholdsvis 4,0 ‰ og 5,0 ‰. Strækningen har dog et mere 

monotont strømningsmønster, og vandløbsprofilet fremstår rimelig kanaliseret, 

hvilket fremgår af Figur 5.  
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Figur 5: Strækning af Langvad Å omkring st. 5.500 m set i nedstrøms retning mod 

Klostergårdsvej. 

Nedstrøms Klostergårdsvej st. 5.631-6.120 m har vandløbet fortsat en frisk 

strømning og en god fysisk variation med et vandspejlsfald på 4,0 ‰. På 

strækningen forefindes skiftevis strækninger med flere svingprofiler samt 

strækninger, som fremstår mere udrettede.  

 

På den ovenstående strækning og umiddelbart nedstrøms strækningen er der 

observeret flere udlagte gydebanker bestående af gydegrus.  

 

På den følgende strækning st. 6.120-6.575 m (regulativ st. 6.090-6.537 m) aftager 

vandløbets fald til omtrent 1,4 ‰, og vandløbet fremstår dybere og mere 

langsomt flydende uden større variation. Der er enkelte områder, bl.a. strækning 

ca. st. 6.300-6.340 m, hvor det vurderes, at der er udlagt gydegrus.  Bundbredden 

er fortsat omkring 2-2,5 m og vandløbsbunden ligger omtrent 0,2-0,3 m lavere 

end den regulativmæssige bundkote. 

 

Strækning st. 6.575-7.115 m går igennem det gamle eng- og moseområde 

Dalkilder. Strækningen fremstår generelt med en dårlig fysisk variation og ringe 

faldforhold, som varierer fra 0,4 ‰ på strækning 6.575-6.980 m til 1,8 ‰ på 

strækning st. 6.980-7.115 m. Bundsubstratet består overvejende af sand og finere 

partikler. 
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Strækning st. 7.134-7.430 m (regulativ st. 7.086-7.375 m) fremstår overordnet 

med en jævn strømning og et bundsubstrat varierende fra sand til grus med 

enkelte større sten. På strækningen forefindes enkelte udlagte gydebanker 

omkring st. 7.378-7.412 m, hvor dele af faldet afvikles henover. Dele af 

strækningen fremstår herforuden med en begyndende meandrering indenfor 

eksisterende vandløbsprofil. Vandspejlsfaldet på strækning er gennemsnitligt 1,2 

‰, og bundlinjefaldet er beregnet til 1,6 ‰ ud fra den opmålte bundkote i 

henholdsvis st. 7.134 m og i st. 7.430 m i kote 12,40 m og i kote 11,94 m. 

Bundkoten ligger omtrent 0,4-0,5 m under den regulativmæssige kote.  

 

På strækningen st. 7.602-7.873 m er der observeret 4 stejle stryg, som vurderes at 

være etableret i forbindelse med fjernelse af et tidligere opstemningsanlæg i 

vandløbet. Vandspejlsfaldet på tre af strygene varierer fra 3,7-4,7 ‰, mens der 

ved det sidste nedstrøms beliggende stryg på strækning st. 7.796-7.818 m er 

observeret et vandspejlsfald på 21,4 ‰. Dette stryg vurderes ikke at være 

faunapassabelt for svage svømmere. Stryget ved st. 7.796-7.818 m ses af Figur 6.  

 

 
Figur 6: Stryg ved st. 7.796-7.818 m. 

Ved st. 7.957-8.006 m (regulativ st. 7.863-7.923 m) krydser Langvad Å 

Klostergårdsvej igennem et nyere etableret tunnelrør. Vandet er stuvet ved 

indløb, mens der er observeret et kraftigt fald på udløbssiden, hvor 

bundlinjefaldet umiddelbart nedstrøms røret er 37,5 ‰. Ved besigtigelsen 
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fremstod underføringen ikke passabel for svagere svømmere. Der skal hertil 

noteres en høj vandføring ved besigtigelsestidspunktet.  

 

På den resterende strækning af vandløbsforekomsten 8.014-8.428 m (regulativ st. 

7.923-8.353 m) har vandløbet en god fysisk variation med et gennemsnitligt 

bundlinjefald på 5,6 ‰. Vandhastigheden er frisk og nogle steder hård, og 

vurderes flere steder for høj til ørreders gydning. Bundsubstratet på strækningen 

består af sten- og grusmateriale. Bundbredden er overvejende ca. 2 m men øges 

betragteligt igennem særligt den skovstrækning nedstrøms Klostergårdsvej, hvor 

bundbredden øges til omtrent 4-5 m. Omkring st. 8.295 m findes resterne af en 

tidligere opstemning, hvor der fortsat findes mindre træpæle i siderne af 

vandløbet, som reducerer vandløbets tværprofil og øger vandhastigheden på 

strækningen. 

 Beskrivelse af vandløbsforekomst o8450_j 

Vandløbsforekomsten begynder ved st. 8.428 m (regulativ st. 8.340 m) og har et 

svagt strømmende forløb igennem en skovstrækning og under jernbanebro 

(regulativ st. 8.441-8.475 m) til opmålt st. 8.543 m (regulativ st. 8.520 m), jf. Figur 

2. Vandspejlsfaldet på strækningen er indmålt til 0,9 ‰, og bundbredden er op til 

4 m. 

 

På den nedstrøms beliggende strækning st. 8.543-9.240 m er bundbredden 

reduceret til omtrent 2,5-3,5 m. På denne strækning er der observeret adskillige 

udlagte stenbanker, som fremstår som små trin igennem vandløbet. Ifølge 

oplysninger fra kommunen er stenbankerne formentlig etableret af det tidligere 

Roskilde Amt for at hæve vandstanden i vandløbet, da vandløbet var blevet 

uddybet til langt under regulativmæssig bundkote. Således afvikles det primære 

bundlinjefald i vandløbet over de udlagte stenbanker, mens strækningerne 

imellem bankerne fremstår dybe og stuvningspåvirkede. Dette er illustreret ved 

udsnit af opmålingen af Figur 7, hvor overfladen af stenbankerne fremstår som 

toppe i opmålingen af den faktiske bund. De lavere beliggende koter på 

længdeprofilet angiver dybden på de stuvningspåvirkede strækninger imellem 

stenbankerne.  

 

Bundkoten ved starten af de udlagte stenbanker st. 8.727 m er indmålt i kote 7,38 

m (regulativ i kote 7,30 m) og ved strækningens afslutning st. 9.123 m i kote 6,97 

m (regulativ i kote 7,18 m), hvilket resulterer i et gennemsnitligt bundlinjefald på 

1,0 ‰. Det gennemsnitlige vandspejlsfald er indmålt til 0,7 ‰. 

 

Ved besigtigelsen blev der observeret en del sandtransport i vandløbet. Gruset på 

de udlagte stenbanker var kittet med sand, og der var behov for en genluftning af 

bankerne for at sikre, at de kan benyttes til ørredgydning.  
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Figur 7: Opmåling af de udlagte gydebanker i Langvad Å (nuværende bund – sort 

streg, opmålt vandspejl – blå streg). 

Langvad Å krydser Ledreborg Allé i opmålt st. 9.207-9.216 m (regulativ st. 9.114-

9.122 m). Nedstrøms krydsningen af Ledreborg Allé er der observeret et stenstryg 

ved st. 9.240-9.303 m (regulativ st. 9.152-9.222 m) med en bundbredde på 

omtrent 5-6 m med et 12 ‰ vandspejls- og 10 ‰ bundlinjefald.  

 

Nedstrøms stryget på strækning st. 9.372-9.594 m fremstår vandløbet reguleret 

og dybt nedskåret i terræn med en bundbredde på omkring 3,5-4 m. Strømningen 

er jævn og vandspejlsfaldet er indmålt til 1,7 ‰. Bundsubstratet består af grus og 

sand på strækningen. Gruset fremstår primært i strømrenden, men er også synlig 

på kortere strækninger.  

 

Det gennemsnitlige vandspejlsfald er på strækningen st. 9.372-10.282 m indmålt 

til 1,3 ‰. Det gennemsnitlige fald dækker over flere strækninger med et væsentlig 

større fald 2,4-4,4 ‰. På strækningen ligger den opmålte vandløbsbund 

overvejende 0,1-0,3 m dybere end regulativet foreskriver.  

 

På strækning st. 9.594-10.646 m ligger vandløbet mere terrænnært og har en 

smallere bundbredde på omkring 2-3,0 m. Vandløbet fremstår med bedre fysiske 

forhold, men hvor strømningsmønstreret fortsat er forholdsvis ensartet. Det 

gennemsnitlige vandspejlsfald er for strækning st. 9.594-10.218 m er indmålt til 

1,2 ‰ og for strækning st. 10.218-10.647 m indmålt til 0,7 ‰. På strækning st. 

9.973-10.647 m er der udlagt flere gydebanker efter samme princip som for 
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strækning st. 8.613-9.240 m, hvor faldet primært afvikles over gydebankerne og 

strækningen imellem bankerne fremstår med lav vandhastighed. Bankerne kan 

svagt anes på Figur 8 på de delstrækninger, hvor strømningen øges.  

 

 
Figur 8: Langvad Å omkring st. 10.000 m. 

Der blev desuden observeret en stensikring af ydersiden af svingprofil ved st. 

9.745 m, som fremgår af Figur 9.  
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Figur 9: Stensikring af ydersiden af sving omkring st. 9.745 m. 

Gydebanken ved st. 10.647 m ligger væsentligt højere end vandløbsbunden 

opstrøms, og der observeres ligeledes en mindre stuvning på denne strækning. 

Bundkoten af gydebanken ligger dog under regulativmæssig bund, som det 

fremgår af Figur 10. 
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Figur 10: Opmåling af vandløbsbund omkring gydebanke (nuværende bund – sort 

streg, opmålt vandspejl – blå streg, regulativ bundkote – rød streg). 

Fra st. 10.647-11.094 m fremstår vandløbet uden større fysisk variation og er 

meget langsomt flydende. Bundbredden er omkring 2,5 m, og bundsubstratet 

består primært af sandet. På denne strækning krydses Holbækmotorvejen ved ca. 

st. 10.700-10.730 m (regulativ st. 10.598-10.628 m).  

 

Langvad Å krydser Ravnshøjvej ved st. 11.071-11.080 m (regulativ st. 10.969-

10.978 m). Umiddelbart nedstrøms krydsningen ved st. 11.095-11.213 m er der 

observeret et stryg med et vandspejlsfald på 6,9 ‰ og et bundlinjefald på 6,1 ‰. 

Strygets bundbredde er ca. 2,5 m. 

 

Den resterende strækning til udløb i Kornerup Sø, st. 11.213-11.309 m, fremstår 

stuvningspåvirket af Kornerup Sø.  
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 Vandføringsstatistik 

Der er registreret en hydrologisk målestation, stationsnummer 50000068, i 

Langvad Å nord for Holbækmotorvejen, hvor Langvad krydser Ravnhøjvej. 

Stationen er ejet af Naturstyrelsen, og der er registreret døgnvandføringer i 

periode 1989-2018 med undtagelse af 2006, hvor der ikke forefindes data 

(tilgængelig på www.arealinfo.dk).  

 

På baggrund af de tilgængelige data er de vandløbskarakteristiske afstrømninger 

sommer- og vintermedian beregnet til henholdsvis 1,2 l/sek./km2 og 6,4 

l/sek./km2, som fremgår af Tabel 2. 

 

Det topografiske opland til begyndelsen af vandløbsforekomst o8450_i ved st. 

4.463 m er opgjort til 71,5 km2. Ved udløbet i Korneup Sø, slutningen af 

vandløbsforekomst o8450_j, ved st. 11.215 m er opgjort til 171,4 km2.  

 

Beregnede karakteristiske afstrømninger for Langvad er beregnet i Tabel 2. 

 

Tabel 2: Karakteristiske afstrømninger og vandføringer i Langvad Å på udvalgte 

stationer. 

 Afstrømning Manningtal Afstrømning 

st. 4.463 m 

Afstrømning 

st. 11.215 m 

 (l*sek-1*km-2)  (l*sek-1) (l*sek-1) 

Sommermedian (april-sept.) 1,2 10 86 206 

Vintermedian (okt.-marts) 6,4 20 456 1.093 

Medianmaksimum 28,1 20 2.013 4.824 

 

Af tabellen fremgår det desuden, at manningtallet er sat til 10 og 20 for 

henholdsvis sommer og vintermedianafstrømningen. Manningtallene er valgt på 

baggrund af strækningernes fysiske forhold, herunder faldforhold og beskygning.  

  

http://www.arealinfo.dk/
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 Lovgivning og plangrundlag 

I forbindelse med udarbejdelse af denne tekniske forundersøgelse er planforhold 

og administrative bindinger langs vandforekomsterne undersøgt på 

www.miljoeportal.dk og www.mst.dk under emnet vandplaner. 

 

Undersøgelsen viste følgende:  

 

Drikkevandsinteresser 

Projektlokaliteten ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. 

 

Naturbeskyttelsesloven  

Vandløbet Langvad samt flere tilløb er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.  

 

Flere arealer omkring Langvad Å er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

Arealerne udgøres af eng, mose, overdrev og sø. Oversigt over områderne er vist i 

Figur 11, Figur 12 og Figur 13. 

 

 
Figur 11: Arealer (eng-grøn, mose-brungrøn, overdrev-orange, sø-blå) som er 

omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 omkring Langvad Å (blå streg med sort 

stationering og hvidt nummer). 
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Figur 12: Arealer (eng-grøn, mose-brungrøn, overdrev-orange, sø-blå) som er 

omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 omkring Langvad Å (blå streg med sort 

stationering og hvidt nummer).  
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Figur 13: Arealer (eng-grøn, mose-brungrøn, overdrev-orange, sø-blå) som er 

omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 omkring Langvad Å (blå streg med sort 

stationering og hvidt nummer). 

Ifølge naturbeskyttelsesloven må tilstanden af naturområder såsom vandløb, enge, 

og søer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 ikke ændres. Lejre Kommune har 

dog mulighed for at dispensere herfra til naturforbedringer efter lovens § 65. 

 

Vandområdeplan 2015-2021 

I statens vandområdeplan 2015-2021 for hovedvandoplandet 2.2 Isefjord og 

Roskilde Fjord er miljømålet for begge vandløbsforekomster ”god økologisk 

tilstand”. 

 

I vandområdeplanerne vurderes den økologiske tilstand på baggrund af tilstanden 

af smådyrsfaunaen, fisk og makrofytter (vandplanter), i det omfang data er til 

rådighed.  

 

I vandområdeplanen fremgår følgende oplysninger om den økologiske tilstand i 

vandløbsforekomsterne, jf. Tabel 3. 
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Tabel 3: Angivelse af oplysninger om den økologiske tilstand i 

vandløbsforekomsterne. 

Vandforekomst Smådyr (DVFI) Fisk (DFFV) Makrofytter (DVPI) Samlet økologisk tilstand 

o8450_i Moderat Dårlig Ukendt Dårlig 

o8450_j God Dårlig Ringe Dårlig 

 

Vandløbsforekomsterne opfylder dermed ikke miljømålet.  

 

VVM 

Nærværende projekt er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 1.225 af 25. oktober 

2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM), idet regulering af vandløb, som indgår i projektet som et tiltag, er 

medtaget i bilag 2, pkt. 10, f: Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, 

kanalbygning og regulering af vandløb. Anlæg nævnt i bilag 2 er kun omfattet af 

VVM-pligten, hvis de af kommunen skønnes at kunne påvirke miljøet væsentligt. 

 

Der skal jf. lovens § 16 gennemføre en såkaldt VVM-screening af projektet og 

træffes en screeningsafgørelse jf. lovens § 21 i overensstemmelse med de 

kriterier, der er anført i bilag 6 til loven. 

 

Vandløbsloven 

Vandløbslovens formål er at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, 

navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Afledningen af vand skal ske 

under hensyntagen til de miljømæssige interesser, der er tilknyttet. 

 

Projektet indeholder tiltag, hvori der indgår vandløbsrestaureringstiltag. En 

gennemførsel af projektet kræver derfor godkendelse efter § 37 i vandløbsloven, 

idet der ikke må gennemføres vandløbsrestaurering uden vandløbsmyndighedens 

godkendelse. 

 

Et restaureringsprojekt skal behandles efter reglerne i Miljøministeriets 

bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering 

m.v. 

 

Lejre Kommune er vandløbsmyndighed og skal derfor give godkendelsen. 

 

Museumsloven 

Ifølge museumslovgivningen skal museer inddrages, for at afgøre om jordfaste 

fortidsminder vil blive berørt af et projekt, hvori der indgår jordarbejde. ROMU, 

Roskilde Museum dækker projektområdet og tiltagene i forundersøgelsen er 

sendt til kommentering d. 10. juli 2019.  
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Museet skal kontaktes og arbejdet omgående indstilles, hvis der under 

anlægsarbejdet observeres arkæologiske spor eller genstande.  

 

Der er registreret flere beskyttede jord- og stendiger i tilknytning til 

vandløbsforekomsterne. Projektet vil ikke påvirke jord- og stendiger, men der skal 

tages behørigt hensyn til digerne i forbindelse med angivelse af adgangsveje ved 

anlægsfasen. 

 

Fredninger 

Der er registreret adskillige fredede fortidsminder omkring vandløbsforekomsterne.  

 

Fra st. 8.470 m og til udløb i Kornerup Sø løber vandløbet langs eller igennem 

arealer, som er fredede. Fredningerne omfatter Vibevadgård (reg.nr. 03038.00), Gl. 

Lejre (reg.nr. 07851.00), Ledreborg Gods (reg.nr. 00827.00) og Ledreborg Allé (reg.nr. 

00827.01). 

 

På strækningen ca. st. 9.250-10.950 m krydser Langvad Å fredningen for Gl. Lejre. 

Fredningen er en landskabsfredning, som skal sikre: 

 

”det nationalhistoriske område omkring Gl. Lejre samt det åbne overdrevsprægede 

landskab omkring Lejre Å og Kornerup Å med dets kulturhistoriske, landskabelige, 

biologiske og rekreative værdier.”  

 

Af fredningens § 3 fremgår det, at der ikke må foretages terrænændringer samt at 

der ikke må foretages regulering af vandløb. Det fremgår, at der den 31. januar 1994 

er meddelt dispensation til restaurering af Lejre Å, da restaurering af vandløbet ikke 

er i modstrid med fredningens formål. Således må det ligeledes forudsættes, at der 

kan dispenseres for restaurering af Langvad Å. 

 

Jordforurening 

Nærmeste kendte jordforurening (V2) er på matr.nr. 12a, Højby By, Rorup, 

beliggende 30-40 m fra Langvad Å på strækning st. 7.550-7.890 m, jf. Figur 14. 

Ifølge oplysninger fra Region Sjælland fremgår aktiviteten på området at have 

være Fyld- og lossepladser, og at driftsperioden er 1970-1977. Indenfor området 

er der fundet dichlorprop, olieprodukter, PAH (polycycliske aromatiske 

hydrocarboner) og simazin.  
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Figur 14: Oversigt over jordforurening (V2 – rød markering) langs Langvad Å.  

Okker 

Vandforekomsten er ikke beliggende i et okker-klassificeret område.  

 

Lavbund 

Flere områder i tilknytning til Langvad Å er i kommuneplanen angivet som et 

uklassificeret lavbundsareal. 

 

Jordbundsforhold 

Jordbunden omkring vandløbsforekomsterne består af humusjord og grovsandet 

jord. Områderne fremgår af Figur 15. 
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Figur 15: Jordbundsforhold omkring vandløbsforekomsterne i Langvad Å. 

 Tekniske anlæg 

 

Ledningsoplysninger 

I forbindelse med denne tekniske forundersøgelse er der indhentet oplysninger 

om tekniske anlæg i Ledningsregistret LER. Følgende selskaber har returneret et 

svar vedr. placering af ledninger på projektstrækningen: 

 

• Danske Olieberedskabslagre 

• Fors A/S 

• Hofor Vand 

• Radius Elnet A/S 

• TDC 

• Global Connect A/S 

• Ørsted 

• Fibia 

• ØM Vandværk 

 

Global Connect A/S, Fibia og ØM Vandværk har oplyst, at de ikke har ledninger i 

undersøgelsesområdet.  
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Oplyste ledningsanlæg fra TDC, Fors A/S, Radius Elnet A/S, Hofor Vand, Danske 

Olieberedskabslagre og Ørsted fremgår af Figur 16-Figur 20 på de strækninger, 

hvor der påtænkes gennemført restaureringstiltag. 

 

 
Figur 16: Ledningsanlæg oplyst af TDC (gul – kabel), Ørsted (udendørs belysning – 

orange kabel) og Radius Elnet (stiplet sort –kabel) ved Langvad Å, vandforekomst 

o8450_i, (blå streg med sort stationering og hvide tal) med angivelse af matrikel 

og -nummer (tynd rød streg med sort nummer). 
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Figur 17: Ledningsanlæg oplyst af TDC (gul – kabel) og Hofor Vand (lyseblå – 

ledning) ved Langvad Å, vandforekomst o8450_i, (blå streg med sort stationering 

og hvide tal) med angivelse af matrikel og -nummer (tynd rød streg med sort 

nummer). 

 

 
Figur 18: Ledningsanlæg oplyst af TDC (gul – kabel), Fors A/S (stiplet grøn – 

fælleskloakledning) og Radius Elnet (stiplet sort –kabel) ved Langvad Å, 
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vandforekomst o8450_i, (blå streg med sort stationering og hvide tal) med 

angivelse af matrikel og -nummer (tynd rød streg med sort nummer). 

 
Figur 19: Ledningsanlæg oplyst af TDC (gul – kabel), Hofor Vand (lyseblå streg – 

ledning), Fors A/S (stiplet pink – spildevandsledning, stiplet blå - 

regnvandsledning) og Radius Elnet (stiplet sort –kabel) ved Langvad Å, 

vandforekomst o8450_j, (blå streg med sort stationering og hvide tal) med 

angivelse af matrikel og -nummer (tynd rød streg med sort nummer). 



 

 

Teknisk forundersøgelse 

Vandløbsrestaurering i vandløbsforekomsterne o8450_i og o8450_j i Langvad Å, Lejre Kommune   

Bangsgaard & Paludan ApS.    Side 29 af 76 

 

 
Figur 20: Ledningsanlæg oplyst af TDC (gul – kabel), Hofor Vand (lyseblå streg – 

ledning) og Danske Olieberedskabslagre (tyk rød streg) ved Langvad Å, 

vandforekomst o8450_j, (blå streg med sort stationering og hvide tal) med 

angivelse af matrikel og -nummer (tynd rød streg med sort nummer). 

Veje 

Vandforekomsterne krydser flere vejanlæg samt mindre overkørsler. De 

væsentligste krydsninger er angivet i Tabel 4. 

 

Tabel 4: Angivelse af vejanlæg, som vandforekomst o8450_i og o8450_j krydser. 

Vandløbsforekomst Station Vej 

 (m)  

o8450_i 4.511-4.539 Hovedvejen 

o8450_i 5.582-5.594 Klostergårdsvej 

o8450_i 7.863-7.923 Klostergårdsvej 

o8450_j 8.441-8.475 Jernbane  

o8450_j 9.114-9.122 Ledreborg Allé 

o8450_j 10.097-10.101 Ravnshøjvej  

o8450_j 10.598-10.628 Holbæk Motorvejen 

o8450_j 10.969-10.978 Ravnshøjvej 
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Dræn/rør/grøfter 

Der er observeret en række dræntilløb samt flere åbne tilløb til 

vandløbsforekomsterne.   

 Biologiske forhold 

 

Langvad Å 

 

Smådyr (DVFI) 

Der er 9 overvågningsstationer beliggende i Langvad Å, hvor DVFI er bestemt. I 

Tabel 5 er de enkelte stationer, seneste DVFI samt tilsynsejer angivet. 

Naturstyrelsen ejer 2 af de 9 stationer, og Lejre Kommune ejer de resterende 

stationer. Af de seneste DVFI målinger angivet i Tabel 5 fremgår det, at den senest 

gennemførte DVFI-måling opfylder miljømålet på 8 ud af 9 stationer.  

 

Tabel 5: Oversigt over tilgængelige målestationer i Langvad Å. 

Vandløbsforekomst WinBio 

Stationsnr. 

Station 

(m) 

DVFI Dato Tilsynsejer 

o8450_i NST724 4.570 4 19-04-2018  Lejre 

o8450_i NST9025 4.920 5  25-04-2019 Lejre 

o8450_i NST725 5.553 5  19-04-2018 Lejre 

o8450_i NST1970 6.223 6  25-04-2019 Lejre 

o8450_i NST726 8.050 6  05-05-2017 Naturstyrelsen 

o8450_i NST727 8.326 5  05-05-2017 Naturstyrelsen 

o8450_ j NST729 9.075 6  25-04-2019 Lejre 

o8450_ j NST731 10.100 6  19-04-2018 Lejre 

o8450_ j NST733 10.990 5  19-04-2018 Lejre 

 

Af vandområdeplanen fremgår det, at den nuværende tilstand for smådyr i 

vandløbsforekomst o8450_i og o8450_j er henholdsvis moderat (DVFI 4) og god 

(DVFI 5-6).  

 

Seneste bedømmelse af DVFI er ikke nødvendigvis svarende til den økologiske 

tilstand, da staten som udgangspunkt bedømmer vandløbsforekomst ud fra 

bedømmelser fra de seneste 5 år. Bedømmelser indeværende 

vandområdeplansperiode 2015-2021 bygger således som udgangspunkt på 

bedømmelser fra 2010-2015. Såfremt er findes flere bedømmelser i 5 års 

perioden, så vurderes tilstanden ud fra flertallet (tyngden) af data. Hvis der er et 

lige antal vurderinger, så anvendes den laveste tilstand.  

 

Rådgiver har ikke foretaget en vægtet bedømmelse af DVFI for 

vandløbsforekomsterne for den kommende 5 års periode (2015-2020), da 

undersøgelsesperioden endnu ikke er afsluttet og angivelse af vægtede stationer 
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ikke er kendt. Ved en kort gennemgang af de forskellige målestationer forventer 

rådgiver dog, at begge vandløbsforekomster vil opfylde statens miljømål for 

smådyr. Det skal dog her bemærkes, at der forekommer DVFI-værdier på 4 på 

enkelte stationer indenfor måleperioden 2015-2020, hvilket kan være 

udslagsgivende afhængig af de vægtede stationer.  

 

Fisk 

I Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord, distrikt 03 – vandsystem 1-26 fra 2014 

er strækningen af Langvad Å (vandløbet benævnes Kornerup Å i 

udsætningsplanen) fra Hovedvejen og nedstrøms til Korneup Sø beskrevet til at 

have bedre fysiske forhold sammenlignet med den opstrømsliggende strækning, 

hvilket tilskrives tidligere restaureringer af vandløbet. Ved undersøgelsen blev der 

kun fundet ørredyngel på 1 ud af 4 undersøgte stationer, hvilket var en 

tilbagegang i forhold til undersøgelsen fra 2006, hvor der blev fundet yngel på alle 

stationer.  

 

Botanik 

Der er ikke udført botaniske registreringer, da projektet ikke påvirker udpegede § 

3 arealer. 

 

Natura 2000 

Danmark har som en del af implementeringen af international 

naturbeskyttelseslovgivning besluttet at gennemføre særlig planlægning for 

områder udpeget efter EU’s Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektiv samt 

Ramsarkonventionen - de såkaldte Natura 2000-områder. Områderne er udpeget 

for at bevare naturtyper og levesteder for vilde plante- og dyrearter, som er 

sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Naturtyperne og arterne 

repræsenterer vigtige, bevaringsværdige dele af europæisk natur. 

For hvert Natura 2000-område udarbejdes, jf. miljømålsloven, statslige Natura 

2000-planer, som på grundlag af en basisanalyse fastlægger en målsætning og et 

indsatsprogram for området. Natura 2000-planen er bindende, således at alle 

myndigheder i deres arealdrift, naturforvaltning eller ved udøvelse i deres 

beføjelser i henhold til lovgivningen i øvrigt, skal lægge Natura 2000-planen til 

grund. Den gældende Natura 2000-plan omfatter perioden 2016-2021, og 

erstatter Natura 2000-plan 2010-2015. For fredskovspligtige skove er 

planperioden 12 år, og for disse foreligger først en ny plan i 2022. 

Kommunerne udarbejder bindende handleplaner for, hvordan indsatserne i 

Natura 2000-planerne skal realiseres og fordeles mellem myndighederne. 

Naturstyrelsen varetager planlægningen for skovnaturtyper og marine områder. 
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For offentligt ejede arealer kan den offentlige lodsejer gennem fx. drifts- og 

plejeplaner selv forestå Natura 2000-planlægningen. 

 

Indeværende undersøgelsesområde afvander til og er en del af Natura 2000-

område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov, som indenfor 

projektområdet omfatter habitatområde nr. 120 og fuglebeskyttelsesområde nr. 

105. Langvad Å ligger indenfor Natura2000- området på strækning fra 

Holbækmotorvejen til udløb i Kornerup Sø.  

 

Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 120 omfatter bl.a. vandløb, men har 

derudover ingen øvrige naturtyper eller arter, som er tilknyttet vandløb. 

Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 120 samt fuglebeskyttelsesområde nr. 

105 ses af Figur 21.  

 

 

 
Figur 21: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 136. 

Bilag IV-arter 

Ved besigtigelsen blev der ikke observeret arter, der er beskyttet af 

habitatdirektivets Bilag IV, omkring projektstrækningen i Langvad med tilløb. 

 

Arternes udbredelse er angivet på baggrund af registreringer i 

undersøgelsesområdet samt på baggrund af faglig rapport fra DMU nr. 635 

”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV”, som beskriver 

sandsynligheden for, at arten forefindes på lokaliteten. De arter, der tidligere er 
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observeret i de 10*10 km kvadranter, der omfatter undersøgelsesområdet, er 

angivet i det følgende: 

 

Tabel 6: Arter observeret indenfor 10*10 km kvadranter, som omfatter 

undersøgelsesområdet.  

Gruppe Art 

Pattedyr, flagermus Vand-, brun-, syd-, trold-, skimmel-, dværgflagermus og langøret 

flagermus 

Pattedyr, øvrige Hasselmus 

Krybdyr Markfirben 

Padder Stor vandsalamander, Løgfrø, Spidssnudet frø 

 

Rødlistede arter 

Der er ved besigtigelsen ikke observeret rødlistede arter på lokaliteten. 

 

Invasive arter 

Der er ved besigtigelsen ikke observeret invasive arter på lokaliteten. 
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4 Projektforslag 

 Indledende bemærkninger 

Projektet skal skabe bedre fysiske forhold i de to vandløbsforekomster o8450_i og 

o8450_j og forbedre mulighederne for målopfyldelse i vandløbsforekomsterne. I 

den nuværende vandområdeplan er miljøtilstanden i begge vandløbsforekomster 

bedømt som dårlig ud fra fiskeindekset, som er angivet i afsnit 0 og 3.6. 

Opfyldelse af fiskeindekset for ørreder er som regel afhængig af fri passage for 

havørreder fra hav eller fjord til vandløbsforekomsterne. Opfyldelse af 

fiskeindekset for ørreder vurderes udfordrende for de to vandløbsforekomster, da 

vandløbet nedstrøms de to vandløbsforekomster løber igennem Kornerup Sø, 

Svogerslev Sø, Lille Kattingesø og Store Kattingesø inden udløb i Kattinge Vig.  

 

Da både op- og nedtrækkende havørreder herunder fiskens afkom smolten har 

vanskeligt ved at finde igennem søer, vurderes det, at der i dag sandsynligvis kun 

er en ubetydelig naturlig havørredopgang til vandløbsforekomsterne.  

 

Ørredyngel på strækningerne vurderes derfor hovedsagelig at stamme fra 

eksisterende lokale bækørredbestande i vandløbsforekomsterne eller fra en 

eventuel søørredbestand i Kornerup Sø. Det er dog uvist, om der forefindes en 

søørredbestand i Kornerup Sø.   

 

For at opnå det fulde potentiale for de gennemførte projekter anbefaler rådgiver, 

at der bør arbejdes for skabelse af fuld passage for ørred igennem søerne ved bl.a. 

at omlægge vandløbet til et nyt forlagt forløb uden om søerne.  

 

I Langvad Å er der observeret flere stryg, hvor store dele af faldet afvikles 

henover. Strygene kunne således med fordel ombygges, således faldet fordeles 

over længere strækninger.  

 

I denne tekniske forundersøgelse er der ikke beskrevet projektforslag til 

ombygning af alle stryg, da det ikke ligger indenfor referencerammen for 

indeværende projekt. Flere af strygene er desuden beliggende omkring veje, 

hvorved der skal indhentes en udtalelse eller foretages geotekniske analyser for at 

sikre, at vejanlæg kan klare en ændring i de omkringliggende afvandingsforhold.  

 Indsatstyper 

Staten har meddelt tilsagn til implementering af tiltagene udlægning af groft 

materiale samt etablering af træer. 
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4.2.1 Udlægning af groft materiale 

4.2.1.1 Etablering af gydebanker 

På de delstrækninger, hvor vandløbet naturligt vil danne ”strygpartier”, foreslås 

udlægning af et ca. 0-30 cm varierende tykt lag af naturligt stensubstrat 

bestående af 75 % nøddesten (16-32 mm) og 25 % singels og håndsten (33-64 

mm). Det er vigtigt, at bankerne udlægges med stor variation i placering, længde 

og mægtighed, således at der dannes mange ”fronter” på bankerne, hvor laksefisk 

foretrækker at gyde.  

 

Endvidere vil variationen i mægtigheden sikre, at bankerne ikke stuver vandet 

med resulterende delstrækninger, hvor strømhastigheden langs bunden er lav 

med sedimentation og dårlig miljøkvalitet til følge. 

For at undgå dette er det vigtigt, at dybdeforholdene af gruset også varierer på 

tværs af vandløbet, hvor det tilstræbes, at vandløbets naturlige fysiske variation 

omkring dybdeforhold genskabes. 

 

Gydebankernes længde varierer med strygets længde, hvor det tilstræbes at følge 

DTU Aquas anbefalinger omkring etablering af gydebanker. 

 

Stenblandingen med gydegrus skal være uden svage, porøse eller organiske 

materialer og må ikke indeholde mere end 10-15 % flint og kalk. Stenene skal ved 

mekanisk blanding fremstå som en homogen masse. 

4.2.1.2 Etablering af strømkoncentratorer 

Det foreslås, at der på længere projektstrækninger introduceres mindre sving i 

vandløbet ved udlægning af grus og sten for at få sat gang i vandløbets naturlige 

meandreringsproces. Udlægningen af grus og sten vil således fungere som 

strømkoncentrator. 

  

Sving i vandløbet vil bidrage til at øge den fysiske variation med varierende dybde, 

strøm-, og breddeforhold, hvilket igen vil skabe mange forskellige levesteder for 

dyr og planter og dermed bidrage til at sikre opfyldelse af miljømålet. 

 

Nye sving i vandløbet vil også bidrage til at sætte gang i en naturlig 

meandreringsproces, hvor vandløbet fremadrettet vil grave i ydersiderne af 

svingene, hvilket ofte kontinuerlig vil frigøre grus- og stenmaterialer fra jorden, 

således at der løbende allokeres nyt grus til vandløbet.  

 

Endelig vil et meandreret forløb afstedkomme, at bundlinjefaldet i vandløbet 

primært afvikles på ”strygene” imellem svingene, hvorved der vil opstå større 

variation i strømningshastighederne i vandløbet.  
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Den benyttede stenblanding til en begyndende meandrering af vandløbet skal 

være af størrelsen 85 % nødder (16-32 mm) og 15 % singels (34-64 mm).  De sten, 

der foreslås anvendt, er af en størrelse, der sikrer at vandløbet ikke stenfikseres, 

men fortsat kan udvikle sig dynamisk. Koncentratorerne skal som udgangspunkt 

placeres med en indbyrdes afstand på 7 gange vandløbets regulativmæssige 

bredde. Strømkoncentratorerne udlægges indtil regulativmæssig bredde med en 

højde på ca. 0,5 m ved brink til 0,3 m ved kilens afslutning i vandløbet. Højden ved 

brinken etableres, så kilen rager over vandfasen ved sommervandføringen. 

 

Stenblandingen med gydegrus skal være uden svage, porøse eller organiske 

materialer og må ikke indeholde mere end 10-15 % flint og kalk. Stenene skal ved 

mekanisk blanding fremstå som en homogen masse. 

 

Eksempel på udlægning af strømkoncentratorer er vist i et mindre vandløb på 

Nordfyn i Figur 22. 

 

 
Figur 22: Eksempel på udlægning af strømkoncentratorer i et mindre vandløb på 

Nordfyn. 

4.2.1.3 Ombygning af stryg 

På strækninger med kraftige stryg, som ikke er egnet til gydning, foretages 

ombygning af strygene ved ombygning af vandløbsbunden nedstrøms og evt. 

opstrøms, således stryget forlænges og faldforholdene reduceres.  

 

Strygenes faldforhold udlægges så vidt muligt i overensstemmelse med DTU 

Aquas anbefalinger omkring etablering af gydebanker.  
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Opbygning af vandløbsbunden foretages ved udlægning af gydegrus bestående af 

75 % nøddesten (16-32 mm) og 25 % singels og håndsten (33-64 mm). 

Stenblandingen skal være uden svage, porøse eller organiske materialer og må 

ikke indeholde mere end 10-15 % flint og kalk. Stenene skal ved mekanisk 

blanding fremstå som en homogen masse. 

 

Det er vigtigt, at gydegruset udlægges med stor variation i mægtighed og på tværs 

af vandløbets tværprofil, således at der dannes mange ”fronter” på strygene, hvor 

laksefisk foretrækker at gyde. Endvidere vil variationen i mægtigheden sikre, at 

strømhastighederne over stryget varierer, hvilket tilgodeser forskellige 

organismegrupper. 

4.2.2 Etablering af træer 

Beplantning af træer har dels til formål at reducere grødevæksten, skabe større 

variation i vandløbet samt skabe områder, hvor vandtemperaturen ikke stiger så 

markant i varme sommerdage. Virkemidlets positive effekter forudsætter, at ved 

og blade ikke fjernes fra vandløbet. 

 

Beplantningen kan enten foretages på den ene (sydsiden) eller på begge sider af 

vandløbet, og der kan med fordel efterlades områder uden tæt beplantning til 

gavn for lysmængden og dermed vandplanterne i vandløbet. 

 

Der anvendes naturligt hjemmehørende arter, som ligeledes skal være 

vandtolerante, når de placeres tæt på/i vandfasen. Der kan bl.a. anvendes rødel. 

 

Elletræer har et rodnet, der kan stå under vand og derved sikre brinkerne mod 

erosion og skabe skjulesteder for fisk. For at skabe variation i rodnettet, udføres 

beplantningen på brinken 30-60 cm over vintervandføringen.  

Elletræer opnår en maksimal bredde på 8 meter, når de er fuldt udvoksede. Da 

der tilstræbes en beskygningsgrad af vandløbsstrækningen på maksimalt 70%, 

svarer det til 9 træer per 100 meter vandløbsstrækning. 

 Tiltag på vandløbsforekomst o8450_i 

Ved gennemgang af vandløbsforekomsten samt efterfølgende analyse af 

opmålingen er der udpeget tiltag, som skal forbedre de fysiske forhold i 

vandløbet. 

 

De udpegede tiltag på delstrækninger vurderes at have den største miljømæssige 

gavnlige effekt for vandløbsforekomsten. Der forekommer strækninger i 

vandløbsforekomsten, hvor de fysiske forhold ikke er særlig gode, men hvor det 

ikke vurderes muligt at forbedre dem ved udlægning af groft materiale. Dette 
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omhandliger eksempelvis nogle af de øvre strækninger i vandløbsforekomsten, 

hvor vandløbets faldforhold er meget lave.  

 

Der er udpeget en 124 m lang strækning, hvor der skal udlægges gydegrus, to 

strækninger på samlet 332 m, hvor der etableres strømkoncentratorer i form af 

gydegrus samt en strækning, hvor eksisterende stryg ombygges over en 268 m 

strækning.  

 

Indsatserne er beskrevet i Tabel 7 og skal gennemføres efter de principper, som er 

beskrevet under afsnit 4.2.1 Udlægning af groft materiale.  

 

Tabel 7: Oversigt over projekttiltag i vandløbsforekomst o8450_i i Langvad Å. 

Station Indsats 

(m)  

5.447-5.569 Etablering af gydebanker 

6.375-6.537 Etablering af strømkoncentratorer 

7.103-7.267 Etablering af strømkoncentratorer 

7.582-7.845 Ombygning af stryg 

 

Projekttiltage fremgår desuden af Figur 23-Figur 25. Projekttiltagene fremgår 

ligeledes af bilag 2-4. 

 

 
Figur 23: Projekttiltag (etablering af gydebanker – orange streg) i Langvad Å (blå 

streg med sort stationering og hvidt nummer), vandløbsforekomst o8450_i, ved 

Klostergårdsvej nord for Øm med angivelse af matrikelgrænser (tynd rød streg og 

sort nummer). 
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Figur 24: Projekttiltag (udlægning af strømkoncentratorer med etablering af 

gydebanker – rød streg) i Langvad Å (blå streg med sort stationering og hvidt 

nummer), vandløbsforekomst o8450_i, med angivelse af matrikelgrænser (tynd 

rød streg og sort nummer). 

 
Figur 25: Projekttiltag (ombygning af stryg – pink streg) i Langvad Å (blå streg med 

sort stationering og hvidt nummer), vandløbsforekomst o8450_i, med angivelse af 

matrikelgrænser (tynd rød streg og sort nummer.  
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Der er ikke fundet strækninger, hvor det skønnes nødvendigt eller befordrende at 

foretage beplantning med træer. Der findes i øjeblikket en fin vekslen mellem 

lysåbne og beskyggede strækninger.  

4.3.1 Etablering af gydebanke 

På strækning st. 5.465-5.589 m udlægges et omtrent 0,20-0,30 m tykt lag 

gydegrus efter principper beskrevet under afsnit 4.2.1.1.  

 

Den regulativmæssige bundbredde på strækningen er 2,5 m. Bundbredden på 

strækningen udvides til 3,0 m for at sænke vandhastigheden og -dybden. 

Udvidelsen vurderes at kunne foretages indenfor eksisterende profil uden 

justering af vandløbets kronekant. Der kan forekomme mindre bearbejdning af 

den nedre del af skråningsanlægget.  

 

Den nuværende bund ligger i eller lige under regulativmæssig bund på 

strækningen. Ved projektets realisering bygges vandløbsbunden op til 

regulativmæssig bundkote svarende til et fremtidigt gennemsnitligt fald på 4,3 ‰. 

 

For at opnå de angivne tykkelser af gydegruset, og overholde de fremtidige 

bundkoter angivet i Tabel 8 og vist i Figur 26 skal der foretages tilretning af 

eksisterende vandløbsbund på mellem 0,1-0,3 m på strækningen.  

 

Tabel 8: Bundkote ved regulativ, og ved de nuværende og fremtidige forhold for 

gydebanker.  

  Bundkote Arbejder 

Station Regulativ Nuværende 
Fremtidig uden 

sten 
Fremtidig 
med sten 

Jord Sten 

(m) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) 

5.441 16,15 16,12 16,12    

5.447 16,13 16,08 15,88 16,13 

80 100 
5.492 15,93 15,77 15,68 15,93 

5.531 15,77 15,78 15,52 15,77 

5.569 15,60 15,46 15,35 15,60 
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Figur 26: Længdeprofil af gydebanke på strækning st. 75.447-5.569 m (regulativ 

bund – rød streg, nuværende bund – sort streg, opmålt vandspejl – blå streg, 

fremtidig bund – grøn streg). 

På strækningen udlægges 300 hånd- og skjulesten (100-300 mm) for at skabe 

yderligere variation på gydebanken. Hånd- og skjulestenene skal udlægges 

varieret både langs vandløbets kanter og ud i vandløbets vandførende profil.  

 

Det samlede jordarbejde forbundet med etablering af gydebankerne er opgjort til 

80 m3. Samlet udlægges 100 m3 gydegrus og 300 hånd- og skjulesten.  

4.3.2 Etablering af strømkoncentratorer 

Der er projekteret udlægning af strømkoncentratorer på strækning st. 6.375-6.537 

m og st. 7.103-7.267 m. Udlægningen skal skabe større variation i 

strømningsmønstret, som på de angivne strækninger fremstår ensformig i dag.  

 

Vandløbets regulativmæssige bundbredde er 2,5 m på strækningen, hvorved 

strømkoncentratorerne bør etableres med 17,5 m mellem i henhold til 

anvisninger i afsnit 4.2.1.2. 

 

Den indbyrdes afstand mellem koncentratorerne vurderes at være en maksimal 

afstand i forhold til vandløbets strømningsmønster. Strømkoncentratorerne 

udlægges derfor skiftevis i hver side af vandløbets brink med en indbyrdes afstand 

på mellem 14-17,5 m målt mellem spidsen af strømkoncentratoren.  

 

På de to strækninger, hvor der udlægges strømkoncentratorer, foretages 

udlægning af 8 bælter med gydegrus, som placeres imellem 
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strømkoncentratorerne. Bælterne udlægges i en længde på omtrent 4 m og består 

af et 0,1 m tykt lag gydegrus. Bælterne fordeles ligeligt mellem de to strækninger 

og det skal sikres, at bælterne udlægges under regulativmæssige bundkote, 

hvilket sikres in situ ved arbejdets udførelse.  

 

Udlægningen af strømkoncentratorerne skal foretages under hensyntagen til den 

regulativmæssige bundbredde på 2,5 m, som skal være overholdt efter udlægning 

af strømkoncentratorerne. På delstrækninger vil det ikke være muligt at udlægge 

strømkoncentratorer, da bundbredden omtrent er 2,5 m eller lidt under. På de 

delstrækninger, hvor det er muligt at udlægge strømkoncentratorer forventes 

strømkoncentratorerne at strække sig ca. 0,3-0,5 m ud i vandløbsprofilet. 

Strømkoncentratoren tættest mod vandløbsbrinken skal være over 

vandspejlsniveau ved udlægningen. 

 

Hver strømkoncentrator skal have en bredde på 4 m målt ved brinkanlægget, 

hvorved materialeforbruget for hver strømkoncentrator er opgjort til 1,7 m3.  

 

Udlægningen foretages efter principskitse i Figur 27.   
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Figur 27: Principskitse for udlægning af strømkoncentratorer med angivelse af 

dimensioner i vandløbsprofil. 

Der udlægges 11 strømkoncentratorer på de angivne strækninger, hvilket samlet 

andrager til 38 m3 gydegrus. Herudover etableres 8 bælter med gydegrus, som 

samlet andrager et materialeforbrug på 8 m3 gydegrus. Det samlede stenarbejde 

er således opgjort til 46 m3 gydegrus. 
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Tabel 9: Oversigt over stenforbrug i forbindelse med udlægning af 

strømkoncentratorer. 

Station Længde Strømkoncentratorer Stenforbrug 

(m) (m) (antal) (m3) 

6.375-6.537 162 11 19 

7.103-7.267 164 11 19 

Samlet   38 

4.3.3 Ombygning af stryg 

På strækning st. 7.636-7.809 m ligger fire stryg, hvoraf minimum de to af strygene 

er anlagt med så stort fald, at de ikke vurderes fuldt faunapassable. Strygene 

ombygges i et samlet projekt henover 268 m på strækning st. 7.582-7.845 m, hvor 

det fremtidige bundlinjefald bliver 4,1 ‰.  

 

Det har været overvejet, hvorvidt projektstrækningen skulle være udvidet 

opstrøms for at reducere det fremtidige bundlinjefald på projektstrækningen og 

øge faldet på strækningen opstrøms projektstrækningen. Dette er fravalgt af 

hensyn til de § 3 områder, som ligger omkring de nuværende stryg og opstrøms, 

som vil blive berørt i endnu større grad.  

 

Det har ligeledes været overvejet om faldet på strygene kunne afvikles over en 

kortere strækning, således vandspejlspåvirkningen i vandløbet afgrænses, 

hvorved en mulig påvirkning af § 3 naturen begrænses. Dette vurderes dog ikke 

som den bedste løsning for vandløbet, da det ville resultere i et bundlinjefald på 

5,8-6,2 ‰ og høje vandhastigheder over 0,5 m/sek., som ikke umiddelbart vil 

kunne benyttes til ørreders gydning. Ligeledes vil vandhastigheden ved 

ekstremafstrømningen medianmaksimum være så høj, at de mindste fraktioner af 

gydegrus kan mobiliseres.  

 

Stryget ombygges efter de principper, som er angivet i afsnit 4.2.1.3 og efter de 

bundkoter, som er angivet i Tabel 10 og som er vist af længdeprofil i Figur 28. 

Bundbredden på strækningen udbredes fra de regulativmæssige 2,5 m til 3,0 m af 

hensyn til beregnede vandhastigheder med et skråningsanlæg på 1:1,5. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Teknisk forundersøgelse 

Vandløbsrestaurering i vandløbsforekomsterne o8450_i og o8450_j i Langvad Å, Lejre Kommune   

Bangsgaard & Paludan ApS.    Side 45 af 76 

 

Tabel 10: Nuværende og fremtidige dimensioner ved fire stryg på strækning st. 

7.582-7.845 m i vandløbsforekomst o8450_i.   
Bundkote Bundlinjefald Bemærkning 

Station Nuværende Fremtidig 
uden sten 

Fremtidig 
med sten 

Nuværende Fremtidig  

(m) (m) (m) (m) (‰) (‰)  

7.582 11,57 11,27 11,57 
 

*  
   

 
  

 

7.636 11,77 11,05 11,35 * 
 

* 
  

  12,2 
 

Stryg 

7.645 11,66 11,01 11,31 * 
 

* 
  

  3,8 
 

 

7.684 11,51 10,85 11,15 * 
 

* 
  

  60,0 
 

Stryg 

7.684 11,39 10,84 11,14 * 4,1 * 
  

  4,1 
 

 

7.736 11,18 10,63 10,93 * 
 

* 
  

  18,7 
 

Stryg 

7.759 10,75 10,54 10,84 * 
 

* 
  

  

  
 

7.791 10,76 10,40 10,70 * 
 

* 
  

  12,8 
 

Stryg 

7.809 10,53 10,33 10,63 * 
 

* 
  

  1,4 
 

 

7.845 10,48 10,18 10,48 * *  

 

Ved projektet udlægges et 0,30 m tykt lag af gydegrus, hvormed der skal afgraves 

yderligere 0,30 m af vandløbsbunden, som det fremgår af Tabel 10.  

 

Det vurderes, at der skal benyttes 250 m3 gydegrus, og jordarbejdet forventes at 

udgøre 400 m3. 
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Figur 28: Længdeprofil af det ombyggede stryg på strækning st. 7.582-7.845 m 

(regulativ bund – rød streg, nuværende bund – sort streg, opmålt vandspejl – blå 

streg, fremtidig bund – grøn streg).  

4.3.4 Tilretning af vandløbsbund ved rørudløb 

Ved Klostergårdsvej ligger en forholdsvis ny underføring. Vandet igennem røret 

var stuvet af en kraftig stentærskel ca. 1 m nedstrøms rørudløb. På bagsiden af 

stentærsklen er der et meget stort bundlinjefald, som er problematisk ved de 

større afstrømninger.  

 

Stentærsklen ved st. 7.943 m har overkant i kote 10,69 m, og bunden af 

tunnelrøret st. 7.941 m ligger i kote 10,24 m. Stentærsklen har således en 

mægtighed på 0,45 m. Ved st. 7.958 m er bundkoten opmålt i 10,53 m.   

 

Ved projektet tilrettes stentærsklen samt vandløbsbunden omkring tærsklen til 

kote 10,40 m, som ligger ca. 0,13 m lavere, end vandløbsbunden i kote 7.958 m. 

Dette er foretaget for at mindske erosionspotentialet ved udløbet fra 

underføringen ved de store afstrømninger.  

 

Tilretningen af vandløbsbunden vil sænke vandspejlet igennem tunnelrøret, men i 

et omfang, hvor der stadig forekommer en stuvning igennem røret.  

 

De nuværende og fremtidige bundkoter ved tilretningen fremgår af Tabel 11 og er 

illustreret ved længdeprofil i Figur 29. 
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Tabel 11: Nuværende og fremtidig bundkote nedstrøms Klostergårdsvej. 

 Bundkote Bemærkning 

Station Nuværende Fremtidig   

(m) (m) (m)  

7.887 10,42 10,42  

    

7.893 10,31 10,31 Broindløb 

   Klostergårdsvej 

7.942 10,56 10,40 Broudløb 

    

7.943 10,69 10,40 Stentærskel 

    

7.946 10,61 10,40  

    

7.949 10,30 10,30  

    

7.958 10,53 10,53  

 

 

 
Figur 29: Længdeprofil af den tilrettede vandløbsbund nedstrøms Klostergårdsvej 

(regulativ bund – rød streg, nuværende bund – sort streg, opmålt vandspejl – blå 

streg, fremtidig bund – grøn streg). 

Tilretningen foretages ved dels at skubbe nogle af stenene fra tærsklen ind i røret 

og dels at udsprede dem på stryget nedstrøms projektstrækningen. Efter 

tilretningen kontaktes bygherre og tilsyn for vurdering af, hvorvidt der er behov 

for øvrige mindre tilpasninger. 
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Efter tilretningen skal vandløbsbunden på strækningen fortsat bestå af de større 

sten, som forefindes øverst på stryget. 

 Tiltag på vandløbsforekomst o8450_j 

Ved gennemgang af vandløbsforekomsten samt efterfølgende analyse af 

opmålingen er der lokalisereret flere mulige tiltag, som kan forbedre de fysiske 

forhold i vandløbet. 

 

Projektets økonomiske rammer i gældende vandområdeplan er dog ikke i 

overensstemmelse med samtlige projekttiltag, hvorfor tiltagene er blevet justeret 

til at omfatte tre tiltag.  

 

Det er vurderet, at ombygning af vandløbsbunden samt etablering af 

strømkoncentratorer på to strækninger over samlet 950 m samt fjernelse af 

stensikring af et svingprofil vil bidrage bedst muligt til vandløbets økologiske 

tilstand.  

 

Indsatserne er beskrevet i Tabel 12 og skal gennemføres efter de principper, som 

er beskrevet under afsnit 4.2 Indsatstyper.  

 

Tabel 12: Oversigt over projekttiltag i vandløbsforekomst o8450_j i Langvad Å. 

Station Indsats 

(m)  

8.727-9.194 Ombygning af bund og etablering af strømkoncentratorer 

9.745-9.755 Fjernelse af brinksikring 

9.800-10.282 Ombygning af bund og etablering af strømkoncentratorer  
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Projekttiltagene fremgår desuden af Figur 30, Figur 31 og af bilag 5-6. 

 

 
Figur 30: Projekttiltag (ombygning af bund – gul streg) i Langvad Å (blå streg med 

sort stationering og hvidt nummer), vandløbsforekomst o8450_j, ved Ledreborg 

Allé med angivelse af matrikelgrænser (tynd rød streg og sort nummer). 
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Figur 31: Projekttiltag (fjernelse af brinksikring – grøn streg, ombygning af bund – 

gul streg) i Langvad Å (blå streg med sort stationering og hvidt nummer), 

vandløbsforekomst o8450_j, ved Ravnshøjvej med angivelse af matrikelgrænser 

(tynd rød streg og sort nummer). 

4.4.1 Ombygning af bund og etablering af strømkoncentratorer 

4.4.1.1 Strækning st. 8.727-9.194 m 

På strækning st. 8.727-9.058 m ligger en række stenbanker, som blev etableret for 

at øge vandstanden i vandløbet og dermed modvirke, at vandløbet er gravet dybt 

ned i terræn.  

 

Stenbankerne opfylder egentligt sit formål, men der skabes uhensigtsmæssige 

lange stuvede partier imellem bankerne, hvor miljøtilstanden vurderes at være 

ringe. Samtidig er bankerne meget korte i forhold til de stuvede strækninger 

imellem bankerne. 
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Det mest optimale og mest omkostningseffektive projekttiltag på delstrækningen 

vil være at genslynge vandløbet i et nyt profil, således de dybe stuvede partier 

mellem stenbankerne ikke skal ”håndteres” anlægsteknisk. Dette er dog ikke en 

mulighed indenfor gældende vandområdeplan, da det ikke juridisk set er muligt at 

skifte til dette virkemiddel. 

 

I denne tekniske forundersøgelse foreslås et løsningsforslag fra st. 8.727-9.194 m, 

hvor der i stedet for en genslyngning etableres et tilnærmelsesvis ensartet 

bundlinjefald på 1,0 ‰. I projektet afgraves 0,17 m af vandløbsbunden ved st. 

9.194 m beliggende nedstrøms Ledreborg Allé, som udlignes opstrøms på 

projektstrækningen. Således forekommer en bund- og vandspejlssænkning på ca. 

0,2 m under Ledreborg Allé.  

 

Stryget ombygges overvejende efter de principper, som er angivet i afsnit 4.2.1.3 

og efter de bundkoter, som er angivet i Tabel 13 og som er vist af længdeprofil i 

Figur 32. Bundbredden på strækningen skal være 2,5 m med et skråningsanlæg på 

1:1,5. 
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Tabel 13: Nuværende og fremtidige bundkoter samt det fremtidige bundlinjefald 

på strækningen med stenbanker. 

Station Bundkote Bundlinjefald Bemærkning 

 Nuværende Fremtid Fremtidig  

(m) (m) (m) (‰)  

8.685 7,09 7,09 *      
 

8.727 7,38 7,27 * Projekt start     
 

8.793 6,57 7,20 
 

 
    

 

8.818 7,15 7,18 
 

 
    

 

8.865 6,67 7,13 
 

 
   

1,0  

8.887 7,1 7,11 
 

 
    

 

9.055 7,14 6,94 
 

     
 

9.138    Broindløb, Ledreborg Allé 

     

9.146    Broindløb, Ledreborg Allé 

     

9.174 6,99 6,82 
 

 
    

 

9.194 6,8 6,8 * Projekt slut    
10,4  

9.240 6,32 6,32 *  
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Figur 32: Længdeprofil for den nuværende og projekterede bund ved 

stenbankerne. 

I projektet foretages  

• afgravning af eksisterende vandløbsbund,  

• afgravning af bunden ved stenbankerne, 

• opfyldning af de stuvede strækninger mellem bankerne med 

stenmateriale. 

De enkelte stenbanker på strækning st. 8.727-9.058 m er omtrent 4-6 m lange og 

udgør således kun en lille andel af den samlede strækning i forhold til længden af 

de mellemliggende stuvede strækninger. For at opnå et fremtidig gennemsnitlig 

bundlinjefald på 1 ‰ på strækningen, som er anvist på længdeprofilet på Figur 32, 

skal bunden bygges op på de stuvede strækninger, hvilket forventes at kræve et 

særdeles stort materialeforbrug  

 

Materialeforbruget til en fuldstændig opfyldning af bunden på strækning st. 

8.769-8.971 m er estimeret til at udgøre 275 m3. Herforuden vil der forventeligt 

være et mindre materialeforbrug på strækningerne nedstrøms. I projektet 

afsættes 250 m3 stenmateriale til hele projektstrækningen. De øverste 0,3 m af 

vandløbsbunden skal bestå af gydegrus bestående af 75 % nøddesten (16-32 mm) 
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og 25 % singels og håndsten (33-64 mm), mens stenmaterialet under gydegruset 

kan bestå af valgfrie natursten.  

 

Det afsatte stenmateriale i projektet vurderes ikke at være tilstrækkeligt til fuld 

opfyldning af samtlige stuvede strækninger imellem stenbankerne. Ved 

anlægsarbejdet skal der tages hensyn til dette forhold, og ombygning af 

strækningen skal gennemføres i henhold til det afsatte materialeforbrug. Kortere 

partier af de stuvede strækninger kan således omdannes til hølsekvenser i det 

naturlige vandløb. Ligeledes kan der udlægges strømkoncentratorer, som 

beskrevet under afsnit 4.2.1.2, på delstrækninger, som kan forbedre dynamikken i 

vandløbet. 

 

De valgfrie natursten skal være uden svage, porøse eller organiske materialer og 

må ikke indeholde mere end 10-15 % flint og kalk.  

4.4.1.2 Alternativt forslag 

Såfremt Lejre Kommunes vejafdeling vurderer, at Ledreborg Allé ikke kan tåle en 

vandspejlssænkning på ca. 0,2 m kan projektet udformes, så det alene vedrører 

strækningen opstrøms broen fra st. 8.727-9.055 m.  

 

Ved dette projekt foretages alene tiltag opstrøms Ledreborg Allé, hvor der 

etableres en vandløbstrækning med et tilnærmelsesvis ensartet fald på 0,9 ‰ på 

strækning st. 8.727-9.055 m. I modsætning til det andet projektforslag, vil der ved 

dette forslag alene foretages opfyldning af vandløbsprofilet, hvilket fremgår af de 

angivne bundkoter i Tabel 14 og af længdeprofil i Figur 33. I Figur 33 fremgår både 

bundlinjen for det oprindelige og alternative projektforslag.  

 

Vandløbsbunden på projektstrækningen ombygges overvejende efter de 

principper, som er angivet i afsnit 4.2.1.3 med en bundbredde på 2,5 m samt et 

skråningsanlæg på 1:1,5. 
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Tabel 14: Nuværende og fremtidige bundkoter samt det fremtidige bundlinjefald 

på strækningen med stenbanker.  

 Bundkote Fald Bemærkning 

Station Nuværende Fremtid Fremtidig  

(m) (m) (m) (‰)  

8.727 7,38 7,38 * Projekt start 

    
 

8.793 6,57 7,32   

    
 

8.818 7,15 7,30   

    
 

8.865 6,67 7,26   

   0,9  

8.887 7,10 7,24   

    
 

8.975 7,16 7,16   

    
 

9.020 7,13 7,13   

    
 

9.055 7,14 7,10 * Projekt slut 

   0,9  

9.174 6,99 6,99 *  
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Figur 33: Længdeprofil for den nuværende, projekterede og alternative bund ved 

stenbankerne. 

De enkelte stenbanker på strækning st. 8.727-9.058 m er omtrent 4-6 m lange og 

udgør således kun en lille andel af den samlede strækning i forhold til længden af 

de mellemliggende stuvede strækninger. For at opnå et fremtidig gennemsnitlig 

bundlinjefald på 0,9 ‰ på strækningen, som er anvist på længdeprofilet på Figur 

33, skal bunden bygges op på de stuvede strækninger, hvilket forventes at kræve 

et særdeles stort materialeforbrug  

 

Materialeforbruget til en fuldstændig opfyldning af bunden på strækning st. 

8.727-9.055 m er estimeret til at udgøre ca. 370 m3. I projektet afsættes 300 m3 

stenmateriale til hele projektstrækningen. De øverste 0,3 m af vandløbsbunden 

skal bestå af gydegrus bestående af 75 % nøddesten (16-32 mm) og 25 % singels 

og håndsten (33-64 mm), mens stenmaterialet under gydegruset kan bestå af 

valgfrie natursten. 

 

Det afsatte stenmateriale i projektet vurderes ikke at være tilstrækkeligt til fuld 

opfyldning af samtlige stuvede strækninger imellem stenbankerne. Ved 

anlægsarbejdet skal der tages hensyn til dette forhold, og ombygning af 

strækningen skal gennemføres i henhold til det afsatte materialeforbrug. Kortere 

partier af de stuvede strækninger kan således omdannes til hølsekvenser i det 
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naturlige vandløb. Ligeledes kan der udlægges strømkoncentratorer, som 

beskrevet under afsnit 4.2.1.2, på delstrækninger, som kan forbedre dynamikken i 

vandløbet. 

 

De valgfrie natursten skal være uden svage, porøse eller organiske materialer og 

må ikke indeholde mere end 10-15 % flint og kalk.  

4.4.1.3 Strækning st. 9.712-10.221 m 

Ved den nuværende strækning st. 9.712-10.221 m foretages mindre tilretninger 

for at forbedre vandløbets dynamik og fysiske variation. I projektet foretages 

mindre tilretninger af vandløbsbunden til et fremtidigt fald på 0,7 ‰ for 

strækning st. 9.712-9.930 m og 1,6 ‰ for strækning st. 9.930-10.221 m.  

 

Vandløbsbunden ombygges overvejende efter de principper, som er angivet i 

afsnit 4.2.1.3 og efter de bundkoter, som er angivet i Tabel 15, og som er vist af 

længdeprofil i Figur 34. Bundbredden på strækningen skal være 2,5 m med et 

skråningsanlæg på 1:1,5. 

 

Tabel 15: Nuværende og fremtidige bundkoter samt det fremtidige bundlinjefald 

på strækningen. 

 Bundkote Bundlinjefald Bemærkning 

Station Nuværende 
Fremtid uden 

sten 
Fremtidig med 

sten Fremtidig 
 

(m) (m) (m) (m) (‰)  

9.615 5,67 5,67 5,67 *  

     
 

9.636 5,28 5,28 5,28 0,6  

     
 

9.712 5,48 5,51 5,61 * Start projekt 

     
 

9.781 5,53 5,46 5,56   

    0,7  

9.871 5,51 5,40 5,50   

     
 

9.930 5,46 5,36 5,46 *  

     
 

10.123 5,12 5,05 5,15 1,6  

     
 

10.140 4,49 5,03 5,13   

     
 

10.221 5,00 4,90 5,00 * Slut projekt 
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Figur 34: Længdeprofil for opmålte vandspejl (blå streg), nuværende (sort streg) 

og projekterede bund (stiplet sort streg). 

Som for strækning st. 8.792-9.260 m er der udlagt mindre gydebanker med 

stuvede strækninger imellem, som skal håndteres i forbindelse med 

anlægsarbejdet. Flere af fordybningerne mellem de udlagte gydebanker fremgår 

af Figur 34. 

 

I projektet foretages tilretning af eksisterende vandløbsbund ved de enkelte 

gydebanker samt opfyldning af dele af de stuvede strækninger. I projektet 

afsættes 200 m3 gydegrus til hele projektstrækningen, hvilket gennemsnitligt 

svarer til udlægning af et ca. 0,1 m tykt lag gydegrus på hele strækningen.  

 

Den afsatte mængde stenmateriale i projektet vurderes ikke tilstrækkelig til at 

kunne opfylde samtlige stuvede strækninger. Ved anlægsarbejdet skal der tages 

hensyn til dette forhold, og ombygning af strækningen skal gennemføres i 

henhold til det afsatte materialeforbrug. Kortere partier af de stuvede 

strækninger kan således omdannes til hølsekvenser i det naturlige vandløb. 

Ligeledes kan der udlægges strømkoncentratorer, som beskrevet under afsnit 

4.2.1.2, på delstrækninger, som kan forbedre dynamikken i vandløbet. 

4.4.2 Fjernelse af brinksikring 

På en omtrent 10 m strækning ved st. 9.689-9.699 m er der foretaget brinksikring 

af vandløbets højre brink ved ydersiden af et svingprofil, hvilket ses af Figur 35. 
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Brinksikring af svingprofiler fratager delvist vandløbets dynamiske kræfter og 

hindrer meandreringen af vandløb.  

 

Brinksikringen må være foretaget på strækningen, da man ikke har ønsket vandets 

erodering i brinkanlæg. Fjernes brinksikringen må det formodes, at vandløbet vil 

fortsætte sin erodering af brinken og fortsætte en naturlig meandrerende proces. 

 

Det foreslås derfor, at brinksikringen fjernes, og stenenes genanvendes som 

skjulesten i vandløbets profil til yderligere forbedring af de fysiske forhold i 

vandløbet.  

 

 
Figur 35: Fjernelse af brinksikring (grøn streg) af vandløbets højre brink i Langvad 

Å med stationering (blå streg med sort station og hvidt nummer) med angivelse af 

matrikel og -nummer (tynd rød streg med sort nummer).  
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5 Konsekvensvurdering  
Vandstanden og -hastigheden i vandløbsforekomsterne ved de karakteristiske 

afstrømninger er beskrevet for de nuværende og projekterede dimensioner. 

 

Beskrivelse af de hydrologiske konsekvenser sker på baggrund af afsnit 3.3 

Vandføringsstatistik. 

 

Grundet mængden og variationen af tiltag foretages de hydrologiske 

konsekvenser for hver indsatstype. Her beskrives relevante ændringer i 

vandspejle, -hastigheder og dybder.  

 Hydrologiske konsekvenser i vandløbsforekomst o8450_i 

I vandløbsforekomsten foretages udlægning af gydegrus på en længere strækning, 

udlægning af strømkoncentratorer på to strækninger samt ombygning af én 

strækning.  

5.1.1 Etablering af gydebanker 

Den udlagte gydebanke på strækning st. 5.447-5.569 m følger den 

regulativmæssige bundkote og er udvidet fra 2,5 m til 3,0 m. Udvidelse af 

bundbredden på strækningen medfører en vanddybde på 0,16 m og 0,28 m ved 

sommer- og vintermedianafstrømningen, som er 0,02-0,03 m lavere i forhold til 

de regulativmæssige forhold. Således ligger den beregnede vandspejlskote for 

projektet under den regulativmæssige vandspejlskote.  

 

Den beregnede vanddybde for de projekterede forhold er 0,01 m lavere end for 

de nuværende forhold. I projektet hæves vandløbsbunden i st. 5.447 m med 0,05 

m og med 0,14 m i st. 5.569 m. Hævning af vandløbsbunden medfører, at 

vandspejlskoten i st. 5.569 m omtrentlig vil være 0,1 m højere end ved de 

nuværende forhold.  

 

Den gennemsnitlige vandhastighed ved de projekterede forhold ved 

vintermedianafstrømningen er beregnet til 0,50 m/sek.  

 

Vandhastigheden ved medianmaksimum afstrømningen er 0,81 m/sek. ved de 

projekterede forhold, hvorved gydegruset ikke burde mobiliseres på baggrund af 

vandhastigheden.  

5.1.2 Etablering af strømkoncentratorer 

Ved udlægning af strømkoncentratorer reduceres vandløbets bredde lokalt fra 

omtrent 2,6-3,0 m til regulativmæssige bundbredde på 2,5 m.  
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Ved beregning af de hydrologiske konsekvenser af tiltaget foretages en meget 

worst case beregning, hvor strømkoncentratoren beregningsmæssigt udlægges på 

hele strækningen fremfor kun lokalt.  

 

Den konservative beregning viser, at der forekommer en vandspejlshævning på 

0,04-0,05 m på de to strækninger som følge af projektets realisering. Reelt 

forventes der ikke at kunne observeres en vandspejlshævning i området, da 

vandhastigheden henover de enkelte banker forventes forøget uden en 

resulterende vandspejlshævning.  

 

Udlægningen af strømkoncentratorerne vil forventeligt skabe et anderledes 

strømningsmønster end der findes i dag.  

 

Vandløbsstrækningen ligger i et lavere niveau end regulativet foreskriver, og der 

ikke udlægges materiale over regulativmæssig bund samt at regulativmæssig 

bundbredde overholdes, så vil de regulativmæssige afvandingsforhold være bedre 

end ved de nuværende og de projekterede forhold.  

 

De beregnede vandhastigheder ved vintermedianafstrømningen ved realisering af 

projektet forventes at være ca. 0,3-0,4 m/sek. ved strømkoncentratorerne. 

5.1.3 Ombygning af stryg 

Ved ombygning af de fire stryg afvikles bundlinjefaldet med et ensartet fald på 

strækningen fremfor henover fire stejle stryg.  

 

Bundkoterne i det ombyggede stryg er beliggende lavere end krav til 

bundniveauet fra regulativet og etableres med en bundbredde tilsvarende 

bredden angivet i regulativet. Afvandingsforholdene ved de projekterede forhold 

er således bedre end de juridisk gældende ved de regulativmæssige forhold. 

 

I forhold til de nuværende forhold hæves vandløbsbunden og faldet afvikles mere 

jævnt ved ombygning af stryget. Således forventes strækninger med højere og 

lavere vandhastigheder sammenholdt med de nuværende forhold. Der forventes 

en fremtidig vanddybde på stryget på mellem 0,18-0,34 m ved sommer- og 

vintermedianafstrømningen.  

 

Ved ombygning af stryget forventes vandstanden at blive påvirket på strækning st. 

7.540-7.750 m. Således påvirkes vandspejlsniveauet omtrent 40 m opstrøms, end 

hvor ombygning af stryget foretages grundet stuvningen fra det øverste stryg 

fjernes. På strækningen forventes en vandspejlssænkning på 0,2-0,3 m ved 

sommer- og vintermedianafstrømningen som følge af projektets realisering. De 

største vandspejlssænkninger er registreret omkring de to første stejle stryg.  
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Ved vintermedianafstrømningen forventes vandhastigheden på strækningen 

omkring 0,40-0,57 m/sek. med en vanddybde omkring 0,3 m. De beregnede 

vandhastigheder er et udtryk for en gennemsnitlig vandhastighed henover 

stryget, men idet gydegruset udlægges varieret, så vil der forekomme lokale 

områder med højere og lavere vandhastigheder.  

5.1.4 Tilretning af vandløbsbund ved rørudløb 

Ved tilretning af vandløbsbunden nedstrøms Klostergårdsvej forventes en 

vandspejlssænkning på omtrent 0,1-0,15 m igennem underføringen ved sommer 

og vintermedianafstrømningen. Vandspejlssænkningen aftager gradvist op til 

strækningen, hvor stryget ombygges. 

 Hydrologiske konsekvenser i vandløbsforekomst o8450_j 

I vandløbsforekomsten foretages ombygning af to strækninger samt fjernelse af 

brinksikring ved ydersiden af svingprofil. 

 

Ved fjernelse af brinksikringen kan vandløbet igen ”arbejde” og udvikle sig i det 

pågældende område. Tiltaget vil ikke have øvrige hydrologiske konsekvenser, 

hvormed der ikke foretages beregninger heraf.  

5.2.1 Ombygning af vandløbsbund st. 8.727-9.194 m 

Det projekterede vandløbsforløb har en bundbredde svarende til den 

regulativmæssige bundbredde samt et bundlinjefald, som ligger dybere, end den 

regulativmæssige bund. Herved forekommer forbedrede afvandingsforhold ved 

de projekterede dimensioner, end ved de regulativmæssige dimensioner. 

 

Ved projektet skabes et ensartet fald fra st. 8.727-9.194 m. Ved projektet afgraves 

toppen af stryg nedstrøms Ledreborg Allé, hvor faldet udlignes opstrøms for at 

introducere fald på den ombyggede projektstrækning. Desuden foretages en 

indsnævring af vandløbsprofilet fra den nuværende bredde på 2,5-4,0 m til en 

fremtidig bundbredde på 2,5 m. 

 

Ved projektets realisering forventes en vandspejlssænkning under Ledreborg Allé 

og opstrøms til st. 8.560 m på omtrent 0,05-0,15 m ved sommer- og 

vintermedianafstrømningen.  

 

Vandspejlssænkningen under Ledreborg Allé forventes at være omtrent 0,1 m. 

 

Vandhastigheden ved vintermedianafstrømningen forventes at være omkring 0,4-

0,5 m/sek. med en vanddybde på omtrent 0,5-0,6 m.  



 

 

Teknisk forundersøgelse 

Vandløbsrestaurering i vandløbsforekomsterne o8450_i og o8450_j i Langvad Å, Lejre Kommune   

Bangsgaard & Paludan ApS.    Side 63 af 76 

 

5.2.2 Ombygning af vandløbsbund st. 9.800-10.282 m 

Det projekterede vandløbsforløb har en bundbredde svarende til den 

regulativmæssige bundbredde samt et bundlinjefald, som ligger dybere, end den 

regulativmæssige bund. Herved forekommer forbedrede afvandingsforhold ved 

de projekterede dimensioner, end ved de regulativmæssige dimensioner. 

 

Ved projektet skabes et ensartet fald fra st. 9.800-10.282 m, hvor der udlægges 

stenmaterialet til skabelse af et varierende strømningsmønster.  

 

Den nye vandløbsbund etableres i overvejende grad mellem i forvejen 

dimensionerende vandløbsprofiler. Projektet vil derfor ikke have en større effekt 

på vandspejlet på den gældende vandløbsstrækning.  

 

Det ensartede bundlinjefald vil dog udligne enkelte mindre udlagte ”pukler” i 

vandløbet, hvorved der vil være mindre områder, hvor forskellen i de beregnede 

vandspejle er højere.  

 

Ved projektet forventes en vandspejlshævning på omkring 0,02-0,05 m ved en 

sommer- og vintermedianafstrømning.  

 

Vandhastigheden ved vintermedianafstrømningen forventes at være omkring 0,4-

0,5 m/sek. med en vanddybde på omtrent 0,6 m.  

 Biologiske konsekvenser 

 

Vandløb 

Projektet vurderes at forbedre de fysiske forhold i begge vandløbsforekomster og 

skabe større variation ved etablering af gydebanke, udlægning af 

strømkoncentratorer, ombygning af vandløbsbund og fjernelse af brinksikring. 

 

Udlægningen af groft bundsubstrat som gydegrus ved stryg, gydebanke, 

strømkoncentratorer og ved ombygningen af vandløbsbunden foretages varieret, 

således der opnås stor fysisk variation med bl.a. et varieret strømningsmønster. 

En stor fysisk variation i vandløbet vil skabe mange forskelligartede levesteder for 

fisk og smådyr, der er tilknyttet vandløb, hvilket forventes at bidrage til større 

artsrigdom og dermed i sidste ende også bidrage til målopfyldelse i vandløbet.  

 

Ombygning af stryg i vandløbsforekomst o8450_i forventes at forbedre 

passagemulighederne for fisk og smådyr og vil sikre fuld op- og nedstrøms 

passage for selv svagere svømmere.  
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Det forventes, at ombygning af stryg, etablering af gydebanke og ombygning af 

vandløbsbunden vil forbedre gyde- og opvækstforholdene for ørreder under 

forudsætning af korrekt udlægning. 

 

Gydningspotentialet for ørreder på de restaurerede strækninger burde være 

acceptable ud fra de beregnede vandhastigheder, som for stryget, gydebanken og 

den ombyggede vandløbsbund ligger omkring 0,4-0,5 m/sek. ved 

vintermedianafstrømning, hvilket ligger inden for det interval, som ørreder 

foretrækker at gyde i  

 

For nuværende vurderes det dog ikke realistisk, at havørreder årligt vandrer op til 

vandløbsforekomsterne og gyder, som følge af at havørrederne skal passere fire 

søer, inden de når vandløbsforekomsterne. Således vil det fulde potentiale af de 

gennemførte tiltag på vandløbsforekomsterne først opnås, når havørredernes 

passage omkring søerne er håndteret.  

 

Opfyldelse af fiskeindekset som et kvalitets miljømål vurderes ikke muligt ud fra 

en eventuel eksisterende bækørredstamme i vandløbet. Det vurderes først muligt 

at opfylde fiskeindekset, når passageproblematikken ved søerne er håndteret.  

 

§ 3 – Naturbeskyttelse 

Vandløbsforekomst o8450_i og o8450_j er begge registreret som beskyttede 

vandløb efter naturbeskyttelseslovens § 3. Projekttiltagene forbedrer 

miljøtilstanden i begge vandløbsforekomster og må således vurderes at værende 

af naturforbedrende karakter.  

 

Ombygning af stryg i vandløbsforekomst o8450_i medfører en sænkning af 

vandspejlet over en 210 m strækning, hvor de omkringliggende arealer er 

omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Området er besigtiget i juni 2010, hvor 

naturtilstanden blev estimeret til III, som angiver en moderat naturtilstand. 

 

Arealer tættest på vandløbet må forventes at blive påvirket af 

vandspejlssænkningen i vandløbet, men det forventes, at området er påvirket af 

trykvand fra de højereliggende arealer, hvormed påvirkning af området forventes 

reduceret i forhold til en generel sænkning af vandspejlet i vandløbet.  

 

Ved ombygning af vandløbsbund ved st. 8.727-9.194 m i vandløbsforekomst 

o8450_j forventes en vandspejlssænkning ved de vandløbsnære arealer på 0,05-

0,15 m. Vandstandsforholdene omkring de tilknyttede mose- og engområder må 

således forventes at blive lidt tørrere. Mose- og engområdet er besigtiget i juni 

2010, hvor naturtilstanden er estimeret til III, som angiver en moderat 
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naturtilstand. Af besigtigelsesskemaet er dræning angivet som trussel for 

området.  

 

De øvrige tiltag vurderes ikke at have nogen indvirkning på registrerede § 3 

beskyttede arealer.  

 

Natura 2000 

Indeværende projektområde er ikke beliggende i et Natura 2000-område, men 

afvander til Natura 2000-område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov, 

som omfatter habitatområde nr. 120 og fuglebeskyttelsesområde nr. 105.  

 

Projektforslagene forventes ikke at påvirke arter på udpegningsgrundlaget 

negativt. På udpegningsgrundlaget er naturtypen vandløb angivet. Projektet vil 

forbedre vandløbets fysiske forhold opstrøms habitatområdet, hvilket vurderes at 

have en positiv indvirkning på vandløbet indenfor habitatområdet.  

 

Generelt vurderes projektet ikke at påvirke habitatområdet negativt.  

 

Bilag IV-arter 

Det vurderes, at de foreslåede projekttiltag ikke påvirker det naturlige 

udbredelsesområde for de registrerede flagermusarter, da der ikke fjernes 

vandforekomster, hvor arterne kunne søge føde, eller fjernes 

overnatningsområder.   

Samme vurdering er gældende for de registrerede frøer, stor vandsalamander og 

hasselmus. 

Udbredelsen af markfirben vil normalt ikke forekomme i umiddelbar tilknytning til 

vandløb, medmindre der er egnede diger eller lignende, hvor de kan holde til. Det 

vurderes ikke, at der forekommer markfirben i tilknytning til projektområdet og 

de vurderes ikke at være berørt af realisering af projektet.  

 Plangrundlag 

 

Vandløbslov 

Projektet indeholder tiltag, hvori der indgår vandløbsrestaureringstiltag. En 

gennemførsel af projektet kræver derfor godkendelse efter § 37 i vandløbsloven, 

idet der ikke må gennemføres vandløbsrestaurering uden vandløbsmyndighedens 

godkendelse. 
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Et restaureringsprojekt skal behandles efter reglerne i Miljøministeriets 

bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering 

m.v. 

 

Projektet forbedrer de fysiske forhold i vandløbet og vurderes ikke i 

uoverensstemmelse med bestemmelserne vedr. vandløbsrestaurering i ovenstående 

bekendtgørelse.  

 

Det vurderes, at der kan indhentes tilladelse til projektet igennem vandløbsloven.  

 

Naturbeskyttelseslov 

Ifølge naturbeskyttelsesloven må tilstanden af naturområder såsom vandløb, moser 

og søer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 ikke ændres. Lejre Kommune har 

dog mulighed for at dispensere herfra til naturforbedringer efter lovens § 65. 

 

Overordnet vurderes de beskrevne tiltag i vandløbet at være af naturforbedrende 

karakter. Tiltagene i vandløbet skal vurderes i forhold til påvirkningen af de § 3 

beskyttede arealer, som beskrevet ovenfor. Samlet vurderes projektet at være af 

naturforbedrende karakter.  

 

Projektet berører det § 3 beskyttede vandløb Langvad Å samt mose- og engarealer 

omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 beliggende omkring Langvad Å, som 

beskrevet i afsnit 5.3. Projektet vurderes samlet at være af naturforbedrende 

karakter og det vurderes, at der er belæg for at meddele en dispensation fra lovens § 

65.  

 

VVM-bekendtgørelsen 

Lejre Kommune skal gennemføre en såkaldt VVM-screening af projektet. 

Screeningen skal afklare, om projektet medfører væsentlige miljøpåvirkninger. 

Screeningen skal gennemføres i overensstemmelse med de kriterier, der er anført 

i bilag 6 i VVM-bekendtgørelsen.   

 

Rådgiver vurderer, at gennemførelse af projektet ikke vil påvirke miljøet negativt og 

vurderer dermed, at projektet ikke er VVM-pligtigt. 

 

Bekendtgørelse 386 af 9. april 2019 

Af kriteriebekendtgørelsen er der i § 6 beskrevet, hvordan staten vurderer og 

prioriterer kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. 

 

Det fremgår blandt andet, at projektet ikke anses for omkostningseffektivt, såfremt 

realiseringen overstiger 1,5 x referenceværdien for vandløbsforekomsten og at 
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materialet ved virkemidlet ”udlægning af groft materiale” skal bestå af naturligt 

bundsubstrat. Realisering af dette projekt opfylder ovenstående krav angivet i 

kriteriebekendtgørelsen. 

 

Af § 7, stk. 2 fremgår statens prioritering af indsatserne. Staten prioriterer 

indsatserne efter følgende kriterier 

1. Omkostningseffektivitet. (40 %) 

2. Muligheden for at dambrugserhverv kan videreføres eller omlægges inden 

for projektområdet under hensyn til miljøpåvirkningen. (20 %) 
3. Projekter i vandløb, omfattet af nationale handleplaner for truede 

fiskearter, eller vandløb i Natura 2000-områder, hvor vandløbsfauna 

indgår i udpegningsgrundlaget. (20 %) 
4. Projektets virkning i forhold til forbedrede forhold for fiskebestandene i 

vandløbet, der medvirker til opnåelse af det konkrete miljømål, der er 

fastlagt i regler om miljømål, udstedt med hjemmel i § 7, stk. 1, i lov om 

vandplanlægning. (20 %) 

Dette projekt opfylder kriterierne i punkt 1 og 4, og det vurderes derfor sandsynligt, 

at projektet kan opnå tilskud fra staten. 

 

Jordforurening 

De foreslåede projekttiltag vil medføre en vandspejlssænkning i Langvad Å på 

strækningen langs den registrerede jordforurening, matr.nr. 12a, Højby By, Rorup 

med op til ca. 0,3 m. Sænkningen af vandstanden i Langvad Å frygtes at kunne 

medføre en lokal sænkning af det terrænnære grundvand langs vandløbet på 

strækningen, hvorfor projektet er sendt til udtalelse og vurdering hos den 

ansvarlige myndighed (Region Sjælland).  

 

Region Sjælland har d. 18. juni 2019 vurderet, at projektet ikke forventes at 

mobilisere forureningen og dermed ikke vurderes til hinder for projektet.  

 

Nedenstående fremgår svar fra regionen af 18. juni 2019: 

 

Vi er ikke bekymrede for at jeres vandstandssænkning vil mobilisere forureningen 

på matr. 12a. Der ligger følgende til grund for dette: 

  

Det sekundære grundvandsspejl er typisk ret dybtliggende i området og 

trykniveauet for den primære grundvand er dybere end 10 meter under terræn. 

Derfor er det sandsynligt at vandløbet i området ikke grundvandsfødt, dvs. ingen 

hydraulisk kontakt mellem grundvand og å og lille risiko for udsivning til vandløbet 

selv hvis forureningen har nået grundvandet. 
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Den konstaterede forurening på matr. 12a er ikke betragtet som særlig kraftig, 

selvom den overskrider Miljøstyrelsens afskæringskriterier. Der er den i gamle 

undersøgelse fra Roskilde Amt 1995 målt op til 440/mg oliekomponenter i jorden, 

men der er ikke analyseret vand. Selv med meget høje koncentrationer af olie i 

grundvandet indenfor det kortlagte areal vil en screening med overfladevands-

screeningsværktøjet ikke vise en risiko – dette pga afstanden til vandløbet. 

Oliekomponenter, specielt de tungere fraktioner, er generelt ikke særlig mobile. 
 

Beskyttelseslinje omkring fortidsminder 

Vandløbsrestaureringsprojektet ligger indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen på 

strækninger med ombygning af vandløbsbunden, afsnit 5.2.1 og 5.2.2. Lejre 

Kommune er myndighed og har vurderet, at anlægsarbejdet kræver en 

dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen. Lejre Kommune har yderligere 

vurderet, at det burde være muligt at meddele dispensationen for arbejdet.  

 Tekniske anlæg 

Projektet omhandler tiltag, hvor der foretages mindre tilretninger eller ingen 

tilretninger af eksisterende vandløbsbund med en efterfølgende udlægning af 

grusmateriale. Således vil der ikke være graveaktivitet i umiddelbar tilknytning til 

ledningsanlæg. Der forefindes dog enkelte ledningsanlæg, som skal tillægges 

ekstra opmærksomhed, hvilket beskrives i nærværende afsnit.  

 

Gældende for projekttiltag ved begge vandløbsforekomster, så skal dræntilløb til 

området fortsat være funktionelle efter projekternes realisering. Der må således 

ikke udlægges groft materiale, som spærrer for nuværende drænudløb.  

 

Realisering af projekttiltagene vurderes ikke at berøre afvanding fra tilstødende 

grøfter. 

 

Vandløbsforekomst o8450_i 

Umiddelbart vest for strækningen st. 5.447-5.569 m, hvor der projekteres 

udlægning af gydebanke, er der registreret et kabel fra TDC. Kablet vurderes ikke 

at blive påvirke af projektet, men skal påvises af entreprenøren i forbindelse med 

anlægsarbejdet, så det sikres, at der ikke forekommer skader på kablet i 

forbindelse med anlægsarbejdet.  

 

Umiddelbart vest for strækningen st. 6.375-6.537 m, hvor der projekteres 

etablering af strømkoncentratorer, er der registreret et kabel fra TDC. Kablet 

påvirkes ikke af projektet, men entreprenøren anbefales at påvise kablet i 

forbindelse med anlægsarbejdet, så det sikres, at der ikke forekommer skader på 

kablet i forbindelse med anlægsarbejdet.  
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Omkring st. 7.566 m har Fors A/S oplyst, at vandløbet krydses af en gravitation 

fælleskloakledning. Ledningen krydser Langvad Å omkring 16 m opstrøms det 

projekterede ombyggede stryg. Ved ombygning af stryget sænkes vandspejlet på 

strækningen opstrøms. I forbindelse med detailprojekteringen skal Fors A/S 

kontaktes for vurdering af vandspejlssænkningen i forhold til eksisterende 

kloakledning. Desuden skal ledningsanlæg påvises af entreprenør i forbindelse 

med anlægsarbejdet, så skade af ledninger undgås.  

 

Det vurderes, at de tekniske anlæg i projektområdet ikke er til hinder for 

projektets realisering.  

 

LER-søgningen, der er gennemført i denne tekniske forundersøgelse, kan alene 

betragtes som vejledende. Det anbefales derfor, at der inden anlægsarbejdet 

igangsættes gennemføres en ny LER-søgning af udførende entreprenør med 

efterfølgende påvisning af eventuelle ledninger af ledningsejerne. 

 

Vandløbsforekomst o8450_j 

Ved strækning st. st. 8.727-9.194 m er der registreret ledningsanlæg fra TDC og fra 

Hofor Vand. TDC har angivet en krydsning af Langvad Å omkring st. 8.680 m, som 

er beliggende opstrøms projektstrækningen. Ligeledes har TDC oplyst krydsning 

ved Ledreborg Allé. Ved anlægsarbejdet skal entreprenøren påvise de to 

ledninger, og det skal derigennem sikres, at ledningerne ikke beskadiges i 

forbindelse med arbejdets udførelse. Det forventes, at tilstedeværelsen af 

ledningsanlæggene ikke er til hinder for projektets realisering, da kablet ved 

Ledreborg Allé sandsynligvis er bygget ind omkring vejen og da der ikke foretages 

gravearbejder omkring st. 8.680 m. 

 

Hofor Vand har oplyst en krydsning af Langvad Å omkring st. 9.200 m, hvilket er 

beliggende umiddelbart nedstrøms projektstrækningen st. 8.727-9.194 m, 

hvormed projektet ikke burde påvirke ledningsanlægget. Entreprenøren skal have 

påvist ledningen forud for anlægsarbejdet for at sikre, at ledningen ikke påvirkes 

af projektet. Hofor Vand har desuden oplyst ledningsanlæg, som løber parallelt 

med projektstrækningen. Da der foretages gravearbejde tæt ved ledningen 

kontaktes Hofor Vand i detailprojekteringen vedrørende en eventuel påvisning og 

eventuelle yderligere graveanvisninger for entreprenøren.  

 

Ved strækning st. st. 8.727-9.194 m er der registreret ledningsanlæg fra TDC og fra 

Hofor Vand. TDC har angivet en krydsning ved vejen ind til Ravnshøjvej 44. Det 

forventes, at ledningen er beliggende i vejkassen. Projektet vurderes ikke at 

berøre det angivne ledningsanlæg. Hofor Vand har oplyst ledningsanlæg parallelt 

med projektstrækningen st. 9.800-10.282 m. Ud fra det modtagne materiale, så 
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burde ledningen ligge ind til 10 m fra vandløbet. Da der foretages gravearbejde 

tæt ved ledningen kontaktes Hofor Vand i detailprojekteringen vedrørende en 

eventuel påvisning og eventuelle yderligere graveanvisninger for entreprenøren. 

 

Det vurderes, at de tekniske anlæg i projektområdet ikke er til hinder for 

projektets realisering.  

 

LER-søgningen, der er gennemført i denne tekniske forundersøgelse, kan alene 

betragtes som vejledende. Det anbefales derfor, at der inden anlægsarbejdet 

igangsættes gennemføres en ny LER-søgning af udførende entreprenør med 

efterfølgende påvisning af eventuelle ledninger af ledningsejerne. 
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6 Berørte ejendomme 

 Vandløbsforekomst o8450_i 

De berørte matrikler af projektet ved vandløbsforekomst o8450_i fremgår af 

Tabel 16.  

 

Tabel 16: Oversigt over berørte matrikler ved de foreslåede tiltag.   

Indsats Station Matr.nr.  Ejerlav 

Udlægning af gydegrus 5.447-5.569 1g Øm by, Glim 

Udlægning af gydegrus 5.447-5.569 3f Øm by, Glim 

Strømkoncentratorer 6.375-6.537 1a Øm by, Glim 

Strømkoncentratorer 6.375-6.537 10a Øm by, Glim 

Strømkoncentratorer 7.103-7.267 1a Øm by, Glim 

Strømkoncentratorer 7.103-7.267 6d Højby By, Rorup 

Strømkoncentratorer 7.103-7.267 7g Højby By, Rorup 

Ombygning af stryg 7.582-7.845 1a Øm by, Glim 

Ombygning af stryg 7.582-7.845 39 Højby By, Rorup 

Ombygning af stryg 7.582-7.845 12a Højby By, Rorup 

Ombygning af stryg 7.582-7.845 2h Øm by, Glim 

Ombygning af stryg 7.582-7.845 14d Helvigmagle By, Glim 

Tilretning af bund 7.942-7.946 21b Højby By, Rorup 

 Vandløbsforekomst o8450_j 

De berørte matrikler af projektet ved vandløbsforekomst o8450_j fremgår af 

Tabel 17.  

 

Tabel 17: Oversigt over berørte matrikler ved de foreslåede tiltag.   

Indsats Station Matr.nr.  Ejerlav 

Ombygning af bund 8.727-9.194 14a Allerslev By, Allerslev 

Ombygning af bund 8.727-9.194 18a Helvigmagle By, Glim 

Ombygning af bund 8.727-9.194 14ee Allerslev By, Allerslev 

Ombygning af bund 8.727-9.194 16a Allerslev By, Allerslev 

Ombygning af bund 8.727-9.194 7000c Helvigmagle By, Glim 

Ombygning af bund 8.727-9.194 7000o Allerslev By, Allerslev 

Ombygning af bund 8.727-9.194 17a Helvigmagle By, Glim 

Fjernelse af brinksikring 9.745-9.755 12r Kornerup By, Kornerup 

Fjernelse af brinksikring 9.745-9.755 34c Lejre By, Allerslev 

Ombygning af bund 9.800-10.282 12r Kornerup By, Kornerup 
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Ombygning af bund 9.800-10.282 12k Kornerup By, Kornerup 

Ombygning af bund 9.800-10.282 12h Kornerup By, Kornerup 

Ombygning af bund 9.800-10.282 12b Kornerup By, Kornerup 

Ombygning af bund 9.800-10.282 12p Kornerup By, Kornerup 

Ombygning af bund 9.800-10.282 12q Kornerup By, Kornerup 

Ombygning af bund 9.800-10.282 12d Kornerup By, Kornerup 

Ombygning af bund 9.800-10.282 12o Kornerup By, Kornerup 
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7 Budgetoverslag 

 Budget for tiltag i vandløbsforekomst o8450_i 

I forbindelse med realisering af indeværende projekt anbefales det, at der føres 

tilsyn i forbindelse med anlægsarbejderne. Anslået omkostning til tilsyn er opgjort 

til 40.000 kr. 

 

 Beløb 

(kr. ekskl. moms) 

Tilsyn 40.000 

I alt  40.000 

 

Anlægsomkostningerne, der er forbundet med at realisere projektforslaget, kan 

overslagsmæssigt sættes til: 

 
 Forbrug Længde 

 

(m) 

Beløb 

(kr. ekskl. 

moms) 

Projekttiltag    

Arbejdsplads, etablering, drift   15.000 

Etablering af gydebanke st. 5.447-5.569 m (jord)  80 m3 122 10.000 

Etablering af gydebanke st. 5.447-5.569 m (gydegrus)  100 m3 122 60.000 

Etablering af gydebanke st. 5.447-5.569 m (skjulesten)  300 stk. 122 30.000 

Etablering af strømkoncentratorer st. 6.375-6.537 m 19 m3  12.000 

Etablering af strømkoncentratorer st. 7.103-7.267 m 19 m3  12.000 

Gydegrus på strækninger med strømkoncentratorer 8 m3  8.000 

Ombygning af stryg st. 7.636-7.809 m (jord) 400 m3  40.000 

Ombygning af stryg st. 7.636-7.809 m (sten) 250 m3  1.000 

Tilretning af vandløbsbund st. 7.942-7.946 m   5.000 

I alt   342.000 

 

De samlede omkostninger til realisering af projektet indeholdende tilsyn og anlæg 

skønnes således til:  

 

382.000 kr. ekskl. moms 

 

De estimerede anlægsoverslag er udelukkende baseret på erfaringspriser og ikke 

på indhentning af egentligt entreprenørtilbud. 

 

Det er desuden forudsat, at anlægsarbejderne gennemføres om sommeren i den 

tørreste periode.   
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 Budget for tiltag i vandløbsforekomst o8450_j 

I forbindelse med realisering af indeværende projekt anbefales det, at der føres 

tilsyn i forbindelse med anlægsarbejderne. Anslået omkostning til 

udbudsmateriale og tilsyn er opgjort til 40.000 kr. 

 

 Beløb 

(kr. ekskl. moms) 

Tilsyn 40.000 

I alt  40.000 

 

Anlægsomkostningerne, der er forbundet med at realisere projektforslaget, kan 

overslagsmæssigt sættes til: 

 
 Forbrug Længde 

 

(m) 

Beløb 

(kr. ekskl. 

moms) 

Projekttiltag    

Arbejdsplads, etablering, drift   15.000 

Ombygning af bund st. 8.727-9.194 m inkl. jordarbejde 

(stenmængde)  

250 m3 467 137.000 

Ombygning af bund st. 9.800-10.282 m inkl. jordarbejde 

(stenmængde) 

200 m3 482 110.000 

Fjernelse af brinksikring  10 10.000 

I alt   272.000 

 

De samlede omkostninger til realisering af projektet indeholdende 

udbudsmateriale, tilsyn og anlæg skønnes således til:  

 

312.000 kr. ekskl. moms 

 

De estimerede anlægsoverslag er udelukkende baseret på erfaringspriser og ikke 

på indhentning af egentligt entreprenørtilbud. 

 

Det er desuden forudsat, at anlægsarbejderne gennemføres om sommeren i den 

tørreste periode og at overskudsjord kan udspredes på tilstødende arealer.  
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8 Konklusion 
Etablering af projekttiltagene i vandløbsforekomsterne forventes at forbedre de 

fysiske forhold i vandløbet med større variation ved skabelse af et mere varieret 

og hurtigere strømningsmønster i vandløbet. Etablering af gydebanke, ombygning 

af stryg, etablering af strømkoncentratorer og ombygning af vandløbsbunden vil 

desuden forbedre levevilkår for smådyr og skabe bedre gyde- og opvækstvilkår for 

ørred.  

 

Implementering af de beskrevne tiltag vil forbedre mulighederne for opnåelse af 

statens miljømål med ”God økologisk tilstand” for vandløbsforekomsterne.  

 

Det vurderes dog ikke, at tiltagene vil være afgørende for opfyldelse af den 

økologiske tilstand bedømt ud fra fiskeindekset, som i øjeblikket er bedømt som 

dårlig i begge vandløbsforekomster. Dette begrundes med passagemæssige 

udfordringer for havørreder i kraft af fire indskudte søer fra Kattinge Vig til de to 

vandløbsforekomster. De gennemførte tiltag forventes dog at forbedre opvækst 

og gydevilkår for eksisterende bækørredstamme.  

 

Opfyldelse af miljømålet for vandplanter er ukendt for vandløbsforekomst 

o8450_i, mens tilstanden er vurderet som ringe for vandløbsforekomst o8450_j. 

Etablering af indsatserne med udlægning af et grovere bundsubstrat og etablering 

af varierende strømningsmønster er vigtige elementer for opfyldelse af 

planteindekset. Indsats omkring grødeskæringen vurderes ofte at have større 

betydning for en potentiel opfyldelse af planteindekset, end de angivne 

projekttiltag. 

 

Det forventes, at miljømålet for smådyr ved den kommende basisregistrering er 

opfyldt ud fra de seneste registreringer i vandløbsforekomsterne. De gennemførte 

tiltag forventes desuden at forbedre forholdene for smådyr yderligere. 

 

Vandløbsforekomsten o8450_i er angivet som et type 2 vandløb i statens 

vandområdeplan 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og er opgjort til 3,89 km. 

Referenceværdien for etablering af mindre restaureringer i type 2 vandløb uden 

detailprojektering er angivet til 75.000 kr./km vandløb i bilag 1 i bekendtgørelse 

386 af 9. april 2019 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende 

vandløbsrestaurering. 

 

Projektets samlede referenceværdi er således 291.750 kr.  

 

Anlægsomkostninger forbundet med realisering af tiltag på vandløbsforekomst 

o8450_i er opgjort til 382.000 kr.  
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Et projekt vurderes omkostningseffektivt, så længe projektets omkostninger er 

mindre end 1,5 x referenceværdien, hvormed projekttiltag i vandløbsforekomst 

o8450_i vurderes omkostningseffektive, sålænge omkostningerne er under 

437.625 kr.  

 

Omkostninger forbundet med realisering af projekttiltag i vandløbsforekomst 

o8450_i overstiger vandløbsforekomstens referenceværdi, men vurderes fortsat 

omkostningseffektivt. 

 

Vandløbsforekomsten o8450_j er angivet som et type 2 vandløb i statens 

vandområdeplan 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord og er opgjort til 2,862 km. 

Referenceværdien for etablering af mindre restaureringer i type 2 vandløb uden 

detailprojektering er angivet til 75.000 kr./km vandløb i bilag 1 i bekendtgørelse 

386 af 9. april 2019 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende 

vandløbsrestaurering. 

 

Projektets samlede referenceværdi er således 214.650 kr.  

 

Anlægsomkostninger forbundet med realisering af tiltag på vandløbsforekomst 

o8450_j er opgjort til 312.000 kr.  

 

Et projekt vurderes omkostningseffektivt, så længe projektets omkostninger er 

mindre end 1,5 x referenceværdien, hvormed projekttiltag i vandløbsforekomst 

o8450_j vurderes omkostningseffektive, så længe omkostningerne forbundet med 

realiseringen er under 321.975 kr.  

 

Omkostninger forbundet med realisering af projekttiltag i vandløbsforekomst 

o8450_j overstiger vandløbsforekomstens referenceværdi, men vurderes fortsat 

omkostningseffektivt. 

 

Begge projekterne vurderes således omkostningseffektive.  
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