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1 Indledning 
Vandløbsrestaurering af Langvad Å, vandforekomst o8450_i og o8450_j, er en del 

af implementering af statens vandområdeplan 2015-2021 for hovedvandopland 

2.2 Isefjord og Roskilde Fjord. Realisering af projektet skal forbedre de fysiske 

forhold i Langvad Å og forbedre muligheden for at opfylde statens miljømål om 

God Økologisk Tilstand for de to vandløbsforekomster i Langvad Å.  

 

Vandløbsrestaureringen i Langvad Å foretages strækningsvis på lokaliteter, hvor 

det er vurderet, at de fysiske forhold kan forbedres. Forbedringerne skal opnås 

ved etablering af en lang gydebanke, etablering af strømkoncentratorer, 

ombygning af stryg og vandløbsbund, tilretning af vandløbsbund og fjernelse af 

brinksikring.  

 

Vandforekomsterne er beliggende tæt ved Lejre og fremgår af Figur 1 og bilag 1. I 

projektet gennemføres tiltag på delstrækninger i vandløbsforekomsterne.  

  

 
Figur 1: Beliggenheden af vandløbsforekomsterne o8450_i (lyseblå streg) og 

o8450_j (grøn streg) i Langvad Å. Baggrundskort© SDFE. 

 

På vegne af Lejre Kommune, som bygherre, udbydes hermed anlægsarbejder til 

vandløbsrestaurering i Langvad Å, vandforekomst o8450_i og o8450_j.  
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2 Opgavebeskrivelse 
Vandforekomst o8450_i og o8450_j i Langvad Å fremstår på nogle delstrækninger 

med en god fysisk variation og fine faldforhold. På andre strækninger ligger 

vandløbet uden større fysisk variation eller med alt for kraftige stryg på korte 

strækninger, som fastlåser vandløbets dynamik. I projektet etableres således et 

længere gydestryg for ørreder, to strækninger med strømkoncentratorer til 

forbedring af de fysiske forhold i vandløbet, ombygning af en strækning med fire 

stejle stryg, tilretning af vandløbsbunden omkring rørudløb ved Klostergårdsvej og 

fjernelse af brinksikringen. Herudover ombygges vandløbsbunden på to 

strækninger, hvor de fysiske forhold forbedres ved udlægning af grusmateriale. 

Samlet forbedres de fysiske forhold i vandløbet og gydepotentialet for laksefisk.  

 

De angivne tiltag er udvalgt på baggrund af teknisk forundersøgelse vedlagt i bilag 

2.  

 

Arbejdet omfatter i hovedtræk følgende ydelser: 

• Forberedende arbejder, 

• Etablering af 122 m lang gydebanke på strækning st. 5.447-5.569 m med 

et samlet jord- og stenarbejde på 80 m3, 100 m3 stentype I og 300 stk. 

skjulesten, 

• Etablering af strømkoncentratorer på en samlet 326 m lang strækning 

ved st. 6.375-6.537 m og st. 7.103-7.267 m med udlægning af gydegrus 

mellem strømkoncentratorer med et samlet jord- og stenarbejde på 46 

m3 stentype I, 

• Ombygning af stryg over 263 m ved st. 7.582-7.845 m med et samlet 

jord- og stenarbejde på 400 m3 og 250 m3, 

• Tilretning af vandløbsbund nedstrøms Klostergårdsvej st. 7.942-7.946 m, 

• Ombygning af bund over en 328 m lang strækning st. 8.727-9.055 m 

med et samlet stenarbejde på 300 m3, hvoraf 250 m3 skal udgøres af 

stentype I, 

• Fjernelse af brinksikring på en 10 m lang strækning st. 9.689-9.699 m, 

• Ombygning af bund over en 509 m lang strækning st. 9.712-10.221 m 

med et samlet stenarbejde på 200 m3 stentype I. 

 

Arbejdet forventes at foregå i perioden fra d. 1. juni 2020 til d. 1. november 2020 

efter nærmere aftale med tilsynet. Arbejderne skal være afsluttet senest d. 15. 

oktober 2020. 

 

Projektet myndighedsbehandles og godkendes af Lejre Kommune som myndighed 

efter relevant lovgivning, herunder vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. 
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Der tages forbehold for projektets endelige godkendelse efter vandløbsloven 

samt øvrig relevant lovgivning. Såfremt bygherre ikke opnår de nødvendige 

tilladelser eller opnår tilskud til projektet fra staten, forholder bygherre sig ret til 

at annullere eller udskyde det beskrevne anlægsarbejde.  
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3 Særlige betingelser (SB) 
Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 

– AB18 – er med udbudsmaterialets tillæg og ændringer til AB18, der er beskrevet 

nedenfor, gældende for det samlede arbejde, herunder de eventuelle ydelser 

under leverancen for aftalte ekstraarbejder.  

3.1 Organisation 

Bygherre for entreprisen er Lejre Kommune, Natur & Miljø, Lejrevej 15, 4320 
Lejre.  
 

Kontaktperson, byggeledelse og tilsyn varetages af projektleder Anne-Marie Geert 

Kristensen, tlf. nr. 46 46 49 52, e-mail: ankr@lejre.dk. Det forventes desuden, at 

tilsynsopgaven udliciteres til en rådgiver.  

 

Bygherrerådgiver ved indeværende udbud samt efterfølgende kontrahering er 

Bangsgaard & Paludan ApS. v/Christian Vinther, tlf. nr. 31405205, e-mail: 

christian@bangsgaardogpaludan.dk.      

3.2 Grundlag 

Grundlaget for afgivelse af tilbud er neden for anførte betingelser og forskrifter 
mv. med prioritet i den angivne rækkefølge. 
 

Udleveret materiale: 

1. Eventuelle udsendte rettelsesblade 

2. Udbudsbrevet 

3. Tilbudsliste 

4. Nærværende udbudsmateriale indeholdende; 

o Særlige betingelser (SB) 

o Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) 

o Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) 

o Tegninger, jf. bilagslisten 

Dokumenterne under pkt. 1-4 udleveres til den bydende. Det forudsættes, at den 
bydende er i besiddelse af de øvrige dokumenter samt AB18.  

3.3 Betingelser for tilbudsindhentning 

Entreprisen udbydes ved tilbudsindhentning som underhåndsbud til to 

entreprenører.   

 

Arbejdet udbydes i én entreprise. Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud 

på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Lovbekendtgørelse nr. 1.410 af 

07/12/2007) er gældende for udbuddet. 

 

Arbejdet udbydes til fast pris og tid (jf. cirkulære om fast pris og tid). 

mailto:ankr@lejre.dk
mailto:christian@bangsgaardogpaludan.dk
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Forespørgsler vedr. udbudsmaterialet rettes skriftligt til Christian Vinther, 

Bangsgaard & Paludan ApS. på e-mail: christian@bangsgaardogpaludan.dk.  

 

Spørgefristen er tirsdag d. 18. september 2019 kl. 12:00, hvorefter svar vil blive 

udsendt til de bydende per e-mail senest d. 20. september kl. 12:00. 

 

Tilbudsgiver skal på tilbudslisten angive, at der er taget hensyn til eventuelle 

meddelelser eller rettelser udsendt af ordregiver. 

 

Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb vil ikke blive besvaret.   

3.4 Tilbud og tildelingskriterium 

Der afgives tilbud på den medsendte tilbudsliste, og samtlige poster på listen skal 

udfyldes. Tilbud underskrives. 

 

Tilbudslisten sendes elektronisk til Christian Vinther, Bangsgaard & Paludan ApS 

på e-mail til christian@bangsgaardogpaludan.dk.  

 

Der skal i emnefeltet angives: ”Tilbud Vandløbsrestaurering Langvad Å, o8450_i 

og o8450_j.  

 

Der vil ikke blive mulighed for den bydende til at deltage ved åbningen af tilbud. 

Alle priser angives i danske kroner. 

Der ydes ikke honorar for afgivelse af tilbud.  

Et tilbud anses kun for konditionsmæssigt, hvis det indeholder de oplysninger, 

erklæringer m.v., som er nævnt i udbudsmaterialet.  

Tilbuddet skal være bygherren i hænde d. 25. september 2019 kl. 14:00. 

 

Minimumskrav 

I forbindelse med afgivelse af tilbud skal den bydende vedlægge nedenstående 

oplysninger.  

 

Tro- og loveerklæring 

Tilbudsgiver udelukkes fra deltagelse i tilbudsindhentningen på grund af egne 

forhold, dvs. hvis tilbudsgiver har gæld til det offentlige. Tilbudsgiver skal derfor 

underskrive tro- og love erklæring på bilag 10 på, at tilbudsgiver ikke har ubetalt, 

forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale 

sikringsordninger. 

mailto:christian@bangsgaardogpaludan.dk
mailto:christian@bangsgaardogpaludan.dk
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Tildelingskriterium 

Tildelingskriteriet vil være laveste pris. Bygherren forbeholder sig videre ret til at 

forkaste tilbuddet. 

 

Der modtages ikke alternative tilbud. 

 

Såfremt der måtte være regnefejl i tilbudslisten forudsættes, at priserne 

korrigeres således, at den rettede tilbudsliste kommer i overensstemmelse med 

den samlede tilbudssum. Dette skal godkendes af bygherren. 

 

Modtages flere tilbud med samme laveste pris vil bygherre trække lod om 

tildeling af opgaven.  

 

Udbyder er forpligtet til at se bort fra tilbud, der indeholder forbehold for 

grundlæggende elementer i betingelserne for tilbudsindhentningen og i 

kontraktbetingelserne. Sådanne tilbud betragtes som u-konditionsmæssige. 

 

Det er bygherren, der vurderer, hvorvidt der er tale om et forbehold, og om dette 

skal betragtes som grundlæggende. Det er endvidere bygherren, der foretager 

evt. prissætning af ikke-grundlæggende forbehold. 

3.5 Vedståelsesfrist 

Vedståelsesfristen for dette tilbud følger AB18. 

3.6 Resultatet af tilbudsgivningen 

Resultatet af tilbudsgivningen vil blive meddelt skriftligt på e-mail senest d. 27. 

september 2019. 

3.7 Krav til tilbudsgiver 

Al kommunikation ved udbud og under entreprisen foregår på dansk. 

 

Arbejdet skal til enhver tid planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det er 

sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

 

Det forudsættes, at tilbudsgiveren har udarbejdet sit tilbud under hensyntagen til 

arbejdsmiljøloven og de hertil fastsatte bestemmelser om sikkerhed og sundhed 

på arbejdspladsen. 

 

Entreprenøren skal i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftalen redegøre for 

sin arbejdsmiljøorganisation og udpege en arbejdsmiljøkoordinator, der dagligt 

skal være til stede på arbejdspladsen, og hvis kvalifikationer skal kunne 
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dokumenteres ved fremlæggelse af kursusbevis for gennemført 

arbejdsmiljøuddannelse. 

 

Såfremt der samtidig arbejder mere end 10 ansatte på pladsen eller andre 

entreprenører, skal indehaveren af denne entreprise udarbejde et udkast til en 

Plan for Sikkerhed og Sundhed til bygherrens godkendelse ved tilsynet. 

 

Bygherrens forpligtigelser efter arbejdsmiljøloven koordineres af den 

tilsynsførende, hvis anvisninger og påbud altid skal følges. 

 

Hvis entreprenøren konstaterer fejl eller uoverensstemmelser i udbudsmaterialet 

eller uoverensstemmelser mellem projektet og forholdene i marken, skal disse 

straks anmeldes til tilsynet.   

3.8 Anlægsperioden 

Arbejdet forventes at kunne igangsættes i perioden d. 1. august 2020 til d. 15. 

september 2020 efter nærmere aftale med tilsynet. Arbejderne skal være 

afsluttet senest d. 15. oktober 2020.  

 

Entreprenøren vil i samarbejde med bygherre nærmere kunne aftale arbejdets 

placering indenfor denne tidsramme.  

 

Såfremt Lejre Kommune ikke modtager de nødvendige tilladelser inden 15. 

september 2020, så udskydes anlægsarbejdet til d. 1. august 2021 til 15. oktober 

2021 eller indtil der er givet tilsagn til projektet. 

 

Der foretages ikke indeksregulering af tilbuddet i 2020. Der foretages desuden 

ikke indeksregulering af tilbuddet i 2021 i tilfælde, hvor projektet ikke opnår de 

fornødne myndighedstilladelser.  

 

Entreprenøren skal desuden kunne tåle, at bygherre rykker anlægsperioden til d. 

1. august 2021 til 15. september 2021 uden yderligere betaling herfor. 

 

Anlægsperiodens længde er fastsat af hensyn til ansøgningsprocessen fra staten 

samt myndighedsarbejdet i forbindelse med projektets realisering.  

3.9 Eksisterende forhold 

Arbejdsområdet overtages, som det henligger. Den bydende skal gøre sig bekendt 

med de lokale forhold, der har betydning for entreprisens gennemførelse, 

herunder foretage de supplerende undersøgelser, den bydende måtte anse som 

nødvendige for afgivelse af tilbud. 
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Den bydende er i den forbindelse pligtig til at bese forholdene på stedet inden 

tilbud afgives, og ved selvsyn vurdere de forhold, der kan influere på eget arbejde, 

hvorfor krav, der kan henføres til manglende kendskab til området, ikke vil blive 

anerkendt.  

3.10 Adgangsvej 

Ved ind- og udkørsel til offentlig vej skal entreprenøren renholde veje for 

materialer, der skyldes hans aktiviteter. Ved ind- og udkørsel til offentlig vej skal 

forskrifter fra den pågældende vejbestyrelse og Politiet nøje overholdes. 

3.11 Skiltning 

Entreprenøren må opsætte et mindre skilt på byggepladsen, hvis det ikke er til 

gene eller ulempe for øvrige.  

3.12 Offentlig adgang til projektområdet 

Projektet foregår primært på private områder. Entreprenøren skal sørge for 

nødvendig afmærkning og afspærring. 

3.13 Sikkerhed 

Entreprenøren har det fulde ansvar for al skade på grund af arbejder, ydelser eller 

fejl, forsømmelser eller lignende, hidrørende fra entreprenørens medarbejdere 

eller underentreprenører. 

3.14 Forsikring  

Ved kontraktindgåelse skal entreprenøren dokumentere, at der er tegnet 

ansvarsforsikring, og at præmien er betalt. Forsikringen skal dække arbejds-

perioden og i 5 år regnet fra afleveringsforretningen. Forsikringssummen skal 

være på mindst kr. 10.000.000 for personskade og kr. 5.000.000 for tingskade. 

Selvrisikoen må højst være kr. 100.000 af enhver skade.  

 

Bygherren er selvforsikret. 

3.15 Arbejdsplan  

Senest 1. juni 2020 eller efter nærmere aftale afholdes et planlægningsmøde, 

hvor projektet og entreprenørens medbragte udkast til en arbejdsplan 

gennemgås. 

 

Arbejdsplanen skal tage hensyn til, at arbejdet skal standses, når vejrforholdene 

eller vandmængderne umuliggør udførelse af konditionsmæssigt arbejde.  

 

Entreprenør planlægger selv rækkefølgen af anlægsarbejderne.  

 

Den endelig arbejdsplan skal godkendes skriftligt af bygherre inden arbejdets 

igangsættelse.  
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Bygherren forbeholder sig ret til at forlange arbejdet indstillet, hvis vejrliget 

umuliggør en rimelig fremdrift i arbejdet, eller hvis skaderne grundet vejrliget er 

omfattende. 

 

Der forventes som hovedregel afholdt et ugentligt byggemøde. 

3.16 Fortidsminder 

Opdages der under anlægsarbejdet spor af fortidsminder, skal arbejdet standses 

jf. Museumslovens § 27 i det omfang det berører fortidsmindet, og tilsynet 

kontaktes. Tilsynet vil kontakte Roskilde Museum. Ved fortidsminder forstås 

jordfaste anlæg eller enkeltfund.  

 

Museets repræsentanter skal til enhver tid have adgang til byggepladsen efter 

forudgående aftale med entreprenør og tilsynet. 

 

Bygherren forbeholder sig ret til at forlange arbejdet indstillet i forbindelse med 

arkæologiske undersøgelser, som udføres efter krav fra museet. 

3.17 Mangler påvist efter afleveringsforretningen 

Afhjælpningspligt og –ret er 1 år regnet fra afleveringsdagen, uanset dele af 

anlægget forinden er taget i brug.  

3.18 Mængder 

Anslåede mængder i tilbudslisten skal kunne variere ubegrænset i op- eller 

nedadgående retning, uden dette giver anledning til genforhandling af 

enhedspriser. 

3.19 Afsætning 

Bygherre foretager ikke afsætning i forhold til fixpunkter.  

 

Den præcise udformning og placering af de enkelte delelementer afsættes af 

tilsynet inden igangsættelse af anlægsarbejdet. 

 

Der udleveres gravekoordinater, stationering med tilhørende koter til afsatte 

fixpunkter eller lignende til brug for opgavens udførelse.  

3.20 Sikring af veje og flader 

Entreprenøren skal ved egen besigtigelse af projektområdet og delstrækningerne 

langs vandløb, banketter adgangsveje mv. gøre sig bekendt med og bevidst om 

bundforholdene og herefter vælge de maskiner og sikringsmetoder, der er 

nødvendige for adgang til- og færdsel i området. 
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Alene entreprenøren er ansvarlig for, at alle befæstede og ubefæstede flader og 

veje/-stier mv. genetableres til standard, mindst som før anlægsopstart. Der skal 

tages foto af vejene/adgangsforhold før og efter anvendelse som dokumentation 

for standen. 

 

Alle omkostninger til ovenstående skal være indeholdt i tilbuddet.  

 

Der ydes ikke ekstrabetaling for etablering af interimsveje eller udlægning af 

køreplader.  

3.21 Midlertidige foranstaltninger 

Entreprenør forestår selv alle nødvendige midlertidige foranstaltninger, der sikrer 

omledning af vand samt nødvendig tørholdelse mv., mens anlægsarbejderne 

pågår.  

 

Såfremt entreprenøren finder det nødvendigt at opsætte midlertidige 

foranstaltninger, skal opsætningen af de midlertidige foranstaltninger godkendes 

af tilsynet, før foranstaltningerne etableres. 

 

Alle omkostninger til ovenstående skal være indeholdt i tilbudssummen.  

3.22 Ændringer i arbejdet og byggemødereferater 

Alle ændringer og ekstraarbejder skal aftales med tilsynet inden iværksættelse.  

 

Der skal for alle ændringer og ekstraarbejder indgås skriftlig tillægsaftale om 

ændringen, der skal godkendes af begge parter ved et byggemøde.  

3.23 Betaling 

Arbejdet kan faktureres, når arbejdet er udført, og der er afholdt 

afleveringsforretning uden anmærkninger.  

 

Fakturering skal ske elektronisk til Lejre Kommune, EAN-nr. 5798007923860, Att: 

Anne-Marie Geert Kristensen. 

3.24 Særlige bestemmelser for entreprenør 

Entreprenøren er ansvarlig for, at det mandskab, der udfører opgaven, besidder 

det fornødne faglige kendskab til at udføre den korrekt og på lovlig vis, herunder 

er i stand til at udføre den på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis.  

 

Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som tjenesteyder 

beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, oppebærer løn- og 

arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til sædvanlige 

vilkår er gældende for arbejde af samme art inden for vedkommende fag på den 
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egn, hvor arbejdet udføres. Rekvirenten kan til enhver tid udbede sig relevant 

dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for de ansatte lever op til denne 

forpligtelse. Entreprenøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant 

dokumentation fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers ansatte. 

Dokumentationen skal være rekvirenten i hænde senest 5 arbejdsdage efter 

påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, 

lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter/ ansættelsesbeviser. 

3.25 Egenkontrol og kvalitetssikring 

I "SAB" er der beskrevet de specifikke krav til materialer og udførelse samt 

kontrollen heraf. Entreprenøren skal dokumentere, at disse krav er opfyldt eller, 

hvis der anvendes alternative materialer, at de mindst opfylder tilsvarende krav. 

Alternative materialer kan først anvendes efter forudgående godkendelse af 

bygherre og tilsynet.  

 

Ved arbejdets afslutning skal entreprenøren udarbejde fortegnelse med 

oplysninger om materialer og komponenter, der er indgået i entreprisen. 

Fortegnelse skal indeholde følgende oplysninger:  

• Navn og adresse på leverandør og/eller underleverandør  

• Materialespecifikation  

• Indbygningsdokumentation (komprimering, kote, placering m.v.)  

Bygherren forventer, at egenkontrollen udføres løbende gennem anlægsarbejdet 

og entreprenøren skal løbende kunne dokumentere dette med ovenstående 

materiale og kontrolforanstaltninger. Dette omfatter et arkiv, som vedligeholdes i 

hele udførselsperioden og som skal kunne fremlægges ved byggemøder.  

 

Manglende udførelse af kontrol og/eller dokumentation vil blive betragtet som en 

ikke opfyldt del af entreprisen og vil bl.a. medføre tilbageholdelse af 

acontoudbetalinger og evt. slutopgørelse, indtil forholdet er bragt i orden uden 

ekstra udgift for bygherren.   

 

Ved entreprisens afslutning skal der udarbejdes "som udført" dokumentation, der 

afleveres til tilsynet forud for fremsendelse af slutregning. Denne dokumentation 

skal som minimum omfatte kontrolopmåling af:  

 
• Endelig kvalitetsdokumentation  

• Indmåling af udførte arbejder. Koter angives i meter i DVR90, 

plankoordinater er bestemt i UTM, zone 32 (EUREF89) og angives i en csv 

fil med x, y, z koordinater.  

• Beskrivelse af eventuelle ændringer og mængdeberegninger i forhold til 

indeværende udbudsmateriale.  
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Bygherren og dennes rådgiver har fri adgang til arbejdspladsen og kan udføre 

kontrol af materialer mv. 
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4 Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) 
Anlægsarbejdet skal udføres som beskrevet under de enkelte delarbejder 

nedenfor. Planlagte fysiske ændringer i forbindelse med projektet fremgår 

oversigteligt af udbudsmaterialets bilag 3-7 og omfatter i hovedtræk følgende 

ydelser: 

 

• Forberedende arbejder, 

• Etablering af 122 m lang gydebanke på strækning st. 5.447-5.569 m med 

et samlet jord- og stenarbejde på 80 m3, 100 m3 stentype I og 300 stk. 

skjulesten, 

• Etablering af strømkoncentratorer på en samlet 326 m lang strækning 

ved st. 6.375-6.537 m og st. 7.103-7.267 m med udlægning af gydegrus 

mellem strømkoncentratorer med et samlet jord- og stenarbejde på 46 

m3 stentype I, 

• Ombygning af stryg over 263 m ved st. 7.582-7.845 m med et samlet 

jord- og stenarbejde på 400 m3 og 250 m3, 

• Tilretning af vandløbsbund nedstrøms Klostergårdsvej st. 7.942-7.946 m, 

• Ombygning af bund over en 328 m lang strækning st. 8.727-9.055 m 

med et samlet stenarbejde på 300 m3, hvoraf 250 m3 skal udgøres af 

stentype I, 

• Fjernelse af brinksikring på en 10 m lang strækning st. 9.689-9.699 m, 

• Ombygning af bund over en 509 m lang strækning st. 9.712-10.221 m 

med et samlet stenarbejde på 200 m3 stentype I. 

4.1 Generelt 

4.1.1 Materialer og normer 

Der anvendes som udgangspunkt materialer svarende til de herunder beskrevne. 

Hvis entreprenør vælger at bruge andre tilsvarende materialer, skal disse aftales 

med og godkendes af tilsynet.  

 

Stenmateriale 

Følgende stenblanding anvendes: 

 

Stentype I med følgende sammensætning: 

 Nøddesten  18-32 mm  75 % 

 Singels  32-64 mm  25 % 

 

Stentype II med følgende sammensætning 

 Bundsten  100-300 mm  100 % 

 

Stentype III 



 

Udbudsmateriale 

Vandløbsrestaurering i Langvad Å i Lejre Kommune  

Bangsgaard & Paludan ApS.    Side 18 af 45 

 

 Valgfrie natursten   100 % 

  

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

ikke indeholde nedknust materiale eller mere end 10-15 % flint. Stenblandingerne 

skal ved mekanisk blanding fremstå som en homogen masse. 

 

Drænrør 

Der anvendes stive, dobbeltvæggede korrugerede PP eller PE rør fuldslidsede med 

1,5 mm slidser. 

 

Maskiner 

Entreprenør vurderer selv omfanget og brugen af maskiner til udførelsen af 

anlægsarbejderne, herunder om der skal anvendes særlige maskiner (ekstra lang 

gravemaskinearm, brede bånd/dæk o. lign.).  

 

I hele anlægsperioden skal der være maskiner til stede i projektområdet, som er 

nødvendige for arbejdets udførelse og eventuelle in situ tilretninger efter aftale 

med tilsynet. 

 

Der skal anvendes bionedbrydelige smøreolier og hydraulikolier på de maskiner, 

som anvendes til arbejdet, hvor der tages udgangspunkt i Naturstyrelsens 

miljøkrav til brændstof, hydraulikolie og marktryk. 

(http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Miljkravtilskovmaskiner_rettet

122012.pdf). 

 

Det kan dog aftales med kommunen forud for arbejdet, at der anvendes maskiner 

uden bionedbrydelige olier. Ved anvendelse af maskiner uden bionedbrydelige 

smøreolier og hydraulikolier skal, der inden arbejdet igangsættes, foreligge en 

beredskabsplan i forbindelse med eventuelle uheld og spild. Der skal ligeledes på 

arbejdspladsen til hver en tid være de nødvendige redskaber m.v., der er 

påkrævet til udførelsen af afværgetiltag, og som er beskrevet i beredskabsplanen. 

 

Tolerance og kontrolmåling 

I forbindelse med ombygning af stryg og vandløbsbund samt etablering af 

gydebanker skal følgende tolerancer overholdes: 

 

• Koter til vandløbsbund ±3 cm 

I forbindelse med ombygning af stryg samt etablering af gydebanker skal følgende 

tolerancer desuden overholdes: 

 

• Grustykkelse på minimum 0,2 m 

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Miljkravtilskovmaskiner_rettet122012.pdf
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Miljkravtilskovmaskiner_rettet122012.pdf
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I forbindelse med udlægning af strømkoncentratorer skal den regulativmæssige 

bundbredde overholdes.  

 

Kontrol af tiltagene består som minimum af: 

• Tværprofiler ved indløb og udløb samt midt på strækningen med 

indmåling af bundkoter for hver 20 m vandløbsstrækning ved etablering 

af gydebanke  

• Tværprofiler ved indløb og udløb samt midt på strækningen med 

indmåling af bundkoter for hver 20 m vandløbsstrækning ved ombygning 

af stryg  

• Bundkoter ved indløb og udløb af den tilrettede vandløbsstrækning 

nedstrøms Klostergårdsvej  

• Tværprofiler ved indløb og udløb samt for hver 150 m med bundkoter for 

hver 20 m ved ombygning af vandløbsbund 

4.1.2 Bortskaffelse 

Alle opgravede rørdele, træ- og jernelementer, betonelementer o. lign. 

bortskaffes til godkendt modtageranlæg. Der skal som dokumentation for korrekt 

bortskaffelse fremvises vejeseddel fra modtageranlægget med oplysninger om 

hvad, hvor meget og hvornår der er indleveret.  

4.1.3 Ledningsanlæg (ler.dk)  

Det er entreprenørens ansvar at indhente samtlige ledningsoplysninger fra LER 

(LedningsEjerRegistret) inden for projektområdet, før arbejdet påbegyndes.  

Bygherre kan ikke blive gjort ansvarlig for beskadigelse af kabler eller ledninger. 

Entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader på eksisterende kabler og 

ledninger, der er påvist af ledningsejeren. 

 

Entreprenøren skal gøre sig bekendt med de af de respektive ledningsejere 

stillede betingelser for at arbejde i nærheden af forsyningsledninger og overholde 

de angivne forskrifter – herunder respektafstande.  

 

Det påhviler entreprenøren, at arbejder i nærheden af ledningsanlæg udføres i 

overensstemmelse med ledningsejernes forskrifter, samt at koordinere med 

forsyningsselskaberne, så nødvendig afsætning af ledningers placering er udført 

inden anlægsarbejderne udføres.  

 

Såfremt entreprenøren registrerer ledningsanlæg eller andre teknisk anlæg i 

projektområdet, som vil blive påvirket af projektet, skal tilsynet straks underrettes 

herom. 
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Der er ved projekteringen i juni 2019 foretaget søgninger i Ledningsejerregisteret, 

LER, hvor der er fremkommet oplysninger fra følgende mulige ledningsejere i de 

områder, hvor der skal udføres gravearbejde:  

• Danske Olieberedskabslagre 

• Fors A/S 

• Hofor Vand 

• Radius Elnet A/S 

• TDC 

• Global Connect A/S 

• Ørsted 

• Fibia 

• ØM Vandværk 

 

TDC har oplyst ledningsanlæg parallelt med strækning st. 5.447-5.569 m, hvor der 

etableres en gydebanke st. 5.447-5.569 m, parallelt med strækning st. 6.375-6.537 

m, hvor der etableres strømkoncentratorer, ved Klostergårdsvej, hvor 

vandløbsbunden tilrettes, og ved Ravnshøjvej, hvor vandløbsbunden ombygges. 

Rådgiver anbefaler som minimum påvisning af ledningsanlæg ved Klostergårdsvej. 

Der forventes ingen håndtering af TDC-kabler i forbindelse med anlægsarbejdet.  

 

Hofor Vand har oplyst vandledninger, som løber parallelt med strækninger st. 

8.727-9.055 m og dele af strækning st. 9.712-10.221 m, jf. Figur 2, hvor 

vandløbsbunden ombygges. Entreprenøren skal gøre sig bekendt med sårbare 

ledninger som ikke tåler tryk og skal generelt vise behørig hensyntagen til 

ledningsanlæggene under arbejdets udførsel, herunder overholde ledningsejers 

graveinstrukser i nærheden af ledningsanlæg.  
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Figur 2: Ledningsanlæg (Hofor vandledning -lyseblå) langs Langvad Å med 

stationering (blå streg med sort station og hvide tal) ved Ledreborg Alle og 

Ravnhøjsvej, hvor vandløbsbunden ombygges (gul streg). 

Fors har oplyst en krydsende fællesledning ved st. 7.566 m, jf. Figur 3, som ligger 

70 m opstrøms strækningen, hvor fire stryg ombygges. Krydsningen sker med et 

Ø200 mm PVC-rør. Bundkoten af røret er på nuværende tidspunkt usikker, men 

ud fra oplysninger fra Fors angives bundkoten at ligge imellem kote 11,20-11,45 

m. Derudover angiver Fors et udløb omkring st. 7.568 m. Entreprenøren forventes 

ikke at skulle udføre arbejder eller køre igennem området for adgang til 

projektområdet. Skulle entreprenøren modsætningsvist finde det nødvendigt skal 

der bestilles påvisning af ledningsanlæg og tilsynet orienteres herom. Der må ikke 

foretages arbejde førend tilsynet har accepteret arbejdsgangen.  
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Figur 3: Ledningsanlæg ved Klostergårdsvej. 

Der forventes ingen øvrig håndtering af ledningsanlæg i forbindelse med 

projektets realisering.  

 

Den udførte LER-søgning kan alene betragtes som vejledende, og entreprenør skal 

herfor selv udføre en ny søgning inden anlægsarbejderne, jf. afsnit 3.8.  

4.2 Forberedende arbejder 

4.2.1 Arbejdsplads 

Entreprenøren vurderer selv i hvilket omfang, der er behov for etablering af 

arbejdsplads i forbindelse med udførelsen af entreprisen. Entreprenør fremskaffer 

og betaler selv el og vand til eget forbrug.  

 

Placeringen af materialer foregår på pladser, der anvises af tilsynet ved 

anlægsarbejdets opstart. 

4.2.2 Færdsel i projektområdet 

Indenfor projektområdet forefindes enkelte kørespor, som kan benyttes, men 

ellers foregår færdsel direkte på terræn. Arealerne omkring Langvad Å består af 

beskyttede natur og omdriftsjorde, hvilket der skal tages hensyn til under 

anlægsarbejdet. På bilag 8 og 9 er angivet de arealer i tilknytning til 
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projektområdet, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som beskyttet 

natur.  

 

I projektområdet forefindes flere grøfter, som ikke må påvirkes negativt efter 

afsluttet anlægsarbejde. En negativ påvirkning opfattes her som en forringelse af 

vandføringsevnen eller ødelæggelse af brinkanlæg. 

 

Af Figur 4 og Figur 5 samt bilag 8-9 er der udpeget adgangsveje af rådgiver, som 

forventes at kunne benyttes i forbindelse med anlægsarbejdet.  

 

Adkomsten til kørsel på adgangsvejene kan justeres efter lokale forhold såsom 

manglende høst eller sårbare områder.  

 

I entreprenørens arbejdsplan skal entreprenøren selv udpege forventede 

adgangsveje, som godkendes af tilsyn og bygherre forud for anlægsarbejdets 

igangsættelse. 

 

Ved krydsning af broer påhviler det entreprenøren selv at vurdere, om den 

anvendte bro kan tåle transport af anlægsmaskiner (eventuel vægtbegrænsning). 

Enhver skade på broer, der skal bibeholdes efter realisering af projektet, som 

følge af entreprenørens kørsel med anlægsmaskiner er bygherre og tilsyn 

uvedkommende. Beskadigede broer forventes herefter udbedret på 

entreprenørens regning.  

 

Entreprenøren må selv vurdere, om der er behov for udlægning af midlertidige 

broer, og udgiften hertil skal være indeholdt i tilbudsprisen. Alle midlertidige 

broer skal fjernes efter endt arbejde, og vandløb/grøfter genetableres til en 

tilstand, som mindst svarer til den nuværende.  
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Figur 4: Adgangsveje (stiplet sort streg) til Langvad Å med stationering (blå streg 

med sort station og hvide tal) fra Klostergårdsvej og Gammel Øm. Projekttiltag 

ved etablering af gydebanker (orange streg), etablering af strømkoncentratorer 

(rød streg), ombygning af stryg (pink streg) og tilretning af bund (lyseblå streg) i 

Langvad Å.   
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Figur 5: Adgangsveje (stiplet sort streg) til Langvad Å med stationering (blå streg 

med sort station og hvide tal) fra Ledreborg Allé, Ravnshøjvej og Orehøjvej. 

Projekttiltag ved ombygning af vandløbsbund (gul streg) og fjernelse af 

brinksikring (grøn streg) i Langvad Å.   

Færdsel i forbindelse med anlægsarbejderne indenfor projektområdet skal 

minimeres og skal ske på en sådan måde, at beskadigelser af terrænoverfladen, 

herunder opkørt terræn og hjulspor, undgås. Se endvidere afsnit om retablering 

(jf. afsnit 4.4.3).  

 

Der skal henledes opmærksomhed, at flere arbejder foretages omkring overdrev, 

eng og moseområder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som 

beskyttet natur, hvilket ses af bilag 8-9. Entreprenør skal udvise særlig 

opmærksomhed omkring arealerne og undgå unødige skader på arealerne. 

Anlægsarbejderne skal planlægges og udføres, så skade på arealerne minimeres 

mest muligt. Forud for arbejdets udførelse skal entreprenøren beskrive 

arbejdsgangen, som skal godkendes af tilsyn og bygherre.  
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Brud på vegetation i 0,1 m dybde skal udjævnes og retableres i bedst muligt 

omfang. De § 3 beskyttede arealer udgøres af moser, enge og søer og fremgår af 

bilag 8-9. 

 

Ved brud af vegetationen på en dybde på over 0,4 m stoppes arbejdet og tilsynet 

kontaktes. Arbejdet må ikke fortsættes, før området er besigtiget af tilsyn og 

bygherre, og disse i samarbejde med entreprenøren har besluttet det videre 

arbejde.  

 

Entreprenør skal have et beredskab af køreplader til etablering af en 30 m lang og 

3 m bred kørepladevej. Kørepladevejen skal flyttes efter behov, så fysiske skader 

på de § 3 beskyttede arealer undgås. Alle omkostninger til køreplader skal være 

indregnet i tilbuddet, og vil derfor ikke blive afregnet særskilt som merarbejde.  

 

Færdsel langs åen skal ske med maskiner, der har et lavt markttryk, som sikrer, at 

vegetationen ikke bliver kørt op. 

 

Entreprenør planlægger selv sin færdsel i området således, at der opnås den mest 

effektive og skånsomme arbejdsgang.  

 

Entreprenøren kan herudover efter forudgående aftale med tilsynet udføre den 

for sin færdsel nødvendige beskæring og rydning.  

4.2.3 Rydning af træer og buske  

Entreprenøren skal rydde arbejdsområdet i det omfang, at det er nødvendigt for 

arbejdets udførelse.  

 

Det forventes ikke, at der skal ske rydning på projektstrækningen. Skønnes det 

nødvendigt at foretage rydning, skal det foregå efter nærmere aftale med tilsynet. 

 

Et eventuelt behov for rydning af træer og buske i forbindelse med 

anlægsarbejdet betragtes som del af den samlede ydelse og vil derfor ikke blive 

afregnet særskilt.  

4.2.4 Håndtering af markhegn  

På strækning st. 7.582-7.845 m, hvor fire stryg ombygges, er der registreret 3-

trådet indhegning med heste. Entreprenøren skal vurdere, hvorvidt der er behov 

for at nedtage hegningen i forbindelse med anlægsarbejdet, eller om arealerne 

fint kan tilgås igennem de opsatte led i hegningen.  

 

På strækning st. 9.712-10.221 m, hvor vandløbsbunden skal ombygges, og på 

strækningen, hvor brinksikringen fjernes, er der observeret dobbelt trådet 
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hegning. Entreprenøren må forvente håndtering af hegningen i forbindelse med 

anlægsarbejdet.  

 

Entreprenøren må forvente koordinering med bygherre, tilsyn og evt. lodsejer 

omkring kreaturer og heste omkring projektstrækningen. Entreprenøren skal 

varsle bygherre og tilsyn om arbejder indenfor områder med græssende dyr 

minimum 7 hverdage før arbejdet planlægges påbegyndt. Arbejdet skal udføres, 

så der tages behørigt hensyn til græssende dyr. 

 

Det er entreprenørens opgave at gøre sig bekendt med hegning i området, og 

hvorvidt dette skal håndteres i forbindelse med anlægsarbejdet. Et eventuelt 

behov for nedtagning af hegn i forbindelse med anlægsarbejdet betragtes som del 

af den samlede ydelse og vil derfor ikke blive afregnet særskilt.  

 

Håndtering af hegn skal aftales med bygherre og tilsyn forud for udførelse.  

 

Entreprenøren skal genoptage hegning, såfremt entreprenøren har nedtaget 

hegnet i forbindelse med anlægsarbejdet.  

4.3 Jord- og stenarbejde 

Indbygning af jord skal foregå lagvis, så effektiv komprimering kan sikres. Nederst 

anvendes fortrinsvis sand-, grus eller stenholdig råjord. Dernæst anvendes 

fortrinsvis ler- og tørvejord. Øverst udlægges muldjord. 

 

Den opgravede jord indbygges så vidt muligt i områder nærmest 

afgravningsstedet, således at transportafstandene bliver mindst mulige, og der 

ikke sker sammenblanding af frøpuljer i jorden. Genindbygningssteder anvises af 

tilsynet eller af lodsejer i området. Transportafstanden vil maksimalt være 1 km. 

Ved genindbygning af jord på omdriftsarealer udspredes materialet i et maksimalt 

0,1 m tykt lag, som harves efter aftale med lodsejer. Indbygning skal ske, så den 

efterfølgende fremstår naturligt i terrænet. 

 

Entreprenør planlægger selv, eventuel i samarbejde med tilsynet, sin færdsel i 

området således, at der opnås den mest effektive arbejdsgang.  

 

Der er opstillet en forventet jordbalance som er beskrevet for det enkelte 

projekttiltag.  

 

Såfremt entreprenøren ikke vurderer det muligt at udføre de beskrevne 

anlægsarbejder fyldestgørende indenfor de beskrevne rammer, herunder 

mængder angivet i tilbudslisten, skal tilsynet straks kontaktes. Entreprenør og 

tilsyn vil efterfølgende i samarbejde finde en tilfredsstillende løsning.  
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4.3.1 Etablering af naturlige vandløbsprofiler 

I forbindelse ombygning af stryg skal der sigtes mod etablering af en naturlig 

udformning af vandløbet. Det naturlige vandløbsprofil består skiftevis af 

svingprofiler og stryg, som vist på principskitse i Figur 6. 

 
Figur 6: Fra "Vandløbene - ti år med den nye vandløbslov, Miljønyt nr. 13, 1995" af 

Bent Lauge Madsen. 

Vandløbsprofilet på projektstrækningen etableres med en naturlig udformning, 

som er vist på Figur 7 og Figur 8. Dette betyder ligeledes, at hovedparten af 

bundlinjefaldet afvikles på de lige strækninger mellem svingene som mindre stryg.  

 

 
Figur 7: Principskitse for vandløbsprofilet for lige 

strækninger af det nye forløb. Anlægget kan variere i 

forhold til det angivne på kortet. 

 
Figur 8: Principskitse for svingprofil af det nye forløb. 

Anlægget kan variere i forhold til det angivne på kortet. 

 

De lige strækninger etableres med et trapezprofil med en nærmere bestemt 

bundbredde og et anlæg på 1:1,5. I svingene etableres et asymmetrisk svingprofil 

med et dybt parti i ydersiden af svinget med et stejlt skråningsanlæg på 1:1 eller 

stejlere. På indersiden af svinget etableres et fladere anlæg på ca. 1:4, som vist på 

Figur 8.  For at opnå størst mulig fysisk variation kan der ligeledes i nogle sving 

anvendes andre anlæg såsom 1:5.  
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Udlægning af stenmateriale på stryg foretages ved udlægning af stentype I. Det er 

vigtigt, at udlægningen foretages med stor variation i placering og mægtighed, 

således at der dannes mange ”fronter” på stryget, hvor laksefisk foretrækker at 

gyde. Stenmaterialet skal således udlægges ”sjusket” og i overensstemmelse med 

strømningsmønstret i det naturlige vandløb. 

 

Principskitse for udlægningen af stenmateriale på tværs af stryget er vist i Figur 9, 

hvor det fremgår, at stenmaterialet sagtens kan ligge forskudt og med større og 

mindre mægtighed på tværs af banken.  

 

   
Figur 9: Tværprofiler for udlægning af stentype I i stryg. Tv: stenmateriale skubbet 

mod venstre, Midt: jævnt stenmateriale og th: stenmateriale skubbet mod højre. 

4.3.2 Etablering af gydebanke på st. 5.447-5.569 m 

På strækning st. 5.447-5.569 m udlægges et omtrent 0,25-0,30 m tykt og 3,0 m 

bredt lag sten af stentype I, som angivet i afsnit 4.1.1 Materialer og normer. 

Strækningen for etableringen af gydebanken fremgår af bilag 3. 

 

For at opnå de angivne tykkelser af stenmaterialet, bredde af vandløbet og 

overholde de fremtidige bundkoter angivet i Tabel 1, må der forventes tilretning 

af vandløbsbunden på mellem 0,1-0,3 m. 

 

Det er vigtigt, at banken 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 opstrøms. Overordnet kan principskitser for vandløbets 

tværprofil angivet i Figur 9 benyttes, men det væsentligste i denne opgave er, at 

der skal skabes så megen variation på strækningen som muligt.  

 

På strækningen udlægges desuden 180 sten af stentype II for at skabe yderligere 

variation på gydebanken. Stenmaterialet skal udlægges varieret og primært i 

vandløbets vandførende profil.  

 

Det forventes, at der skal anvendes 100 m3 sten af stentype I til etableringen af 

gydebanken. Endvidere forventes det at der forud for stenudlægningen skal 

afgraves op til 80 m3 jordmaterialer fra vandløbets profil. Jorden skal være fri for 

stenmaterialer over 80 mm og skal udspredes som et 0,05 m tykt lag på den 

vestlige mark.  
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Såfremt der er væsentlige uoverensstemmelser mellem den oplyste bundkote og 

gydegrusets tykkelse, kontaktes tilsyn og bygherre.  

 

Tabel 1: Bundkote ved de nuværende og fremtidige forhold for gydebanker.  

Station 
Nuværende 

bund 
Fremtidig bund 

uden sten 
Fremtidig bund 

med sten 
Jord Sten 

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

5.441 16,12 16,12    

5.447 16,08 15,88 16,13 

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

5.531 15,78 15,52 15,77 

5.569 15,46 15,35 15,60 

 

4.3.3 Etablering af strømkoncentratorer 

Etablering af strømkoncentratorer har til formål at påvirke vandløbets strømning 

og skabe et mere varieret strømningsmønster. 

 

Udlægningen skal foretages på strækningerne st. 6.375-6.537 m og st. 7.103-7.267 

m, som er angivet i bilag 4, og efter principper skitseret i Figur 10.   
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Figur 10: Principskitse for udlægning af strømkoncentratorer i Langvad Å. 

Strømkoncentratorerne bestående af stentype I, jf. afsnit 4.1.1, udlægges skiftevis 

ved vandløbets brinkanlæg som skal følge den naturlige strømning i vandløbet. 

Strømkoncentratorerne udlægges med en indbyrdes afstand på mellem 14-17,5 m 

målt mellem spidsen af strømkoncentratorerne. Hver strømkoncentrator skal 

være omtrent 4 m lang, 0,5 m høj ved brink og 0,3 m høj ved spidsen, som angivet 

i tværsnit i Figur 10.  

 

Bredden af strømkoncentratorerne varierer afhængig af vandløbets nuværende 

bredde og må forventes at variere mellem 0,3-0,5 m. Det skal sikres, at hver 
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strømkoncentrator har en tydelig effekt på vandløbets strømningsmønster uden 

at stuve vandet i opstrøms retning. Således kan der opstå behov for mindre ín situ 

tilretninger af de enkelte strømkoncentratorer efter udlægning.  

 

Forud for udlægning af strømkoncentratorer opsættes en målepind 10 m 

opstrøms udlægningen af første strømkoncentrator. Vandspejlet moniteres før 

udlægningen og efter udlægningen af strømkoncentratorerne. Det skal her sikres, 

at udlægningen ikke medfører en vandspejlshævning på over 0,05 m.  

 

Der udlægges 12 strømkoncentratorer på hver af de to strækninger, hvormed der 

samlet udlægges 24 strømkoncentratorer. Strømkoncentratorerne må ikke 

udlægges foran drænudløb eller på anden vis blokerer udløbene. Forud for 

anlægsarbejdet vil berørte lodsejere blive adspurgt om at foretage markering af 

drænudløb. Entreprenøren kan dog ikke forvente, at drænene er markeret. 

 

På hver af de to delstrækninger, hvor der udlægges strømkoncentratorer, 

udlægges 8 ”stenbælter” med stentype I, som placeres imellem 

strømkoncentratorerne. Stenene udlægges i en længde på omtrent 4 m og består 

af et gennemsnitligt 0,1 m tykt lag af stentype I. Udlægningen foretages varieret, 

således grustykkelsen og bredden varieres. De udlagte stenlag skal således ikke 

fremstå ”glatte”, men fremstå med flere fronter og variation.  

 

Stenlagene fordeles ligeligt mellem de to strækninger, og det skal sikres, at de 

udlægges under den regulativmæssige bundkote, hvilket sikres in situ under 

arbejdets udførelse ved opmåling af vandløbsbunden imellem 

strømkoncentratorerne og sammenholde disse med den regulativmæssige 

bundkote. Tilsynet udfører opmåling af vandløbsbund og anviser regulativmæssig 

bund på strækningen. 

 

De samlede stenarbejder er opgjort til 46 m3 stentype I, jf. Tabel 2. 

 

Tabel 2: Oversigt over stenforbrug i forbindelse med udlægning af 

strømkoncentratorer. 

Station Længde Strømkoncentratorer Gydebanker Stenforbrug 

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

6.375-6.537 162 12 8 23 

7.103-7.267 164 12 8 23 

Samlet    46 

 

Eksempel på udlagte strømkoncentratorer samt et naturligt vandløbsforløb 

fremgår af Figur 11. 
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Figur 11: Eksempel på udlagte strømkoncentratorer i et mindre vandløb på 

Nordfyn (tv.) samt en principskitse for et naturligt vandløbsforløb (th.) fra 

"Vandløbene - ti år med den nye vandløbslov, Miljønyt nr. 13, 1995" af Bent Lauge 

Madsen. 

4.3.4 Ombygning af stryg st. 7.636-7.850 m 

På strækning st. 7.636-7.809 m er der i dag fire stenstryg beliggende med større 

bundlinje- og vandspejlsfald, jf. Tabel 3 og Figur 12. Stenstrygene skal ombygges 

over en 214 m lang strækning fra st. 7.636-7.850 m til et fremtidigt bundlinjefald 

på 5,7 ‰.  

 

Det nye stryg strækker sig fra st. 7.636 m ved det øvre eksisterende stryg og 

strækker sig nedstrøms til st. 7.850 m.  

 

Ombygning af stryget foretages efter principper beskrevet under afsnit 4.3.1 efter 

de bundkoter, som er angivet i Tabel 3, med en bundbredde på 3,0 m og et 

skråningsanlæg på 1:1,5. 

 

På det nye stryg skal der udlægges et 0,2-0,3 m tykt af stentype I, jf. afsnit 4.1.1. 

På kortere delstrækninger vil der være behov for afgravning af vandløbsbunden 

for at kunne ilægge et 0,2-0,3 m tykt lag af stentype I. Udlægning af 

stenmaterialet foretages efter de principper, som er angivet under afsnit 4.3.1. 

 

Det samlede jordarbejde er opgjort til at være mindre end 50 m3, og der udlægges 

samlet 200 m3 stentype I.  
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De nuværende og projekterede bundkoter med og uden udlægning af 

stenmateriale fremgår af Tabel 3, og det ombyggede stryg fremgår af bilag 5.  

 

Tabel 3: Nuværende og projekterede bundkoter for ombygning af stryg på 

strækning st. 7.636-7.850 m.  
Bundkote Bundlinjefald Bemærkning 

Station Nuværende Fremtidig  Nuværende Fremtidig  

(m) (m) (m) (‰) (‰)  

7.555 11,57 11,57  *  

      

7.609 11,77 11,70 *  * 

      12,2  Stryg 

7.618 11,66 11,65 *  * 

      3,8   

7.657 11,51 11,42 *  * 

      60,0  Stryg 

7.658 11,39 11,42 *  * 

      4,1 5,7  

7.709 11,18 11,12 *  * 

      18,7  Stryg 

7.732 10,75 10,99 *  * 

         

7.764 10,76 10,80 *  * 

      12,8  Stryg 

7.782 10,53 10,70 *  * 

      1,4   

7.823 10,49 10,49 * *  
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Figur 12: Længdeprofil af det ombyggede stryg på strækning st. 7.609-7.823 m 

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

streg, fremtidig bund – grøn streg).  

4.3.5 Tilretning af vandløbsbund st. 7.923-7.927 m 

Vandløbet igennem underføringen ved Klostergårdsvej er kraftig 

stuvningspåvirket af en stentærskel umiddelbart nedstrøms rørudløb ved vejen. 

På bagsiden af stentærsklen er der et meget stort bundlinjefald, som er svær 

passable ved de større afstrømninger.  

 

Stentærsklen i st. 7.924 m samt den omkringliggende strækning, angivet i bilag 5, 

tilrettes til ny overkant i kote 10,40 m efter Tabel 4, hvilket er en sænkning af den 

nuværende tærskel på op til ca. 0,3 m. Tilretningen skal ske i en bundbredde på 

op til 2,5 m og foretages ved dels at udsprede stenene fra tærsklen ind i røret og 

dels at udsprede dem på stryget nedstrøms projektstrækningen.  

 

Sænkningen af vandløbsbunden ved stentærsklen vil sænke vandspejlet igennem 

tunnelrøret, men i et omfang, hvor der stadig forekommer en stuvning igennem 

røret. Når entreprenøren finder, at tilretningen er færdig kontaktes bygherre og 

tilsyn for vurdering af, hvorvidt der er behov for øvrige mindre tilpasninger af 

forholdene. 

 

Efter tilretningen skal vandløbsbunden på strækningen fortsat bestå af de større 

sten, som forefindes øverst i stentærsklen og på stryget. 

 

Stryg 

Stryg 

Stryg 
Stryg 
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Tabel 4: Nuværende og fremtidig bundkote nedstrøms Klostergårdsvej. 

 Bundkote Bemærkning 

Station Nuværende Fremtidig   

(m) (m) (m)  

7.857 10,42 10,42  

    

7.863 10,31 10,31 Broindløb 

   Klostergårdsvej 

7.923 10,56 10,40 Broudløb 

    

7.924 10,69 10,40 Stentærskel 

    

7.927 10,61 10,40  

    

7.930 10,30 10,30  

    

7.939 10,53 10,53  

4.3.6 Ombygning af vandløbsbund 

Vandløbsbunden ombygges til forbedring af de fysiske forhold på strækningerne. 

På strækningerne forefindes kortere stenbanker, som afvikler størstedelen af 

vandspejlsfaldet på vandløbsstrækningen. Imellem stenbankerne forefindes der 

længere stuvningspåvirkede strækninger. Disse forhold er ugunstige for 

vandløbets dynamik og skal derfor ombygges som led i anlægsarbejdet.  

4.3.6.1 Ombygning af strækning st. 8.704-9.031 m 

På strækningen forefindes adskillige korte stenbanker i vandløbet, hvor 

vandspejlsfaldet i vandløbet afvikles henover, og som stuver vandet på længere 

strækninger.  

 

Ved anlægsarbejdet skal strækningen med stenbankerne ombygges med bl.a. 

udlægning af yderligere stenmateriale af stentype I og stentype III til, således at 

der opnås et fremtidigt gennemsnitligt bundlinjefald på 0,9 ‰.  

 

Der afsættes 300 m3 stenmateriale på 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, jf. afsnit 4.3.1. Ligeledes kan 

der udlægges strømkoncentratorer, der beskrevet under afsnit 4.3.3, på 

delstrækninger, som kan forbedre dynamikken i vandløbet. De eksisterende 

stenbanker, som stuver vandet, kan desuden tilrettes efter de samme principper 
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for etablering af strømkoncentratorer. Det væsentligste er, at der sigtes mod at 

skabe et vandløb med et varieret strømningsmønster i overensstemmelse med 

det naturlige vandløb.  

 

Opfyldning af vandløbsstrækningen foretages med 240 m3 stentype I og 60 m3 

stentype III. De øverste 0,3 m af vandløbsbunden skal bestå af stentype I.  

 

Vandløbsbunden ombygges efter de principper, som er angivet i afsnit 4.3.1 og 

efter de bundkoter, som er angivet i Tabel 5, og som er vist af længdeprofil i Figur 

13 og på bilag 6. Bundbredden på strækningen skal være 2,5 m med et 

skråningsanlæg på 1:1,5.  

 

Tabel 5: Nuværende og fremtidige bundkoter samt det fremtidige bundlinjefald på 

strækningen med stenbanker.  

 Bundkote Fald Bemærkning 

Station Nuværende Fremtid Fremtidig  

(m) (m) (m) (‰)  

8.704 7,38 7,30 * Projekt start 

    
 

8.771 6,57 7,26   

    
 

8.796 7,15 7,25   

    
 

8.843 6,67 7,22   

   0,6  

8.865 7,10 7,21   

    
 

8.953 7,16 7,16 *  

    
 

8.998 7,13 7,13 0,8  

    
 

9.031 7,14 7,10 * Projekt slut 
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Figur 13: Længdeprofil for den nuværende (sort streg) og fremtidige (stiplet sort 

streg) bund med angivelse af opmålte vandspejl (blå streg) og terræn (grønlige 

streg). 

4.3.6.2 Ombygning af strækning st. 9.712-10.221 m 

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

vandløbets profil og form for at forbedre vandløbets dynamik og fysiske variation. 

I projektet foretages mindre tilretninger af vandløbsbunden til et fremtidigt 

bundlinjefald på 0,7 ‰ for strækning st. 9.712-9.930 m og 1,6 ‰ for strækning st. 

9.930-10.221 m.  

 

Der afsættes 200 m3 stentype I på 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, jf. afsnit 4.3.1. Ligeledes kan 

der udlægges strømkoncentratorer, som beskrevet under afsnit 4.3.3, på 

delstrækninger, som kan forbedre dynamikken i vandløbet. De eksisterende 

gydebanker, som stuver vandet opstrøms, kan tilrettes efter de samme principper 

for etablering af strømkoncentratorer. Det væsentligste er, at der sigtes mod at 
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skabe et vandløb med et varieret strømningsmønster i overensstemmelse med 

det naturlige vandløb.  

 

Vandløbsbunden ombygges efter de principper, som er angivet i afsnit 4.3.1 og 

efter de bundkoter, som er angivet i Tabel 6, og som er vist af længdeprofil i Figur 

14 og på bilag 7. Bundbredden på strækningen skal være 2,5 m med et 

skråningsanlæg på 1:1,5. På delstrækninger vil det være nødvendigt at foretage 

mindre afgravninger af eksisterende vandløbsbund for at kunne udlægge 

stenmaterialet. Prisen for diverse tilretninger af vandløbsbunden er omfattet af 

arbejdet og vil ikke blive afregnet som et merarbejde.  

 

Umiddelbart opstrøms strækningen er der et Ø100 mm indtag fra Langvad Å til 

Lejre Å, som vil blive markeret af bygherre/tilsyn forud for arbejdets 

igangsættelse. Vandstanden ved rørindtaget må højest stige med 0,02 m som 

følge af projektets realisering, hvilket skal moniteres ved opsætning og aflæsning 

af målepinde før, under og efter anlægsarbejdet. 

 

Tabel 6: Nuværende og fremtidige bundkoter samt det fremtidige bundlinjefald på 

strækningen. 

 Bundkote Bundlinjefald Bemærkning 

Station Nuværende Fremtidig Fremtidig  

(m) (m) (m) (‰)  

9.712 5,48 5,61 * Start projekt 

    
 

9.781 5,53 5,56   

   0,7  

9.871 5,51 5,50   

    
 

9.930 5,46 5,46 *  

    
 

10.123 5,12 5,15 1,6  

    
 

10.140 4,49 5,13   

    
 

10.221 5,00 5,00 * Slut projekt 
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Figur 14: Længdeprofil for opmålte vandspejl (blå streg), nuværende (sort streg) 

og projekterede bund (stiplet sort streg). 

4.3.7 Fjernelse af brinksikring 

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

af vandløbets højre brink. Brinksikring af svingprofiler fratager delvist vandløbets 

dynamiske kræfter og fastlåser vandløbet. 

 

Brinksikringen fjernes, og stenenes genanvendes som skjulesten i vandløbets 

profil til yderligere forbedring af de fysiske forhold i vandløbet.  

4.4 Andre arbejder 

4.4.1 Dræn 

Der må ikke foretages udlægning af stenmateriale, som blokerer dræntilløb. I 

tilfælde af at entreprenør registrerer drænudløb, som risikerer at få nedsat 

funktionsevne efter udlægning af sten og grus, skal tilsynet kontaktes med henblik 

på en vurdering af, om der skal foretages en projektjustering, således at drænet 

fortsat er funktionsdygtigt.  

4.4.2 Ledninger/tekniske anlæg 
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Der henvises til, at entreprenør selv indhenter ledningsoplysninger, jf. afsnit 4.1.3. 

 

Der forventes ikke arbejde med ledningsanlæg eller andre tekniske anlæg i 

projektet.  

4.4.3 Reetablering  

Alle flader, interimsveje, udlægsarealer mv., herunder også oplags- og 

materialepladser, som entreprenøren har færdes på eller benyttet, efterlades og 

reetableres til tilstande, der som minimum svarer til tilstanden, før området blev 

overdraget til entreprenøren. 

Alle opgravede og ryddede materialer som rør, grene mv. samt materialer fra 

lagerpladser mv. skal fjernes helt. 

Entreprenøren rådes til forud for anlægsstart at foretage fotoregistrering af f.eks. 

befæstede veje, broer mv. af hensyn til sin egen dokumentation. 

Markhegn  

Nedtagning af markhegn skal genopsættes efter anlægsarbejdet.  

 

Græssåning 

Der foretages som udgangspunkt ikke afsluttende såning af græs på de flader, 

hvor anlægsarbejderne er foregået, medmindre tilsynet anmoder om dette. 
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5 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 

5.1 Uddybende bemærkninger til tilbudslisten 

Der henvises til beskrivelser, betingelser og tegninger, som skal læses i 

sammenhæng med tilbudslisten.  

 

De priser, der er nævnt i tilbudslisten skal dække den fulde pris for det arbejde, 

der er omfattet af de enkelte poster og underposter. De skal indeholde alle de 

med arbejdet forbundne leverancer og ydelser, inkl. nødvendige opmålinger og 

dokumentation for dimensioneringer. 

 

Priserne skal ligeledes dække merforbrug på grund af tolerancer, spild, vanskelige 

arbejdsforhold og utilsigtet merforbrug. Råstofafgift på leverede materialer skal 

være inkluderet i prisen. 

 

Såfremt entreprenøren finder, at arbejdets omfang afviger fra de i tilbudslisten 

anførte mængder, skal tilsynet straks underrettes. Alle udgifter til beregning af 

mængder og dokumentation af afvigelser fra det i tilbudslistens anførte påhviler 

entreprenøren. 

 

Alle priser skal angives uden moms i danske kroner. 

 

Gener, forårsaget af eksisterende ledninger og kabler vist på 

udleverede/rekvirerede planer, skal være medregnet under de relevante 

positioner i tilbudslisten. Eventuelle forøgede gener ved fejlagtigt/manglende 

angivet kabel/ledning afregnes i regning. 

 

De enkelte poster kan udgå uden kompensation, idet kontraktens samlede 

omfang først kan fastlægges ved kontraktindgåelsen. 

 

Posten med eventuelle regningsarbejder omfatter arbejder, som kun udføres 

efter nærmere aftale med tilsynet. De enkelte poster omfatter samtlige udgifter. 

Der er tale om skønnede mængder der skal kunne variere fra 0 til + 200 %.  

 

De angivne jordmængder fremstår i fast mål, hvor entreprenøren må forvente en 

volumenmæssig udvidelse i forbindelse med håndteringen. 

 

Der afregnes efter enhedspriser efter opgørelse. 

 

Forkortelser anvendt i tilbudslisten:  

m3 = kubikmeter 
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6 Tilbudsliste 
Post nr.  Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Sum 

4.2 Forberedende arbejder  

4.2.1 Arbejdsplads  Fast Pris  

4.2.2 Færdsel i projektområdet m køreplader 30   

4.2.4 Håndtering af markhegn  Fast Pris  

4.3 Jord- og stenarbejde 

4.3.2 Etablering af gydebanke m3 jord 

m3 Stentype I 

stk. Stentype II 

80 

100 

180 

  

4.3.3 Etablering af strømkoncentratorer m3 Stentype I 46   

4.3.4 Ombygning af stryg st. 7.636-7.850 m 
m3 jord 

m3 Stentype I 

50 

200 
  

4.3.5 
Tilretning af vandløbsbund st. 7.923-

7.927 m 
 Fast pris  

4.3.6.1 Ombygning af strækning st. 8.704-

9.031 m 

m3 Stentype I 

m3 Stentype III 

240 

60 
  

4.3.6.2 
Ombygning af strækning st. 9.712-

10.221 m 
m3 Stentype I 200   

4.3.7 Fjernelse af brinksikring  Fast pris  

 Eventuelle ekstraarbejder 

 

 

 

 

 

Udgifter ved ekstra arbejder for 

følgende ydelser: 

 

Arbejdsmand: 

Gravemaskine: 

Rendegraver: 

Dumper: 

 

Samlede udgifter ved ekstraarbejder 

 

 

 

Timer 

Timer 

Timer 

Timer 
 

 

 

 

20** 

10** 

3** 

10**  
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 I alt ekskl. moms    

** Skønnede mængder.  
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TILBUD 

 

 

 

 

 

 

Lejre Kommune, Natur & Miljø, Lejrevej 15, 4320 Lejre.  

 

Tilbud Vandløbsrestaurering Langvad Å, o8450_i og o8450_j 

 

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed i totalentreprise at udføre 

anlægsentreprisen med vandløbsrestaurering i Langvad Å, vandforekomst 

o8450_i og o8450_j i henhold til udbudsmaterialets grundlag for de angivne 

priser:  

 

 

 

 

Tilbudssum i alt (overført fra tilbudsliste) ______________________ 

 

Skriver kroner:     ______________________ 

 

 

 

 

 

Eventuelle underentreprenører: 

 

 

 
_____________________________________________ den ______________________ 2019 

 

 

 

 

 

_______________________________________      _____________________________________  

Firmastempel    Underskrift 

 


