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1. INDLEDNING 

1.1 Baggrund 

Denne rapport indeholder et forslag til et reguleringsprojekt, der skal forbedre 

vandføringsevnen i den øvre del af Elverdamså, st. ca. 190-649. I forslaget er 

der taget hensyn til lovens krav om, at der skal tages hensyn både til vandløbets 

evne til at aflede vand, men også til de miljømæssige forhold.  

 

Projektstrækningen er vist på figur 1.1. 

 

 
Figur 1.1.: Projektstrækning Elverdamså st. ca. 190 til st. 649, indløb i rør. Sandfang 
etableres omkring st. 190. 
 

1.2 Lovgrundlag 

Projektet gennemføres i henhold til: 

 

• Lovbekendtgørelse 1217 af 25. november 2019 (Bekendtgørelse af lov 

om vandløb), §16. 

 

Det udføres i skel mellem matriklerne 1a, Dyrlund, Kirke Hvalsø, og 32a og 

21a, Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø. 

 

Vandløbet og de tilstødende arealer ligger i landzone. Elverdamså er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3, og på størstedelen af projektstrækningen er de til-

stødende arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. 
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1.3 Formål 

Strækningen er i regulativet fra 1993 udlagt som naturvandløb. Der er følgelig 

ikke foretaget oprensning af vandløbet, siden det nye regulativ trådte i kraft, da 

dette ikke var et krav i regulativet. 

 

Som følge af enten uforventet stor eller stigende sedimentaflejring, er vandløbs-

bunden blevet hævet væsentligt gennem årene, og vandføringsevnen på stræk-

ningen er blevet væsentligt reduceret. 

 

Formålet med dette projekt er at forbedre vandføringsevnen i vandløbet, således 

at der skabes en balance mellem afvandingsinteresser og miljø, svarende til det, 

der forventes af vandløbslovens intentioner. 
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2. PROJEKTFORSLAG 

Løsningen går i helt generelle træk ud på at foretage en oprensning af vandløbet, 

så dette etableres med en bundbredde på ca. 50 cm, og et mere jævnt fald over 

en længere strækning. De fremtidige bundforhold vil være som vist i figur 2.1. 

Bunden vil blive sænket med mellem 20 og op til godt 50 cm med de største 

sænkninger omkring røroverkørslen i st. 386-392 og omkring tærsklen ved ca. 

st. 500. Røroverkørslen fjernes, og bunden af vandløbet vil ligge lavere end ved 

de opmålte forhold, men højere end bunden af rørene. 

 

På den øverste del etableres et sandfang omkring st. 190, sådan at sedimentatio-

nen nedstrøms reduceres. På lokaliteten er åen ca. 1 meter bred. Sandfanget 

etableres ved, at åen på en 6-8 meter lang strækning oprenses i fuld bredde og 

graves 0,5 meter dybere.  

  

Et jævnt fald over en lang strækning vil medføre, at vandløbet kan aflede mere 

vand end med et varieret fald. De foreslåede faldforhold er vist på figur 2.1, og 

sammenholdt med bundforhold fra den seneste opmåling.  

 

 
Figur 2.1.: Bundforhold: Bund fra opmåling 2016 vist med lyserød, Projektforslag sort 
og regulativ fra 1979 rød. 
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De fremtidige dimensioner på projektstrækningen bliver, hvor koter er i meter 

(DVR90): 
 

Station, m  Bundkote  Fald ‰  
Bundbredde, 

m  
Anlæg 

1  

260,00  53,80  12,50   0,5  1  

300,00  53,30  7,50  0,5  1  

380,00  52,70  1,25  0,5  1  

420,00  52,65  3,00  0,5  1  

600,00  52,11  3,12  0,5  1  

648,00  51,96    0,5  1  
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3. KONSEKVENSER 

Projektet går ud på at fjerne nogle tærskler, som er dannet gennem årene, og 

som bevirker, at vandet er stuvet og stillestående på store dele af strækningen. 

Hermed skabes et mere jævnt fald, som giver en bedre vandføringsevne og mere 

strømmende vand. De bedre faldforhold vil give mulighed for, at vandløbet vil 

kunne udvikle en mere gruset bund til gavn for diversiteten af vandløbets små-

dyr og planter. 

 

Sandfanget vil reducere behovet for oprensning på den nedstrøms strækning til 

gavn for både afvanding og vandløbet. Sandfanget kan medføre en meget beske-

den temperaturforøgelse ved lave vandføringer. Dette modvirkes af de gode 

faldforhold nedstrøms. 

 

Vandspejlet i vandløbet vil blive sænket, jf. afsnit 3.1 

 

3.1 Vandspejlsberegninger 

Vandspejlsberegningerne er udført for tre scenarier: 

• Dimensioner og koter fra 1979-regulativet. Koterne i dette regulativ er i 

DNN og er omregnet til DVR90. 

• Dimensioner og koter fra opmåling i 2016. 

• Dimensioner og koter fra dette projektforslag 

Der er anvendt en stor vinterafstrømning på ca. 90 l/s som eksempel, og et Man-

ningtal på 20. Der er anvendt samme afstrømning og Manningtal i alle tre ek-

sempler. 

 

Alle koter er angivet i Dansk Vertikal Reference af 1990 (DVR90). 
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Figur 3.1.: Vandspejl: Blå linje er efter opmåling 2016, grøn er projektforslag og rød er 
regulativ 1979. 

 

Det fremgår af beregningerne, at vandspejlet ved en stor afstrømning vil sænkes 

op til 35 cm i forhold til de nuværende forhold, og ligge ca. 25 cm lavere end 

den opmålte bund. Vandføringsevnen vil forbedres, da profilet renses op i både 

dybde og bredde. 

 

Dette vil medføre, at lavbundsarealerne langs vandløbet ikke vil blive udsat for 

længerevarende oversvømmelser. Samtidig vurderes det, at eventuelle §3-områ-

der (eng) kan blive positivt påvirket, da længerevarende oversvømmelser kan 

have negativ effekt på disse. 
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