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1 INDLEDNING 

Projektet ”Rent vand i Mølleå-systemet” er startet op og støttet af midler under den 
særlige vand- og naturindsats under Skov- og Naturstyrelsens ”Miljømilliard 1”. Pro-
jektet gennemføres i regi heraf og støttes samtidigt af midler fra EU LIFE. EU-
Kommissionen har godkendt projektet, således at projektet kan starte 1. januar 2009.  
 
Projektet ”Rent vand i Mølleå-systemet” går kort fortalt ud på at forbedre den økologi-
ske tilstand i Mølleå-systemet ved at tilføre særligt renset spildevand fra Renseanlæg 
Lundtofte til Kalvemosen opstrøms i Mølleå-systemet, hvorfra vandet kan løbe videre 
til Søllerød Sø, Vejlesø, Furesø og videre til den nedre del af Mølleå-systemet. Her-
ved kan vandkvaliteten i systemet som helhed forbedres og manglen på gennem-
strømmende vand afhjælpes.  
 
I dag ledes alt spildevand fra Renseanlæg Lundtofte direkte til Øresund. Realisering 
af projektet vil kræve en væsentlig bedre rensning af spildevandet, og det vil skulle 
ske på Renseanlæg Lundtofte, der er ansvarlig for udbygningen og finansiering af en 
forbedret rensning.  
 
Nærværende projekt, der omhandler udarbejdelse af projektforslag, er gennemført i 
perioden juli til oktober 2008 og belyser følgende fem delprojekter: 
 
• Rørledning – tracé fra Renseanlæg Lundtofte til Kalvemosen 
• Rørledningens dimensionering 
• Vandløb mellem Kalvemosen og Søllerød Sø 
• Vandløb og rørledning mellem Søllerød Sø og Vejlesø 
• Restaurering af Søllerød og Vejlesø.  
 
Formålet med udarbejdelsen af projektforslaget har været, at det skal danne bag-
grund for den videre nødvendige myndighedsbehandling, der skal ses i sammen-
hæng med den efterfølgende planlagte proces for realisering af projektet. Dertil er 
formålet at præsentere det konkretiserede projekt for offentligheden. Efter myndig-
hedsbehandling af projektforslaget forventes detailprojekt udarbejdet i perioden juni 
2009 – september 2009. Herefter forventes opgaven udbudt til entreprenør i efteråret 
og anlagt i 2010. Tidsplanen afhænger af hvornår relevante myndighedstilladelser fo-
religger.  
 
Grundlaget for nærværende projektforslag er en række forudsætninger; nogle har 
været givet på forhånd inden projektstart, andre er der opnået enighed om på møder 
undervejs i projektforløbet eller under besigtigelser i felten. De givne forudsætninger 
er beskrevet undervejs i rapporten, oftest som indledning til hvert afsnit. Rapporten er 
i øvrigt bygget op i den rækkefølge der er angivet ovenfor hvad angår projektets fem 
delprojekter.  
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De helt overordnede og forudbestemte forudsætninger for arbejdet med projektforsla-
get har bl.a. været, at rørledningen fra Renseanlæg Lundtofte til Kalvemosen skal 
kunne føre fra 0-200 liter pr. sekund (l/s), alternativt 300 l/s. Tilsvarende skal vandløb 
mellem Kalvemosen og Søllerød Sø udvides til at kunne lede ovenstående vand-
mængder udover den nuværende afstrømning fra området. Dette gælder også for 
den efterfølgende åbne vandløbsstrækning fra Søllerød Sø, mens størstedelen af den 
efterfølgende rørlagte strækning ned til Vejlesø tidligere er vurderet tilstrækkelig til at 
kunne rumme den øgede vandføring. Endelig har det været givet, at restaurering af 
søerne omfatter fosforfældning med aluminium. Disse overordnede forudsætninger er 
grundlaget for nærværende projektforslag. Som nævnt, fremgår øvrige projekterings-
forudsætninger indledningsvist i de enkelte afsnit i de efterfølgende afsnit.  
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2 RESUMÉ 

Projektet, der støttes af midler under den særlige vand- og naturindsats under Skov- 
og Naturstyrelsens ”Miljømilliard 1” og af EU LIFE midler, går kort fortalt ud på at for-
bedre den økologiske tilstand i Mølleå-systemet ved at tilføre særligt renset spilde-
vand fra Renseanlæg Lundtofte til Kalvemosen opstrøms i Mølleå-systemet, hvorfra 
vandet kan løbe videre til Søllerød Sø, Vejlesø, Furesø og videre til den nedre del af 
Mølleå-systemet. Herved kan vandkvaliteten i systemet som helhed forbedres og 
manglen på gennemstrømmende vand afhjælpes.  
 
Nærværende projektforslag går i sin enkelthed ud på med udgangspunkt i de angivne 
forudsætninger, at belyse og skitsere de forhold, foranstaltninger og anlæg der er 
nødvendige for at relevante myndigheder kan give de nødvendige tilladelser og di-
spensationer til at projektet kan gå ind i næste fase, som er detailprojektering.  
 
Projektforslaget beskriver følgende fem delprojekter:  
 
• Rørledning – tracé fra Renseanlæg Lundtofte til Kalvemosen 
• Rørledningens dimensionering 
• Vandløb mellem Kalvemosen og Søllerød Sø 
• Vandløb og rørledning mellem Søllerød Sø og Vejlesø 
• Restaurering af Søllerød og Vejlesø  
 
Det foreslåede ledningstracé fra Lundtofte Renseanlæg til Kalvemosen er anbefalet 
ud fra et hensyn til eksisterende ledninger, de landskabelige forhold samt de trafikale 
forhold, herunder Nærumbanen og Helsingør motorvejen, således at generne reduce-
res mest muligt. Ledningstracéet er generelt placeret i eksisterende stisystemer, så-
ledes at det er muligt at få adgang til ledningen. Derudover er ledningsstrækningens 
samlede længde forsøgt begrænset mest muligt. 

Ledningsdimension af trykledningen fra Lundtofte Renseanlæg til Kalvemosen anbe-
fales udført som en Ø560 mm PE SDR17 svarende til en pumpeydelse på 200 l/s 
med fleksibilitet til at håndtere en evt. fremtidig udvidelse af pumpeydelsen. 

På Lundtofte Renseanlæg skal der etableres en pumpestation til at kunne bortpumpe 
spildevandet til Kalvemosen. Det anbefales at installere to ens store pumper (type 
NZ3202.180 MT, hjul 330 mm) med samlet ydelse på 200 l/s og ydelse på 140 l/s i 
enkeltdrift. Den lave vandføring dækkes af én mindre pumpe (type NZ3153.185), som 
har en ydelse på ca. 32 l/s. 
 
Ydelser i intervallet fra 32 l/s op til 140 l/s dækkes ved frekvensregulering af en af de 
store pumper. Intervallet fra 140 l/s til 200 l/s dækkes af de 2 store pumper, hvoraf en 
er frekvensreguleret. 
 
Derudover skal der investeres i en reservepumpe (type NZ3202.180 MT). Det er ikke 
vurderet at være nødvendigt med en reservepumpe for den lille pumpe, idet en fre-
kvensregulering af en af de store pumper vil kunne dække udpumpningen ved lav 
vandføring (dog med lavere effektivitet). 
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Projektforslag til restaurering af vandløbet (Kirkeskov Bæk) mellem Kalvemosen og 
Søllerød Sø ved tilførsel af 200 l/s, alternativt 300 l/s, foruden den nuværende af-
strømning fra oplandet, indebærer en række forslag til udvidelser af vandløbsprofilet 
og ændringer af eksisterende anlæg i form af udskiftning af rørledninger, hvor vand-
løbet passerer under stier mm. samt udskiftning af ind- og udløbsbygværker i små-
søerne undervejs på strækningen. Overordnet set udmønter projektforslaget sig i et 
noget større vandløb og større rørledninger sammenlignet med de eksisterende for-
hold i dag. De foreslåede tiltag er oversigtligt fremstillet i en dimensionsliste og be-
skrevet detaljeret efterfølgende, således at det kan danne baggrund for den efterføl-
gende myndighedsbehandling og detailprojektering. Der er taget udgangspunkt i de 
eksisterende naturgivne forhold og bindinger i området samt foretaget modelbereg-
ninger (MIKE11), der giver mulighed for at vurdere konsekvenserne af projektforsla-
get under de givne forudsætninger og antagelser. Risikoen for oversvømmelser i op-
landet ved projektforslagets implementering med et større vandløb og rørledninger 
vurderes at være mindre end de er i dag.  
 
Projektforslaget for vandløb og rørledning (under ét kaldet Bækrenden) mellem Sølle-
rød Sø og Vejlesø indebærer en oprensning af den åbne strækning (150 m), en ud-
skiftning af indløbsbygværket, hvor vandløbet går fra åbent til rørlagt, samt en ud-
skiftning til større rør på de første ca. 150 m af Bækrendens rørlagte strækning. Di-
mensionerne på den nedstrøms del af den rørlagte strækning er i tidligere undersø-
gelser fundet at have tilstrækkelig kapacitet. Kommunen har oplyst en ledig kapacitet 
af størrelsesorden 190 l/s og det er marginalt mindre end de ønskede 200 l/s. Det an-
befales derfor, at kommunen forud for projektets realisering gennemfører en samlet 
hydraulisk analyse af de eksisterende regnvandstilledninger på rørstrækningen ned til 
Vejlesø og desuden undersøger rørets vedligeholdelsestilstand, så det sikres, at den 
fornødne kapacitet aktuelt er til stede. 
 
Restaurering af søerne, hhv. Søllerød Sø og Vejlesø, omfatter fældning af fosfor i sø-
ernes bundsediment med aluminium. En gennemgang af den eksisterende litteratur 
har vist, at der er behov for yderligere viden om sedimentets fosforpulje og fordeling. 
Projektforslaget indeholder en beskrivelse af nødvendigt prøvetagningsprogram, der 
bør udføres i vinteren 2008/09. Der er udarbejdet en beskrivelse af måden aluminium 
tilsættes på og et forslag til doseringsplan. Den præcise aluminiumsdosering kan først 
endelig beregnes, når resultaterne af sedimentundersøgelserne foreligger. I nærvæ-
rende rapport er doseringen skønnet ud fra danske erfaringer erhvervet hidtil med 
aluminiumstilsætning. På trods heraf vurderes grundlaget for myndighedsbehandling 
at være tilstede og tilstrækkelig for at myndighedsbehandling kan indledes. Projekt-
forslaget indeholder desuden en praktisk arbejdsbeskrivelse og en beskrivelse af ef-
fekten af aluminium på dyre-/plantelivet. Endvidere indeholder projektforslaget et for-
slag til overvågningsprogram, der er et myndighedskrav og som skal iværksættes i 
forbindelse med denne type restaureringstiltag.  
 
I nedenstående tabel er anført en oversigt over projektets samlede økonomi under-
inddelt i totaler for henholdsvis trykledningstracé, pumpestation, vandløbs- og sø-
restaureringer. Overslaget dækker de samlede anlægsomkostninger ekskl. moms i 
prisniveau oktober 2008. Uforudseelige udgifter udgør 20 %. En yderligere detaljering 
af økonomien på hovedposter fremgår til sidst i de respektive fem delprojekters kapit-
ler.  
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Delprojekter  Skønnet overslag (kr.) 
Trykledningstracé fra Lundtofte Renseanlæg til Kalvemosen 26.208.000,-
Pumpestation inkl. rense- og udluftningsbrønde på tryklednin-
gen 

5.831.000,-

Vandløb mellem Kalvemosen og Søllerød Sø 804.000,-
Vandløb og rørledning mellem Søllerød Sø og Vejlesø 1.314.000,-
Restaurering af Søllerød og Vejlesø 1.200.000,-
Sedimentundersøgelser i Søllerød og Vejlesø 190.000,-
 
Total  35.547.000,-

Tabel 1 Oversigt over samlet økonomi forbundet med gennemførelse af projektet. 
 
Den samlede anlægsøkonomi skønnes således at udgøre ca. kr. 35,5 mio. kr.  
 
En samlet oversigt over nødvendige myndighedstilladelser for projektets gennemfø-
relse fremgår af nedenstående tabel. Oversigten relaterer de områder der berøres af 
tiltag eller påvirkes og hvor der kræves en tilladelse iht. lovgivningen, samt den an-
svarlige myndighed, der skal behandle tilladelsen/dispensationen.  
 

Område Tiltag/påvirkning Lovgivning Myndighed 
Mølleå-fredningen Anlæg i fredet område Naturbeskyttelsesloven og 

fredningsbestemmelser 
Fredningsnævn 

Mølleå-fredningen Fældning og beskæring 
af træer  

Naturbeskyttelsesloven og 
fredningsbestemmelser 

Fredningsnævn 

Renseanlægsgrunden Anlæg af nyt vandløb Jordforureningslovens § 8 Kommune 
Sødal Anlæg af nyt vandløb Jordforureningslovens § 8 Kommune 
Åben del af Bækrenden Oprensning af vandløb Jordforureningslovens § 8 Kommune 
Rørlagt del af Bækren-
den 

Udskiftning af rør Jordforureningslovens § 8 Kommune 

Kalvemosen Udledningstilladelse Miljøbeskyttelsesloven § 28 Kommune 
Kalvemosen Ændret udløb Naturbeskyttelseslovens § 3 Kommune 
Kalvemosen Ændret udløb - visu-

el/form 
Naturbeskyttelseslovens § 16 Kommune 

Indre Sø Ændret udløb Naturbeskyttelseslovens § 3 Kommune 
Mose vest for Kalvemo-
sen 

Anlæg af nyt vandløb Naturbeskyttelseslovens § 3 Kommune 

Mose sydvest for Indre 
Sø 

Anlæg af nyt vandløb Naturbeskyttelseslovens § 3 Kommune 

Degneengen Anlæg af nyt vandløb Naturbeskyttelseslovens § 3 Kommune 
Eng ved udløb fra Sølle-
rød Sø 

Anlæg af nyt vandløb Naturbeskyttelseslovens § 3 Kommune 

Søllerød Sø Sørestaurering Naturbeskyttelseslovens § 3 Kommune 
Vejlesø Sørestaurering Naturbeskyttelseslovens § 3 Kommune 
Kirkeskov Bæk Regulering af vandløb Vandløbsloven Kommune 
Kikhanerenden Rørledning under vand-

løb 
Vandløbsloven Kommune 

Kalvemosen Udløbsbygværk Vandløbsloven Kommune 
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Område Tiltag/påvirkning Lovgivning Myndighed 
Mølleå Rørledning under Møl-

leå 
Vandløbsloven og vandløbs-
regulativ 

Kommuner 

Søllerød Sø Tilladelse til alumini-
umstilsætning 

Miljøbeskyttelseslovens § 27 Miljøministeriet 

Vejlesø Tilladelse til alumini-
umstilsætning 

Miljøbeskyttelseslovens § 27 Miljøministeriet 

5 matrikler Rørledning i fredskov Skovloven Skov- og Natur-
styrelsen 

Søllerød Sø Midlertidig arbejdsplads 
i fredskov 

Skovloven Skov- og Natur-
styrelsen 

Hele projektet VVM-screening Planloven Miljøcenter 
Roskilde 

Rørledningen Landzonetilladelse Planloven § 35  Kommunen 
Tabel 2 Samlet oversigt over nødvendige myndighedstilladelser. 
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3 RØRLEDNINGSTRACÉ 

I dette afsnit vil forslag til tracé for pumpning af renset spildevand fra Lundtofte ren-
seanlæg til Kalvemosen blive gennemgået. Tracéet er foreslået på baggrund af øko-
nomiske, praktiske og anlægstekniske hensyn samt hensyn til kulturhistoriske og na-
turmæssige forhold. 

Øvrige mulige tracéer, der har været under overvejelse, vil blive gennemgået kort, 
herunder begrundelser for, hvorfor disse tracéer ikke er optimale. 

De aktuelle jordbundsforhold vil blive gennemgået ud fra et kendskab i GEUS – De 
nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. 

Endvidere er der lavet en oversigt over matr.nr., der berøres af ledningstracéet, samt 
ejerforholdene. I tilfælde af private lodsejere er der udarbejdet en vurdering af erstat-
ninger baseret på det foreslåede tracé. 

3.1 Forslag til mulige tracéer 

Der er med Skov- og Naturstyrelsen og Rudersdal Kommune drøftet 3 mulige tracéer. 
Udgangspunktet for alle 3 tracéer er, at eksisterende tracéer i området skal følges, så 
vidt det er praktisk muligt, og at rørledningen skal følge stier og veje i området, såle-
des at landskabet ikke overfyldes med ledningstracéer.  

Nedenfor er beskrevet det endelige tracé, som er benævnt tracé nr. 1.  

Derudover har der været overvejet andre tracémuligheder, som nedenfor er benævnt 
tracé nr. 2 og nr. 3. Disse to tracéer er dog ikke valgt, som følge af: 

• Manglende pladsforhold pga. øvrige ledningsanlæg 
• Hensyn til naturmæssige forhold 
• Anlægstekniske forhold 
• Trafikale forhold 
• Økonomi 
• Terrænmæssige variationer. 
 
I de efterfølgende afsnit vil der kun tages udgangspunkt i tracéforslag nr. 1, som er 
det foretrukne tracé. 

Ledningstracé nr. 1 fremgår af oversigtsplan nr. TFPF-200 samt ledningsplaner nr. 
TFPF-201 til -209. Derudover henvises der til længdeprofiler over tracé nr. 1, jf. 
TFRF-301 til -304, hvor terrænet er indtegnet baseret på højdekurver. Derudover er 
alle 3 tracéforslag angivet på bilag nr. 3.1.  

På ledningsplaner er indtegnet ledningsoplysninger, indhentet fra Ledningsejerre-
gistret (LER). Der er ikke indtegnet ledningsoplysninger modtaget fra TDC, idet disse 
oplysninger ikke er modtaget digitalt. Disse ledningsoplysninger vil blive digitaliseret 
under detailprojekteringsfasen.  



Rent vand i Mølleå-systemet 
Projektforslag 
 

 
Juni 2009 

  
 
 Side 11 
 

R:\Projects\GLO\30\30040401\06_Output\Hovedrapport\Final rapport Juni 2009\Mølleå - Projektforslag - Endelig udg. Juni 2009.doc  

Tracé nr. 1 
Den fremtidige pumpestation forventes at skulle etableres på Lundtofte Renseanlægs 
sydøstlige område svarende til øst for luftningstankene. 

Ud fra ledningsplaner på Lundtofte Renseanlægs område, modtaget af Krüger, frem-
går det, at området er fyldt med ledninger og kabler. Det er derfor fundet nødvendigt 
at føre ledningstracéet ud af området øst for efterklaringstankene til Mølleåstien syd 
for Mølleåen. 

Fra Mølleåstien syd for Mølleåen skal trykledningen føres mod nord og krydse under 
Mølleåen. Dette skal udføres ved styret boring på en strækning af ca. 150 m.  

Alternativet til dette tracé havde været at etablere trykledningen i eksisterende rørbro, 
der krydser Mølleåen vest for Lundtofte Renseanlæg. Det er af Rudersdal Kommune 
oplyst, at der ikke er plads i denne rørbro til en ny pumpeledning i dimension Ø560 el-
ler Ø630 PE, idet rørbroen er fyldt op med mange ledninger, herunder spildevands-
pipeline-tracéet til Søllerød. 

Nord for Mølleåen føres ledningen ud i markareal. Herfra føres ledningstracéet mod 
vest og nordvest og etableres i markareal langs med eksisterende skovgrænse.  

Når ledningen er ført nord om eksisterende regnvandsbassin, føres ledningstracéet 
mod vest igennem eksisterende skov til viaduktunderføring under Helsingør-
motorvejen. Det vælges således at føre ledningstracéet igennem skoven på det sid-
ste stykke i stedet for nord om skoven, idet skoven i dette område ikke har en natur-
mæssig høj værdi ifølge Skov- og Naturstyrelsen, og for samtidig at begrænse den 
samlede ledningslængde og antallet af bøjninger. 

Igennem viadukten er der i forvejen en eksisterende kloakledning i dimension Ø1100 
BT. Ledningen er beliggende i den nordlige side af viadukten, som er ca. 3,5 m bred. 
Det vurderes derfor muligt at etablere en trykledning igennem viadukten ved opgrav-
ning ved siden af eksisterende kloakledning. 

Vest for Helsingør-motorvejen etableres trykledning i eksisterende stisystem mod 
vest hhv. nord langs eksisterende campingplads. Fra campingpladsen etableres tryk-
ledning igennem skov langs med Ravnebakken primært ved siden af kørebanen. 
Uden for skoven i åbent terræn føres ledningstracéet ud i markareal parallelt med 
Ravnebakken, og der foretages krydsning med Nærumbanen ved styret underboring. 
Fra Ravnebakken føres ledningstracéet mod nord i Langebjerg, hvor ledningen så 
vidt muligt etableres ved siden af kørebanen i østlig side af vejen. Fra hvor Lange-
bjerg drejer mod øst, fortsætter ledningstracéet i cykelsti mod nord hhv. nordvest. 
Krydsning af Skodsborgvej skal foregå ved styret underboring. Herfra fortsætter led-
ningstracéet mod nord i eksisterende stisystem igennem Søllerød Naturpark til Atte-
mosevej. Herfra krydses vejen, og ledningstracéet fortsætter mod vest til Kalvemo-
sen. 

Det skal bemærkes, at ledningstracéet fra krydsning af Helsingør-motorvejen til Kal-
vemosen følger Rudersdalruten, som er en rute, der strækker sig gennem hele Ru-
dersdal med en maratondistance på 42,195 km til brug for alle. 



Rent vand i Mølleå-systemet 
Projektforslag 
 

 
Juni 2009 

  
 
 Side 12 
 

R:\Projects\GLO\30\30040401\06_Output\Hovedrapport\Final rapport Juni 2009\Mølleå - Projektforslag - Endelig udg. Juni 2009.doc  

Tracé nr. 1 er valgt som værende det foretrukne af følgende årsager: 

o Det foretrukne tracé er valgt ud fra et hensyn til eksisterende ledninger og kabler, 
således at der er færrest mulige hensyn at tage. 

o Tracéet er beliggende i et område, som det er muligt at få adgang til enhver tid. 

o Der er så vidt muligt taget hensyn til de landskabelige forhold, således at behovet 
for fældning af træer o.l. begrænses mest muligt. 

o Trykledningen er så vidt muligt placeret uden for eksisterende kørebaneareal for at 
begrænse udgifter til asfaltretablering. Adgangsvejen Ravnebakken til camping-
pladsen vil på få delstrækninger blive delvist opgravet. Ved fotoregistrering af eksi-
sterende kørebane kan det dog konstateres, at asfalten på delstrækninger er i dår-
lig fatning og således har behov for renovering. 

o Trykledningen følger et tracé, hvor gener fra Helsingør-motorvejen, Nærumbanen 
samt Nærum Station er begrænset mest muligt. 

o Trykledningstracéet syd for Skodsborgvej er valgt under hensyntagen til de fod-
gængere og cyklister, der benytter skoven, og det er således valgt at gå uden om 
de sti- og vejsystemer, der er mest trafikerede. 

o Alt i alt medfører ovennævnte hensyn, at tracéforslag nr. 1 bliver det økonomisk 
mest fordelagtige. 

Tracé nr. 2 
Det andet tracé er at lade trykledningen følge Søllerød Kommunes pipeline-tracé nord 
for Lundtofte Renseanlæg til krydsning med Nærumbanen. Herfra er det eksisterende 
pipeline-tracé ført mod vest til Søllerød, mens det nye trykledningstracé føres langs 
med Nærumbanen øst herfor til Ravnebakken. Nord for Ravnebakken krydses Næ-
rumbanen og herfra følges tracéet som ovenfor beskrevet under tracé 1. 

Tracé nr. 2 er ikke valgt som værende det foretrukne af følgende årsager: 

o Tracéet er beliggende i 2-3 m brede stier, hvor der i forvejen er beliggende en spil-
devandspipeline fra Søllerød til Lundtofte Renseanlæg bestående af 2 ledninger 
hhv. Ø450 Ultra rib2 klasse S og Ø600 Uporol klasse B. 

o Stisystemet forløber gennem kuperet terræn med til tider kraftigt skrånende sider 
langs med stien, samtidig med at stier er afgrænsede af høje træer. 

o På strækningen vest for Helsingør-motorvejen frem til krydsning med Sjælsø vand-
ledningstracé ligger der eksisterende ledninger og kabler, herunder lyslederkabel, 
elledninger og teleledninger, som der skal tages hensyn til ved parallelgravning, og 
som om nødvendigt skal omlægges. 
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o Hvor spildevandspipeline-tracéet krydser Nærumbanen, fortsætter ny trykledning i 
stedet mod nord langs med eksisterende lyslederkabel og gasledning, hvor tryk-
ledningen tænkes udført som en styret underboring frem til Ravnebakken. Også 
her skal der ved udførelse af styret underboring tages hensyn til eksisterende kab-
ler og ledninger, hvilket foretages ved udførelse af prøvegravninger. På stræknin-
gen findes der desuden en gravhøj. 

o Alt i alt er der store hensyn at skulle tage hovedsageligt til eksisterende ledninger, 
men også til det kuperede terræn, de begrænsede adgangsforhold og de fredede 
arealer, som alt sammen bidrager til at gøre tracéforslaget økonomisk ufordelag-
tigt. 
 

Tracé nr. 3  
Det tredje tracé er at lade trykledningen følge tracé 1 fra Lundtofte Renseanlæg frem 
til vest for krydsning med Helsingør-motorvejen. Herfra fortsættes tracé 3 mod nord 
på Ravnebakken campingpladsområde. Trykledningen føres igennem campingplad-
sen og fortsætter nord for denne imellem Nærumbanen mod vest og Helsingør-
motorvejen mod øst. Ved Nærum togstation er der et ca. 5 m bredt plantebælte hvor 
trykledningen kan ligge mellem Nærum Station mod vest og busholdeplads langs 
Helsingør-motorvejen mod øst. Underføring under Skodsborgvej skal udføres i eksi-
sterende viadukt for cykelsti til nord for Skodsborgvej. Herfra fortsætter tracéet mod 
nord langs med Helsingør-motorvejen, hvor ledningen skal krydse tilkørselsrampen til 
motorvejen. I Søllerød Kirkesti fortsættes trykledningen mod vest, indtil tracéet kryd-
ser tracé 1. Herfra følges tracéet som ovenfor beskrevet under tracé 1. 

Tracé nr. 3 er ikke valgt som værende det foretrukne af følgende årsager: 

o Ledningen føres parallelt med 4 stk. højspændingskabler, som er registreret til at 
være ført igennem campingpladsen i nord-syd gående retning og vil således be-
sværliggøre ledningsarbejdet. 

 
o Der skal tages hensyn til interne ledninger på campingpladsen, herunder el og 

vand. 
 
o Arbejdet kan ikke udføres i sommerperioden fra ca. april til og med september må-

ned af hensyn til feriegæster. 
 
o Arbejdsarealet mellem jordvold, der er etableret langs med Helsingør-motorvejen 

og Nærumbanen nord for campingpladsen er yderst begrænset. Der er en ar-
bejdsbredde på ca. 2-3 m uden at være nødsaget til at skulle grave i jordvold. Al-
ternativt kan ledningstracéet udføres som en styret boring, men der er fortsat be-
hov for arbejdskørsel på strækningen. 

 
o Der skal under arbejdets udførelse ved Nærum Station tages hensyn til de bløde 

trafikanter i forbindelse med togtrafikken og bustrafikken samt cyklister på cykelsti 
langs Helsingør-motorvejen. 

 
o Nord for Skodsborgvej stiger terrænet kraftigt ca. 2,5 m, hvilket vanskeliggør led-

ningsarbejdet. 
 
o Eksisterende vejafvanding og dræn langs Helsingørmotorvejen ligger nord for 

Skodsborgvej i skråningsfoden af jordvold langs med tilkørselsrampen til motorve-
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jen samt i skråningsfoden langs med frakørselsrampen fra motorvejen (til Skods-
borgvej). Dette medfører at et evt. tracé nord for Skodsborgvej skal ligge i jordvold.   

 
o Ved krydsning af tilkørselsrampen til Helsingør-motorvejen vil det være nødvendigt 

at udføre arbejdet som en styret boring. 
 
o Nord for tilkørslen til motorvejen er der et grønt bevokset område, som ligger me-

get højt i forhold til Søllerød Kirkesti, hvorfra ledningen skal føres. Passage igen-
nem området besværliggøres heraf, idet arbejdet enten skal udføres som styret 
underboring i stor dybde eller ved opgravning i stor dybde. 

 
o Den samlede strækning er ca. 150 m længere end tracé 1. 
 
o Derudover skal det også være muligt til enhver tid at kunne få adgang til lednings-

tracéet for service af udluftnings- og rensebrønde uden de større vanskeligheder. 
Dette vil ikke være muligt ud fra det angivne tracé. 

 
o Ledningstracéet vil langs med Helsingørmotorvejen skulle etableres på arealer, 

der ikke tilhører projektets parter med evt. erstatninger til følge. 
 
o Alt i alt er der store hensyn at skulle tage til eksisterende ledninger, Nærumbanen, 

Helsingør-motorvejen, tilkørsel til motorvejen, de bløde trafikanter og det kuperede 
terræn, som alt sammen bidrager til at gøre tracéforslaget økonomisk ufordelag-
tigt. 

 
3.2 Krydsning af trafikale anlæg 

Trykledningstracéet fra Lundtofte Renseanlæg til Kalvemosen skal krydse følgende 
trafikale anlæg: 
 
• Helsingør-motorvejen 
• Nærumbanen 
• Skodsborgvej 
 
Helsingør-motorvejen 
Der foretages krydsning under Helsingør-motorvejen igennem viadukt for cyklister og 
fodgængere. Viadukten er ca. HxB = 3,5x4 m. En eksisterende kloakledning passerer 
igennem viadukten i dens nordlige side i dimension Ø1100 BT. Det vurderes umid-
delbart muligt at foretage passage igennem viadukten i dennes sydlige side, skønt 
der er snæver plads. 

Der skal i detailfasen rekvireres detailtegninger over design af viadukt hos Vejdirekto-
ratet til undersøgelse af viaduktens fundering. Som udgangspunkt forventes led-
ningskrydsningen udført ved opgravning. Derudover skal Vejdirektoratet ansøges om 
tilladelse til krydsning under motorvej. 

Dernæst skal der i detailfasen foretages opmåling af den eksisterende kloakledning, 
således at dens nøjagtige placering er kendt i forhold til viadukten og i dybden. Heref-
ter kan det nøjagtigt vurderes, hvorledes trykledningen kan føres igennem viadukten 
uden at beskadige eksisterende kloakledning samt fundament for viadukten. 
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Hvis det i detailfasen viser sig umuligt at foretage etablering af trykledning ved siden 
af kloakledning ved opgravning, kan det alternativt blive nødvendigt at foretage led-
ningsetablering ved mikrotunnelering uden jordfortrængning under Helsingør-
motorvejen. 

Nærumbanen 
Nærumbanen hører ind under Hovedstadens Lokalbaner, der skal have tilsendt pro-
jekttegninger til kommentering. Gældende regler, der skal overholdes ved krydsning 
af Nærumbanen, er Banenorm BN1-13-1, som kan rekvireres hos Banedanmark.  

Af Banenormen gælder følgende krav til ledningskrydsning af Nærumbanen: 

• Trykledninger skal anbringes i et beskyttelsesrør. 
• Maks. jorddækning 6,0 m. 
• Maks. rørdiameter 1.100 mm. 
• Jorddækning/rørdiameter > 2,0. 
• Beskyttelsesrør i plast skal udføres i materiale PE100 Pn10. 
• Beskyttelsesrør må ikke være af beton. 
• Beskyttelsesrør for trykledninger skal etableres med et fald på min. 3 promille. 
• På beskyttelsesrøret for trykkloakledninger skal der i den ene ende etableres en 

brønd uden for skel til afledning af væsker ved et eventuelt brud. I den anden ende 
skal beskyttelsesrøret lukkes væsketæt omkring medierøret. Brønden skal udfor-
mes som en nedstigningsbrønd, så den også kan bruges til kontrol, inspektion og 
rensning af tilsluttede ledninger mv. 

• For ledninger med indvendig diameter d ≥ 0,5 m skal der udføres en geoteknisk 
undersøgelse til vurdering af jordbunds- og grundvandsforholdene, herunder om 
primære eller sekundære vandspejl vil medføre en risiko for banens stabilitet under 
arbejdets udførelse. 

• Tværgående ledninger skal lægges vinkelret på sporet med en afvigelse på højst 
15º. 

• Tværgående eksterne ledninger skal lægges under kabler og ledninger, der går 
langs sporet. 

• Tværgående ledningsanlæg må ikke gå under sporskifter og sporskæringer. 
• Ved ledningskrydsning af rørdimension >400 mm skal krydsningen udføres ved 

underboring eller gennempresning uden jordfortrængning. 
• Ved udførelse af underboring og gennempresning uden jordfortrængning skal af-

standen fra laveste skinneoverkant til øverste overflade på tværgående lednings-
anlæg mindst være 2,0 m. 

• Inden udførelse af opgravningsfri ledningsetablering med en åben bore- eller gra-
vefront skal et eventuelt grundvandsspejl være sænket til under rørets bund på he-
le den opgravningsfri ledningsstrækning. 

• Ved en ubemandet underboring eller gennempresning skal der til enhver tid være 
en prop af jord i fronten af røret med en længde på 4 gange rørets diameter. 

• Presse- og modtagegrube for eksterne ledninger skal etableres uden for skel, dog 
maks. 25 m fra skel. Begge gruber skal være udgravet, inden den opgravningsfri 
ledningsetablering påbegyndes. 

 
Skodsborgvej 
I Skodsborgvej påtænkes arbejdet udført enten ved opgravning eller ved styret un-
derboring. For vurdering af, hvilken udførelsesmetode der er mest fordelagtig, skal 
der tages hensyn til følgende forhold: 
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• Der findes en række eksisterende gasledninger i Skodsborgvej (ca. 5 stk.). 
• Ny trykledning skal etableres langs med et lyslederkabel. 
• Der skal foretages krydsning af eksisterende vand, regnvand Ø400 BT, kloak 

Ø800 BT og elledninger. 
• Ved udførelse af styret boring i dimension Ø560 el. Ø630 mm PE med jordfor-

trængning skønnes der umiddelbart at være behov for en jorddækning fra under-
side eksisterende ledninger til overside ny trykledning på min. 2,0 m. Det vil bety-
de, at trykledningen skal etableres i en jorddybde under Skodsborgvej på ca. 6,0 
m, og at den styrede underboring skal udføres på en strækning af ca. 50 m for at 
afslutte ca. 1,5 m under terræn på hver side af Skodsborgvej. 

• Ved udførelse af styret underboring er der risiko for, at den styrede boring påtræf-
fer en stor sten e.l., som nødvendiggør opgravning og fjernelse af sten. 

• Ved udførelse af trykledning ved opgravning skal der foretages omlægning af tra-
fikken. 

• Ved udførelse af trykledning ved opgravning skal der foretages afstivning af led-
ningsgraven med f.eks. gravekasse, spuns eller træafstivning. I den forbindelse er 
det ligeledes nødvendigt at foretage ophængning/afstivning af de mange krydsen-
de ledninger og kabler på tværs af ledningsgraven. 

• Ved udførelse af trykledning ved opgravning kan det blive nødvendigt at foretage 
overpumpning af spildevand og regnvand på en delstrækning. 

• Arbejdets varighed ved krydsning af Skodsborgvej forventes at være ca. 2 uger 
længere ved opgravning frem for ved styret underboring. 

 
På baggrund af ovenstående vurderes det umiddelbart at være fordelagtigt både 
tidsmæssigt, økonomisk og udførelsesteknisk at foretage krydsning af Skodsborgvej 
ved styret underboring. Dog er der en risiko forbundet med udførelse af styret under-
boring i tilfælde af, at opgravning bliver nødvendig for at frigrave store sten e.l.  
 

3.3 Krydsning af vandløb 

Trykledningstracéet fra Lundtofte Renseanlæg til Kalvemosen skal krydse følgende 
vandløb: 
 
• Mølleåen 
• Kikhanerenden.  
 
Mølleåen 
Mølleåen er optaget som et offentligt vandløb i det tidligere Københavns Amt, nu be-
nævnt Region Hovedstaden. Fra 2007 er Lyngby-Taarbæk Kommune vandløbsmyn-
dighed for den del af Mølleåen, der ligger inden for kommunegrænsen. 

Mølleåen er stationeret med station 0 i et punkt, der er beliggende i Furesø ud for 
Hjortholm og 50 m nord for gangbro over Mølleåen ved Hjortholm. Endepunktet er 
stationeret med station 13.560 og er beliggende ved udløbet i Øresund ved Strand-
møllen. 

Strømløbet gennem Lyngby Sø kan ikke fastlægges nøjagtig, men afstrømningen må 
antages at forgå på en strækning af ca. 1.400 m, hvorfor stationering ved Søprome-
naden, hvor åen løber ud af Lyngby sø, er fastsat til station 3.600. 

Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i meter. 
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Vandløbet er ved gangbro over Mølleåen ved Lundtofte Renseanlæg stationeret i sta-
tion 9.872. Kote til underside brodæk er registreret til 10.30 m DNN. Den regulativ-
mæssige bundkote af vandløbet er registreret til kote 7,70 m DNN i station 9.872, 
mens den er registreret til kote 7,52 m DNN i station 10.782. Bundbredden af Møl-
leåen er registret til 3,2 m i station 9.872, mens den er registreret til 5,0 m i station 
10.782. Anlægget er begge stedet noteret til 1,5. 
 
Der skal søges tilladelse til krydsning af Mølleåen udført ved styret underboring hos 
Lyngby-Taarbæk Kommune, Natur & Miljø, herunder høres om evt. krav ved kryds-
ning. 
 
Kikhanerenden 
Kikhanerenden er optaget som et offentligt vandløb i Rudersdal Kommune, der er 
vandløbsmyndighed. 

Kikhanerenden udspringer i Søllerød-bakkerne øst for Attemosevej. 

Navnet Kikhane henviser sandsynligvis til bækkens udløb i Vedbæk-bugten, da "kik" 
betyder en lille vig. Andet led "hane" betyder et bugtet vandløb.  

Kikhanerenden lå indtil 1950'erne som et naturligt vandskel i det skovrige og kupere-
de landskab. Men i takt med den kraftige bebyggelsesudvikling efter krigen blev vand-
løbet i 1955 rettet ud og siderne flisebeklædt for at kunne fungere som spildevandsaf-
ledning.  

Siden har Rudersdal Kommune renset vandløbet og ført det tilbage til et mere oprin-
deligt, bugtet vandløb. Vådområderne er blevet renset op, vegetationen plejes, og der 
er plantet nye træer og sat ørreder ud i vandløbet.  

I dag er der et frodigt, grønt miljø omkring Kikhanerenden, og dyre- og planteliv er 
vendt tilbage.  

Der skal søges om tilladelse til krydsning af Kikhanerenden hos Rudersdal Kommu-
ne, Natur & Miljø, herunder høres om evt. krav ved krydsning. 
 

3.4 Eksisterende ledninger 

Der skal ved arbejdets udførelse tages hensyn til eksisterende ledninger og kabler, 
der dels ligger parallelt med nyt ledningstracé og dels krydser nyt ledningstracé. 
 
I forbindelse med detailprojektering skal der afholdes et ledningsejermøde, hvor det 
endelige tracé fremlægges og ledningsejernes kommentarer til tracéet samt krav til 
udførelsen drøftes. 
 
Derudover skal der under detailprojekteringsfasen tages kontakt til Forsvaret for op-
lysninger om særlige ledninger, der evt. er beliggende i det valgte tracé, og som ikke 
oplyses via LER. 
 
På Lundtofte Renseanlægs område findes der et begrænset antal ledninger, der skal 
tages hensyn til langs med det nye ledningstracé. Det drejer sig om en Ø32 PEM 
vandledning samt en Ø1450 BT spildevandsledning.  
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Ved krydsning af Helsingør-motorvejen skal der foretages krydsning og parallelføring 
med en regnvandsledning i dimension Ø1100 BT. 
 
Vest for Helsingør-motorvejen og frem til campingpladsen ved Ravnebakken skal der 
foretages krydsning af lyslederkabel og stærkstrømskabler samt Sjælsø vandled-
ningstracé bestående af 2 stk. Ø800 bonnaledninger. Bonnarør er jernrør, som er 
indstøbt i et armeret betonrør. Samlingen sker ved hjælp af en gummiring, som sæt-
tes på enden af røret og derefter presses ind i en muffe. I nord-sydgående sti til Rav-
nebakken campingplads skal trykledningen etableres parallelt med telekabel og gas-
ledning. 
 
Fra campingpladsen og frem til krydsning med Nærumbanen skal trykledningen etab-
leres parallelt med telekabel, og der skal foretages krydsning af el- og teleledninger 
samt lyslederkabel. 
 
Vest for Nærumbanen og frem til Skodsborgvej skal der foretages parallelføring med 
vandledning, gasledning, lyslederkabel, fjernvarmeledninger, teleledning og elkabel. 
Derudover skal der foretages krydsning af el- og teleledninger, lyslederkabel, vand-
ledning og gasledning. 
 
I Skodsborgvej skal der foretages krydsning af en Ø800 BT kloakledning, en Ø400 BT 
regnvandsledning, gasledninger, vandledninger og elkabler. Derudover skal der fore-
tages parallelføring med el- og teleledninger samt lyslederkabel. 
 
Nord for Skodsborgvej og frem til Attemosevej skal der foretages krydsning med lys-
lederkabel, tele- og elledninger, kloakledning samt afværgeledning for vand. Derud-
over skal der foretages parallelføring med kloakledning, afværgeledning for vand, 
vandledning, fjernvarmeledninger samt elkabler. 
 
I Attemosevej skal der foretages krydsning af elkabler og gasledninger. 
 
Vest for Attemosevej og frem til Kalvemosen skal der foretages parallelføring af el-
ledninger og afværgeledning for vand. 

 
3.5 Anlægstekniske hensyn 

Generelt skal arbejdet udføres ved opgravning, hvor trykledningen udføres med en 
jorddækning på ca. 1,0 m. Det svarer til en samlet udgravningsdybde på ca. 1,7 m. 

Et typisk ledningstværsnit fremgår af bilag nr. 3.2. 

Det er dog ikke muligt at foretage opgravning langs hele tracéet. Det drejer sig om 
krydsning af Mølleåen, Nærumbanen og Skodsborgvej, hvor det er nødvendigt at fo-
retage ledningsetablering ved opgravningsfrie metoder. 

Derudover kan det være nødvendigt lokale steder ved ledningskrydsning af eksiste-
rende ledningstracéer at foretage krydsning ved gennempresning af et foringsrør, i 
stedet for at foretage ophængning af kabler og ledninger samt understøtning. Dette vil 
blive drøftet i samråd med de respektive ledningsejere på et ledningsejermøde. 
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Mølleåen 
Ved krydsning af Mølleåen er det nødvendigt at foretage ledningsetablering ved op-
gravningsfri metode. Krydsning af Mølleåen foreslås udført ved styret boring. 

Styret boring er en ledningsunderføringsmetode, der anvendes til boring for og itræk-
ning af kabler, PE-rør og eventuelt stålrør. Fleksible borerør gør det muligt at bore i 
krumme linjer. Det styrbare borehoved er forsynet med en sender, der via en søger 
på jordoverfladen giver operatøren oplysninger om dybde og hældning og dermed en 
mulighed for en eventuel nødvendig korrektion af borehovedet. 

Boringen udføres over 2 eller flere omgange. Først bores der et pilotrør igennem ved 
hjælp af et roterende borerør med et styrbart borehoved. Når pilotboringen er udført, 
monteres der en udvider, en såkaldt reamer, der sammen med et medierør trækkes 
tilbage til udgangspunktet for boringen. 

Under boreprocessen tilføres der vand eventuelt tilsat bentonit eller andet additiv til 
transport af borematerialer og til stabilisering af boretunnelen. 

Boringen kan udføres fra og til jordoverfladen, fra en start- til en modtagegrube eller 
en kombination heraf. 

I det aktuelle tilfælde ved krydsning af Mølleåen skal startgruben med opstilling af bo-
rerig etableres på markareal nord for Mølleåen og Mølleåstien mens modtagegruben 
etableres på Lundtofte Renseanlæg. Fra modtagegruben foretages itrækning af PE-
rør, som kan ligge på renseanlæggets område som en sammensvejst ledning a ca. 
150 m’s længde. 

Af afsnittet over Geotekniske forhold fremgår det, hvilke oplysninger der er tilgænge-
lige på nuværende tidspunkt over de funderingsmæssige forhold. Men det vil i detail-
fasen være nødvendigt at udføre geotekniske undersøgelser til vurdering af de geo-
logiske forhold, herunder fundering og opdriftssikring af trykledningen. Det skal såle-
des i detailfasen undersøges, i hvilken dybde trykledningen skal etableres for at sikre 
en stabil ledning med evt. luftfyldte rør. Derudover skal det ligeledes i detailfasen un-
dersøges, hvorvidt jorden er bæredygtig og kan bære en vandfyldt plastledning. 

Baseret på de foreliggende oplysninger omkring de geotekniske forhold skønnes de 
geologiske forhold at bestå af et øvre ca. 3 m tørve- og gytjelag efterfulgt af et ca. 15 
m smeltevandssand- og morænegruslag.  

Ved styret boring af en Ø560 PE-trykledning er det nødvendigt at foretage forreaming 
med et borehoved i dim. ca. Ø730 mm. 

I tilfælde af at der påtræffes forhindringer i jorden, er der følgende muligheder: 

• Pilotrøret trækkes lidt tilbage og forsøger at passere forhindringen ad et andet tra-
cé. 

• Alternativt udføres et nyt tracé på tværs af Mølleåen i en afstand af f.eks. 5-10 m 
fra det oprindelige tracé. 

• Såfremt ovenstående ikke kan lade sig gøre, kan opgravning blive nødvendig, hvor 
forhindringen bortgraves. 
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På strækningen nord for Mølleåen forekommer der store terrænstigninger, hvilket 
medfører, at boreriggen skal placeres i tilpas lang afstand fra Mølleåens dybdepunkt 
(dvs. på markareal nord for Mølleåen) for at sikre, at den styrede boring kan styres 
under Mølleåen. For udførelse af styret boring for en Ø560 mm PE-ledning gælder 
det, at bøjningsradius skal udføres med en radius på 100 m. Samtidig gælder det, at 
boreriggen kan udføre den styrede boring i en vinkel på op til ca. 23º i forhold til 
vandret. 

På baggrund af ovenstående vurderes det sandsynligt, at en styret boring kan gen-
nemføres under Mølleåen. Boringen er dog ikke risikofri, idet der kan forekomme 
komplikationer. Det er i forbindelse med arbejdets planlægning vigtigt at tilvejebringe 
et godt grundlag. I den forbindelse bør der udføres 2 geotekniske boringer langs tra-
céet for den styrede boring. 

Nærumbanen 
Ved krydsning af Nærumbanen er det nødvendigt at foretage ledningsetablering ved 
opgravningsfri metode. Krydsning af Nærumbanen foreslås udført ved gennempres-
ning efter pilotrørsmetoden med retningsstyring. 

Gennempresning efter pilotrørsmetoden er en laserstyret gennempresningsmetode, 
der er udviklet primært til præcisionsgennempresning af beton-, stål- og glasfiberrør 
mv. 

Styringen er baseret på en laserteknik samt et hydraulisk boreskjold. Lægningstole-
rancen sikres under hele gennempresningsforløbet ved en kontinuerlig kontrol og en 
eventuel korrektion af rørfronten. 

Først bores der et Ø110 mm pilotrør igennem ved hjælp af et roterende borerør med 
et styrbart borehoved. Når pilotboringen er udført, foretages gennempresning af et 
Ø711 mm stålrør, hvilket sker fra en hydraulisk presse- eller borerig. Et roterende bo-
rehoved i fronten af røret løsborer materialet, der bortskaffes fra rørfronten ved hjælp 
af en snegletransportør eller ved en opslæmning og spuling. 

Gennempresningen eller boringen udføres fra en startgrube. Benyttes der presserig, 
udføres gruben med afstivede side- og endevægge af hensyn til behovet for et veder-
lag og for en korrekt opstilling af presseudstyr. 

Modtagegruben anvendes til afmontering af borehovedet og kan udføres som en al-
mindelig opgravning, eller der kan sættes en brønd som modtagegrube. 

Efter gennempresning af stålrøret foretages indføring af først et Hobas glasfiberarme-
ret polyesterrør i dimension DN600 mm og efterfølgende et Ø560 mm PE-trykrør. Der 
må maksimalt være 20 mm afstand mellem Hobas-rørets yderside og stålrørets in-
derside. I modsat fald skal der foretages injicering mellem de to rør med betonskum. 

Hobas-røret kan udelades, men det forudsætter, at det ydre stålrør overholder krav til 
dels materialekvalitet og -tykkelse, som skal være korrosionstæt, samt dels til svejs-
ninger, der skal overvåges af en ekstern konsulent, f.eks. Force Instituttet.  
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Som følge heraf kan det ofte være en økonomisk fordel at anvende 3 rør, således at 
det ydre stålrør blot anvendes som et rør til gennemførelse af gennempresning under 
Nærumbanen, mens det midterste rør (Hobas-røret) anvendes som et beskyttelsesrør 
for trykledningen.  

Der skal på den ene side af jernbanen etableres en sladrebrønd, hvortil Hobas-røret 
tilsluttes, således at evt. indtrængning af grundvand kan tilsluttes et langsgående ba-
nedræn. 

Startgrube for gennempresning vurderes at skulle etableres med HxBxL på ca. 4x3x6 
m mens modtagegrube vurderes at skulle etableres med HxBxL på ca. 4x3x3 m. 

Ved krydsning af Nærumbanen skal startgrube og modtagegrube etableres uden for 
jernbanens matrikel, der i krydsningspunktet har en samlet bredde på 10 m. Startgru-
be etableres vest for Nærumbanen, mens modtagegrube etableres øst for Nærumba-
nen. Den samlede længde af gennempresningen bliver ca. 25 m. 

Af afsnittet over Geotekniske forhold fremgår det, hvilke oplysninger der er tilgænge-
lige på nuværende tidspunkt over de funderingsmæssige forhold. Men det vil i detail-
fasen være nødvendigt at udføre geotekniske undersøgelser til vurdering af jord-
bunds- og grundvandsforholdene, herunder om primære eller sekundære vandspejl 
vil medføre en risiko for banens stabilitet under arbejdets udførelse.  

Da gennempresningen udføres uden jordfortrængning, anses det ikke for at være et 
nævneværdigt problem ved påtræfning af forhindringer i undergrunden, idet disse i 
givet fald vil kunne bortgraves via borefronten. 

Skodsborgvej 
Ved krydsning af Skodsborgvej vurderes det nødvendigt at foretage ledningsetable-
ring ved opgravningsfri metode. Krydsning af Skodsborgvej foreslås udført ved styret 
boring. 

Selve metoden styret boring er beskrevet under underafsnittet Mølleåen. 

I det aktuelle tilfælde ved krydsning af Skodsborgvej skal startgruben med opstilling af 
borerig etableres syd for Skodsborgvej, mens modtagegruben etableres nord for 
Skodsborgvej. Fra modtagegruben foretages itrækning af PE-rør, som kan ligge hen 
over gangsti som en sammensvejst ledning a ca. 50 m’s længde. Eksisterende kloak- 
og regnvandsledninger er beliggende i en dybde af op til ca. 3,5 m under terræn. Ved 
udførelse af styret boring under eksisterende ledninger vurderes der umiddelbart at 
være behov for en fri lodret afstand på ca. 2,0 m for at undgå beskadigelse af eksiste-
rende ledninger. Det resulterer i, at den styrede boring skal udføres i en dybde af 6 m 
under terræn, hvor denne ligger dybest.  

Af afsnittet over Geotekniske forhold fremgår det, hvilke oplysninger der er tilgænge-
lige på nuværende tidspunkt over de funderingsmæssige forhold. Men det vil i detail-
fasen være nødvendigt at udføre geotekniske undersøgelser til vurdering af de geo-
logiske forhold, herunder fundering og opdriftssikring af trykledningen.  

Ved styret boring af en Ø560 PE-trykledning er det nødvendigt at foretage forream-
ning med et borehoved i dim. ca. Ø730 mm. 
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I tilfælde af at der påtræffes forhindringer i jorden, er der følgende muligheder: 

• Pilotrøret trækkes lidt tilbage og forsøger at passere forhindringen ad et andet tra-
cé. 

• Alternativt udføres et nyt tracé på tværs af Skodsborgvej i en afstand af f.eks. 5-10 
m fra det oprindelige tracé. 

• Såfremt ovenstående ikke kan lade sig gøre, kan opgravning blive nødvendig, hvor 
forhindringen bortgraves. 

 
Baseret på de foreliggende oplysninger omkring de geotekniske forhold vurderes de 
geologiske forhold at bestå af overvejende smeltevandssand. Det vurderes derfor at 
være gennemførligt at foretage en styret boring under Skodsborgvej. 

Rudersdal Kommune har gjord opmærksom på, at krydsning af Ø560 mm PE trykled-
ning under eksisterende kloak- og regnvandsledninger i ca. 6 m’s dybde i Skodsborg-
vej medfører, at evt. reparationer på trykledningen bliver meget omkostningsfulde.  

Det kunne i den forbindelse overvejes, at etablere trykledningen under Skodsborgvej i 
et foringsrør. Men det vil dog kræve, at der etableres et foringsrør i dimension Ø710 
mm, hvilket ikke kan gennemføres som en styret boring. Der er således tale om en 
helt anden udførelsesmetode, som medfører at arbejdet bliver meget omkostnings-
fuldt. Etablering af en foringsrør kan således ikke anbefales ud fra et økonomisk 
synspunkt, idet udgifterne til etablering af et foringsrør ikke modsvarer evt. udgifter til 
reparation af trykledning i Skodsborgvej. 

3.6 Arbejdsarealer 

Der er behov for et arbejdsareal til udførelse af ledningsarbejder fra Lundtofte Rense-
anlæg til Kalvemosen, som omfatter dels bredden af ledningsgraven og dels bredden 
af arbejdsvej langs ledningstracéet samt oplæg for råjords- og mulddepoter. 

På markarealer forventes arbejdet udført ved åben udgravning. Selve ledningsgraven 
skal etableres med en bundbredde på ca. 1,2-1,4 m og skråninger skønnes at kunne 
udføres med anlæg ½ (ler) – 1 (sand). For en udgravningsdybde på ca. 1,7-2,0 m, 
svarer det til en udgravningsbredde målt ved terræn på ca. 3-5 m. Dertil kommer 
pladsbehov til gravemaskine og jorddeponering. Der anslås et samlet behov for ar-
bejdsareal langs ledningsgraven på 10-12 m.  

For at begrænse udgravningsbredden skal der anvendes gravekasse på steder hvor 
arbejdsarealet er begrænset af hensyn til eksisterende ledninger, træbevoksning, ve-
je og stier mv. For at begrænse arbejdsarealet yderligere kan overskudsjord køres i 
jorddepot placeret udvalgte steder langs tracéet samt arbejdskørsel begrænses til at 
foregå i forlængelse af ledningsgraven. På disse strækninger forventes arbejdsarealet 
lokalt at kunne begrænses til ca. 3 m’s bredde. 

Forslag til placering arbejdsarealer langs tracéet inkl. skitser fremgår i bilag 5.  
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3.7 Kulturhistoriske og naturmæssige forhold 

Området mellem Lundtofte Renseanlæg og Kalvemosen er præget en række kultur-
historiske og naturmæssige værdier (se bilag nr. 3.3), der på grund af den intensive 
rekreative udnyttelse tillægges stor værdi. Det er dog lykkedes med det foreslåede 
tracé at friholde naturarealer beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3, be-
skyttede sten- og jorddiger samt fredede fortidsminder og deres beskyttelseszoner, 
for direkte påvirkning fra rørledningen. 
 
På korte strækninger ligger rørledningen tæt på beskyttede naturområder, og her ind-
bygges lerdæmninger i ledningsgraven med korte mellemrum, således, at lednings-
graven ikke kan lede vand bort fra naturområderne. 
 
Rørledningen vil ligge i fredet område på strækningen fra Lundtofte Renseanlæg til 
Ravnebakke og ligge i fredskov på flere strækninger, primært på den sydlige del af 
strækningen.  
 
Mølleåen 
Fra Lundtofte Renseanlæg mod nord passeres under Mølleåen, der er udpeget som 
Habitatområde. Mølleåen passeres ved styret boring fra arealerne inde på rensean-
lægget til nord for Mølleåstien, således at Habitatområdet ikke berøres. Mølleåen 
krydses ca. i station 10.317, hvor den regulativmæssige bundkote er ca. 7,62 m DNN 
svarende til kote ca. 7,55 m DVR. Da der er tykke gytjelag her, udføres der undersø-
gelse af geotekniske forhold, og ledningen lægges i stabile lag, der ikke står i direkte 
hydraulisk forbindelse med Mølleåen. 
 
Vandløbsmyndigheden (Lyngby-Taarbæk Kommune) skal tillade nedlægning af rør-
ledning under Mølleåen. 
 
Mølleåfredningen 
Rørledningen ligger inden for områder omfattet af Mølleåfredningen fra Lundtofte 
Renseanlæg til nord for Ravnebakke. Fra nord for Ravnebakke til Skodsborgvej ligger 
rørledningen kort øst for områder omfattet af Mølleåfredningen, Fra Søllerød Kirkesti, 
nord for Nærum og til Kalvemose ligger rørledningen imellem mindre fredede områ-
der, men uden at berøre disse direkte. 
 
Mølleådalen fra Lyngby Sø til Øresund blev fredet ved fredningskendelse af 16. janu-
ar 1998 og efterfølgende ændret ved Naturklagenævnets afgørelse af 15. februar 
2001. Formålet med fredningen er at sikre og bevare området og dets væsentlige kul-
turhistoriske, landskabelige og naturhistoriske værdier, samt at fastholde og regulere 
almenhedens ret til færdsel i området. 
 
Fredningen forhindrer som hovedregel beplantning, terrænændring, bebyggelse mv., 
medmindre der er tale om foranstaltninger, der udføres som led i en plejeplan til for-
bedring af den naturhistoriske, kulturhistoriske eller landskabelige værdier. 
 
Der kræves desuden Fredningsnævnets godkendelse til fældning eller beskæring af 
træer uden for statsskovens arealer, medmindre træerne udgør en risiko for færdsel, 
installationer eller bygninger. 
 
Det fremgår desuden af fredningsbestemmelserne, at offentligheden har ret til at fær-
des til fods på de offentlige veje og stier i området. 
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De her planlagte indgreb gennemføres med henblik på at forbedre naturforholdene i 
Mølleåen, men de er ikke indarbejdet i en plejeplan. Planen for projektet ” Mere rent 
vand i Mølleåen” er dog frembragt af plejemyndighederne i samarbejde, for de her 
berørte arealer er det Skov- og Naturstyrelsen og Rudersdal Kommune, og vil blive 
forelagt lodsejere og Danmarks Naturfredningsforening. Planen lever således op til 
kravene til udarbejdelse af en plejeplan. 
 
Planen bør derfor forelægges Fredningsnævnet med henblik på en udtalelse, om den 
udarbejdede plan kan gøre det ud for en plejeplan, eller der vil kræves en behandling 
med henblik på opnåelse af dispensation fra fredningsbestemmelserne. 
 
Kikhanerenden 
Kikhanerenden passeres, hvor stien krydser Kikhanerenden. På denne strækning har 
Kikhanerenden et meget lille opland og er derfor tørlagt størstedelen af året. Rørled-
ningen nedlægges derfor ved almindelig nedgravning, og vandløbet reetableres efter-
følgende. 
 
Vandløbsmyndigheden (Rudersdal Kommune) skal tillade den krydsende rørledning. 
 
Fredskov 
Rørledningen er søgt placeret i åbne dele af skoven eller langs stier, men på en 
strækning øst for Helsingør-motorvejen ligger rørledningen i skov. Det er vurderet, at 
bevoksningen her har lav naturmæssig værdi. 
 
Nedenfor er angivet de steder, hvor rørledningen er beliggende på matrikler, der også 
indeholder tinglyst fredskovspligt.  
 
Ejerlav 
nr. 

Matr. 
nr. 

Skovareal Totalt 
areal 

Karakter af påvirkning Meter i fred-
skov 

66 3ct 56.212 167.166 Næsten hele tracéen i fredskov 340

79 6at 15.000 186.763 Fredskov berøres ikke -

66 3cæ 3.800 11.884 Fredskov berøres ikke -

66 3cv 17.800 55.753 Nordligste del fredskov 30

66 3cu 18.000 59.199 Store dele af tracé i fredskov 140

66 3a 84.400 388.021 Østlig halvdel i fredskov 95

66 6ah 25.000 28.121 Hele tracéen i skel til fredskov 100
Tabel 3 Matrikler berørt af rørledningens servitutbælte, der indeholder tinglyst fredskovspligt, 

samt omfang af berørt fredskov. 
 
Som det fremgår af tabel 1 vil godt 700 m af rørledningen ligge helt eller delvist i fred-
skov. På disse arealer skal der søges om dispensation fra fredskovspligten hos Skov- 
og Naturstyrelsen, Hovedstaden. Da dispensationen også berører skovdistriktets eg-
ne arealer, skal dispensationen for disse arealer gives endeligt fra Skov- og Natursty-
relsen, Natur og Friluftsliv. 
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Der kan i forbindelse med dispensationen blive stillet krav om etablering af erstat-
ningsskov på 2 gange det servitutbelagte areal i fredskov. Det vurderes, at rørlednin-
gens servitutbælte vil berøre ca. 2.600 m2 fredskov, således at krav om erstatnings-
skov maksimalt kan blive ca. 0,52 ha. 
 
Da størstedelen af rørledningen nedlægges i eksisterende sti uden skade på eksiste-
rende bevoksning, er det muligt for Skov- og Naturstyrelsen at frafalde krav om er-
statningsskov for disse arealer.  
 
Kalvemosen 
Etablering af udløbsbygværk i Kalvemosen vil kræve vandløbsmyndighedens tilladel-
se i henhold til Vandløbsloven. Denne tilladelse vurderes med fordel at kunne be-
handles som en del af vandløbsreguleringssagen. Der kræves desuden dispensation 
fra beskyttelse i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. 
 

3.8 Arkæologiske forhold 

Der er rettet forespørgsel til Hørsholm Egns museum for en vurdering om behovet for 
arkæologisk overvågning i forbindelse med etablering af trykledningen fra Lundtofte 
renseanlæg til Kalvemosen.  

I forbindelse med detailprojektering af ledningstracéet skal digitale ledningsplaner 
fremsendes til Hørsholm Egns museum, for undersøgelse af om der langs tracéet er 
kendskab til særlige arkæologiske fund som f.eks. bopladser med kulturlag, begravel-
ser eller lign.  

Derudover skal der i forbindelse med anlægsarbejdet foretages arkæologisk over-
vågning af ledningstracéet. Det arkæologiske arbejde omfatter overvågning af muld-
afrømningen og mindre undersøgelser af de jordfaste fortidsminder, der måtte blive 
påtruffet i forbindelse hermed.  

Hørsholm Egns museum har fremsendt et overordnet budgetoverslag i forbindelse 
med en arkæologisk overvågning. Budgettet omfatter ikke udgifter til gravemaskine 
og elektronisk indmåling af fortidsmindespor, idet det forudsættes, at dette arbejde 
udføres af anlægsentreprenøren. Budgetrammen er oplyst til ca. 218.000,- ekskl. 
moms, som inkluderer mindre og ukomplicerede arkæologiske undersøgelser i for-
bindelse med anlægsarbejdet. Såfremt der påtræffes særlige gravfund anslås udgif-
ten at øges med ca. 70.000,- kr. pr. grav ekskl. moms. 

3.9 Jordbundsforhold 

Der er indhentet oplysninger om jordbundsforholdene i forbindelse med etablering af 
spildevandstrykledningen fra Lundtofte Renseanlæg til Kalvemosen. Ledningen ud-
formes som en svejst trykledning af PEH med en diameter på Ø560 eller Ø630 mm. 
Den projekterede placering fremgår af bilag nr. 3.4 og 3.5. Bilag nr. 3.5 er baseret på 
GEUS' Jupiterbase samt Grontmij │Carl Bros lokalarkiv. 

Nedenfor er ledningstracéet fra Lundtofte Renseanlæg til Kalvemosen opdelt i områ-
de I, II, III og IV og beskrevet for hvert område. 
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Område I - II (Lundtofte Renseanlæg – Mølleåen – motorvejen) 
På bilag nr. 3.5 ses fordelingen af jordarter, som træffes lige under muld-/fyldlaget. 
Syd for Mølleåen ses spildevandsledningen således at gennemløbe et område med 
glacialt smeltevandsgrus (DG). I de markerede boringer 756-758 betegnes aflejrin-
gerne under muld-/fyldlaget overvejende som sand, der strækker sig til en dybde af 
17-30 m under terræn. Sandet består højst sandsynligt af glacialt smeltevandsand 
(DS), som evt. overlejres af et forholdsvis mindre lag postglacialt ferskvandssand i 
selve Mølleådalen. 
 
Glacialt smeltevandssand og -grus over grundvandsspejlet giver normalt ikke de store 
funderingsproblemer. 
 
Hvor ledningen skal føres under selve Mølleådalen, vil der imidlertid være risiko for at 
påtræffe postglacialt ferskvandgytje (FP) eller tørv (FT). I boring 727 og 755 ses såle-
des tørvelag på 2-3 m’s tykkelse, hvorunder følger sand/smeltevandssand med sten 
og glacialt morænegrus til 17-26 m’s dybde under terræn. Lignende sand-
/grusaflejringer må forventes under Mølleådalen, der hvor ledningen krydser denne. 
 
Såfremt ledningen placeres i et tørve-/gytjelag, kan det blive nødvendigt med speciel-
le funderingstiltag, medmindre tørve-/gytjelaget bortgraves og ledningen placeres i de 
underliggende sand-/grusaflejringer. . 
 
På nordsiden af Mølleådalen og under motorvejen til punkt II løber ledningen gennem 
områder med moræneler (ML) og smeltevandssand (DS). I boring 366 når sand-
/grusaflejringerne til en dybde af omkring 28 m under terræn. Hvor ledningen er tæt-
test på Mølleådalen, kan der evt. optræde mindre tørve- eller gytjeaflejringer. 
 
Moræneler er normalt velegnet til fundering. 
 
Område II – III (Motorvejen – Kikhanerenden) 
Ifølge jordartskortet på bilag nr. 3.5 vil ledningen udelukkende gennemløbe områder 
med glacialt smeltevandssand (DS) under det øvre muld-/fyldlag på strækningen mo-
torvejen-Kikhanerenden. Hvor ledningstracéet ligger tæt på det aflange område med 
ferskvandssand (FS) vest og syd for Nærum Station, kan der eventuelt optræde post-
glaciale ferskvandsaflejringer som tørv og gytje. Øverst i boring 367 ses således et 
1,3 m tykt lag tørv.  
 
Glacialt smeltevandssand over grundvandsspejlet giver normalt ikke de store funde-
ringsproblemer. 
 
Der kan eventuelt optræde mindre og ganske stenrige områder som i boring 5503, 
hvor der også ses en del smeltevandssilt (DI), der eventuelt kan give funderingspro-
blemer. I boring 79.472, som omfatter en hel del boringer i forbindelse med et større 
byggeri, ses ligeledes mindre områder med smeltevandssilt samt med moræneler, 
─sand og ─grus, der normalt ikke giver funderingsproblemer. 
 
I flere af områdets boringer har det øverste muld-/fyldlag desuden tykkelser på om-
kring 0,5-2 m. I boring 79.472 er der endda truffet fyldlag på op til 4,8 m’s tykkelse i 
forbindelse med tidligere kloakledninger. 
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Område III – IV (Kikhanerenden – Kalvemosen) 
Hvor ledningstracéet krydser Kikhanerenden, kan der optræde tykke lag af postglaci-
alt ferskvandsgytje (FP) og tørv (FT). I boring 365 ses således øverst et 4,5 m tykt 
tørvelag, som underlejres af 3,5 m ferskvandssand, hvorunder følger glacialt smelte-
vandssand til 35 m under terræn. Kikhanerenden og de nærliggende søer med bl.a. 
Kalvemosen er del af en større glacial tunneldal. Disse tunneldale kan på visse 
strækninger være ganske overdybet med deraf følgende dybe søer, hvor tykke gytje- 
/tørvelag kan dannes. 
 
Sådanne gytje-/tørvelag kan kræve specielle funderingstiltag. 
 
Fra nordsiden af Kikhanerenden og hen til Kalvemosen gennemløber ledningstracéet 
et område med moræneler, idet der dog træffes ferskvandstørv i kanten af en mindre 
sø, lige inden tracéet når Kalvemosen.  
 
Moræneler er normalt velegnet for fundering. 
 
Geotekniske og miljøundersøgelser 
Baseret på ovennævnte gennemgang af tracéet samt valg af anlægsteknisk udførel-
sesmetode er det nødvendigt at foretage geotekniske og miljøtekniske undersøgelser 
til bestemmelse af de geotekniske forhold samt evt. forureninger. 
 
Det anbefales at der udføres følgende geotekniske boringer: 
 
Mølleåen: 2 stk. hhv. nord og syd for Mølleåen 
Nærumbanen: 2 stk. hhv. øst og vest for banen 
Skodsborgvej: 2 stk. hhv. nord og syd for Skodsborgvej 
Kikhanerenden: 2 stk. hhv. nord og syd for renden 
Strækningen mellem Mølleåen og Helsingør motorvejen: 2 boringer 
Strækningen mellem Helsingør motorvejen og Nærumbanen: 3 boringer 
Strækningen mellem Nærumbanen og Skodsborgvej: 2 boringer 
Strækningen mellem Skodsborgvej og Kikhanerenden: 2 boringer 
Strækningen mellem Kikhanerenden og Kalvemosen: 3 boringer 
 
Der skal gøres opmærksom på, at det på nuværende tidspunkt er uvist, om det er 
muligt at udføre en geoteknisk boring nord for Mølleåen, dels af hensyn til fremkom-
meligheden samt dels af hensyn til evt. krav stillet af frednings- og miljømyndigheder-
ne.  
 
Det anbefales ligeledes, at der udføres miljøtekniske undersøgelser i hovedparten af 
boringerne med undtagelse af de steder hvor arbejdet udføres ved opgravningsfri me-
tode. 
 
Sammenfatning 
Langt den største del af ledningstracéet gennemløber områder med smeltevands-
sand lige under muld-/fyldlaget. Tracéet krydser dog et mindre område med smelte-
vandsgrus/-sand mod syd og et noget større område med moræneler mod nord. 
 
Smeltevandssand/-grus over vandspejlet samt moræneler er normalt velegnet til fun-
dering. 
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Hvor tracéet krydser Mølleådalen, Kikhanerenden og løber tæt på søer og lavninger 
med postglaciale ferskvandsaflejringer, kan det derimod blive nødvendigt med speci-
elle funderingstiltag, da ledningen her skal krydse forholdsvis tykke gytje-/tørvelag. 
 
Endelig skal det bemærkes, at i bebyggede områder eller tæt på disse, viser boringer 
i nærheden af tracéet muld-/fyldlag på op til to m’s tykkelse. Skal spildevandslednin-
gen krydse tidligere eller eksisterende ledninger, kan disse ligeledes være dækket af 
betydelige fyldlag. 
 

3.10 Lodsejerforhold 

Ledningstracéet er placeret igennem arealer med matrikelnumre som vist på bilag nr. 
3.6 og 3.7. Der er ved udpegning af berørte matrikler taget udgangspunkt i tinglysning 
af et 4 m bredt servitutbælte, med 2 m på hver side af rørledningen midterlinje. 
 
Ud fra kommunens kendskab til ejerforhold kan det opgøres, at langt størstedelen af 
de berørte arealer ejes af Rudersdal Kommune, Vej, og Jægersborg Statsskovdistrikt 
(Skov- og Naturstyrelsen, Hovedstaden).  
 
På en 10 m lang strækning ligger rørledning på areal ejet af Lokalbanen, og på en ca. 
100 m lang strækning så tæt på skel til areal ejet af vandforsyning, at der vil skulle 
tinglyses servitut på en tynd bræmme af dette areal. 
 
Endelig berøres en privat lodsejer, i form af fællesarealer tilhørende en grundejerfor-
ening, på en ca. 2 m lang strækning gennem den yderste spids af matriklen. 
 
Størstedelen af de berørte arealer tilhører således projektets parter. Det kan ikke 
undgås at krydse Lokalbanens areal, mens berøring af vandforsyningens areal er mi-
nimal og ikke umiddelbart vurderes som problematisk. Hvad den private matrikel an-
går, henligger den i dag som læhegn mellem bebyggelse og åbne arealer, og en re-
etablering må påregnes at indeholde genplantning af store buske eller lignende. 
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4 RØRLEDNINGENS DIMENSIONERING 

I dette afsnit vil dimensionering af pumpeledning fra Lundtofte Renseanlæg til Kalve-
mosen blive gennemgået.  

Dimensionering af trykledning fastlægges på baggrund af to alternativer svarende til 
en vandføring i intervallet hhv. 25-200 l/s og hhv. 25-300 l/s.  

Ved dimensionering af pumper tages udelukkende højde for en ledningsdimension 
baseret på en vandføring i intervallet 25-200 l/s. Der er ved pumpevalg tilstræbt en 
energioptimal løsning. 

Det forventes, at vandføring normalt vil være konstant ved 200 l/s eller ved 25 l/s i pe-
rioder, men med mulighed for at variere som angivet ovenfor. 

Udformning af pumpestation beskrives meget overordnet, idet det af Lundtofte Ren-
seanlæg er oplyst, at pumpestationen skal integreres med et nyt MBR-anlæg, som 
endnu ikke er skitseprojekteret af Lundtofte Renseanlæg. Dette arbejde starter først, 
når udledningstilladelsen til Kalvemosen foreligger. Derfor er det ikke muligt på nuvæ-
rende tidspunkt at udarbejde skitser over pumpestationens udformning.  

Nedenfor vil dog blive beskrevet behov for nødvendige rørinstallationer og rørdimen-
sioner, krav til pumpesumpvolumen samt det nødvendige pladsbehov for opstilling af 
pumper i den nye pumpestation. Der inkluderes også en overslagspris for bygnings-
værker i forbindelse med pumpestationen (som om pumpestationen bliver etableret 
separat, og ikke sammen med MBR anlægget). 

Derudover vil krav til udformning af udluftnings- og rensebrønde langs tracéet blive 
beskrevet på baggrund af et eksisterende terrænprofil samt mulige forslag til udform-
ning af udløbsbygværk i Kalvemosen. 

4.1 Dimensionering af ledning 

 Dimensionering af ledning tager udgangspunkt i at opnå en optimal vandhastighed og 
tryktab og dermed optimal anlægs- og driftsøkonomi.  

 
 Der er set på 3 alternativer: 
 
 1:  Maksimal vandføring på 200 l/s. 
 
 2:  Maksimal vandføring på 300 l/s. 
 

3:  Der tages udgangspunkt i en vandføring på 200 l/s, men det vurderes, om det 
vil være teknisk og økonomisk fordelagtigt at vælge en ledningsdimension, som 
også kan transportere 300 l/s med henblik på en senere opgradering af pumpe-
stationen. 

 
 For alle alternativer antages, at vandføringen i perioder (om vinteren) vil variere ned 

til 25 l/s. 
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 Desuden skal det sikres, at pumper kan starte momentant efter eventuel pumpe ned-
lukning. 

 
 Det bemærkes, at det pumpede vand er spildevand, som først er renset i et biologisk 

rensningsanlæg og herefter i et membrananlæg. Det forventes hermed, at det pum-
pede vand har meget lille indhold af opslæmmet materiale og dermed, at der er ringe 
risiko for aflejringer i trykrøret ved lav vandhastighed. 

 
En optimal vandhastighed angives ofte til 0,8 l/s til 1,4 l/s ud fra krav til selvrensning 
af ledningen. Dette krav til selvrensning kan dog lempes, idet det pumpede vand er 
relativt rent og der forventes derfor ikke specielle problemer med aflejringer ved 
pumpning ved den lave vandføring. 

 
I skemaet nedenfor ses vandhastighed og tryktab ved forskellige kombinationer af 
rørdimensioner og vandføring. For detaljer i beregninger se bilag nr. 4.1. 

 
Rørkvalitet 
  Q l/s Q l/s Q l/s 

Geometrisk 
løft 

Tryktab i ledning, længde 
3.900 m 

PN10,  100 25 200 300  25 l/s 200l/s 300l/s 

Dnom di v m/s v m/s v m/s M  M m   m 
500 440,6 0,2 1,3 2,0 17,5 0,3 17,0 38,1
560 493,6 0,1 1,0 1,6 17,5 0,1 9,5 21,1
630 555,2 0,1 0,8 1,2 17,5 0,1 5,2 11,5

Tabel 4 Vandhastigheder og tryktab ved forskellige kombinationer af rørdimensioner og 
vandføring. 

 
I alle tilfælde er der taget udgangspunkt i en PE100 ledning tryktrin PN10. Det anbe-
fales, at der benyttes stuksvejste samlinger. 

For alle alternativer er vandhastigheder og tryktab meget lave ved 25 l/s. Det vil der-
for være forholdene ved høj vandføring, som vil blive afgørende for valg af lednings-
dimension.  

Den lave vandhastighed vurderes ikke at have betydning, idet vandet dels er meget 
rent (ingen aflejringer), og dels at det ikke skal bruges til drikkevand. 

De 3 alternativer vurderes nedenfor, og forskelle i anlægsudgifter af de forskellige 
ledningsdimensioner sammenholdes i besparelser/ekstraudgifter til drift som følge af 
forskelle i pumpeløft. 

Baggrund for beregningerne er: 

− Anlægspriser ifølge V&S prisdatabog 2008 samt priser for rørleverandører. 

− Oplysning om ca. elpris fra Mølleåværket. 

− El-udgifter og hensættelser til udskiftning af ledning er beregnet. 

− Antagelser om inflation (3 %) og forrentning af opsparing (7 %). 



Rent vand i Mølleå-systemet 
Projektforslag 
 

 
Juni 2009 

  
 
 Side 31 
 

R:\Projects\GLO\30\30040401\06_Output\Hovedrapport\Final rapport Juni 2009\Mølleå - Projektforslag - Endelig udg. Juni 2009.doc  

− Levetid af ledning er 50 år. I beregningerne er medregnet et bidrag til opsparing til  
udskiftning af ledning. 

− Driften vurderes over en periode af 20 år. Dette er en antagelse af den periode, 
som (måske) vil gå, inden der vil brug for det ekstra rørvolumen. 

Alternativerne er opsummeret i skemaet nederst. 

Alternativ 1: 200 l/s 
Det bemærkes, at vandhastigheden er tilfredsstillende ved brug af en Ø500 mm, så-
vel som Ø560 mm ledning ved 200 l/s. Det bemærkes dog, at der er et højere (8,5 m) 
tryktab ved Ø500 mm ledningen.  

Der er foretaget en beregning af den ekstra udgift til anlæg af en Ø560 mm ledning i 
stedet for en Ø500 mm sammenholdt med besparelse i drift.  

Der henvises til beregningen i bilag nr. 4.2, som viser en besparelse på ca. 85.0000 
kr. ved anlæg af en Ø560 mm ledning i forhold til Ø500 mm over en 20-årig driftsperi-
ode. Priserne er således nogenlunde ens for de to rørdimensioner, mens den større 
dimension vil give mere fleksibilitet med hensyn til fremtidige udvidelser. 

For alternativ A anbefales derfor en Ø560 mm PE100, PN 10 ledning. 

Alternativ 2: 300 l/s 
Hvis vandføringen øges til 300 l/s (ved Ø560 mm ledning), stiger vandhastigheden til 
1,6 m/s, og tryktabet i røret stiger med ca. 12 m. 

Der er foretaget en beregning af den ekstra udgift til anlæg af en Ø630 mm ledning i 
stedet for en Ø560 mm ledning sammenholdt med besparelse i drift.  

Der henvises til beregningen i bilag nr. 4.3, som viser en besparelse på ca. 1,6 millio-
ner kr. ved en Ø630 mm ledning i forhold til Ø560 mm over en 20-årig driftsperiode. 

Det vurderes i denne situation, at det vil være rentabelt at forøge dimensionen til 
Ø630 mm, idet den forøgede anlægspris vil blive opvejet af besparelser i driftsom-
kostninger. 

For alternativ B anbefales derfor en Ø630 mm PE100, PN 10 ledning. 

Alternativ 3: 200 l/s med mulighed for at transportere 300 l/s 
Der er her taget udgangspunkt i en Ø560 mm ledning som under alternativ A (dvs. 
200 l/s). Ekstraudgiften til at forøge dimensionen til 630 mm (så ledningen er forbe-
redt til en eventuelt fremtidig kapacitetsforøgelse) er sammenholdt med besparelsen i 
elektricitet på grund af reduceret løftehøjde (4,5 m), når der gås fra 560 mm til 630 
mm. 

Der henvises til beregningen i bilag nr. 4.4, som viser en ekstraudgift på ca. 1,8 milli-
oner kr. ved en Ø630 mm ledning i forhold til Ø560 mm over en 20-årig driftsperiode. 

Fordelen ved at have en ledning forberedt til 300 l/s i stedet for en ledning dimensio-
neret til 200 l/s vil derfor koste ca. 1,8 millioner kr. set over en 20-årig periode 
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Sammenligning af alternativer 
De tre alternativer er sammenlignet i skemaet nedenfor: 

• Ved alternativ 1 anbefales en 560 mm ledning 

• Ved alternativ 2 anbefales en 630 mm ledning. 

• Alternativ 3: Det vurderes at ville koste ca. 1.800.000 over 20 år for at forberede 
ledningen til en forøget vandføring på 300 l/s. Valget af enten en 560 mm ledning 
(som er tilstrækkelig til at transportere 200 l/s) eller den ”fremtidssikrede” løsning 
med anlæg af en 630 mm ledning nu (i stedet for at skulle udvide ledningskapaci-
teten senere), afhænger derfor i høj grad af sandsynligheden for, at det senere 
behov vil være at transportere 300 l/s. Det bemærkes at en 560 mm ledning kan 
transportere 300 l/s, men med højere driftsudgifter. 

På baggrund af ovenstående anbefales alternativ 1, svarende til en 560 mm led-
ning, idet denne vurderes at være optimal ved en vandføring på 200 l/s. 

De tre alternativer er vist i nedenstående skema (negative tal angiver besparelse ved 
at øge dimensionen, mens positivt tal angiver ekstraudgift, ved at øge dimensionen): 

  Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 
Vandføring 200 l/s 300 l/s 200 l/s 
Dimension, mm 500 560 560 630 560 630 
Anlægspris, kr. 7.718.500 9.486.000 9.486.000 12.073.000 9.486.000 12.073.000
Anlægspris, forskel, kr. 1.767.500 2.587.000 2.587.000 
Årlig forskel i hensættelse kr. 18.400 27.000 27.000 
Årlig forskel i udgifter til el, kr. -142.935 -311.000 -80.000 
Samlet årlig forskel i driftsudgifter, kr. -124.535 -284.000 -53.000 
20 år forskel i driftsudgifter, kr. -1.852.000 4.227.000 -795.000 
Forskel i pris over 20 år, kr. -84.500 -1.640.000 1.792.000 

Tabel 5 Sammenligning af de tre alternativer. 
 
4.2 Pumpeydelser 

Pumpestørrelser og modeller er diskuteret med Flygt, som har anbefalet optimal be-
stykning og styring af pumperne ved de givne driftsforhold. Pumpeforslagene er også 
blevet diskuteret med Mølleå Rensningsanlæg. 
 
Flygt blev bedt om at finde den optimale pumpekombination til at dække den specifi-
cerede forbrugssituation, og efter diskussioner med Flygt blev flere kombinationer af 
pumper analyseret.  
 
Datablade og yderligere beregninger fra Flygt findes i bilag nr. 4.5.1-4.5.4. 
 
De behandlede kombinationer er: 
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Kombination A: 
En stor pumpe (CZ3231/665, hjul 385 mm) til at dække den maksimale vandføring 
ved 200 l/s og en pumpe (NZ3153.185, hjul 250 mm) til at dække den lille vandføring 
ved ca. 25 l/s. Variationer imellem yderpunkterne dækkes ved at frekvensregulere 
begge pumper. 
 
For at opnå fuld reservekapacitet skal der indkøbes en reservepumpe af hver type. 
 
Kombination B: 
To ens pumper (type NZ3202.180 MT, hjul 330 mm) med ydelse på ca. 140 l/s (i en-
keltdrift) og samlet ydelse på 200 l/s, hvoraf mindst én pumpe kan frekvensreguleres 
ned til ca. 25 l/s for at dække den lave vandføring. Desuden kan variationer imellem 
høj og lav vandføring dækkes ved kombination af en frekvensstyret pumpe og en on-
off pumpe. 
 
Idet pumperne er af samme type vil det kun være nødvendigt med én reservepumpe, 
idet det antages, at være usandsynligt, at to pumper er defekte på samme tid. Selv 
hvis dette skulle være tilfældet, vil en pumpe kunne yde ca. 75 % af den højeste 
vandføring. 
 
Kombination B1: 
Her ydes den høje vandføring af to ens pumper (type NZ3202.180 MT, hjul 330 mm), 
som i kombination B, med samlet ydelse på 200 l/s og ydelse på 140 l/s i enkeltdrift. 
 
Den lave vandføring dækkes af én pumpe af type NZ3153.185, som har en ydelse på 
ca. 32 l/s (ved løft på 17 m) 
 
Ydelser i intervallet fra 32 l/s op til 140 l/s dækkes ved frekvensregulering af en 
NZ3202.280 MT pumpe. Intervallet fra 140 l/s til 200 l/s dækkes af 2 NZ3202.280MT 
pumper, hvoraf en er frekvensreguleret. 
 
Fordelen ved denne kombination er at det den lille pumpe (NZ3153.185) vil arbejde 
med end bedre effektivitet end den frekvensregulerede NZ3202 (som i kombination 
B). 
 
Der skal investeres i en ekstra pumpe, men den ekstra pumpe vil tjene sig in over 7-8 
år, idet den vil arbejde med en bedre effektivitet ved lav vandføring 
 
Der vil ikke være behov for en reserve for den lille pumpe, idet en frekvensregulering 
af NZ3202 vil kunne dække udpumpningen ved lavt vandføring (dog med lavere ef-
fektivitet). 
 
Det vil således kun være nødvendigt med én reservepumpe (NZ3202). 
 
Kombination C: 
2 pumper (type NZ3171.181HT, hjul 286 mm) med ydelse ca. 50 l/s (i enkeltdrift) - og 
en pumpe (NZ3201.180MT) med ydelse på ca. 140 l/s (i enkeltdrift). Ved samlet drift 
af de 3 pumper er ydelsen 182 l/s. 
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En lille og en stor pumpe bør kunne frekvensreguleres for at kunne dække hele vand-
føringsintervallet. 
 
Det vil være hensigtsmæssig at have en reservepumpe af den største type. Optimalt 
bør der være en reservepumpe af hver type (det vil sige 2 reservepumper i alt). 
 
Pumpekombinationerne ses i skemaet herunder sammen med beregninger af effekt-
forbrug, virkningsgrader samt samlede udgifter til energi pr. år. Det bemærkes, at 
energiberegninger for kombination C ikke er leveret af Flygt, men er skønnet fra kur-
verne. 
 

    Samlet transporteret vandmængde        
Vandføring 25 l/s  187.920 m3/år       
Vandføring 200 l/s  4.950.720 m3/år       
            
Pris pr. kWh  0,9 Kr.        
                    

  

Vandfø
ringssi-
tuatio-
ner 

Antal 
pum-
per i 
brug 

Indkøbs-
pris pum-
per, kr. 

Vandfø-
ring, l/s 

Effekt 
kW 

Hy-
draulisk 
Virk-
nings 
grad % 

Specifik. 
Energi, 
m3/kWh 

El for-
brug/år, 
kW 

Udgift/år, 
kr. 

Pumpe   antal               
Kombination A                   
CZ3231 Høj 1 350.000 200 68,1 76,1 0,1007 498.538 448.684
NZ3153.185 lav 1 50.000 32 7,1 75,5 0,0691 12.985 11.687
I alt, driftspumper     400.000         511.523 460.370
Reserve pumper   2 400.000             
I alt indkøbspris pumper     800.000             
Kombination B                   

NZ3202.180 høj 2 205.000 206
72 (2 
pump) 72,6 0,1046 517.845 466.061

NZ3202.180 lav 1   31,6 13,3 39,0 0,1170 21.987 19.788
I alt driftspumper     205.000         539.832 485.849
Reserve pumper   1 205.000            
I alt pris     410.000             
Pris alternativ, 1 reserve-
pumpe     307.000             
Kombination B 1                   

NZ3202.180 høj 2 205.000 206
72 (2 
pump) 72,6 0,1046 517.845 466.061

NZ3153.185 lav 1 50.000 32 7,1 75,5 0,0691 12.985 11.687
I alt driftspumper     205.000         530.831 477.748
Reserve pumper   2 205.000            
I alt pris     410.000             
Pris alternativ, 1 reserve-
pumpe     307.000             
Kombination C                   
MZ3202.180 Høj 1 103.000 120 41   0,0950 287.417   
NZ3171.181 Høj 2 100.000 62 23   0,1030 198.304   
I alt høj vandføring     203.000         485.721 437.148,6
NZ3171.181 Lav 1   26,8 11,5 59,0 0,0770 14.470 13.022,86
I alt driftspumper     203.000         500.190 450.171
Reserve (1stk NZ32.180)   1 103.000             
I alt pris     306.000             

Tabel 6 Pumpekombinationer sammen med beregninger af effektforbrug, virkningsgrader 
samt samlede udgifter til energi pr. år. 
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Efter drøftelser med Mølleåværket anbefales Kombination B1, idet: 
 
• Driftsøkonomien er god ved alle vandføringer. 
• Indkøbs- og anlægspris er sammenlignelig med de andre kombinationer (bortset 

fra kombination B). 
 
Det bemærkes dog at forskellen imellem B og B1 er lille, og at der ved kombination B 
skal installeres en ekstra pumpe i pumpehuset. 
 
I øvrigt bemærkes: 
 
Kombination A: 
Den store pumpe skal specialfremstilles og er relativ dyr i indkøb. Den angivne pris er 
et mundtligt og uforpligtende skøn fra Flygt. Det bemærkes dog, at indkøbsprisen er 
betydeligt højere end de andre kombinationer uden at være klart mere driftsøkono-
misk. Der ses derfor bort fra denne kombination. 
 
Kombination B: 
Denne kombination er den samme som for B1, med uden den lille pumpe. Det bety-
der at en af de stor pumper frekvensreguleres meget langt ned for at dække den lave 
vandføring (med reduceret energi effektivitet). 
 
Kombination C: 
Denne kombination er sammenlignelig med kombination B i indkøbspris og er margi-
nalt billigere i drift. Ydelsen er dog kun ca. 180 l/s (og ikke de specificerede 200 l/s).  
Kombination C kunne eventuelt optimeres nærmere således at den specificerede 
ydelse på 200 l/s opnås.  
 
Der tages i det økonomiske overslag og i afsnittet om indretning at pumpestati-
on udgangspunkt i Alternativ B1. 

 
4.3 Pumpestyring 

Pumperne styres ud fra: 
 
• Krav til udledning 
• Niveau i pumpesump. 
 
For at sikre, at pumpesumpen ikke løber tør, vil pumperne være styret af niveaumåle-
re i pumpesumpen, som via frekvensomformeren regulerer omdrejningen på pumper-
ne. 
 
Kombination B1: 
Pumperne kan levere den specificerede udpumpning på ca. 200 l/s. Pumperne er 
valgt til normalt at levere denne vandføring. 
 
Ved den høje (normale) vandføring vil de to store pumper (NZ3202) arbejde sammen. 
 
Ved den lave vandføring vil den mindre pumpe (NZ3151)arbejde. 
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Andre vandføringskombinationer kan dækkes ved kombination af de to pumper, 
hvoraf en frekvensreguleres. 
 
Af hensyn til trykstød ved pumpestop anbefales det også, at der installeres frekvens-
styring af pumperne, se nedenfor vedr. trykstød. 
 
Pumperne vil da arbejde som følger: 
 

Vandføring 200 l/s 25 l/s-200 l/s 25 l/s 
Pumpevariation 2 store pumper En pumpe frekvensreguleret 

En pumpe on-off 
En lille pumpe on-off 
(evt. frekvensstyret) 

Tabel 7 Pumpeforslag – kombination B1 
 

Imidlertid kan det anbefales, at installere frekvensstyring på begge store pumper for 
at have mulighed for at alternere driften af pumperne. 
 
Der er prisoverslaget inkluderet frekvens styring af alle tre pumper for at opnå fuld 
fleksibilitet. 
 
Kombination C: 
Normalt vil udpumpningen være dækket af 2 mindre og 1 stor pumpe ved høj vandfø-
ring. Lav vandføring (25 l/s) vil blive dækket af en lille pumpe, som frekvensreguleres. 
 
For fuldt ud at kunne tilpasse alle vandføringskombinationer, anbefales det også at 
kunne frekvensregulere den store pumpe. Desuden vil en frekvensomformer på den 
store pumpe være hensigtsmæssig, for at kunne reducere trykstød ved pumpestop. 
 

Vandføring 200 l/s 25 l/s  
Pumpevariation En stor pumpe frekvensreguleret 

En lille pumper frekvensreguleret 
En lille pumpe on-off 

En lille pumpe frekvensre-
guleret 

Tabel 8 Pumpeforslag – kombination C 
 
4.4 Energiforbrug og optimering 

I afsnit 4.1 er beskrevet, hvordan ledningsdimension er valgt ud fra energi- og drifts-
mæssige overvejelser. Det er her vurderet, at det vil være optimalt energimæssigt at 
vælge en ledning med dimension Ø560 mm. 
 
I skemaet i afsnit 4.2 er det samlede årlige energiforbrug skønnet til at være ca. 
450.000 kWh til 480.000 kWh ved forskellige pumpekombinationer. 
 
Det anbefales, at pumperne reguleres ved frekvensomformere for at tilpasse pum-
perne til en variabel vandføring. Det bemærkes dog, at energiovervejelser kun er en 
del af begrundelsen for at indføre frekvensomformere. Det dynamiske tryktab er rela-
tivt lille (og mindre end den geometriske løftehøjde) og mulige energibesparelser ved 
frekvensomformning er herved tilsvarende lille.  
 
Det bemærkes herudover, at frekvensstyringen vil reducere antallet af pumpestarter, 
hvorved der spares energi. Desuden vil frekvensomformeren reducere risikoen for 
trykstød og lavt tryk i ledningen. 
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Under detailprojektering bør pumpevalg og styring optimeres yderligere for at finde 
den økonomisk bedste kombination af pumper og styring.  

 
4.5 Trykstød 

Der er udført en trykstødsanalyse med og uden frekvensomformer. Resultatet af tryk-
stødsberegningerne ses i bilag nr. 4.6.1-4.6.2. 
 
Pludseligt pumpestop vil medføre trykændringer i røret, hvor specielt undertryk kan 
medføre risiko for at PE-røret bryder sammen. 
 
Uden frekvensomformer:  
Beregningen viser, at der vil være kraftige trykvariationer med risiko for vakuum visse 
steder i røret. Dette medmedfører en høj risiko for at ledningen bryder sammen. 
 
Med frekvensomformer:  
Når pumperne styres af frekvensomformer, vil de ikke stoppe momentant, men med 
forsinkelse. Trykstødene reduceres derfor. Den udførte beregning viser, at selv med 
styring er der risiko for lave tryk i røret og dermed risiko for skader på rører. 
 
Herudover er der en (om end lille) risiko for, at pumperne stopper momentant ved 
strømudfald. Frekvensomformeren vil i denne situation ikke forsinke pumpestoppet, 
og det vurderes derfor, at der skal tages forholdsregler for at reducere risikoen for lavt 
tryk i ledningen. 
 
Det anbefales derfor, at der installeres udluftningsventiler i alle punkter, hvor der er ri-
siko for negativt tryk. Disse punkter er nogenlunde sammenfaldende med toppunkter-
ne i ledningstraceet, men de optimale punkter for placering af udluftningsventilerne vil 
blive mere nøjagtigt fastlagt under detailprojekteringen. 
 
Herudover kan det anbefales, at der etableres en yderligere trykstødsbeskyttelse i 
form af en hydrofor på pumpeanlægget. Den endelige optimale løsning, herunder en-
delig beslutning om installation af hydrofor og størrelse af denne, vil blive analyseret 
under detailprojektet. I prisoverslaget er der inkluderet en 5 m3 hydrofor med tilhøren-
de kompressor. 
 

4.6 Krav til udformning af pumpestation 

Som udgangspunkt antages at der i kombination B1 vil være 3 driftspumper (2 
NZ3202.180 og en NZ3153.185) og 1 reservepumpe (NZ3202.180).  
 
Princippet i pumpestationen fremgår af skitsen i bilag nr. 4.7. 
 
Pumperne opstilles lodret med positivt tilløbstryk fra pumpesumpen. 
 
Rør udføres i rustfrit stål AISI316 i dimension 250 mm i tilløbsrør (NZ3202 pumper),  
100 mm (NZ3153 pumper) og 560 mm i manifold inden afgang til trykledning. 
 
Der installeres 250 mm henholdsvis 100 mm afspærringsventil før pumper og 250, 
henholdsvis 100 mm vandret klapkontraventil og afspærringsventil efter pumpen. 
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Manifolden udformes således, at der er mulighed for installation af 2 ekstra pumper, 
hvilket kan bringe kapaciteten op på 300 l/s i fremtiden. 
 
Kontrolpaneler og frekvensomformere installeres i separat rum, f.eks. over selve 
pumpestationen. 
 
Trykstødbeholder kan anbringes i selve pumperummet. 
 
Minimumsdimensioner af pumperummet forventes at være 12,0 m langt, 4,5 m bredt 
samt 3,8 m højt. 
 
Pumpestationen skal udføres med stiger, kran og nødvendige dæksler til optagning af 
pumper. 
 
Størrelse af pumpesump 
Pumpesumpen forventes at være fælles med MBR-anlæggets sump for skyllevand. 
Der opstilles her minimumskrav til størrelsen for sumpen med hensyn til transmissi-
onspumperne. 
 
Ved definition af størrelse af pumpesump benyttes ofte ”hydroforformlen”: 
 
Volumen = Q*3600 /(4*nmax), hvor nmax er pumpens maksimale startfrekvens (pr. 
time). 
 
Antages en samlet maksimal startfrekvens på 15 starter pr. time, fås 
 
Volumen = 0,3*3600/(4*15) =18 m3. 
 
Der er taget udgangspunkt i den fremtidige eventuelle vandføring på 300 l/s. Hvis der 
tages udgangspunkt i en vandføring på 200 l/s, vil volumenet blive 12 m3. 
 
Ved frekvensomformning vil udpumpningen nøje tilpasses niveauet i pumpesumpen, 
hvorved det teoretiske krav til sumpens størrelse bliver mindre. Imidlertid behøves et 
vist volumen, hvormed pumperne via frekvensomformeren kan styres. 
 
Det anbefales derfor, at der som minimum er et volumen på 18 m3 i sumpen til brug 
for transmissionspumperne. 
 

4.7 Krav til udformning af udluftnings- og rensebrønde 

Udluftningsbrønde 
Ledningstraceet indeholder 5 toppunkter samt 5 lavpunkter.  
 
Behovet for udluftningsventiler er vurderet ud fra følgende empiriske formel: 
 
Luftfjernelseshastighed U=0,6 x √(g x D), hvor vinklen mellem ledning og vandret er 
mindre end 20 grader. 
 
Vandhastigheden skal være større end ”luftfjernelseshastigheden” for at sikre, at luft-
lommer rives med af vandet. 
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Beregning viser følgende ”luftfjernelseshastigheder”: 
 

Aktuelle hastigheder, m/s 
 U m/s 200 l/s 300 l/s 
560 mm 1,32 1,1 1,6 
630 mm 1,40 0,8 1,2 

Tabel 9 Luftfjernelseshastigheder. 
 
Det ses af skemaet, at den aktuelle hastighed er mindre end U, bortset fra situatio-
nen, hvor en Ø560 mm ledning vælges til alternativet med 300 l/s, hvilket ikke vurde-
res som et realistisk alternativ af hensyn til driftsøkonomien. 
 
Det vurderes derfor, at der skal installeres udluftningsventiler i alle toppunkter. 
 
Herudover viser trykstødsberegningerne, at der er risiko for lave tryk i rørene ved 
pumpestop. Af denne grund anbefales det også at installere udluftningsventiler i top-
punkter af traceet. 
 
Disse punkter er: 
 

Station 
(m) 

Bemærkning  Adgangsvej, beliggenhed og ca. 
længde 

380 Ved Mølleå sti i mark areal 30 
720 I mark areal Ca. 100 m fra regnvandsbassin
1700 Ved sti  5 m 
2360 Ved sti 5 m 
2900 Ved sti 5 m 
3800 Ved sti 5 m 

Tabel 10 Placering af udluftningsventiler i traceets toppunkter.  
 

Det foreslås, at udluftningsventiler anbringes i 2 m nedgangsbrønde af beton. Der in-
stalleres automatiske udluftningsventiler med aflukningsventil, på afgrening (T-stykke) 
fra transmissionsledningen. 
 
Brønde og ventiler vil være under terræn. Oversiden af brønde vil være plant med 
den omgivende jordoverflade. En udluftningsstuds af 250 mm rustfrit stål vil nå op i en 
højde af ca. 0,75 m.  
 
Idet vandet er relativt rent forventes der ikke lugt gener for udluftningerne.  
 
Rensebrønde 
Det transporterede vand er af meget god kvalitet, så det forventes ikke, at der vil væ-
re væsentlige aflejringer i røret. Behovet for rensning af ledningen er derfor lille. Her-
udover kan der opstå behov for tømning af ledning i forbindelse med vedligeholdel-
sesarbejder. Behovet vurderes til at være meget lille, men som udgangspunkt anbefa-
les det, at der etableres rensebrønde i alle lavpunkter i tracéet. 
 
Det foreslås, at disse etableres i 2 m nedgangsbrønde af beton. Der installeres et tee 
stykke med ventil på afgangsledningen, som anbefales at være Ø200 mm. Vandet fra 
ledningen skal ledes til passende afløb, dvs. vandløb eller evt. kloak eller evt. skov-
bund. 
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Brønde og ventiler vil være under terræn.  En udluftningsstuds i 100 mm rustfri stål vil 
gå op i en højde af ca. 0,5 m. 
 

4.8 Forslag til udformning af udløbsbygværk i Kalvemosen 

Der er udarbejdet tre forskellige forslag til udformning af udløbsbygværk i Kalvemo-
sen. Fælles for dem alle er, at der er taget hensyn til de naturmæssige forhold, såle-
des at løsningen ikke bærer præg af betonbygværker e.l. 

Af bilag nr. 4.8 fremgår de tre løsningsforslag.  

Alternativ 1 viser et Ø560 mm PE-rør, som forgrener sig ud i 3 mindre åbninger for at 
sikre en større spredning.  
 
Alternativ 2 viser et Ø560 mm PE-rør, som udledes i sin fulde dimension.  

Alternativ 3 viser et Ø560 mm PE-rør, som etableres i søbunden med 1 m’s jord-
dækning. Mindre rør i f.eks. Ø250 mm PE føres op over søbunden og sikrer en større 
spredning.  

I alle ovenstående tilfælde skal rørene opdriftssikres og søbunden erosionsbeskyttes 
med et todelt stenlag af ral og håndsten. 

Skråningsanlæg og søbundsdybder er ikke blevet indmålt og er skønnet på vedlagte 
skitser. Umiddelbart skønnes skråningsanlægget i virkeligheden at være fladere end 
vist på skitser, hvorfor alternativ 1 og 2 kan blive vanskelige at udføre. Af den årsag 
anbefales løsningsforslag nr. 3, som kan udføres, uanset hvilket skråningsanlæg der 
eksisterer. Antallet af udløbsporte på 3 stk. vurderes umiddelbart at være tilstrække-
ligt. Portene vender hver sin vej, således at udløbsåbning nr. 1 og 3 vender i modsat-
te retning af udløbsåbning nr. 2. Dette for at sikre en tilstrækkelig stor spredning. 
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5 ØKONOMISK OVERSLAG OG TIDSPLAN - RØRLEDNINGER 

Overslag over anlægsomkostninger ekskl. moms i prisniveau oktober 2008 er bereg-
net på baggrund af de beskrevne anlæg og omfatter retableringer, ledningskrydsnin-
ger m.m. 
 
Nedenstående er det skønnede, samlede bygherreoverslag anført for henholdsvis 
trykledningstracéet og pumpestation. 
 
Overslaget indeholder udgifter til etablering af bygværker (betonkonstruktioner, ind-
retning, elforsyning, dæksler, mv.) i forbindelse med selve pumpestationen. Dette 
overslag er udarbejdet, som om pumpestationen etableres uafhængigt af andre ar-
bejder. Det forventes imidlertid, at pumpestationen skal integreres med et nyt MBR 
anlæg, som imidlertid endnu ikke er skitseprojekteret. 
 
Derudover er der angivet en overordnet tidsplan for arbejdets udførelse. 
 

5.1 Overslag over trykledning fra Lundtofte Renseanlæg til Kalvemosen 

Anlægsomkostninger ekskl. moms 18.431.000 kr. 
- Byggeplads 8 %   1.475.000 kr. 
- Vinterforanstaltninger 4 %      796.000 kr. 
- Arbejdsveje      500.000 kr. 
- Arkæologisk overvågning      218.000 kr. 
- Geotekniske undersøgelser (ca. 20 boringer)      350.000 kr. 
- Miljøtekniske undersøgelser (ca. 12 boringer)    70.000 kr. 
- Uforudseelige udgifter 20 %   4.368.000 kr. 
 
I alt kroner ekskl. moms 26.208.000 kr. 
 
De samlede anlægsomkostninger på kr. 18.431.000 er opdelt på følgende posterin-
ger: 
 
Krydsning af Mølleåen:   775.000 kr.  
Krydsning af Nærumbanen:   481.000 kr. 
Krydsning af Skodsborgvej:  250.000 kr. 
Resterende ledningsarbejder: 16.925.000 kr.  
 
De resterende ledningsarbejder på kr. 16.925.000 kr. svarer overordnet til en løbende 
meterpris inkl. opbrydning og retablering på ca. 4.565 kr. 
 

5.2 Overslag over pumpestation inkl. rense- og udluftningsbrønde på trykledningen 

Pumpestation, konstruktioner 1.500.000 kr. 
Pumper    260.000 kr.      
Ventiler og rør      196.000 kr. 
Hydrofor og kompressor      70.000 kr. 
Styring mv.    180.000 kr. 
Installation i pumpestation, i alt    550.000 kr. 
Pumpestation, i alt 2.756.000 kr. 
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Rense- og udluftningsbrønde 1.450.000 kr. 
Udløbsbygværk til Kalvemosen    120.000 kr. 
Bygværker, i alt 1.570.000 kr. 
 
Anlægsomkostninger ekskl. moms 4.326.000 kr. 
- Byggeplads 8 %    346.000 kr. 
- Vinterforanstaltninger 4 %    187.000 kr. 
- Uforudseelige udgifter 20 %    972.000 kr. 
 
I alt kroner ekskl. moms 5.831.000 kr. 
 

5.3 Tidsplan 

Arbejdet er fra Skov- og Naturstyrelsens side anført til at skulle udføres i 2010. 

Af tidsmæssige restriktioner kan være følgende: 
 
• I vinterperioden 1. nov. – 31. marts kan der komme ekstraarbejder i form af vinter-

foranstaltninger. Omvendt kan let frossen jord reducere omfanget er ødelæggel-
ser ved kørsel på markarealer mv. 

• Arbejder i Ravnebakken, der fungerer som adgangsvej til campingpladsen bør 
undgås i sommerperioden, hvor der er mange sommergæster. Endvidere bør an-
lægsarbejder i skovsti fra campingpladsen ved Ravnebakken og mod syd ligele-
des undgås i sommerperioden maj – august. 

• Arbejder i skoven nord for Skodsborgvej bør afgrænses i deletaper og afspærres 
for besøgende 

• Der kan af frednings- og miljømyndighederne stilles krav til bl.a. tidspunkt for ud-
førelse af styret boring under Mølleåen, som ikke er kendte på nuværende tids-
punkt. 

• Ved fældning af træer skal der tages hensyn til rugende fugle. Nogle fugle kræver 
større hensyn end andre, så for en sikkerheds skyld bør træer fældes i perioden 
september til januar. 

• Ved arbejde i stier skal der tages hensyn til cykelruter og den fredningssikrede 
færdselsret inden for Mølleå-fredningen. 

• Der skal tages hensyn til paddernes vandring til og fra vandhuller i det tidlige forår 
(marts-april) og senere på sommeren (juli-august). De kan løses ved at fiske pad-
der op manuelt hver morgen, ved indhegning eller ved at udgravninger indrettes, 
så padderne kan slippe ud af dem igen, hvis de falder i. 

 
Derudover vurderes der ikke at være nogen restriktioner. 

Ledningsarbejder 
Den arkæologiske overvågning udføres i forbindelse med afrømning af muld. Der vil 
således være tale om en begrænset forsinkelse af anlægsarbejdet med mindre der 
påtræffes særlige arkæologiske fund.  

Ledningsarbejder (ekskl. krydsning af Mølleåen, Nærumbanen og Skodsborgvej) for-
ventes at vare ca. 200 dage svarende til en dagsproduktion på ca. 18 m. Dette er un-
der forudsætning om, at der ikke arbejdes på flere fronter samtidigt. Det svarer til i alt 
ca. 10 måneder. 
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Sideløbende med disse arbejder skal krydsning af Mølleåen, Nærumbanen og 
Skodsborgvej udføres. Disse arbejder skal udføres ved no-dig arbejder, og skal såle-
des udføres af andet arbejdssjak eller ved underentreprenør. Hver krydsning forven-
tes at vare ca. 2-3 uger. 

Pumpestation 
Bygning af pumpestation, herunder udgravninger, konstruktioner, mekaniske og elek-
triske installationer forventes at vare minimum 5 måneder. 
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6 INDLEDNING - VANDLØB  

De følgende to afsnit, hhv. 7 og 8, beskriver de to overordnede vandløbsstrækninger 
benævnt:  
 
• Vandløb mellem Kalvemosen og Søllerød Sø 
• Vandløb og rørledning mellem Søllerød Sø og Vejlesø 
 

 
 
Begge afsnit indledes med en beskrivelse af forudsætninger og datagrundlag for pro-
jekteringen, fortsætter med en beskrivelse af de eksisterende forhold og med bag-
grund heri er der skitseret projektforslag.  
 
Afsnit 9 i nærværende rapport giver en oversigt over de nødvendige tilladel-
ser/dispensationer og de eksisterende bindinger relateret til vandløbsdelen, mens 
overslag over de skønnede samlede anlægsomkostninger forbundet med implemen-
tering af projektforslaget for vandløb fremgår i afsnit 10.  
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7 VANDLØB MELLEM KALVEMOSEN OG SØLLERØD SØ 

7.1 Forudsætninger og datagrundlag for projektforslag 

Der løber i dag et mindre vandløb fra Kalvemosen gennem den såkaldte Indre Sø til 
Søllerød Sø. Dette vandløb, som i det følgende benævnes Kirkeskov Bæk, skal re-
staureres til at kunne rumme tilbageførsel af 200 l/s (alternativt 300 l/s) foruden den 
nuværende afstrømning fra oplandet.  
 
De 200 l/s svarer ifølge tidligere undersøgelser til den vandføring, som vandindvin-
ding i oplandet har reduceret vandføringen med ved afløbet fra Furesø.  
 
Vandløbsmyndighed for Kirkeskov Bæk er Rudersdal Kommune. 
 
Indre Sø er kunstigt skabt ved etablering af en dæmning over ådalen (ifølge en skov-
løber for 60-70 år siden). Søen forudsættes bevaret i forbindelse med restaurering af 
Kirkeskov Bæk.  
 
Sikring af afvandingsmuligheder 
Ved vandløbets restaurering til den større vandføring er det fra Skov- og Naturstyrel-
sen Nordsjællands side forudsat, at det som udgangspunkt skal sikres, at der ikke vil 
ske en forringelse af afvandingsmulighederne fra de omkringliggende ejendomme.  
 
Da vandløbet og ådalen har meget begrænsede faldforhold, indebærer denne forud-
sætning en tilsvarende begrænsning af frihedsgrader ved vandløbets restaurering. 
Det betyder i praksis, at de hydrauliske og afvandingsmæssige forhold i vid udstræk-
ning har været bestemmende for det restaurerede vandløbs dimensioner i nærvæ-
rende projektforslag.   
 
Dog kan der accepteres visse ændringer af afvandingsforholdene på Skov- og Natur-
styrelsen Nordsjællands egne arealer, og på dele af disse arealer kan der etableres 
vådområder.  
 
Digitalt grundkort, orthofotos og højdemodel 
Rudersdal Kommune og Skov- og Naturstyrelsen har til brug ved projekteringen stillet 
et digitalt grundkort for projektområdet til rådighed og har desuden leveret orthofotos 
og en digital terrænmodel (2001).  
 
Ejerforhold 
Oplysninger om ejerforhold langs vandløbet og i ådalen er modtaget fra Rudersdal 
Kommune i form af et kortmateriale, hvor ejerforholdene er opdelt i ”Skov- og Natur-
styrelsen”, ”Kommunen” (Rudersdal) og ”Privat”.  
 
Arealerne omkring Kirkeskov Bæk ejes af Skov- og Naturstyrelsen fra Kalvemosen og 
indtil skovstien station ca. 775 nedstrøms for det tidligere renseanlægsareal station 
600 til 768 (se afsnit 3.2). Herfra og til Søllerød Sø ejer kommunen de vandløbsnære 
arealer langs Kirkeskov Bæk. 
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Opmåling 
Opmåling i og langs Kirkeskov Bæk er gennemført af Grontmij | Carl Bro den 14.-15. 
august 2008. Der er ved opmålingen foretaget tværprofilopmåling i vandløbet, ter-
rænopmåling af muligt påvirkede arealer langs vandløbet og i ådalen, indmåling af 
rørledninger og brønde mv., i det omfang de kunne findes, af krydsende stier og veje 
samt af vandspejl i søer.  
 
Ledningsoplysninger 
Oplysninger om eksisterende ledninger i projektområdet er indhentet via det centrale 
ledningsregister LER og fra Rudersdal Kommune.  
 
Krydsende ledningsanlæg (el, vand, kloak, gas, fjernvarme m.m.) af betydning for 
vandløbets restaurering omtales kort i det efterfølgende afsnit 3.2, Beskrivelse af ek-
sisterende forhold. Aktuelt giver de eksisterende ledningsanlæg i området nogle be-
grænsninger for restaureringen af Kirkeskov Bæk. 
 
Inden for rammerne af de muligheder, som de naturgivne forhold, hensynet til afvan-
ding, eksisterende ledningsanlæg samt øvrige bindinger giver, er projektforslaget til 
restaurering af Kirkeskov Bæk udarbejdet med henblik på at sikre og styrke de natur- 
og miljømæssige forhold og de landskabelige kvaliteter i området. 
 
Søvandspejl 
Rudersdal Kommune har oplyst nedenstående vandspejlskoter i Kalvemosen og Søl-
lerød Sø, som forudsættes overholdt ved vandløbets restaurering.  
 
Kalvemosen: Vandspejlskote 24,25 m. Maksimalt 24,35 m. 
Søllerød Sø: Vandspejlskote 21,58 m - 21,62 m (beregningsmæssigt 21,60 m). 
 
I forbindelse med tørre perioder uden tilbageførsel af renset spildevand vil der kunne 
optræde lavere søvandspejl i begge søer, ligesom der i tilfælde af ekstreme afstrøm-
ningssituationer ved tøbrud o.l. kortvarigt vil kunne forekomme højere søvandspejl.  
 
Aktuelt foretages der en oppumpning af fosforrigt bundvand fra Søllerød Sø (1.000 
m3/døgn) i august og september måned, som ligeledes resulterer i et lavere sø-
vandspejl. Ved opmålingen den 14.-15. august 2008 var vandspejlet i Søllerød Sø re-
gistreret i kote 21,20 m. 
 
Ved det eksisterende afløb fra Indre Sø under den skovsti, som opstemmer søen, er 
det vandrette afløbsbygværk i søen indmålt med overkant i kote 23,98 m svarende til 
et søvandspejl på ca. 24 m.  
 
På opmålingstidspunktet var der dog ingen vandføring i Kirkeskov Bæk, og vandspej-
let i Indre Sø stod i kote 23,74 m. 
 
Ved den hydrauliske modelopstilling og de beregninger i MIKE11, som er udført i til-
knytning til projektforslaget, er der taget udgangspunkt i nedenstående vandspejlsko-
ter: 
 
Kalvemosen:  Vandspejl 24,25 m 
Indre Sø:        Vandspejl 24,00 m 
Søllerød Sø:   Vandspejl 21,60 m 
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Fra Kalvemosen til udløbet i Indre Sø er der på den ca.165 m lange vandløbsstræk-
ning et vandspejlsfald på 25 cm til rådighed, svarende til 1,5 ‰ i gennemsnit. 
 
Fra Indre Sø til Søllerød Sø afvikles langt den største del af vandspejlsfaldet i den 
eksisterende rørunderføring under skovstien/dæmningen ved afløbet fra Indre Sø.  
 
Umiddelbart nedstrøms for Indre Sø har det eksisterende vandløb således en bund-
kote på ca. 22,10 m, altså kun en halv meter højere end det forudsatte søvandspejl i 
Søllerød Sø, som ligger 700 m længere nedstrøms. Det svarer til et fald på 0,7 ‰ i 
gennemsnit. 
 
Dimensionsgivende oplandsafstrømning 
I forbindelse med forprojektet ”Rent vand i Mølleåsystemet” har DHI på baggrund af 
en opstillet MIKE11/MIKESHE model estimeret en ”høj” oplandsafstrømning til kun 8 
l/s i Kirkeskov Bæk (oplyst af Mads Madsen, DHI).  
 
Imidlertid har Sten Rostrup fra Rudersdal Kommune oplyst, at han har iagttaget væ-
sentligt højere vandføringer i vandløbet i perioder, i størrelsesorden 25 til 50 l/s. 
 
Ved de gennemførte MIKE11-beregninger i tilknytning til nærværende projektforslag 
er det derfor konservativt valgt at regne på en vandføring på 25 l/s i Kirkeskov Bæk 
som et realistisk bud på en høj oplandsafstrømning for ikke at risikere at underdimen-
sionere det nye vandløb. Hvis vandløbet får for små dimensioner kan der opstå over-
svømmelser på nærliggende arealer.  
  

7.2 Beskrivelse af eksisterende forhold 

Kirkeskov Bæk forløber i et naturskønt område omgivet af gammel løvskov. Fra Indre 
Sø og ned til Søllerød Sø ligger vandløbet i en markant og landskabeligt smuk ådal 
med engarealer afgrænset af skovklædte bakker. Langs den nederste del af ådalen 
på kommunes areal grænser ådalen dog mod nord op til et ældre villakvarter. 
 
I skovområderne langs ådalen og i den nederste del af selve ådalen findes der stier, 
som giver beboerne i de nærliggende boligområder i Søllerød og Holte gode rekreati-
ve muligheder. 
 
I det følgende gives der en strækningsvis beskrivelse af Kirkeskov Bæk i sin nuvæ-
rende skikkelse og af de vandløbsnære arealer. Vandløbet er stationeret med station 
0 i udløbet fra Kalvemosen. Stationeringen er i meter. Beskrivelsen gives på bag-
grund af de gennemførte opmålinger og besigtigelser i området, foreliggende kort- og 
projektmateriale, flyfotos, oplysninger fra kommunen m.m.  
 
For de enkelte delstrækninger omtales desuden kort de eksisterende ledningsanlæg, 
som har betydning for vandløbets restaurering. For ledninger angives deres diameter 
i mm f.eks. Ø 600.  
 
Der henvises til bilag 1 - eksisterende forhold, kort 1, 2 og 3, hvor det eksisterende 
vandløb med stationering, de opmålte terrænforhold og de foreliggende digitale led-
ningsoplysninger er indtegnet på grundkort med matrikelnumre leveret af Rudersdal 
Kommune.  
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De opmålte terrænkurver er på kortene vist med farvet signatur. Højdekurver fra 
kommunens grundkort er medtaget på kortene som grå kurver for at give indtryk af 
oplandets generelle topografiske forhold.  
 
Kalvemosen  
Rudersdal Kommune har i 2008 udført forskellige vandkvalitetsundersøgelser i Kal-
vemosen.  
 
Kalvemosen havde i perioden juni - oktober 2008 fosforkoncentrationer (total-P) mel-
lem 0,16 og 0,27 mg/l i overfladevandet. Kvælstofindholdet (total-N) var ligeledes 
højt, med værdier mellem 1,1 og 4,0 mg/l. Bundvandet havde forhøjede fosforkoncen-
trationer under springlagsdannelsen i juli - september (0,70 – 0,96 mg/l).  
 
Vandet var forholdsvis klart frem til juni, hvor der fand-
tes en veludviklet undervandsvegetation i søens østli-
ge del. I løbet af juli forsvandt denne undervandsvege-
tation, hvorefter søen frem til begyndelsen af oktober, 
var temmelig uklar, med sigtdybder på helt ned til 40 
cm.  

 
 Kalvemosen 6. juni 2008. 

 
Fytoplanktonet var i denne periode domineret af næringskrævende arter, domineret 
af blågrønalger (Anabaena spp.) og grønalger (Scenedesmus sp.). Der var tale om 
meget tætte fytoplanktonpopulationer, med målte klorofylværdier på 160 – 210 μg/l i 
perioden juli – september. Zooplanktonsamfundet var ligeledes domineret af arter ka-
rakteristisk for næringsrige søer, med dominans af cyclopoide copepoder, små clado-
ceer og hjuldyr. I perioden juli – september fandtes desuden et veludviklet springlag i 
1 – 1,5 m’s dybde, hvorunder iltindholdet var meget lavt. 
 
Fiskebestanden er karakteristisk for en næringsrig sø, med kraftig dominans af små 
skaller, aborrer og regnløjer. Der findes enkelte store suder, aborrer og karusser. 
Lystfiskerne melder desuden om fangst af både gedder og karper (helt op til 20 kg) 
og der foregår et temmelig omfattende karpefiskeri, særligt i søens vestlige ende. Der 
er desuden observeret mange krebs i søen. 
 
Sedimentet i Kalvemosen indeholder en forholdsvis lille mængde fosfor (0,7 – 1,4 
g/kg tørstof). I søens vestlige ende findes et relativt tykt lag af nedfaldne blade og 
grene. 
 
Kalvemosen til Indre Sø, station-8 til 156 
Kalvemosen har afløb gennem Ø 600 rørunderføring til Kirkeskov Bæk under skovsti-
en i søens vestlige ende. Efter den 8 m lange rørunderføring station -8 til 0 forløber 
vandløbet frem til station 104 i en kløft i skoven og har et 2-3 m bredt og ganske dybt 
profil. Fra station 104 til 117 er vandløbet ført under to krydsende skovstier i tre min-
dre rør, hvorefter vandløbet frem til station ca. 156 forløber i et vådt engområde i den 
øverste ende af selve ådalen til udløb i Indre Sø.  
 
Der findes ingen krydsende ledninger på denne strækning af vandløbet. 
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Indre Sø og engen neden for søen, station 156 til 
600 
Indre Sø, som ved sin opstemning ved skovsti-
en/dæmningen i station ca. 320 ”fylder” den oprindeli-
ge ådal, er et yndet mål for gående i skoven og for folk 
med hunde. Fra skovstien er der et dejligt kig op over 
søen og over engarealet neden for søen, og på en 
bakke i skoven mod syd med udsigt til søen findes der 
bænke og en bålplads, som ifølge en lokal beboer er 
meget benyttet.  

 ”Indre Sø” set fra grusvejen. 

 
Det eksisterende afløbsbygværk med vandret rist ved søens afløb er synligt ved lav 
vandstand som på opmålingstidspunktet og ikke specielt pænt. Herfra føres vandet i 
rør under skovstien ned på engen. Selve rørudløbet kunne ikke erkendes. 
 
Skovstien ligger i kote 24,30 m, 30 cm over søens normale vandstand, mens den øv-
re, centrale del af engen neden for skovstien ligger i kote 22,50-22,75 m.  
 
Under skovstien forløber der en Ø 320 råvandsledning fra Sjælsø Vandværk. Lednin-
gen er oplyst at ligge i ca. 120 cm’s dybde og skal passeres ved etablering af et nyt 
afløb fra Indre Sø. 
 
Kirkeskov Bæk er hen over engen reguleret og fremstår som en snorlige kanal med 
bundbredder på 1,25-1,75 m. Vandløbet var på opmålingstidspunktet temmelig tilgro-
et. 
 
Neden for skovstien løber der fra nord en skovbæk ned til engen. Der var ingen vand-
føring på opmålingstidspunktet, men Rudersdal Kommune oplyser, at der typisk er lidt 
større vandføring i denne bæk end i den øverste del af Kirkeskov Bæk. 
 
Selve engen har varierende terrænniveauer, som det fremgår af kortbilag 1, Eksiste-
rende forhold, kort 2. Midt i engen på strækningen station ca. 400-500 er terrænet lo-
kalt højt, op til kote 23 m. Dette ses også tydeligt på længdeprofilet ”Indre Sø til Sølle-
rød Sø, Eksisterende forhold”, bilag 3.  
 
De bagved beliggende partier af engen ligger lavere, med koter under 22,25 m. På 
disse lave partier, der vegetationsmæssigt er domineret af tuede græsser, var engen 
fugtig til våd på opmålingstidspunktet, dog generelt uden frit vandspejl. Her vil der ved 
en moderat vandspejlshævning i forbindelse med vandløbets restaurering til større 
vandføring kunne skabes egentlige lavvandede områder.  
 

Engen neden for ”Indre Sø”.  
Kirkeskov Bæk kan ses i mid-
ten af engen. 

 Inden for de seneste år er der sket en rydning af træ-
er og andre vedplanter på engen, specielt på engens 
nordlige del, hvor opvæksten har været størst. Der 
står dog stadig nogle træer længst nedstrøms på en-
gen, som blokerer for det frie udsyn ned gennem åda-
len, som der ellers kunne være. På den sydlige del af 
engen har opvæksten af vedplanter været begræn-
set, da beskygningen fra den omgivende skov her er 
bedre.  
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Hele engen er desuden blevet indhegnet og afgræsses på de tørrere partier af nogle 
udsatte kreaturer. 
 
Nedstrøms for station ca. 500 falder det vandløbsnære terrænniveau gradvis til kote 
ca. 22,00 m i station 600, og vandløbsbunden falder ligeledes indtil station 600, som 
det kan ses på længdeprofilet.  
 
Kort før overgangen til det tidligere renseanlægsareal station 600 findes der i station 
595-598 en jorddækket Ø 210 røroverkørsel, hvor kreaturerne kan krydse vandløbet. 
Denne passagemulighed ønskes bevaret ved vandløbets restaurering.   
 
Efter station 600 flader ådalen ud med et nogenlunde konstant terrænniveau langs 
vandløbet i 22,00-22,10 m helt ned til rørindløbet opstrøms for Søbakkevej i station 
948. 
 
Der findes ingen krydsende ledninger på engen, og der er god mulighed for at hæve 
vandspejlet på engen uden at påvirke de omkringliggende arealer, da engen er omgi-
vet af bakker. 
 
Engen på det tidligere renseanlægsareal, station 600 til 768  
På denne strækning lå der indtil for nogle år siden et renseanlæg, som nu er nedlagt. 
Der er blevet registreret forurenet jord under det tidligere renseanlæg (det præcise 
omfang og udbredelsen af forureningen er ikke kendt).  
 
Efter anlæggets nedlæggelse er der ifølge kommunens oplysning blevet udlagt et net 
oven på den forurenede jord, som adskiller denne fra en større mængde ren jord, 
som efterfølgende er blevet tilkørt og udlagt på arealet. Nettets dybde ligger 0,5 m 
under eksisterende terræn. 
 
Samtidig er der sket en afretning af terrænet, som det tydeligt fremgår af kortbilag 1, 
Eksisterende forhold, kort 2 og 3, sådan at tværsnittet af ådalen på det tidligere ren-
seanlægsareal nu har form som en fladt V. 
 
Afslutningsvis er der for to år siden etableret et mindre, 
åbent, slynget vandløb med bundbredder på ca. 0,8-1,0 
m og vandløbsbund ca. 0,5 m under terræn på stræk-
ningen - frem til det eksisterende Ø 500 rørindløb i stati-
on 768.   
 
Vegetationsmæssigt henligger arealet som en græseng, 
og der er for nylig opsat trådhegn omkring hele engarea-
let med henblik på at lade det afgræsse. 

 
Vandløbsprofilet på den tidligere 
renseanlægsgrund er lille og 
med udlagte sten i kanterne.  

 
Vandspejlsstigning på engarealet/det tidligere renseanlægsareal vil generelt være 
mulig uden risiko for påvirkning af private lodsejere, dog kun i begrænset omfang i 
den nedstrøms ende af arealet ved overgangen til kommunens areal. 
 
Der findes ingen krydsende ledninger på arealet.  
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Rørledning under krydsende kloakledning, station 768 til 783 
På strækningen station 768 til 783 er vandløbet i Ø 500 rør ført under en kloakled-
ning, som det ses på kortbilag 1, Eksisterende forhold, kort 3. På begge sider af klo-
akledningen er der etableret en rensebrønd på det rørlagte vandløb.  
 
Passage af kloakledningen vurderes ifølge Sten Rostrup, Rudersdal Kommune at 
kunne ske i en dybde under terræn på ca. 1,5 m - 2 m, afhængig af rørstørrelse.  
 
På strækningen passerer det rørlagte vandløb desuden under en krydsende skovsti.  
Skovstien ønskes bevaret. Desuden forløber der en mindre sti langs med og nord for 
vandløbet, som ved rørunderføringen tangerer vandløbets tracé. Også denne sti øn-
skes bevaret. 
 
På grund af kloakledningen og stierne vurderes det ikke muligt at frilægge vandløbet 
på den rørlagte strækning. Vandløbet ligger samtidig meget tæt på den private ejen-
dom matr.nr. 3ka mod nord.  
 
Åbent vandløb, station 783 til 948 
Vandløbets slyngede tracé nedstrøms for rørledningen er etableret for få år siden. 
 
Som det kan ses på kortbilaget for de eksisterende forhold, er tracéet beliggende i en 
”korridor” imellem to kloakledninger, som forløber parallelt med vandløbet. Tracéet for 
det restaurerede vandløb kan derfor kun ændres lidt, da det skal forblive inden for 
denne korridor. 
 
Terrænniveauet på de laveste dele af de privatejede matrikler 3ka, 3øi og til dels 3iæ 
nord for vandløbet er temmelig lavt, kote ca. 22.00-22.10 m. Restaurering af vandlø-
bet skal ske således, at de afvandingsmæssige muligheder på disse matrikler sikres 
med uændret risiko for oversvømmelse.  
 
Terrænet langs den åbne vandløbsstrækning ligger generelt omkring kote 21,90-
22,00 m, lavest i venstre side. 
 
Det åbne vandløb er smalt med bundbredder på 0,6-0,8 m. Vandløbsbunden ligger 
gennemgående ca. 0,7 m under terræn eller ca. 0,3-0,4 m under Søllerød Søs vand-
spejl i kote 21,60 m. Allerede for nuværende er afvandingsmulighederne derfor natur-
givent meget begrænsede på denne strækning, med afvandingsdybder på maksimalt 
30-40 cm.  
 
De eksisterende vandhuller syd for vandløbet ønskes ifølge kommunen bevaret. 
 
Rørledning under Søbakkevej, station 948 til 975 
Terrænniveauet på og omkring Søbakkevej er noget højere, ca. kote 23,10-23,20, og 
langs med Søbakkevej forløber der en del ledninger - både el, vand, telefon, kloak og 
gas.  
 
Frilægning af den eksisterende Ø 500 rørledning fra station 948 til 975 er derfor ikke 
praktisk muligt. Restaureringen af vandløbet på strækningen må ske ved omlægning 
til en større rørstørrelse under hensyntagen til de eksisterende ledninger og krydsnin-
gen af Søbakkevej. 
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Åbent vandløb, station 975 til 1017 
Fra rørudløbet station 975 og til rørindløb station 1017 ved grusvej/sti er de eksiste-
rende åbne vandløbsprofiler dybe og smalle med stejle anlæg. Forøgelse af vandlø-
bets bredde og anlæg må generelt ske på vandløbets højre side, da der er hække og 
private ejendomme på venstre side.  
 
Ved station ca. 985-990 ligger der dog en gasledning tæt på vandløbets højre side, 
som betyder, at vandløbsprofilet her må udvides i venstre side. 
 
Rørledning under sti/grusvej, station 1017 til 1024 
Eksisterende Ø 450 rør under stien/grusvejen skal omlægges til større rør under hen-
syntagen til krydsende gas- og elledning. 
 
Åbent vandløb til udløb i Søllerød Sø, station 1024 til 1049 
Også denne strækning har relativt stejle profiler, især kort efter røroverkørslen station 
1017 til 1024. 
 
En krydsende kloakledning i station ca. 1035 vurderes ikke at være til hinder for en 
udvidelse af vandløbet, så længe dette ikke uddybes væsentligt. 
 
Det er oplyst, at der på arealet ved og nord for strækningen station 975-1049 findes 
en forurening hidrørende fra et nedlagt mejeri. Forureningens nærmere omfang og 
udbredelse er ikke kendt.  
 
Ved profiludvidelse på de åbne strækninger station 975 til 1017 og station 1024 til 
1049 skal det inden anlægsfasen afklares, om opgravede jordmængder eventuelt 
skal bortkøres. 
 

7.3 Længdeprofiler med vandstande, eksisterende forhold 

Vandstande i Kirkeskov Bæk er beregnet i MIKE11 ved en høj oplandsafstrømning på 
25 l/s for de opmålte, eksisterende forhold.  
 
I bilag 3 ses længdeprofiler med de beregnede vandstande for såvel den øvre stræk-
ning af vandløbet fra Kalvemosen til Indre Sø, station 0 til 156, som for den nedre 
strækning fra Indre Sø til Søllerød Sø, station 332 til 1049. 
 
På plottet for den øvre strækning ses det, at vandspejlet på hele strækningen ligger 
næsten vandret. Vandspejlet i station 0 ved rørudløbet fra Kalvemosen er kun få cen-
timeter højere end i Indre Sø og er stuvningspåvirket af søens vandspejl, som er hø-
jere end vandløbsbunden.  
 
Den opmålte vandløbsbund ses i øvrigt at ligge lidt højere omkring station 10 og 34 
end på resten af strækningen.  
 
På strækningen fra Indre Sø til Søllerød Sø ligger vandspejlet på de tre engstræknin-
ger gennemgående ca. 20-40 cm under terræn.  
 
På den flade del af engen neden for Indre Sø er vandstanden ca. 22,20-22,25 m, på 
engen ved det tidligere renseanlægsareal ca. 21,70 m og på engen på kommunens 
areal oven for Søbakkevej ca. 21,65 m.  
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Det ses også, at vandløbsbunden nedstrøms for station ca. 560 overalt ligger lavere 
end vandstanden i Søllerød Sø. De nedstrøms ca. 500 m af vandløbet er således på-
virket af stuvning fra Søllerød Sø. 
 

7.4 Projektforslag 

Forslag til restaurering af Kirkeskov Bæk ved tilbageførsel af 200 l/s er vist i dimensi-
onslisten på den følgende side, der beskriver det restaurerede vandløb i form af en 
geometrisk vandløbsskikkelse.  
 
Den geometriske skikkelse skal for de åbne strækninger opfattes som teoretisk i den 
forstand, at den beskriver den skikkelse, som mindst skal være til stede i vandløbet 
for at sikre en vandføringsevne svarende til de vandstande, der er beregnet for pro-
jektforslaget i MIKE11, og som fremgår af længdeprofilerne i bilag 4.  
 
I praksis foreslås det at etablere vandløbet med et varierende og stedvis større anlæg 
(fladere sider) end det beskrevne, således at vandløbet vil få et naturligt og ikke ka-
nallignende udseende.  
 
Den beskrevne skikkelse for vandløbet er fremkommet iterativt ved brug af MIKE11-
modellen, idet der som reference er sammenlignet med de beregnede vandstande i 
det eksisterende vandløb ved en høj oplandsafstrømning på 25 l/s.  
 
Afgørende dimensioneringshensyn har været:  
 
• at sikre, at private lodsejeres afvandingsmuligheder ikke forringes 
• at skabe god sikkerhed mod uønskede oversvømmelser også ved større vandfø-

ringer end de 225 l/s, der som udgangspunkt er valgt som dimensionsgivende  
• at rørlægninger af samme årsag under ingen omstændigheder må være for små 

og fungere som flaskehalse ved usædvanlige afstrømningssituationer, men hellere 
lidt større end umiddelbart nødvendigt.  

 
Desuden er det tilstræbt: 
 
• at bundkoter i forhold til de eksisterende bundkoter ikke sænkes mere end nød-

vendigt, så vandløbet også kan fungere ved mindre afstrømninger i tilfælde af, at 
tilbageførslen af vand i perioder reduceres eller stoppes 

• at der opnås et vandløb med et fornuftigt forhold imellem dybde og bredde, en 
passende vandhastighed og en god æstetisk kvalitet  

• at engene på dele af Skov- og Naturstyrelsens arealer kan opnå en forøget fugtig-
hedstilstand i kraft af en kontrolleret vandstandsstigning på ca. 10-20 cm ved 
vandføringer i normalområdet 200-225 l/s eller 300-325 l/s  

• at vandløbet også vil kunne fungere og efterleve ovenstående krav og ønsker ved 
en eventuel tilbageførsel af 300 l/s, selv om vandstandene naturligvis vil blive lidt 
højere end ved tilbageførsel af 200 l/s.  

 
Endelig er krydsende ledninger, skovstier, kommunens og Skov- og Naturstyrelsen 
Nordsjællands ønsker respekteret. 
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Projektforslag til restaurering af Kirkeskov Bæk ved tilbageførsel af 200/300 l/s 
Dimensionsliste, geometrisk vandløbsskikkelse 
 
Station  

 
 

m 

Vandløbets 
bundkote 

 
m  

Bundbredde 
cm /  

Rørstørrelse 
Ø mm 

Fald 
 
 

‰ 

Anlæg Bemærkning 

 
Kalvemosen til Indre Sø, station -16 til 156 

 
 

-16? 

  
 

24,15? 
 

 
 

300-500? 

 
 
x 

 
 

1? 

Bredt, højt profil ved afløb fra Kal-
vemosen, som kan sikre søen mod 
uønsket aftømning.  
Skal detailprojekteres. 

 
 

  
 

ca 12,5 
(vsp) 

 Station -16 til -8:  
Stenstryg frem til rørindløb i station 
-8. 
Skal detailprojekteres. 

 
-8 

 
23,66 

 
X 

 
x 

 
x 

 
Rørindløb 

 
 

  
Ø800 

 
2,5 

 
- 

 
Krydsende skovsti 

 
0 

 
23,64 

 
X 

 
x 

 
x 

 
Rørudløb 

 
0 

 
23,65 

 
 

 
x 

 
 

 

 
 

  
200 

 
1,5 

 
1,25 

 
Åbent vandløb i skov 

 
104 

 
23,50 

  
x 

  

 
104 

 
23,46 

 
X 

 
x 

 
x 

 
Rørindløb 

 
 

  
Ø 800 

 
1,5 

 
- 

 
Krydsende skovstier 

 
117 

 
23,44 

 
X 

 
x 

 
x 

 
Rørudløb 

 
117 

 
23,48 

  
x 

  

 
 

  
200 

 
0,8 

 
1,5 

 
Åbent vandløb på engareal 

 
156 

 
23,45 

 
X 

 
x 

 
x 

 
Udløb i Indre Sø 

 
156 til 315 

     
Indre Sø, vandspejl 24,00 m 

 
315  

 
 

   Nyt afløbsbygværk i Indre Sø som 
betonbrønd med vandret rist for-
oven og med singelssten oplagt 
omkring brønden. 
Skal detailprojekteres. 

 
315 til 332 

    To stk. Ø 500 rørledninger under 
skovsti/dæmning.  
Krydsende råvandsledning. 
Skal detailprojekteres. 

 
332 

 
22,00 

   Rørudløb på eng nedstrøms Indre 
Sø 
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Station  

 
 

m 

Vandløbets 
bundkote 

 
m  

Bundbredde 
cm /  

Rørstørrelse 
Ø mm 

Fald 
 
 

‰ 

Anlæg Bemærkning 

 
Indre Sø til Søllerød Sø, station 332 til 1054 

 
332 

 
22,00 

 
X 

 
x 

 
x 

 
 

  
150 

 
0,3 

 
1,5 

 
480 

 
21,95 

 
X 

 
x 

 
x 

 
 

  
150 

 
4,5 

 
1,5 

 
590 

 
21,40 

 
X 

 
x 

 
x 

 
 
 
 
332 til 608: Nyt vandløbstracé på 
engen nedstrøms Indre Sø 

 
 

  
150 

 
0,3 

 
1,5 

Station 608 til 610: Nyt Spang, 
overgang til kreaturer 

 
728 

 
21,36 

 
X 

 
x 

 
x 

 
 

 
 

 
150 

 
3,3 

 
1,5 

 
Station 610 til 777: Eng på tidligere 
renseanlægsareal, eks. vandløbs-
tracé bevares  

 
777 

 
ca. 21,20 

 
X 

 
x 

 
x 

 
Rørindløb 

 
 

777 til 793 

  
 

Ø 800?  
 

  
 
- 

Ny rørunderføring med to nye brøn-
de. Skal detailprojekteres uht. pas-
sage af krydsende kloakledning og 
skovsti 

 
793 

 
21,15 

 
X 

 
x 

 
x 

 
Rørudløb 

 
 

  
150 

 
0,3 

 
1,5 

 
953 

 
21,10 

 
 

 
x 

 
 

 
Station 793 til 953: Eng på kommu-
nens areal, delvis eks. vandløbstra-
cé  

 
953 

 
21,05 

 
X 

 
x 

 
x 

 
Rørindløb 

 
 

  
Ø 800 

 
0,0 

 
- 

Station 972 – 977:  
Passage af Søbakkevej og 
mange krydsende ledninger 

 
980 

 
21,05 

 
X 

 
x 

 
x 

 
Rørudløb 

 
980 

 
21,10 

  
x 

  

 
 

  
100 

 
2,5 

 
1 

 
Åbent vandløb i eks. tracé 

 
1022 

 
21,00 

 
X 

 
x 

 
x 

 
Rørindløb 

 
 

  
Ø 800 

 
0 

 
- 

Sti/grusvej. 
Krydsende gas- og elledning 

 
1029 

 
21,00 

 
X 

 
x 

 
x 

 
Rørudløb 

 
 

  
100 

 
0 

 
1 

 
Åbent vandløb i eks. tracé 

 
1054 

 
21,00 

 
X 

 
x 

 
x 

Udløb i Søllerød Sø. 
Vandspejl 21,60 m 
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Stationeringen i dimensionslisten er korrigeret for de ændringer i vandløbslængden i 
forhold til i dag, som det valgte nye tracé indebærer. Vandløbet forlænges med ca. 10 
m på engen neden for Indre Sø, hvor der etableres nyt slynget tracé, mens det bliver 
ca. 5 m kortere på engen lige opstrøms for Søllerød Sø, hvor de eksisterende slyng-
ninger gøres mere moderate. 
 
Nedenfor beskrives projektforslaget for de enkelte delstrækninger. Der henvises til 
kortbilag 2 for projektforslaget, kort 1, 2 og 3, hvor de foreslåede tiltag er angivet 
summarisk og det nye vandløbs tracé er indtegnet på orthofoto. 
 
Afløb fra Kalvemosen / indløb til Kirkeskov Bæk, station -16 til 0  
Under skovstien station -8 til 0 ved indløbet til Kirkeskov Bæk udskiftes den eksiste-
rende rørledning med en Ø 800, som med god sikkerhed kan tage den forøgede 
vandmængde ved tilbageførsel af vand fra Lundtofte Renseanlæg ved såvel 200 som 
300 l/s. Skovstien retableres og skråninger omkring rør sikres med singelssten. 
 
For at sikre Kalvemosen mod uønsket lav vandstand i eventuelle perioder med redu-
ceret eller stoppet tilbageførsel af vand foreslås det, at der ca. 8 m inden rørindløbet 
(ca. station -16) etableres en tærskel/opstemning i form af et relativt højt og bredt pro-
fil med et efterfølgende stenstryg frem til rørindløbet.  
 
Tærsklen med det brede profil tænkes opbygget som en jordvold med sten udlagt på 
toppen, eventuelt med en indre stenkerne beskyttet af fibertex. Det brede profil etab-
leres i den tragtformede indsnævring, som allerede i dag findes i søens vestlige ende 
kort opstrøms for det eksisterende rørindløb. 
 
I forbindelse med en detailprojektering skal det afklares nærmere, hvor det brede pro-
fil mest fordelagtigt kan etableres, og det skal undersøges, om den underliggende 
bund har den fornødne bæreevne. 
 
Overkant af det (ca. 3 til 5 m) brede profil etableres i en kote (ca. 24,15 m), som ved 
tilbageførsel af 200 l/s sikrer et søvandspejl i Kalvemosen i 24,25 m. Se længdeprofi-
lerne ”Kalvemosen til Indre Sø. Projektforslag nyt vandløb” i bilag 4. 
 
De præcise dimensioner skal fastlægges ved detailprojektering.  
 
Åben vandløbsstrækning i skoven, station 0 til 104 
De i dimensionslisten beskrevne dimensioner findes allerede i vandløbet, bortset fra, 
at bunden omkring station 10 til 34 aktuelt ligger 10-20 cm højere. Generelt er der ik-
ke behov for udvidelse af vandløbsprofilet igennem skoven, som har en god vandfø-
ringsevne. 
 
Ny rørledning under krydsende skovstier, station 104 til 117 
Der nedlægges et nyt Ø 800 rør under skovstierne, som angivet i dimensionslisten, 
og de eksisterende rør optages. Skråninger omkring rør sikres med singelssten. 
 
Åben vandløbsstrækning på engareal, station 117 til ca. 156 
Det eksisterende profil oprenses, men har i øvrigt tilstrækkelige dimensioner. 
 
Indre Sø, station 156 til 315 
Ingen aktiviteter nødvendige. 
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Nyt afløb fra Indre Sø, station 315 til 332 
Der etableres nyt afløbsbygværk fra søen som en betonbrønd (størrelse iht. detailpro-
jekt) med en vandret rist foroven.  
 
Der oplægges singelssten omkring brønden, så den ikke skæmmer ved eventuelt lav 
søvandstand. Brønden vil derudover blive søgt placeret så den skæmmer mindst mu-
ligt i landskabet.  
 
Fra brønden etableres 1 eller 2 (efter nærmere aftale forud for detailprojekt) rørafløb, 
som føres under grusvejen/skovstien til udløb på engen nedenfor.  
 
Underføringen skal ske med hensyntagen til den krydsende råvandsledning, der lig-
ger i vejen.  
 
Nyt vandløbstracé på engen neden for Indre Sø, station 332 til 608 
Det foreslås at etablere et nyt vandløb på engen med et slynget forløb, som vil se me-
re naturligt ud og bidrage til at styrke områdets landskabelige og natur- og miljømæs-
sige kvaliteter.  
 
Det eksisterende, snorlige vandløb igennem engen foreslås nedlagt ved opfyldning. 
 
Det nye, slyngede tracé er indtegnet på kortbilag 4 for projektforslaget, kort 2.  
 
Tracéet er forlagt mod syd og er placeret, så det generelt ligger, hvor terrænet er la-
vest. Syd for det eksisterende vandløb er der færre rester af rødder mv. efter de træ-
er, der som tidligere beskrevet er blevet ryddet på engen. Samtidig er beskygningen 
bedst i den sydlige del af engen, hvilket kan bidrage til at begrænse grødevæksten i 
vandløbet.  
 
Slyngningerne er lagt med hensyntagen til de lokale terrænforhold iht. opmålingen og 
sådan, at de generelt har en ”bølgelængde” på ca. 14 gange vandløbets ovenbredde, 
som vil blive ca. 3 m.  
 
I forbindelse med en detailprojektering vil tracéet hen over engen kunne justeres på 
baggrund af de faktiske forhold og med hensyn til de ønsker, der måtte være. 
 
Anlægget i siderne skal ifølge dimensionslisten være 1,5. Det foreslås dog som tidli-
gere nævnt at variere anlægget med stedvis større anlæg.  
 
Specielt i svingene i det nye tracé, hvor anlægget i svingenes inderside kan være 2-3, 
mens det laves stejlere i svingenes yderside. Herved vil vandløbets morfologi blive 
tilnærmet et naturligt, meandrerende vandløb. 
 
Vandløbets bund vil gennemgående komme til at ligge 40-50 cm under terræn.  
 
Opgravet jord forventes at kunne udspredes i kanten af engen eller anvendes til op-
fyld af det eksisterende tracé. 
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Som det kan ses i dimensionslisten, er vandløbets bundlinje lagt med et lille fald indtil 
station 480. Herefter er faldet på de sidste ca. 100 m af engen ned til det tidligere 
renseanlægsareal ganske stort, svarende til den eksisterende terrænhældning.  
 
På denne strækning kan strømmen blive mere frisk, op til ca. 0,5 m/s, hvor den i re-
sten af vandløbet ned til Søllerød Sø typisk vil ligge på omkring 0,2-0,3 m/s ved en 
vandføring på 225 l/s. 
 
Etablering af spang, station 608 til 610  
Ved overgangen til det tidligere renseanlægsareal etableres der et spang på omtrent 
samme sted, hvor der i dag findes en mindre røroverkørsel, sådan at de græssende 
kreaturer sikres fortsat passagemulighed over vandløbet. Den præcise placering af 
spanget er ikke afgørende for projektet og kan ske efter nærmere anvisning forud for 
etablering. 
 
Profiludvidelse i eks. tracé på det tidligere renseanlægsareal, station 610 til 777 
Vandløbstracéet i det relativt nyetablerede vandløb bevares og profilet udvides i hen-
hold til dimensionslisten.  
 
Bunden vil hermed blive sænket fra 0 til maksimalt 20 cm på strækningen i forhold til 
den opmålte vandløbsbund. Denne begrænsede bundsænkning vurderes ikke umid-
delbart at være problematisk i forhold til den forurenede jord, der som nævnt under 
beskrivelsen af de eksisterende forhold findes på dele af arealet ca. 0,5 m under ter-
ræn.  
 
Dette skal dog naturligvis afklares forud for etablering af det nye vandløb. Om nød-
vendigt må bundkoten hæves lidt. 
 
De natursten, som findes i det eksisterende vandløbs sider, skal genplaceres i det 
nye vandløbsprofil med henblik på at fremme dannelsen af en slynget strømrende i 
bunden af profilet og fastholde det eksisterende tracé.  
 
Som for de øvrige åbne vandløbsstrækninger gives anlægget en variation med sted-
vis større anlæg, så vandløbet kan fremtræde naturligt og pænt. 
 
Opgravede jordmængder udspredes i kanten af engen, såfremt det er muligt. 
 
Bundlinjen er lagt med lille fald indtil station 728 for at sikre engen mod udtørring ved 
lavere vandføringer. Herefter er faldet større indtil station 777. 
 
Passage af skovsti og krydsende kloakledning, station 777 til 793 
Som omtalt i beskrivelsen af de eksisterende forhold skal vandløbet her som rørlagt 
føres under en krydsende kloakledning og en skovsti.  
 
Dette forventes som udgangspunkt at kunne ske på samme måde, som vandløbet i 
dag er ført under, dvs. med en rensebrønd på hver side af kloakledningen, idet rør og 
brønde dog skal udskiftes til en større dimension. 
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I forbindelse med en detailprojektering må det afklares nærmere ved berigtigelse af 
kloakledningens præcise lokalisering, hvilken anlægsløsning der er mest hensigts-
mæssig, og dimensioneringen må foregå, så det sikres, at der ikke sker uønsket op-
stuvning i vandløbet. Umiddelbart forventes en rørstørrelse på Ø 800 at være til-
strækkelig. 
 
Eventuelt kan kloakledningen efter aftale med ledningsejeren hæves eller sænkes, 
hvis dette kan resultere i en bedre og samlet set billigere anlægsløsning. 
 
Skråninger omkring rørindløb og -udløb sikres med singelssten. 
 
Udvidelse af vandløb på eng oven for Søllerød Sø, delvis i eksisterende tracé, 
station 793 til 953 
Der etableres et vandløb med større dimensioner i henhold til dimensionslisten.  
 
Principielt bevares det eksisterende tracé, som forløber i en korridor imellem to kloak-
ledninger, men de skarpeste sving rettes ud som vist på kortbilag 4 for projektforsla-
get, kort 3, sådan at vandløbets vandføringsevne sikres og slyngenes ”bølgelængde” 
tilpasses til den større vandløbsbredde.  
 
Bundkoten sænkes generelt ca. 20 cm i forhold til den eksisterende bund.  
 
Anlægget gives en variation, så det ikke fremstår kanalagtigt, med den stejleste 
hældning i svingenes ydersider og med fladere anlæg i indersiden af svingene. Om 
nødvendigt må der ryddes et par af de træer, der står i nærheden af det eksisterende 
vandløb. 
 
Opgravet jord udspredes om muligt langs engens ydre begrænsning nord for vandlø-
bet. 
 
Vanddybden i vandløbet vil blive ca. 50 cm og vandspejlsbredden godt 2,5 m ved en 
vandføring på 225 l/s. Vandspejlet vil stå ca. 40 cm under terræn. 
 
I anlægsfasen kan der eventuelt udgraves et midlertidigt sandfang et stykke opstrøms 
for rørlægningen under Søbakkevej. 
 
Ny rørledning under Søbakkevej, station 953 til 980 
Den eksisterende Ø 500 ledning under Søbakkevej opgraves, og der nedlægges en 
ny Ø 800 rørledning.  
 
Der må formentlig ske fældning af et større træ, der tilsyneladende står oven over rø-
ret tæt ved rørindløbet station 953, og samtidig findes der i Søbakkevej en del kryd-
sende ledninger, som skal passeres (el, vand, telefon, kloak og gas).  
 
Det må i forbindelse med en detailprojektering og ved kontakt til de respektive led-
ningsejere afklares, hvilken anlægsløsning for etablering af det nye rør under Søbak-
kevej, der vil være mest hensigtsmæssig. Samtidig skal det sikres, at eventuelle ge-
ner for de nærliggende private ejendomme syd for vandløbet begrænses. 
 
Vejen m.m. retableres, og skråninger ved rørindløb og -udløb sikres med sten.  
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Udvidelse af eksisterende vandløb, station 980 til 1022  
På strækningen udvides vandløbsprofilet i henhold til dimensionslisten, idet bredden 
generelt etableres ved gravning i vandløbets højre side, bortset fra i svinget ca. stati-
on 990 til 995, hvor en gasledning ligger tæt på vandløbets højre side. 
 
Bunden sænkes ca. 20 cm i den opstrøms ende af strækningen i forhold til det eksi-
sterende vandløb. I den nedstrøms ende sænkes bunden kun ubetydeligt i forhold til 
den nuværende vandløbsbund. 
 
Forud for gravearbejdet undersøges det, om den registrerede forurening fra et tidlige-
re mejeri også omfatter vandløbets bund og brinker, og om de afgravede jordmæng-
der i givet fald skal bortkøres, eller om de kan udspredes i nærheden. Dette gælder 
også for den sidste åbne strækning inden Søllerød Sø, station 1029 til 1054. 
 
Udskiftning til større rør under sti/grusvej, station 1022 til 1029 
Den eksisterende Ø 450 rørledning under stien udskiftes med en ny Ø 800 ledning, 
idet en krydsende gas- og elledning iagttages. 
 
Skråninger ved rørets ind- og udløb sikres med sten. 
 
Udvidelse af eksisterende vandløb, station 1029 til 1054 (udløb i Søllerød Sø) 
Det eksisterende vandløbsprofil udvides i henhold til dimensionslisten.  
 
Afgravede jordmængder udspredes så vidt muligt i vandløbets nærhed, medmindre 
den registrerede forurening på arealet nedstrøms for Søbakkevej betyder, at jorden 
må bortkøres. 
 
Det afklares, om den krydsende kloakledning station ca. 1040 er til hinder for den 
nødvendige uddybning på ca. 10-15 cm i forhold til den eksisterende vandløbsbund. 
Dette vurderes ikke umiddelbart at være tilfældet. 
 

7.5 Konsekvenser for vandstanden på engene og effekter på natur 

Vandstande beregnet i MIKE11 på strækningen fra Indre Sø til Søllerød Sø for såvel 
de eksisterende forhold som for projektforslaget kan ses på længdeprofilerne i bilag 3 
og 4. 
 
I tabellen nedenfor er de beregnede vandstande på de tre engarealer vist for de eksi-
sterende forhold ved 25 l/s og for projektforslaget ved 225 l/s og 325 l/s for at give et 
overblik over projektforslagets konsekvenser.  
 
Der er desuden medtaget de beregnede vandstande ved 25 l/s for projektforslaget til 
belysning af en fremtidig situation, hvor der ikke sker nogen tilbageførsel af vand. 
 
Det skal understreges, at de beregnede vandstande skal opfattes som omtrentlige og 
ikke nødvendigvis repræsenterer de vandstande, der rent faktisk vil optræde i vand-
løbet. De faktiske vandstande vil afhænge af vandløbets vedligeholdelsestilstand og 
af en række andre faktorer og vil derfor kunne afvige betydeligt fra de beregnede 
vandstande.  
 
Modelberegningerne giver dog en mulighed for at vurdere konsekvenserne af projekt-
forslaget under de givne forudsætninger og antagelser. 



Rent vand i Mølleå-systemet 
Projektforslag 
 

 
Juni 2009 

  
 
 Side 61 
 

R:\Projects\GLO\30\30040401\06_Output\Hovedrapport\Final rapport Juni 2009\Mølleå - Projektforslag - Endelig udg. Juni 2009.doc  

 
De angivne vandspejl på engene er et gennemsnit af de beregnede vandstande på 
hver enkelt engstrækning. 
 

Eksisterende forhold 
Iht. opmåling 

Projektforslag jf. dimensionsliste Vandstand 
m 

(gennemsnit over eng)  
25 l/s 

 
225 l/s 

 
325 l/s 

 
25 l/s 

 
22,35 

 
22,40 

 
22,11 

Øvre del af engen neden 
for Indre Sø 
station 332 til 460 

 
22,22 

 
Ændring: 

 
+ 13 cm 

 
+ 18 cm 

 
- 11 cm 

 
21,77 

 
21,84 

 
21,62 

Engen på tidligere 
renseanlægsareal 
station 610 til 728 

 
21,68 

 
Ændring: 

 
+ 9 cm 

 
+ 16 cm 

 
- 6 cm 

 
21,66 

 
21,70 

 
21,61 

Engen opstrøms for 
Søllerød Sø 
station 793 til 953 

 
21,63 

 
Ændring: 

 
+ 3 cm 

 
+ 7 cm 

 
- 2 cm 

Tabel 11 Vandstande på engene som beregnet i MIKE11.  
 
Som det ses af tabellen, vil engene med projektforslagets vandløb under en høj op-
landsafstrømning på 25 l/s blive lidt vådere (op til ca. +20 cm vandstand på engen 
neden for Indre Sø) i situationer, hvor der sker tilbageførsel af vand - i forhold til de 
eksisterende forhold uden tilbageførsel af vand. 
 
Ved en lav oplandsafstrømning og i situationer, hvor der ingen oplandsafstrømning 
er, vil engene blive vådere sammenlignet med i dag - så længe der tilbageføres vand 
fra Lundtofte Renseanlæg. 
 
Omvendt vil projektforslagets vandløb i eventuelle fremtidige situationer, hvor der ikke 
tilbageføres vand, resultere i lavere vandstande end i dag, idet det projekterede vand-
løb er større og kan klare mere vand end det eksisterende mindre vandløb. Forskel-
lene er dog ret begrænsede (ca. -10 cm på engen neden for Indre Sø), og skulle så-
danne situationer få en længere varighed, vil der relativt let kunne ske lokale tiltag i 
vandløbet, som sikrer engene et lidt højere vandspejl - eksempelvis midlertidige op-
stemninger med sten, planker eller lignende på strategiske steder i vandløbet. 
 
I relation til projektets effekter på plante- og dyrelivet i § 3 områder er der foretaget en 
overordnet vurdering. På Miljøportalen er der ingen data om forekomsten af natur-
værdier på de foreliggende arealer. Vurderingen er derfor foretaget med udgangs-
punkt i det der er observeret på generelle besigtigelser og beskrevet i rapportens af-
snit om de eksisterende forhold i områderne.  
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Anlægsarbejdet forventes at omfatte en opgravning af en op til 40-50 cm dyb slynget 
rende ned gennem den § 3 beskyttede eng. Det opgravede materiale vil blive brugt til 
at opfylde det eksisterende åløb. Evt. overskydende materiale kan lægges i kanten af 
engen og indpasses pænt i landskabet. Selve anlægsarbejdet forventes kun at berøre 
engen i en smal bræmme langs det foreslåede nye trace. Det vurderes derfor ikke at 
det eksisterende plante- og dyreliv på engen vil blive berørt væsentligt, og i de områ-
der der påvirkes langs vandløbet vil plante-/dyrelivet hurtigt retablere sig efterfølgen-
de. Der vil i detailprojekt og udbudsmateriale fremgå hvilke foranstaltninger entrepre-
nøren skal overholde af hensyn til bevaring og sikring af det eksisterende plante-
/dyreliv. Det forventes, at den fremtidige øgede vandstand på engen vil skabe et mere 
varieret plante- og dyreliv i området.  
 
Påvirkningen af Kalvemosen og Indre Sø ved en øget vandtilførsel vil være at vand-
skiftet øges væsentligt med rent vand og at der i fremtiden sikres en stabil vandstand 
i søerne i modsætning til den eksisterende situation, hvor der til tider er en meget lav 
vandstand i sommerperioden.  
 
Kalvemosen vil fortsat i fremtiden have karakter af en sø, men Indre Sø vil mere få 
karakter af et vandløb. Begge søer vil være meget rene søer kravet til fosforindhold i 
det udledte vand taget i betragtning. De vil således leve op til Vandrammedirektivets 
krav for god tilstand med hensyn til fosfor. 
 
Anlægsarbejderne i småsøerne består i udskiftning og etablering af ind- og ud-
løbsbygværker. Dette arbejde vil blive iværksat uden vandstandssænkninger i søer-
ne. Anlægsarbejderne er meget lokale og søernes tilstand påvirkes ikke herved.   
 

7.6 Vurdering af oversvømmelsesrisiko 

I situationer med usædvanligt store oplandsafstrømninger vil projektforslagets større 
vandløb og større rør alt andet lige betyde, at risikoen for oversvømmelser vil være 
mindre end i dag, hvor det eksisterende lille vandløb og de mindre rør hurtigere fyldes 
op og kan resultere i opstuvninger i vandløbet. Dette gælder ikke mindst på den ne-
derste engstrækning, hvor der findes private ejendomme tæt på vandløbet. 
 
Omvendt vil eventuelle ”drengestreger” og lignende, hvor for eksempel et rørindløb 
blokeres, naturligvis resultere i større problemer, når der løber ca. 200 eller 300 l/s i 
vandløbet, end når der som i dag måske løber 10 eller 20 l/s. Det ligger dog udenfor 
rammerne af projektforslaget at gardere sig imod den slags problemer. 
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8 VANDLØB OG RØRLEDNING MELLEM SØLLERØD SØ OG VEJLESØ 

8.1 Forudsætninger og datagrundlag for projektforslag 

Bækrenden kort før den rør-
lagte strækning. 

Der forløber i dag et vandløb, Bækrenden, fra Søllerød 
Sø til Vejlesø. Vandløbet er åbent på de første 150 m 
efter afløbet fra Søllerød Sø frem til kommunevejen 
Søengen. Herefter er vandløbet rørlagt til sit udløb i 
Vejlesø.  
 
Rudersdal Kommune er vandløbsmyndighed for Bæk-
renden og har stillet diverse relevant materiale og op-
lysninger om vandløbet til rådighed. 

 
Ved tilbageførsel af 200 l/s eller 300 l/s fra Lundtofte Renseanlæg til Kalvemosen skal 
Bækrendens dimensioner udvides, så vandløbet ud over den nuværende afstrømning 
kan føre den tilbageførte vandmængde, uden at den fastsatte vandstand i Søllerød 
Sø i kote 21.60 m overskrides. 
 
Ifølge kommunens oplysninger og tidligere undersøgelser foretaget af DHI vil en til-
bageførsel af 200 eller 300 l/s til Kalvemosen indebære, at der skal ske en udskiftning 
til større rør på de første ca. 150 m af Bækrendens rørlagte strækning (dvs. omtrent 
frem til Øverødvej). Dimensionerne på den nedstrøms del af den rørlagte strækning 
er derimod vurderet tilstrækkelige til at kunne klare den forøgede vandmængde.  
 
Rørstrækningens aktuelle dimensioner  
For den rørlagte del af Bækrenden har kommunen leveret et kort forsynet med oplys-
ninger om strækningslængder imellem brønde, rørtyper, bundkoter og rørdimensio-
ner.  
 
Disse oplysninger er anvendt ved beregningen af nødvendige rørstørrelser på den 
øvre strækning, hvor en udskiftning til større rør er påkrævet. 
 
Dimensionsgivende vandføring 
Ved beregningerne er det forudsat, at vandløbet skal dimensioneres til at kunne 
rumme en tilbageførsel af op til 300 l/s fra Lundtofte Renseanlæg.   
 
For den øvre rørstrækning er der desuden forudsat en naturlig oplandsafstrømning 
svarende til 25 l/s i vandløbet og en anslået øvrig tilledning (ved tilløb fra nord i brønd 
ved Søengen) på ca. 100 l/s.  
 
Samlet er det således beregningsmæssigt konservativt forudsat, at den øvre 
rørstrækning skal kunne føre ca. 425 l/s uden at skabe opstuvninger.  
 
Kortmateriale med ejerforhold, matrikler og kommunale ledningsoplysninger 
Kommunen har for den øvre del af Bækrenden, hvor der skal ske en udvidelse af 
vandløbet, leveret kortene, som er vist i det følgende afsnit.  
 
Kortene er baseret på kommunens digitale grundkort og orthofotos og viser skel og 
matrikler, ejerforhold samt indtegnede ledningsoplysninger for kommunale vandforsy-
nings- og kloakledninger.  
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Øvrige ledningsoplysninger 
Øvrige ledningsoplysninger er indhentet via det centrale ledningsregister LER.  
 
Besigtigelse i området 
Grontmij | Carl Bro har desuden gennemført en besigtigelse i området. 
  

8.2 Beskrivelse af eksisterende forhold 

Åben vandløbsstrækning station 0 til 150 
Den åbne vandløbsstrækning ses på kortet herunder angivet med mørkeblå signatur.  
 
På besigtigelsestidspunktet var vandløbsbunden på hele strækningen præget af blø-
de aflejringer og var stedvis temmelig tilgroet. 
 
Bundbredden i vandløbet er generelt omkring to m, og profilet vurderes godt at kunne 
føre den ekstra vandmængde ved tilbageførsel af 300 l/s, når blot der foretages for-
nøden oprensning. Dette skal dog verificeres i forbindelse med en detailprojektering. 
 

 
Bækrendens åbne vandløbsstrækning station 0 til 150 (mørkeblå signatur). Indløbs-
bygværk til den rørlagte strækning ligger i østsiden af vejen Søengen. 
 
 
Syd for vandløbet på kommunens areal er der en ganske tæt træbevoksning, som bi-
drager til en fornuftig beskygning af vandløbet, men som vil kunne besværliggøre en 
eventuel maskinel oprensning af vandløbet. 
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Oprensning fra den nordlige side vurderes ikke mulig/ønskelig, da vandløbet her 
grænser direkte op til private haver.  
 
Ejendommen på den første private matrikel 2t nærmest Søllerød Sø ligger langt fra 
vandløbet oppe på en bakke, uden risiko for kritisk påvirkning.  
 
På de efterfølgende matrikler 2so, 2dg og 2e er terrænet fladere, og husene på 
matr.nr. 2so og 2e ligger relativt tæt på vandløbet. Vandløbets sider er her ret stejle, 
og der er opsat nogle mindre træhegn oppe på brinken.  
 
Det anbefales, at der på den nedstrøms del af den åbne stræknings nordlige side ef-
ter en nærmere vurdering foretages nødvendig sikring imod erosion og nedskridning i 
forbindelse med projektet.  
 
På det åbne areal syd for træbevoksningen og vandløbet findes der diverse betonan-
læg til vandindvinding (ses med rød skravering på kortet), og en eventuel forlægning 
af vandløbet mod syd vil således i praksis ikke være mulig.  
 
En forlægning af vandløbet ville forøge vandløbslængden frem til den rørlagte stræk-
ning og vurderes derfor heller ikke at være ønskelig - set i lyset af nødvendigheden af 
at sikre en god afledningsevne i vandløbet, sådan at risikoen for oversvømmelser 
omkring Søllerød Sø ikke forøges som resultat af projektet.    
 
En vandledning passerer under den åbne vandløbsstrækning omtrent i station 10, og 
i station ca. 15 fører en mindre bro over vandløbet. Hverken vandledningen eller bro-
en vurderes at være til hinder for en oprensning af vandløbet. 
 
Et kloaktilløb (overløb) til vandløbet fra syd i station ca. 100 skal eventuelt afkortes, 
men vurderes ikke at være problematisk. 
 
Ved den nedstrøms del af strækningen er der registreret forurenet jord fra et tidligere 
gasværk. Forureningens omfang og udbredelse er ikke kendt, men umiddelbart vur-
deres forureningen ikke at være kritisk i forhold til en oprensning af vandløbet. 
 
Øvre rørlagte strækning, station 150 til 332 
Den øvre rørlagte strækning forløber udelukkende på kommunens arealer og bag om 
biografen Reprisen, som ses omtrent midt på kortet på næste side. 
 
Strækningen station 150 til 154 går fra det åbne vandløbs endepunkt igennem det 
eksisterende indløbsbygværk med rist og til den første brønd i østsiden af Søengen. 
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Bækrendens øvre rørlagte strækning. Vandløbet er vist med en brun streg og forløber 
skråt over Søengen og videre imellem bygningerne (midt på kortet) til Øverødvej. 
Brønde er vist som en sort prik. Knækpunktet ved den første brønd i Øverødvej er 
station 319, den følgende brønd er station 332.  
 
Den aktuelle rørstrækning station 154 til 332 er nedenfor opstillet skematisk på bag-
grund af kommunens oplysninger:  
 

Brøndstation Eksisterende 
rør 

Bundkote 
m 

Fald 
‰ 

Bemærkning 

154  21,18  Østside Søengen 
 Ø450 bt  - Strækning 1 

163  21,23  Vestside Søengen 
 Ø390 phb  2,9 Strækning 2 

241  21,00  Syd for Reprisen 
 Ø470 liner  2,8 Strækning 3 

319  20,78  ”Knæk” ved Øverødvej 
 Ø500 bt  3,9 Strækning 4 

332  20,73  Øverødvej 
Tabel 12 Rørstrækning station 154 til 332 (ref. Rudersdal Kommune). 
 
Ved ledningstabsberegning for fuldtløbende rør med en enkelttabskoefficient på 2 og 
en ruhed på 1 for betonrør og 0,5 for phb- og linerrør er det fundet, at ingen af de fire 
strækninger kan føre de forudsatte 425 l/s.  
 
Rørene må derfor udskiftes med større rør.  
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Rørstrækningen nedstrøms for station 332 er fundet at have tilstrækkelig kapacitet. 
 
Kommunen har oplyst, at der er en ledig kapacitet af størrelsesorden 190 l/s og det er 
marginalt mindre end de ønskede 200 l/s.  
 
Det anbefales derfor, at kommunen forud for projektets realisering gennemfører en 
samlet hydraulisk analyse af de eksisterende regnvandstilledninger på rørstræknin-
gen ned til Vejlesø og desuden undersøger rørets vedligeholdelsestilstand, så det sik-
res, at den fornødne kapacitet aktuelt er til stede.  
 
Krydsende ledninger 
Der findes en større mængde krydsende ledninger på den rørstrækning, der skal om-
lægges, dels langs Søengen, dels på arealet bag Reprisen – både el-, vand-, gas-, 
telefon-, fjernvarme- og kloakledninger.  
 
Der er desuden som angivet på kommunens kort ovenfor tilløb til rørstrækningen fra 
nogle okkerbassiner fra vandværket syd for vandløbet. 
 
Øvrige strukturelle forhindringer 
Vandløbet passerer som omtalt vejen Søengen og forløber på den sidste strækning 
under Øverødvej.  
 
Som det ses på kortet, passerer vandløbet desuden et asfalteret parkeringsareal, og 
på del af strækningen imellem bygningerne forløber der en asfalteret sti langs med 
vandløbet. På begge sider af stien er der opsat et trådhegn, og på dele af hegnet er 
der endvidere monteret belysning. 
 
Rørstrækningen passerer meget tæt på Reprisen, som på bagsiden har en mindre 
trætrappe, der omtrent er placeret oven på vandløbet. 
 
Forurening fra tidligere gasværk 
På arealerne langs med og syd for rørstrækningens tracé er der registreret en forure-
ning hidrørende fra et tidligere gasværk. Omfanget og den præcise udbredelse af for-
ureningen kendes ikke og bør afklares nærmere forud for en udskiftning til større rør 
på strækningen. 
 

8.3 Projektforslag 

Oprensning af åben strækning, station 0 til 150 
Der foretages en nødvendig fældning af træer på sydsiden af vandløbet efter entre-
prenøren nærmere vurdering, såfremt træerne er til hinder for en oprensning af vand-
løbet.  
 
Endvidere kan der eventuelt laves et par mindre ”indstik” i beplantningen nogle ste-
der, hvor vandløbet således gøres synligt fra arealet syd for beplantningen, dog så-
dan at vandløbet sikres en fortsat generelt god beskygning, som kan begrænse grø-
devæksten. 
 
Vandløbet oprenses, forventeligt maskinelt. Oprensningsdybde forventeligt ca. 20-30 
cm. Dette afklares nærmere i forbindelse med detailprojektering. 
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Kloakudløb station ca. 100 i venstre side af vandløbet afkortes om nødvendigt. 
 
Vandløbssiden mod de nedstrøms beliggende private ejendomme nord for vandløbet 
sikres mod erosion med sten eller lignende i nødvendigt omfang efter nærmere vur-
dering. 
 
Nyt indløbsbygværk, station 150 til 154 
Det gamle indløbsbygværk nedbrydes og bortskaffes, og der etableres et nyt indløbs-
bygværk i beton af passende dimension forsynet med rist, som tilsluttes til den nye, 
større rørledning. Nærmere dimensionering skal ske ved detailprojektering, herunder 
indtænkes foranstaltninger med henblik på at undgå opstuvninger ifm. løvfald i efter-
året.  
 
Udskiftning af ledninger på de fire rørstrækninger, station 154 til 332 
De eksisterende rørledninger opgraves og bortskaffes, og der nedlægges nye rør 
med en indvendig diameter på 700 mm, som i henhold til de gennemførte hydrauliske 
beregninger med passende sikkerhedsmargin vil kunne føre de forudsatte 425 l/s 
uden opstuvninger. 
 
I bygherreoverslaget er det som følge af den registrerede forurening på arealet forud-
sat, at Ø700 rørene skal være tætte. Denne forudsætning skal revurderes efter en af-
klaring af forureningens præcise udbredelse. 
 
Opgravning af de gamle rør og nedlæggelse af nye skal ske under hensyntagen til de 
mange ledninger efter nærmere anvisning og aftale med de respektive ledningsejere. 
 
Krydsning af veje m.m. må ligeledes ske efter en nøjere vurdering af, hvordan arbej-
det mest hensigtsmæssigt kan udføres under hensyntagen til tekniske muligheder, 
økonomi, tid, trafikale gener mv. 
 
Sti, trådhegn, belysning, parkeringsareal mv. retableres. 
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9 OVERSIGT OVER NØDVENDIGE TILLADELSER/DISPENSATIONER OG EKSI-
STERENDE BINDINGER - VANDLØB 

Følgende væsentlige myndigheder er identificeret: 
 
• Rudersdal Kommune 
• Miljøcenter Roskilde 
• Skov- og Naturstyrelsen 
 
Tilsvarende er følgende grundlag for myndighedsbehandling med hensyn til vand-
løbsrestaurering identificeret: 
 
• Vandløbsreguleringssag 
• Eventuelt regulativ og opklassificering til offentligt vandløb 
• Udledningstilladelse – under udarbejdelse 
• Dispensation fra NBL § 3, beskyttelse af berørte søer, mose og eng 
• Tilladelse til ændret arealanvendelse i henhold til Lov om forurenet jord § 8 
 
Eksisterende bindinger i området der omfattes af vandløbsreguleringen 
 
Fra Kalvemosen til og med den gamle renseanlægsgrund er det nye vandløb belig-
gende i Søllerød Kirkeskov. Hele arealet er belagt med fredskovspligt. 
 
Der findes et fredet fortidsminde med 100 m beskyttelseszone i afløbet fra Søllerød 
Sø. Tilstanden inde for beskyttelseszonen må ikke ændres.  
 
Søllerød Sø og Vejlesø er begge omfattet af søbeskyttelseslinjer. Naturbeskyttelses-
lovens bestemmelser om søbeskyttelseslinje omfatter bl.a. terrænændringer, men 
foranstaltninger, der foretages på baggrund af en tilladelse i henhold til Vandløbslo-
ven, er undtaget bestemmelserne.  
 
Kalvemosen, Indre Sø, 2 mindre søer på Præsteengen, Søllerød Sø og Vejlesø er al-
le omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttelse af søer. Vest for Kalvemosen 
og sydvest for Indre Sø ligger beskyttede moser, og Degneengen og området om-
kring den åbne del af Bækrenden ved udløbet af Søllerød Sø er begge beskyttede 
enge. 
 
Hele området er udpeget som område med biologiske værdier, og som sprednings-
korridor.  
 
Området omkring Kalvemose er udpeget som område med kulturhistorisk værdi. 
 
Bortset fra området nedstrøms Søllerød Sø er hele området udpeget som område 
med geologisk værdi. 
 
Området fra Kalvemosen ned til Søbakkevej er udpeget som område med landskabe-
lig værdi. 
 
Degneengen er udpeget som lavbundsareal.  
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Hele strækningen til og med Søllerød Sø er udlagt som regionalt friluftsområde som 
en del af de grønne kiler. 
 
Der er regionale trafikstier langs Øverødvej og Kongevejen samt en sti langs jernba-
nen ad Frederikslundsvej og Vejlesøvej. 
 
Hele området er udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser og som om-
råde med begrænsninger på vandindvindingen. 
 
Den gamle renseanlægsgrund, området umiddelbart inden udløbet i Søllerød Sø 
(kaldet Sødal) og dele af arealerne ved udløbet fra Søllerød Sø, både det åbne og 
det rørlagte, er klassificeret som jordforurenet på baggrund af konkret kendskab (V2). 
 
Påvirkninger ved projektforslagets gennemførsel 
De fredskovspligtige arealer i Søllerød Kirkeskov er i dag lysåbne enge og græsarea-
ler, og arealernes status ændres således ikke. 
 
Der arbejdes inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring gravhøjen, men arbej-
derne består alene i oprensning af aflejret materiale i Bækrenden. Der forventes der-
for ikke forstyrrelse af arkæologiske værdier, og der vil ikke være nye blivende anlæg 
inden for beskyttelseszonen. 
 
De beskyttede søer berøres kun i mindre grad for så vidt angår fysiske forandringer. 
For Kalvemosen og Indre Sø bliver der tale om mindre fysiske ændringer i afløbet, 
mens de 2 mindre søer på Præsteengen ikke vil blive berørt af anlægsarbejder. Der 
vil derfor skulle søges dispensation fra beskyttelse i henhold til Naturbeskyttelseslo-
vens § 3 af Kalvemosen og Indre Sø. 
 
De beskyttede enge og moser påvirkes af anlægsarbejder, da det nye vandløbsforløb 
vil skulle udgraves her. Der vil derfor skulle søges dispensation fra beskyttelse i hen-
hold til Naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
De generelle udpegninger af hele eller størstedelen af de berørte områder med land-
skabelig, biologisk, kulturhistorisk og geologisk værdi er indarbejdet i projektet, såle-
des at forbedring af de biologiske og landskabelige værdier kan ske, uden at de kul-
turhistoriske og geologiske værdier påvirkes negativt. I et område som dette, hvor der 
allerede i dag er et godt stisystem, vil en forbedring af de biologiske og landskabelige 
værdier samtidig medføre en væsentlig forbedring af de friluftsmæssige værdier. 
 
Hele området er udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser, men da et 
nyt større vandløb ikke kan opfattes som en grundvandstruende anlæg eller aktivitet, 
forventes der ingen påvirkning af drikkevandskvaliteten. 
 
De eksisterende større stier berøres ikke af anlægget eller arbejder i forbindelse med 
dets etablering. Der vil dog forekomme kortere omlægning af stier omkring Indre Sø i 
forbindelse med etablering af rørunderføringer. 
 
De kortlagte forurenede arealer på den gamle renseanlægsgrund påvirkes minimalt. 
Ved anlæg af det nye vandløb graves op til 20 cm af det eksisterende terræn, og 
vandløbet udvides.  
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På området umiddelbart inden udløbet i Søllerød Sø (kaldet Sødal) bevares vandlø-
bets nuværende overordnede forløb med dybden øges ved afgravning af ca. 20 cm 
og bredden øges til ca. 2,5 m. 
 
Ved den åbne del af Bækrenden, i udløbet fra Søllerød Sø, udføres alene en oprens-
ning af aflejret materiale, således at eventuel forurenet jord ikke berøres.  
 
På den rørlagte del af Bækrenden, hvor rørene skal udskiftes med større rør, vil der 
sandsynligvis forekomme afgravning af forurenet jord, der vil skulle håndteres i hen-
hold til kommunens anvisninger. 
 
For ovennævnte 4 arealer bør det afklares, i hvilket omfang Rudersdal Kommune op-
fatter vandløbsreguleringen som en ændret arealanvendelse og dermed kræver en 
tilladelse i henhold til lov om forurenet jord § 8. 
 
I øvrigt henvises til afsnit 7.5 der omtaler konsekvenser for vandstanden på engene 
og effekter på natur af projektforslaget.  
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10 ØKONOMISK OVERSLAG - VANDLØB 

Overslag over anlægsomkostninger ekskl. moms i prisniveau oktober 2008 er bereg-
net på baggrund af de beskrevne anlæg og omfatter retableringer, ledningskrydsnin-
ger m.m. 
 
Nedenstående er det skønnede, samlede bygherreoverslag anført for henholdsvis 
Kirkeskov Bæk og Bækrenden.  
 

10.1 Vandløb mellem Kalvemosen og Søllerød Sø 

Anlægsomkostninger ekskl. moms 608.000 
- byggeplads 8 %   48.640 
- vinterforanstaltninger 2 %   13.133 
- uforudseelige udgifter 20 % 133.954 
 
I alt kroner ekskl. moms (afrundet) 804.000 
 
 

10.2 Vandløb og rørledning mellem Søllerød Sø og Vejlesø 

Anlægsomkostninger ekskl. moms    994.000 
- byggeplads 8 %     79.520 
- vinterforanstaltninger 2 %     21.470 
- uforudseelige udgifter 20 %   218.998 
 
I alt kroner ekskl. moms (afrundet)  1.314.000 
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11 RESTAURERING AF SØLLERØD SØ OG VEJLESØ 

I det følgende afsnit indledes med en beskrivelse af de eksisterende forhold for Sølle-
rød Sø og Vejlesø. 
 

11.1 Beliggenhed 

Søllerød Sø og Vejlesø er begge beliggende i Rudersdal Kommune. 
 

 

Søllerød Sø og Vejlesø. 
 

Begge søer er kommunalt ejede. Søllerød Sø ligger i Søllerød mellem Geels Skov og 
Kirkeskoven. Vejlesø ligger tæt ved Holte Station og er omgivet af villahaver. Ved 
Vejlesøs nordlige ende findes en mindre havn med bådudlejning og en kiosk, der har 
udendørs servering og diverse rekreative arrangementer. 
 
Begge søer er en del af Mølleå-systemet, hvor Søllerød Sø ligger længst mod nord-
øst og afleder vand via Bækrenden til Vejlesø og derfra gennem Furesøkanalen til 
Furesø. Søllerød Sø har tilløb fra øst via grøften fra Kirkeskoven og modtager udløb 
fra 4 regnvandsudledninger fra kloakerede områder. Vejlesø har tilløb via Bækrenden 
fra Søllerød Sø og modtager udløb fra 13 regnvandsudledninger fra kloakerede om-
råder, dog sker udledningen fra 9 af de 13 regnvandsudledninger til Bækrenden og 
derfra videre til Vejlesø. Søen har afløb til Furesø via Furesøkanal, men i perioder lø-
ber vandet fra Furesø til Vejlesø på grund af vindstuvning.  
 

11.2 Målsætning (nu og VRD) 

Søllerød Sø og Vejlesø har begge en generel målsætning (B), der betyder, at søerne 
skal have et alsidigt og upåvirket eller kun svagt påvirket dyre- og planteliv. Sigtdyb-
den skal som gennemsnit over sommerperioden (maj til oktober) være over 2 m. Det 
årsgennemsnitlige indhold af totalfosfor skal være under 0,05 mg/l og sommergen-
nemsnittet under 0,07 mg/l. Der er desuden krav om en alsidig undervandsvegetati-
on, /14/. 
  
Målsætningerne er ikke opfyldt for nogen af de to søer, da de ikke har undervandsve-
getation og sigtedybderne er for lave. I Regionsplan 2005 for Hovedstadsområdet 
vurderer amtet, at næringsstoftilførslen til søerne stadig er for stor.   
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Med implementeringen af EU’s vandrammedirektiv i dansk lovgivning (miljømålslo-
ven) er der nye målsætninger (miljømål) undervejs. I forhold til overfladevand bliver 
”god økologisk tilstand” kernen i opfyldelsen af miljømålet for søer og vandløb. Dette 
begreb er efter vandrammedirektivet defineret ved, at de biologiske forhold kun er 
”svagt ændrede” som følge af menneskelige aktiviteter, og at de kun afviger lidt fra, 
hvad der normalt gælder for typen af overfladevande under uberørte forhold, også ka-
rakteriseret som referencetilstanden, /11/. 
 
I direktivets forstand skal den nedre grænse for miljømålet ”god tilstand” således fast-
lægges på et niveau, hvor vandøkosystemerne kun er svagt ændrede i sammenlig-
ning med uberørte forhold, og med grænseværdier, der sikrer, at økosystemet er i en 
god balance. 
 
Vandrammedirektivets miljømål bliver for øjeblikket defineret nærmere på EU-plan. 
Resultatet bliver konkrete miljømål med mere præcise definitioner, som vedtages en-
deligt af EU-Kommissionen i slutningen af 2008.  
 
For at opnå en god økologisk tilstand er det generelt benyttet, at den årsgennemsnit-
lige fosforkoncentration maksimalt må være ca. 0,05 mg P/l, for at der er grundlag for 
at opnå god økologisk tilstand, /9/.  
 

11.3 Søernes fysiske forhold 

Søernes areal er angivet i tabel 1 herunder sammen med søernes volumen, dybde-
forhold og oplandenes størrelse. 

 
Sønavn Søllerød Sø VEJLESØ 
Areal (ha) 13,4 16,5 

Volumen (m3) 750.000 590.000 

Middeldybde (m) 5,7 3,5 

Maks. dybde (m) 8,5 6,3 

Opland km2 6 10* 

Vandudskiftning (opholdstid i år) 7 2,5¤ 
1,5# 

Tabel 13 Data for søernes nuværende fysiske forhold, /4/.   
* inkl. Søllerød Søs opland  
¤ uden udveksling med Furesø  
# udveksling med Furesø 
 
Som det fremgår af tabellen, er Vejlesø større end Søllerød Sø, men noget mere lav-
vandet end Søllerød Sø. Søllerød Sø har meget stejle bredder, og i forhold til sin stør-
relse er søen ret dyb med en meget lang opholdstid, /1/. På grund af dybden og den 
beskyttede beliggenhed udvikles en temperaturforskel mellem søens overflade og 
bund (springlag) i maj måned. Lagdelingen holder sig frem til september måned, /2/. I 
Vejlesø opstår et temperaturspringlag fra maj til september, der dog ikke er så stabilt 
som i Søllerød Sø, /6/. Søllerød Sø har en lang opholdstid. I perioden 1999-2005, 
hvor der ikke foregik en bortpumpning af bundvand, har Rudersdal Kommune bereg-
net en opholdstid i søen på ca. 2 år. Det er beregnet ud fra arealafstrømningen og til-
førsel fra afværgepumpning. 
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11.4 Belastningsopgørelse 

Det samlede opland for Søllerød Sø og Vejlesø er 10 km2, /4/. 
 
Omkring hele Mølleå-systemets opland foretages intensiv grundvandsindvinding, 
hvilket har medført ændringer i vandbalancen, særligt i grundvandsmagasinet og af 
hensyn til afstrømningsforhold, /8/. 
 
Oplandet til søerne er gradvist udbygget gennem det 20. århundrede, men rummer 
stadig områder med skov, eng og mose. Søernes umiddelbare omgivelser er præget 
af ældre villahaver med høje træer, så søerne er ikke udsat for væsentlig vindpåvirk-
ning. 

 
Søllerød Sø 
Tilførslen af fosfor til Søllerød Sø blev opgjort i 2007 fordelt på regnvandsbetingede 
udløb, atmosfærebidrag og diffust bidrag samt nedbør, /9/.  

 
Kilder til P-belastning TP (kg/år) 
Atmosfære og diffust bidrag 1,5 

Separatkloakeret areal (regnvand) 5 

Fælleskloakerede overløb 8,5  

I alt 15 
Tabel 14 Viser belastningsopgørelse for fosfor i Søllerød Sø. TP: Totalfosfor, /9/.  

 
Belastningsopgørelsen for Søllerød Sø viser, at bidraget via overløb fra fælleskloake-
rede arealer er det væsentligste bidrag af fosfor til Søllerød Sø.  

 
Vejlesø 
Tilførslen af fosfor til Vejlesø blev opgjort i 2007 fordelt på fælleskloakeret areal, se-
paratkloakeret areal, atmosfærebidrag og tilløb fra Søllerød Sø, /9/.  

 
Kilder til P-belastning TP (kg/år) 
Atmosfærebidrag 1,4  

Fra Søllerød Sø 40 

Fælleskloakerede overløb 19,6  

Separatkloakeret areal (regnvand) 17,4  

I alt 78,4 
Tabel 15 Viser belastningsopgørelse for fosfor i Vejlesø. TP: Totalfosfor, /9/.  

 
Belastningsopgørelsen for Vejlesø viser, at tilløbet fra Søllerød Sø er det væsentlig-
ste bidrag af fosfor til Vejlesø. Når der løber mere fosfor ud af Søllerød Sø, end der 
tilføres, skyldes det frigivelse af fosfor fra sedimentet i Søllerød Sø (intern belastning). 
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11.5 Søernes historik 

Søllerød Sø 
Søllerød Sø er relativt tidligt blevet belastet med husspildevand. Allerede omkring år 
1900 blev søen belastet med over 100 kg fosfor/år. Kirkeskov Renseanlæg blev taget 
i brug i 1924. Op igennem 1900-tallet var der en kraftig belastning med fosfor indtil 
1975, hvor Kirkeskov Renseanlæg blev afskåret fra søen. I mange år har søen såle-
des nærmest fungeret som efterklaringsbassin for renseanlægget.  
 
På grund af den høje spildevandsbelastning og følgende primærproduktion var der 
lave iltforhold i såvel bundvand som hele vandmassen. Der har sandsynligvis været 
perioder med iltsvind i hele vandmassen frem til 1975 (hypereutrof sø). Det har bl.a. 
bevirket en delvis udryddelse af fiskebestanden i nogle år, formentlig især gedder og 
aborrer, dvs. de mest iltkrævende arter. Zooplankton har hermed haft gode vækstbe-
tingelser og har græsset fytoplanktonet så kraftigt i perioder, at sigtdybden har været 
meget stor. I andre perioder med tilstedeværelse af fisk har søens sigtdybde været 
meget uklar på grund af fytoplankton.  
 
Fytoplanktonets primærproduktion har været ekstrem høj i perioden. I 1950’erne og 
60’erne fandtes meget store blågrønalgemængder i søen. I 1960’erne blev der tilsat 
kobbersulfat for at hindre lugtgener.  
 
I 1972-73 viste undersøgelser en sø påvirket af spildevand; grønalger om foråret og 
klart vand og mange dafnier om sommeren, /4/.  

 
I 1976, samtidig med afskæringen af renseanlægget, blev der udført et restaurerings-
projekt, hvor ca. 100.000 m3 bundvand fra søen blev pumpet til afløbet. Oppumpnin-
gen af bundvand fortsatte i 1977-79 med afledning til kloak. Bortpumpning af bund-
vand blev genoptaget i 1988 til 1998 og atter genoptaget i 2006. Der er pumpet ca. 
50-100.000 m3 bundvand til kloakken årligt.  
 
Efter afskæring af renseanlægget er søen gennem tiden kategoriseret som eutrof, og 
periodevis store sigtdybder er ikke registreret siden.  

 
Vejlesø 
Den direkte spildevandsbelastning af Vejlesø har været begrænset i forhold til de øv-
rige søer i Mølleå-systemet. Søen har dog sandsynligvis modtaget noget spildevand 
via sivebrønde indtil bygning af Dronninggård Renseanlæg i 1941, hvorfra spildevan-
det blev ledt til Furesø. Via tilløbet fra Søllerød Sø og udveksling med Furesø er be-
lastningen med kvælstof og fosfor i Vejlesø steget gennem 1900-tallet. Belastningen 
fra Søllerød Sø toppede i 1972 med 7,7 ton fosfor, og belastningen fra Furesø toppe-
de i 1975 med 135 kg fosfor. Efter afskæring af Kirkeskov Renseanlæg fra Søllerød 
Sø i 1975 faldt belastningen fra Søllerød Sø markant.  
 
På grund af ringe vanddybde er søen ikke lagdelt i længere perioder om sommeren. 
Der har været iltsvind af længere varighed i sedimentet. 
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I 70’erne var søen ekstremt overgødet med iltsvind i hele vandmassen, beskeden 
mængde fytoplankton og relativt stor gennemsigtighed. Laveste sommersigtdybder er 
målt i 1972 til 0,12 m. Efter reduktion i udledningen sidst i 70’erne steg sigtdybden til 
0,5-1 m, /4/. Sigtdybden var i 2005-2006 omkring 1 m, hvilket er stort set uændret ni-
veau siden 1991, /9/. I 2007 og 2008 er den gennemsnitlige sommersigtdybde målt til 
hhv. 0,78 m og 0,85 m.  

 
Det gennemsnitlige fosforindhold i søvandet er siden begyndelsen af 70’erne faldet 
fra 3 mg/l til 0,1-0,15 mg/l sidst i 90’erne, /16/. 

 
11.6 Søernes nuværende tilstand (fysiske/kemiske og biologiske forhold) 

Søllerød Sø og Vejlesø ligger i bunden af en tunneldal, der strækker sig fra Vedbæk 
til Furesø, /1, 10/.  

 
Søllerød Sø 
Vandmassen i Søllerød Sø lagdeles hvert år med et temperaturspringlag i ca. 3-4 m’s 
dybde. Springlaget består normalt fra maj til udgangen af september, og iltindholdet i 
bundvandet falder typisk til værdier tæt på nul. 
 
Der er ophobet en forholdsvis stor fosforpulje i søens sediment, og søens fosforkon-
centration havde i 2006-2007 et gennemsnit på 0,25-0,3 mg P/l. Hen imod sensom-
meren, før springlaget forsvinder, findes relativt lave koncentrationer af fosfor i søens 
overfladevand (ca. 0,09 mg P/l). Under springlaget findes på dette tidspunkt en væ-
sentligt højere fosforkoncentration (1,5–1,8 mg P/l). 
 
Rudersdal Kommune bortpumper fosforholdigt bundvand for at accelerere udtømning 
af søens fosforpulje, /9/.  
 
Der forekommer ikke bundvegetation, og der er ikke registreret egentlige vandplanter 
de seneste 100 år. Bundvegetationens udbredelse kan dog, ud over af vandkvalite-
ten, også være begrænset på grund af de stejle brinker, /4/.   
 
Fytoplanktonet har tidligere år været domineret af arter, der karakteriserer nærings-
stofbelastede søer; chlorococcale grønalger og blågrønalger, /4/. I 2008 har fy-
toplanktonet dog været total domineret af furealgen Ceratium hirundinella i perioden 
juli-sept. Dette indikerer et skift i algesammensætningen i sommerperioden. Furealger 
dominerer ofte i lagdelte eutrofe søer.  
 
Der blev i 2007 gennemført en fiskeundersøgelse, der viste dominans af aborre og 
skalle samt store gedder. Der fandtes desuden brasen, suder, rudskalle, karusse og 
ål, og der er kendskab til forekomst af karper. Sammenlignet med andre søer var 
mængden af fisk i Søllerød Sø beskeden, hvilket tolkes som et resultat af de dårlige 
iltforhold ved bunden og den som en konsekvens deraf manglende bundlevende fau-
na, /15/. 

 
Vejlesø 
Der dannes også temperaturspringlag i Vejlesø, der dog ikke er lige så stabilt som i 
Søllerød Sø. Temperaturspringlaget er ikke stabilt gennem hele sommeren, men der 
forekommer alligevel kraftige iltgradienter i søen, og i store dele af sommeren er der 
iltfrie forhold ved bunden, /9/.  
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Sedimentet i Vejlesø indeholder betydelige mængder af fosfor. Dette påvirker sand-
synligvis vandets indhold af fosfor ved frigivelse fra sedimentet, der øges ved de iltfrie 
forhold ved bunden. Den eksterne belastning fra regnvandsbetingede udløb og den 
interne belastning fra sedimentet medfører, at søen er eutrofieret i betydelig grad. Der 
er en høj fytoplanktonbiomasse i søen og ringe sigtdybde, /9/.  
 
Fytoplankton i Vejlesø er ligesom i Søllerød Sø kendetegnet af arter, der er tilpasset 
til næringsrigt vand. Dog er der i Vejlesø en noget større artsrigdom, /8/. I 2008 var fy-
toplanktonet også i Vejlesø domineret af furealgen Ceratium hirundinella i perioden 
juli-sept. 
 
De seneste år har sommersigtdybden været 0,7–1 m. I 2002 var sommergennemsnit-
tet af totalfosfor 0,12 mg P/l, /12/, og i 2006 ca. 0,1 mg P/l, /17/.  

 
Barbundsfaunaen i Vejlesø er ensidig med kun 6-8 taxa. Dominerende arter er 
glasmyg, Chaoborus flavicans, orme og arter af dansemyg, som f.eks. Chironomus 
plumosus. Barbunden findes på 4-5,7 m’s dybde i ca. 2/3 af søen og burde kunne 
rumme en mere alsidig bundfauna. Barbundsfaunaens ensidighed skyldes formentlig 
ringe iltforhold, /12/.  

 
Der er ingen forekomst af undervandsvegetation i Vejlesø. 
 
Fiskefaunaen i Vejlesø blev undersøgt i 2002. Der blev i alt registreret 11 arter: skal-
le, aborre, brasen, gedde, rudskalle, ål, hork, karusse, regnløje, sandart og karpe. 
Artsantallet er større end i flertallet af de danske søer, hvilket må tilskrives søens tæt-
te tilknytning til Furesø, som rummer samtlige af de arter, der findes i Vejlesø. Fiske-
bestanden i Vejlesø er præget af de specielle fysisk-kemiske forhold i søen. Som 
nævnt har søen stejle brinker og er lagdelt gennem sommerperioden med udstrakt ilt-
svind i bundvandet. Dette bevirker, at hovedparten af søens bund er utilgængelig for 
søens fisk i sommerperioden. Da passageforholdene til Storekalv i Furesø samtidigt 
er gode, flygter hovedparten af søens bundlevende fisk antageligt til Storekalv i løbet 
af sommeren.  
 

11.7 Sedimentforhold 

Søllerød Sø 
Sedimentet i Søllerød Sø blev undersøgt i 2000. Det var karakteriseret ved at være 
meget homogent. Tørstof-indholdet var lavt, og fraktionen af organisk stof (målt som 
glødetab) var stor. Der fandtes et moderat til stort indhold af fosfor i sedimentet, hvil-
ket stammer fra spildevandsbelastning gennem årtier. Mængden af jern er moderat, 
og jern:fosfor-ratioen, der har betydning for sedimentets evne til at binde fosfor effek-
tivt, var meget lav. Det må derfor forventes, at sedimentet fortsat vil frigive store 
mængder fosfor i en længere årrække fremover, /18/. Der er blevet registreret forhø-
jede niveauer af en række tungmetaller: zink, cadmium, krom, kobber, bly og kviksølv 
i sedimentet. Især koncentrationer af zink og kobber er høje, /4/.  
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Vejlesø 
Sedimentet i Vejlesø blev også undersøgt i 2000. Fosforindholdet i Vejlesøs sediment 
var særdeles højt. Værdierne placerer søen blandt de mest fosforholdige i Danmark, 
med enkeltmålinger på op til 12 g/kg tørstof. Fosforen må for en stor dels vedkom-
mende forventes at være tilført fra den opstrøms beliggende Søllerød Sø. Den store 
tilbageholdelse i Vejlesø skyldes en kombination af dybde, opholdstid og sedimentets 
høje indhold af jern. Til trods for et stort jernindhold er jern:fosfor-forholdet lavt (<10), 
og sedimentets evne til at forhindre frigivelse af fosfor til vandfasen er derfor beske-
den, /18/. 

 
Sedimentet i Vejlesø er på 2,5 m’s dybde karakteriseret som porøst, groft partikulært 
organisk materiale om foråret. Senere på sommeren har bunden mere karakter af 
brun gytje. På større dybder er bunden karakteriseret af porøst sort gytje, hvilket tyder 
på dårligt omsat organisk materiale gennem en årrække. I sensommeren kan der ob-
serveres bobler i prøvetagning af sedimentet, hvilket tyder på udvikling af gas som en 
følge af de dårlige iltforhold ved bunden. Dybden af gytjelaget er forskellig, og hvor 
det er tyndt, ligger gytjen over fast lerbund, /12/.  

 
Sedimentet i Vejlesø har i forhold til Søllerød Sø kun et let forhøjet indhold af zink og 
kobber, /4/.  

 
11.8 Sedimentprøvetagningsprogram (vurdering af nødvendigheden og forslag til 

program) 

De eksisterende undersøgelser af sedimentet i Vejlesø og Søllerød Sø er baseret på 
få prøver, der kun er analyseret for den totale fosforpulje og er mindst 7 år gamle. For 
at fastlægge størrelsen af den mobile fosforpulje i sedimenterne i dag er det derfor 
nødvendigt med en ny undersøgelse af sedimenterne, hvor prøverne analyseres for 
fosforfraktioner. Det foreslåede prøvetagnings- og analyseprogram er anført neden-
for. 

 
Vejlesø 
Der udtages sedimentprøver på 5-7 stationer på vanddybder på ca. 3-4 m (1 prøve-
station), 4-5 m (2 prøvestationer) og >5 m (2 prøvestationer). Prøverne udtages, så 
de ligger på et langsgående transekt. Prøverne udtages, beskrives og dybdefraktio-
neres i lighed med prøver udtaget efter NOVANA-programmets anvisninger, /13/. 
 
Prøverne repræsenterende de øverste 20 cm af sedimentet analyseres for tørvægt, 
glødetab, jern, totalfosfor og fosforfraktioner (adsorberet P, calciumbundet P, orga-
nisk bundet P og jernbundet P). Det er ikke nødvendigt at analysere dybere end 20 
cm af hensyn til fastlæggelse af den mobile fosforpulje, men mobilt fosfor i de dybere 
dele af sedimentet kan over en længere årrække bevæge sig op gennem sedimentet 
og dermed på langt sigt påvirke tilstanden i søen, hvorfor en analyse af større sedi-
mentdybder på en enkelt station vil være relevant i forhold til vurdering af langtidsef-
fekter af restaureringen.  
 
Sedimentudtømningsforsøg er fravalgt, da de ikke har indgået i senere års undersø-
gelser i bl.a. Amts- og DMU-regi. Dette skyldes, at det er meget svært at ekstrapolere 
det der registreres og måles i laboratoriet til naturlige forhold.  
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Undersøgelsen afrapporteres i et notat, der indeholder beskrivelse og tolkning af re-
sultaterne af undersøgelsen og de kemiske analyser samt beregning af den mobile 
fosforpulje pr. arealenhed søbund. Notatet skal desuden beskrive de anvendte meto-
der, herunder beregningsmetoder og beskrivelse af iagttagelser fra feltarbejdet. 

 
Søllerød Sø 
Der udtages sedimentprøver på 5-7 stationer på forskellig vanddybde i søen, ca. 4-5, 
5-6, 6-7, 7-8 og >8 m’s vanddybde. Prøverne udtages, så de ligger på et langsgående 
transekt. Prøverne udtages, beskrives og dybdefraktioneres i lighed med prøver ud-
taget efter NOVANA-programmets anvisninger, /13/. 
 
Prøverne repræsenterende de øverste 20 cm af sedimentet analyseres for tørvægt, 
glødetab, jern, totalfosfor og fosforfraktioner (adsorberet P, calciumbundet P, orga-
nisk bundet P og jernbundet P). Det er ikke nødvendigt at analysere dybere end 20 
cm af hensyn til fastlæggelse af den mobile fosforpulje, men mobilt fosfor i de dybere 
dele af sedimentet kan over en længere årrække bevæge sig op gennem sedimentet 
og dermed på langt sigt påvirke tilstanden i søen, hvorfor en analyse af større sedi-
mentdybder på en enkelt station vil være relevant i forhold til vurdering af langtidsef-
fekter af aluminiumsbehandlingen. 
 
Undersøgelsen afrapporteres i et notat, der indeholder beskrivelse og tolkning af re-
sultaterne af undersøgelsen og de kemiske analyser samt beregning af den mobile 
fosforpulje pr. arealenhed søbund. Notatet skal desuden beskrive de anvendte meto-
der, herunder beregningsmetoder og beskrivelse af iagttagelser fra feltarbejdet. 
 

11.9 Overordnet beskrivelse af aluminiumstilsætning, doseringsplan mv. 

Ved fosforfældning med aluminium bindes fosfor i søbunden ad kemisk vej. Metoden 
er velkendt og anvendt i blandt andet USA og Sverige, men er også tidligere anvendt 
herhjemme i Sønderby Sø i Assens Kommune, Kollelev Mose i Lyngby-Taarbæk 
Kommune og senest i Frederiksborg Slotssø i Hillerød Kommune. 
 
Rent praktisk blandes aluminiumklorid i søvandet under kraftig omrøring. Aluminium 
fælder herefter ud som nogle iltede aluminiumsforbindelser, der danner »flokke« af 
hvide fnug, der binder fosfor til sig. Når disse flokke synker ned til søbunden, fjerner 
de partikler og opløst fosfor fra vandet og vokser derved i størrelse og vægt. Efter få 
dage er flokkene blandet op i den øverste del af sedimentet, hvor de binder fosfor og 
stopper den fosforfrigivelse, der ellers kan være et problem i de varme sommermå-
neder med lave iltkoncentrationer i bundvandet. 

 
Metoden giver et markant fald i fosforkoncentrationen efter dosering. Efter nogle år 
kan fosforkoncentrationen stige noget, hvis der enten er nye tilførsler, eller der stadig 
findes mobilt fosfor i sedimentet. Søens tilstand vil dog generelt være forbedret efter 
fosforfældning. Både jernbundet og aluminiumsbundet fosfor findes naturligt i søse-
dimenter.   

 
Doseringsplan 
Der findes ikke en fast praksis for mængdeberegning. I amerikanske projekter er der 
ofte brugt en ret vilkårlig dosering ud fra et begrænset datagrundlag. I de fleste gen-
nemførte restaureringsprojekter i Danmark er der valgt en aluminiumdosering på 4 
gange den mobile fosforpulje i sedimentet. 
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Vejlesø 
Fosforindholdet i sedimentet i Vejlesø er undersøgt i 1973, 1986, 1989 og 2000, /16/. 
Resultaterne fra disse undersøgelser giver følgende værdier for fosforindholdet i de 
øverste 20 cm af sedimentet. 

 
År Prøve Tot-P indhold (0-20 cm) 

g/m2 
1973  161 
1986 1 229 
 2 209 
1998  139 
2000 1 (5,5 m) 517 
 2 (5,6 m) 110 
 3 (4,6 m) 64,5 
2000 Gennemsnit 230 

Tabel 16 Sedimentundersøgelser i Vejlesø 1993-2000, /16/.  
 

I søer, hvor den eksterne belastning er reduceret, vil man efter en årrække ofte se et 
aftagende fosforindhold i de øverste centimeter af sedimentet. Dette kan imidlertid ik-
ke konstateres i Vejlesø. 
 
Ved undersøgelsen i 2000 blev der udtaget 3 prøver på vanddybder på 4,6 m, 5,5 m 
og 5,6 m, /18/. 

  
  

  
  

Tørvægt 
g/kg 

Glødetab 
g/kg TS 

Totalfosfor 
mg/kg TS 

Totaljern 
g/kg TS 

Fe:P 
  

5,5 m 0-2 cm 101 211 11.000 48 4 

  2-5 cm 111 213 11.000 48 4 

  5-10 cm 129 209 12.000 51 4 

  10-20 cm 262 137 12.000 46 4 

  20-30 cm 215 160 2.700 23 9 

  30-50 cm 207 194 1.800 20 11 

5,6 m 0-2 cm 59 243 5.300 30 6 

  2-5 cm 88 239 5.300 30 6 

  5-10 cm 89 239 5.000 31 6 

  10-20 cm 117 213 5.200 30 6 

  20-30 cm 171 174 6.100 28 5 

  30-50 cm 216 156 5.000 28 6 

4,6 m 0-2 cm 57 246 3.900 29 7 

  2-5 cm 77 255 3.300 31 9 

  5-10 cm 93 248 3.300 29 9 

  10-20 cm 112 251 3.000 29 10 

  20-30 cm 149 197 3.500 28 8 

  30-50 cm 186 168 1.800 18 10 

Tabel 17 Sedimentundersøgelse i Vejlesø 2000, /18/.  
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Som nævnt tidligere er fosforindholdet på op til 12 g/kg TS blandt de højeste værdier, 
der er målt i Danmark. På den anden side er jern-fosfor-forholdet (Fe:P) lavt i alle 
prøverne. Det må derfor konstateres, at sedimentets fosforbindingskapacitet er meget 
ringe. 

 
Søllerød Sø 
Samtidig med undersøgelserne i Vejlesø i 2000 blev sedimentet tilsvarende under-
søgt i Søllerød Sø, /18/. Der blev her udtaget 3 prøver ved vanddybder mellem 5 og 8 
m. 

 
  
  

  
  

Tørvægt 
g/kg 

Glødetab 
g/kg TS 

Totalfosfor 
mg/kg TS 

Totaljern 
g/kg TS 

Fe:P 
  

St. 1 0-2 cm 59   2.500 12 5 

  2-5 cm 62 339 2.900 17 6 

  5-10 cm 72 372 2.600 19 7 

  10-20 cm 118 330 3.000 19 6 

  20-30 cm 150 198 2.000 16 8 

St. 3 0-2 cm 36   2.000 15 8 

  2-5 cm 54 343 3.000 17 6 

  5-10 cm 73 348 3.100 21 7 

  10-20 cm 125 300 3.800 19 5 

  20-30 cm 152 222 3.400 17 5 

  30-50 cm 157 217 2.700 16 6 

St. 5 0-2 cm 39   2.100 16 8 

  2-5 cm 67 351 3.300 17 5 

  5-10 cm 67 385 2.500 21 8 

  10-20 cm 119 334 2.700 20 7 

  20-30 cm 142 245 4.700 17 4 

  30-50 cm 188   2.800 15 5 

Tabel 18 Sedimentundersøgelse i Søllerød Sø 2000, /18/.  
 
Fosforindholdet i Søllerød Sø er ikke så højt som i Vejlesø, men stadig på et moderat 
til højt niveau. Jern-fosfor-forholdet er lavt, og ligesom tilfældet er i Vejlesø, må man 
konstatere, at sedimentet har en meget ringe bindingskapacitet for fosfor. 
 
Hvor stor en andel den mobile fosforpulje i de 2 søer udgør, er det desværre ikke mu-
ligt at fastslå på baggrund af de her omtalte undersøgelser. Det vil derfor være nød-
vendigt at foretage en ny undersøgelse af sedimentets fosforindhold – især med hen-
syn til den mobile fosforpulje – for at kunne beregne den nødvendige aluminiumsdo-
sering. Undersøgelsen udføres mest fordelagtigt i november 2008.  

  
Tilrettelæggelse af doseringen 
Dette afsnit afventer ovennævnte datagrundlag.  
 

11.10 Udarbejdelse af praktisk arbejdsbeskrivelse til myndighedsvurdering 

Fældningskemikalier kan udspredes fra båd direkte i søen. Efter udspredning flokku-
lerer fældningsproduktet og synker derefter gennem vandmassen, hvorved fosfor 
fjernes ved adsorption. Efter sedimentation har fældningsmidlet en stabiliserende 
virkning på sedimentet. Denne virkning er aktiv gennem en årrække. 
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Behandlingen skal omfatte hele det åbne søareal, bortset fra bredzonen. Fældnings-
middel leveres til en opbevaringstank placeret ved søbredden og pumpes herfra i fly-
deslange til motorbåd med påmonteret spredeaggregat. 

 
Jævn fordeling af fældningsmidlet sikres ved at sejle i linier efter mærker eller GPS. 
Der doseres i to omgange med krydsende sejllinjer. Placering af arbejdsplads for 
fældnings-operationen skal ligge bekvemt - både med hensyn til sejladsafstande og 
tilkørselsforhold. 
 
Omkring Vejlesø er størstedelen af søbredden beliggende i private haver. Det er der-
for sandsynligvis kun muligt at placere den midlertidige arbejdsplads ved en af de to 
bådebroer i enderne af søen, hvilket ikke er optimalt i forhold til håndtering af flyde-
slange. En placering ud for Holte Station vil være bedre i forhold til håndtering af fly-
deslange, men der er relativt lidt plads her og der er behov for færdsel på stien langs 
søen. 
 
Omkring Søllerød Sø er store dele af søbredden beliggende i private haver, men i det 
sydøstlige hjørne ligger et område, kaldet Præsteskov, der henligger som åben skov 
(fredskov). En placering af midlertidig arbejdsplads i den vestlige ende af dette areal 
vil være god i forhold til håndtering af flydeslange. 
 
For at give en jævn fordeling af fældningsmidlet og minimere forsuringseffekten deles 
udspredningen op i to sejladser med sejllinjerne lagt over kryds. Doseringen justeres 
ud fra en prøvesejlads, hvor den operationelle sejlhastighed bedømmes, og pumpe-
hastigheden indstilles efter denne.  
 
Selve udspredningen af aluminium vil tage 2 dage i hver sø. Af hensyn til en fornuftig 
afvikling af det samlede arbejde vil der være behov for en midlertidig arbejdsplads i 5 
dage. 
 

11.11 Effekten af aluminium på dyre-/planteliv og god økologisk tilstand 

Med den rette dosering vurderes det, at metoden vil reducere den interne belastning 
fra søsedimentet til et så lavt niveau, at den interne belastning i fremtiden ikke vil for-
hindre søen i at opnå god økologisk tilstand.  
 
Opløst aluminium har toksiske effekter. Det er derfor nødvendigt, at udbringningsme-
toden hurtigt sikrer, at aluminiummet opblandes med vandmasserne i søen og udfæl-
der i flokke. Aluminium har lav opløselighed fra det neutrale pH-område og ned til pH 
6, hvor opløseligheden er lavest. Falder pH til under 6, stiger opløseligheden hurtigt, 
mens den ved pH over 8 stiger gradvist. Omkring pH 9-10 bliver opløseligheden igen 
problematisk. Det væsentligste tiltag for at imødegå aluminiummets toksiske effekter 
vil derfor være at holde pH omkring neutralpunktet, hvor stødpudekapaciteten er 
størst og opløseligheden af aluminium lavest. Dette kan sikres ved at anvende et surt 
fældningsmiddel i mængder, der forbruger væsentligt under halvdelen af alkaliniteten.  
 
I forbindelse med tilsætningen vil der ske et fald i søens alkalinitet og pH. Hvor store 
disse fald vil blive, kan først beregnes, når den nødvendige mængde fældningsmiddel 
er beregnet på grundlag af den mobile fosforpulje.  
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11.12 Forslag til overvågningsprogram 

Sediment 
Umiddelbart før tilsætningen af aluminium, 4 gange i de følgende 2 måneder samt 12 
måneder efter tilsætningen, skal der udtages sedimentprøver (kajakrør) til visuel vur-
dering af nedblandingen af aluminiumflokke. Desuden skal prøverne analyseres for 
tørstof, glødetab og aluminiumsindhold i intervallerne 0-5 cm, 5-10 cm og 10-20 cm. 
Samlet medfører det 6 feltundersøgelser og analyse af 36 prøver for tørstof, glødetab 
og aluminium. 
 
En gang før tilsætningen af aluminium og en gang 2 måneder efter tilsætningen skal 
der indsamles sedimentprøver til analyse for bly, cadmium, kobber, chrom, kviksølv, 
nikkel og zink. Disse prøver bør kun analyseres i 1 sedimentfraktion (0-5 cm). Samlet 
for de 2 søer giver dette således et analysebehov for 4 gange for de angivne stoffer. 
 
Vand 
Der skal udføres tilsyn med søens tilstand mindst 1 måned før tilsætningen til og med 
2 måneder efter tilsætningen efter følgende program: 

 
• Kontinuerlige målinger af ilt, pH og temperatur. 
• Hver anden uge skal der måles sigtdybde og tages vandprøver til analyse for total-

fosfor, orthofosfat, alkalinitet, klorofyl a (dog kun i vækstperioden april-oktober), 
opløst aluminium og fyto- og zooplankton (også kun i perioden april-oktober). Fyto- 
og zooplanktonprøverne skal oparbejdes i henhold til den tekniske anvisning i 
henhold til NOVANA-programmet for intensive søer. 

• En gang før tilsætningen af aluminium og en gang 2 måneder efter tilsætningen 
skal der udtages vandprøver til analyse for bly, cadmium, kobber, chrom, kviksølv, 
nikkel og zink. 

 
2 måneder efter tilsætningen og frem til 12 måneder efter tilsætningen skal der føres 
tilsyn med søens tilstand efter følgende program: 

 
• Hver måned måles der for sigtdybde, ilt, pH og temperatur. 
• Hver måned skal der tages vandprøver til analyse for totalfosfor, orthofosfat, alka-

linitet, klorofyl a (dog kun i vækstperioden april-oktober), opløst aluminium og fyto- 
og zooplankton (også kun i perioden april-oktober). Fyto- og zooplanktonprøverne 
skal oparbejdes i henhold til den tekniske anvisning i henhold til NOVANA-
programmet for intensive søer. 

 
Dette giver et samlet analysebehov for de 2 søer på i alt 32 gange for totalfosfor, 
orthofosfat, opløst aluminium og alkalinitet. Samtidigt skal der udføres in situ-målinger 
af sigtdybde, ilt og temperatur. 
 
Klorofyl a-målingerne samt undersøgelserne af fyto- og zooplankton skal kun gen-
nemføres i vækstmånederne f.o.m. april t.o.m. oktober. Da tilsætningen af fæld-
ningsmidlet forudsættes gennemført i perioden oktober-november giver dette et be-
grænset antal prøver i forbindelse med selve tilsætningen. Dette sættes derfor til 
højst 8 prøver i alt for de 2 søer i denne periode. I det følgende år skal der i de 2 søer 
tages i alt 14 prøver til undersøgelser af klorofyl a samt fyto- og zooplankton. 
 
Samlet set for de 2 søer skal metaller i vandet analyser 4 gange. 
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Det samlede forventede behov for overvågning kan opsummeres således:  
 

Antal gange   
 Medie/Parameter Søllerød Sø Vejlesø Samlet 

Sediment Tørstof 18 18 36 
  Glødetab 18 18 36 
  Aluminium 18 18 36 
  Bly 2 2 4 
  Cadmium 2 2 4 
  Kobber 2 2 4 
  Chrom 2 2 4 
  Kviksølv 2 2 4 
  Nikkel 2 2 4 
  Zink 2 2 4 
Vand Total-fosfor 16 16 32 
  Orthofosfat 16 16 32 
  Alkalinitet 16 16 32 
  Sigtdybde 16 16 32 
  Ilt 16 16 32 
  Temperatur 16 16 32 
  Bly 2 2 4 
  Cadmium 2 2 4 
  Kobber 2 2 4 
  Chrom 2 2 4 
  Kviksølv 2 2 4 
  Nikkel 2 2 4 
  Zink 2 2 4 
  Klorofyl a 11 11 22 
  Fytoplankton 11 11 22 
  Zooplankton 11 11 22 

Tabel 19 Forslag til overvågningsprogram. 
 

11.13 Økonomisk overslag og tidsplan - søer  

Aluminiumssalt 
Som nævnt ovenfor kendes de mobile fosforpuljer i sedimenterne i Søllerød Sø og 
Vejlesø ikke på nuværende tidspunkt. Derfor kan de endelige økonomiske omkost-
ninger for indkøbet af fældningsmidlet (PAX-15) ikke beregnes på nuværende tids-
punkt.  
 
For at give et indtryk af de mulige omkostninger er der i det følgende gennemført be-
regninger under forudsætning af, at de interne mobile fosforpuljer i de 2 søers sedi-
ment pr. arealenhed er af samme størrelsesorden som i Frederiksborg Slotssø.  
 



Rent vand i Mølleå-systemet 
Projektforslag 
 

 
Juni 2009 

  
 
 Side 86 
 

R:\Projects\GLO\30\30040401\06_Output\Hovedrapport\Final rapport Juni 2009\Mølleå - Projektforslag - Endelig udg. Juni 2009.doc  

Behov og udgifter er estimeret i 3 scenarier; [1] 25 % mindre mobil fosforpulje pr. are-
alenhed end i Frederiksborg Slotssø, [2] samme mobile fosforpulje pr. arealenhed 
som i Frederiksborg Slotssø, og [3] 25 % større mobil fosforpulje end i Frederiksborg 
Slotssø. 
 

  Søllerød  Sø Vejlesø Samlet 

[1] Mobil pulje (ton) 0,39 0,49 0,88 

[1] Behov PAX-15 (ton) 22 27 49 

[1] Udgift (kr.) 55.000 68.000 123.000 

[2] Mobil pulje (ton) 0,53 0,65 1,18 

[2] Behov PAX-15 (ton) 30 36 66 

[2] Udgift (kr.) 74.000 90.000 164.000 

[3] Mobil P-pulje (ton) 0,66 0,8 1,46 

[3] Behov PAX-15 (ton) 37 45 82 

[3] Udgift (kr.) 92.000 113.000 205.000 
Tabel 20 Estimerede behov og udgifter for 3 scenarier. 
 
Som det fremgår af ovenstående, må det forventes, at de samlede udgifter til anskaf-
felse af fældningsmidlet kan holdes under omkring 250.000 kr., selvom de interne fos-
forpuljer i søerne skulle vise sig at være betydeligt større end i Frederiksborg Slotssø. 
Hvis det er muligt at indkøbe kemikalierne under kommunens renseanlægs aftaler 
med leverandørerne, må det forventes, at udgifterne kan reduceres. 
 
I Frederiksborg Slotssø var den beregnede nødvendige mængde fældningsmiddel 50 
ton. Man valgte i dette tilfælde kun at anvende 30 ton i første omgang og afvente ef-
fekten af dette indgreb i nogle år, før man tager stilling til, om de resterende 20 ton 
yderligere bør tilføres. Vælges en lignende tilgang i nærværende projekt – hvilket an-
befales - vil udgifterne i første omgang blive tilsvarende mindre. 
 
Udbringning af aluminium 
Det anslås, at der skal bruges 2 dage til udbringning af fældningsmidlet i hver sø. 
Dertil skal lægges et antal dage til etablering og nedtagning af arbejdsplads. Sættes 
dette til 3 dage i hver sø, betyder det samlet 10 arbejdsdage med en bemanding på 4 
mand. Hvis Landsdelscentret og/eller Rudersdal Kommune kan stille personale til rå-
dighed, vil behovet for eksterne deltagere kunne reduceres tilsvarende. Det må dog 
forventes, at eget personale højst kan udgøre halvdelen af det samlede behov.  
 
Hertil kommer udgifter til evt. leje af minimum 2 både, udspredningsaggregat, flyde-
slange og pumpeanlæg. 
 
Det anslås, at de samlede udgifter i forbindelse med udbringningen ikke vil overstige 
300.000 kr. i alt for de to søer, under forudsætning af at al arbejdet udføres af eks-
ternt personale.  
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Udbringning af aluminium bør fortages i oktober-november, efter lagdelingen af søer-
nes vandmasser er ophørt. For at udbringningen kan udføres mest effektivt, forud-
sætter dette så rolige vindforhold som muligt, hvorfor det anbefales, at der til udbring-
ningen afsættes en rimelig lang periode, hvor man udnytter dage med optimale vind-
forhold. 
 
Overvågning 
Behovet for overvågning kan først fastsættes, når tilladelsen med tilhørende vilkår, 
herunder krav til overvågning, er givet af Miljøstyrelsen. I det følgende er der derfor 
taget udgangspunkt i det forslag til overvågningsprogram, der er beskrevet i kapitel 
10.12. 
 
Det vurderes, at de nødvendige laboratorieundersøgelser kan udføres for et beløb, 
der ikke vil overstige 250.000 kr. 
 
For hver prøvetagningsdag forventes det, at der kræves 2 personer en halv dag pr. 
sø, altså en manddag pr. prøvetagningsdag. Tages de 2 søer den samme dag, og 
antages det, at der totalt er 16 prøvetagningsdage pr. sø, giver dette et samlet res-
sourceforbrug på 32 manddage. Dertil kommer evt. udgifter i forbindelse med leje af 
båd og prøvetagningsudstyr. Det anslås, at de samlede udgifter i forbindelse med 
prøvetagningen ikke vil overstige 200.000 kr. i alt for de to søer, under forudsætning 
af at alt arbejdet udføres af eksternt personale. Kan eget personale stilles til rådighed, 
vil udgiften blive reduceret. 
 
Samlede omkostninger 
På nuværende tidspunkt kendes den nødvendige mængde fældningsmiddel ikke, da 
der ikke er foretaget undersøgelser af sedimentets indhold af mobilt fosfor. Ligeledes 
kendes omfanget af moniteringsprogrammet ikke, da der endnu ikke er indhentet til-
ladelse til fældningen hos Miljøstyrelsen. Ovenstående beregninger skal derfor tages 
med forbehold.  
 
Aluminiumssalt kr. 250.000,- 
Udbringning af aluminium kr. 300.000,- 
Overvågning – feltarbejde kr. 200.000,- 
Overvågning – laboratorieundersøgelse  kr. 250.000,- 
Uforudseelige udgifter (20%) kr. 200.000,- 
 
Overslagsberegningerne viser, at fældningen i de to søer samt gennemførelse af mo-
niteringen af effekterne af fældningen vil kunne gennemføres for et beløb i størrel-
sesordenen 1,2 mio. kr.  
 
Dertil kommer udgifter til undersøgelse af sedimentet til fastlæggelse af den mobile 
fosforpulje. Det vurderes, at undersøgelse af sedimentet kan udføres for ca. kr. 
95.000,- pr. sø, heraf udgør udgiften til kemiske analyser halvdelen. 
 

11.14 Oversigt over nødvendige tilladelser/dispensationer og eksisterende bindinger 

Følgende væsentlige myndigheder er identificeret: 
 
• Rudersdal Kommune 
• Miljøcenter Roskilde 
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• Skov- og Naturstyrelsen, Hovedstaden. 
 
Tilsvarende er følgende grundlag for myndighedsbehandling med hensyn til restaure-
ring af søerne identificeret: 
 
• Tilladelse til aluminiumstilsætning til Vejlesø og Søllerød Sø 
• Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven § 3 beskyttelse af Vejlesø og Søllerød Sø  
• Tilladelse til placering af midlertidig arbejdsplads. 
 
Miljøbeskyttelsesloven 
Der skal søges tilladelse til udledning af aluminiumsopløsning i Vejlesø og Søllerød 
Sø i henhold til miljøbeskyttelsesloven (§ 27, stk. 3). En endelig ansøgning kan først 
udformes, når en doseringsplan er beregnet på grundlag af den mobile fosforpulje. 
Tilladelsen skal søges hos Miljøministeriet. 

 
Naturbeskyttelsesloven 
Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 skal søges hos Rudersdal Kommune. § 
3 beskytter både Søllerød Sø og Vejlesø mod ændring af tilstanden, også selv om 
ændringen af tilstanden er til det bedre. Der skal derfor søges om dispensation fra 
Naturbeskyttelseslovens § 3 i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3.   

  
Den fysiske påvirkning er begrænset til få dages intensiv sejlads på hver sø, men den 
primære påvirkning er tilsætning af aluminiumsopløsning. Søernes tilstand overvåges 
intensivt før, under og efter tilsætningen, og selve tilsætningen er desuden reguleret 
af eventuelle krav i tilladelse til udledning af aluminiumsopløsning fra Miljøministeriet. 

 
Skovloven 
Til de midlertidige arbejdspladser kræves tilladelse fra arealernes ejer (Rudersdal 
Kommune) og for arealet ved Søllerød Sø tillige dispensation fra fredskovsbestem-
melserne i skovloven, der søges hos Skov- og Naturstyrelsen, Hovedstaden. Det for-
ventes umiddelbart, at placering af midlertidig arbejdsplads i Præsteskov kan behand-
les som en bagatel, da der er tale om et kortvarigt indgreb, der ikke påvirker områdets 
tilstand permanent. Den midlertidige arbejdsplads vil umiddelbart kunne sammenlig-
nes med kortvarig opstilling af mobile skurvogne. 
 



Rent vand i Mølleå-systemet 
Projektforslag 
 

 
Juni 2009 

  
 
 Side 89 
 

R:\Projects\GLO\30\30040401\06_Output\Hovedrapport\Final rapport Juni 2009\Mølleå - Projektforslag - Endelig udg. Juni 2009.doc  

11.15 Referencer - søer 

1. Danmarks Søer. Søerne i Roskilde Amt, Københavns Kommune og Køben-
havns Amt. Bind 3. 1995. Thorkild Høy & Jørgen Dahl. Strandbergs Forlag.   

2. Planlægningsdokument PD420. HR-Journal nr. 641-78. Sagsbehandler: Jesper 
Ansbæk/Tony Christensen-LG. Kbh. d. 23/9 1986. Oplæg til recipientkvalitets-
plan for Mølleå-systemet. 

3. http://www.rudersdal.dk/Rudersdal_rundt/Natur/Soeer_aaer_vaadomraader 

4. Vandområdeplan for Mølleåsystemet. Recipientkvalitetsplan nr. 4. Frederiks-
borg Amt. Teknisk Forvaltning, Miljøafdelingen. 1992. 

5. http://www.vandognatur.dk/Emner/Vandplaner/Miljoemaal_vand/ 

6. Vejlesø 1900-2020. Hovedstadsrådet. 1986.  

7. Spildevandsplan 2007–2010. Hovedopland Syd. Rudersdal Kommune. 

8. Mølleåsystemet. Undersøgelser 1977–1978. Hovedstadsrådet. 

9. Rent vand i Mølleåsystemet. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Driftsre-
gion Øst- Landsdelcenteret Nordsjælland. DHI. 2007. 

10. Søllerød Sø 1900–2020. Hovedstadsrådet 1986. 

11. Viborg-søerne. 

12. Bundfauna i Vejlesø 2003. Fiskeøkologisk Laboratorium. 

13. Undersøgelser i søer. NOVANA og DEVANO overvågningsprogram. Teknisk 
anvisning fra DMU nr. 25. 

14. Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen. 

15. Notat om fiskene i Søllerød Sø 2007. Udarbejdet for Rudersdal Kommune, 
2007. 

16. Restaureringsmuligheder for Vejlesø. Københavns Amt 2002. 

17. Overvågningsdata fra Rudersdal Kommune, upubliceret. 

18. Sedimentundersøgelser i Vejlesø og Søllerød Sø, november 2000, Københavns 
Amt. 

http://www.rudersdal.dk/Rudersdal_rundt/Natur/Soeer_aaer_vaadomraader�
http://www.vandognatur.dk/Emner/Vandplaner/Miljoemaal_vand/�


Rent vand i Mølleå-systemet 
Projektforslag 
 

 
Juni 2009 

  
 
 Side 90 
 

R:\Projects\GLO\30\30040401\06_Output\Hovedrapport\Final rapport Juni 2009\Mølleå - Projektforslag - Endelig udg. Juni 2009.doc  

12 BILAGS- OG TEGNINGSOVERSIGT 

BILAG 
 
Rørledninger 
Bilag 3.1 Forslag til traceer 
Bilag 3.2 Ledningstværsnit 
Bilag 3.3 Beskyttelsesinteresser 
Bilag 3.4 Bykort - Lundtofte - Kalvemosen 
Bilag 3.5 Jordartskort - Lundtofte - Kalvemosen 
Bilag 3.6 Angivelse af matrikler som berøres af ledningstracéet 
Bilag 3.7 Oversigt over matrikel numre 
Bilag 4.1 Beregning af ledningstab 
Bilag 4.2 Analyse af forskel i pris for 500 mm og 560 mm ledning, 200 l/s 
Bilag 4.3 Analyse af forskel i pris for 560 mm og 630 mm ledning, 300 l/s 
Bilag 4.4 Analyse af forskel i pris for 560 mm og 630 mm ledning, 200 l/s 
Bilag 4.5.1 Kombination A 
Bilag 4.5.2 Kombination B 
Bilag 4.5.3 Kombination C 
Bilag 4.6.1 Trykstød rapport 
Bilag 4.6.2 Trykstød rapport 
Bilag 4.7 Pumpestation, principskitse 
Bilag 4.8 Udformning af udløb til Kalvemosen 
Bilag 5 Forslag til placering arbejdsarealer langs tracéet inkl. skitser 
 
Tegningsliste: 
TFPF-200 Oversigt 
TFPF-201 Ledningsplan fra st. 0 til st. 600 
TFPF-202 Ledningsplan fra st. 600 til st. 1020 
TFPF-203 Ledningsplan fra st.1020 til st.1320 
TFPF-204 Ledningsplan fra st.1320 til st.1780 
TFPF-205 Ledningsplan fra st.1780 til st. 2260 
TFPF-206 Ledningsplan fra st.2260 til st. 2660 
TFPF-207 Ledningsplan fra st.2660 til st. 3100 
TFPF-208 Ledningsplan fra st. 3100 til st.3560 
TFPF-209 Ledningsplan fra st. 3560 til st. 3932 
TFRF-301 Længdeprofil st. 0 -1000 
TFRF-302 Længdeprofil st. 1000 -2000 
TFRF-303 Længdeprofil st. 2000 - 3000 
TFRF-304 Længdeprofil st. 3000 - 3933 
 
Vandløb 
Bilag 1  Eksisterende forhold – kort 1, 2 og 3 
Bilag 2  Projektforslag – kort 1, 2 og 3 plus oversigtskort  
Bilag 3   MIKE11-plots for eksisterede forhold (2 plots)  
Bilag 4   MIKE11-plots for projektforslag (4 plots) 

 


	1 INDLEDNING
	2 RESUMÉ
	3 RØRLEDNINGSTRACÉ
	3.1 Forslag til mulige tracéer
	Tracé nr. 1
	Tracé nr. 2
	Tracé nr. 3 

	3.2 Krydsning af trafikale anlæg
	Helsingør-motorvejen
	Nærumbanen
	Skodsborgvej

	3.3 Krydsning af vandløb
	Mølleåen
	Kikhanerenden

	3.4 Eksisterende ledninger
	3.5 Anlægstekniske hensyn
	Mølleåen
	Nærumbanen
	Skodsborgvej

	3.6 Arbejdsarealer
	3.7 Kulturhistoriske og naturmæssige forhold
	Mølleåen
	Mølleåfredningen
	Kikhanerenden
	Fredskov
	Kalvemosen

	3.8 Arkæologiske forhold
	3.9 Jordbundsforhold
	Område I - II (Lundtofte Renseanlæg – Mølleåen – motorvejen)
	Område II – III (Motorvejen – Kikhanerenden)
	Område III – IV (Kikhanerenden – Kalvemosen)
	Geotekniske og miljøundersøgelser
	Sammenfatning

	3.10 Lodsejerforhold

	4 RØRLEDNINGENS DIMENSIONERING
	4.1 Dimensionering af ledning
	Alternativ 1: 200 l/s
	Alternativ 2: 300 l/s
	Alternativ 3: 200 l/s med mulighed for at transportere 300 l/s
	Sammenligning af alternativer

	4.2 Pumpeydelser
	4.3 Pumpestyring
	4.4 Energiforbrug og optimering
	4.5 Trykstød
	4.6 Krav til udformning af pumpestation
	Størrelse af pumpesump

	4.7 Krav til udformning af udluftnings- og rensebrønde
	Udluftningsbrønde
	Rensebrønde

	4.8 Forslag til udformning af udløbsbygværk i Kalvemosen

	5 ØKONOMISK OVERSLAG OG TIDSPLAN - RØRLEDNINGER
	5.1 Overslag over trykledning fra Lundtofte Renseanlæg til Kalvemosen
	5.2 Overslag over pumpestation inkl. rense- og udluftningsbrønde på trykledningen
	5.3 Tidsplan
	Ledningsarbejder
	Pumpestation


	6 INDLEDNING - VANDLØB 
	7 VANDLØB MELLEM KALVEMOSEN OG SØLLERØD SØ
	7.1 Forudsætninger og datagrundlag for projektforslag
	7.2 Beskrivelse af eksisterende forhold
	7.3 Længdeprofiler med vandstande, eksisterende forhold
	7.4 Projektforslag
	7.5 Konsekvenser for vandstanden på engene og effekter på natur
	7.6 Vurdering af oversvømmelsesrisiko

	8 VANDLØB OG RØRLEDNING MELLEM SØLLERØD SØ OG VEJLESØ
	8.1 Forudsætninger og datagrundlag for projektforslag
	8.2 Beskrivelse af eksisterende forhold
	8.3 Projektforslag

	9 OVERSIGT OVER NØDVENDIGE TILLADELSER/DISPENSATIONER OG EKSISTERENDE BINDINGER - VANDLØB
	10 ØKONOMISK OVERSLAG - VANDLØB
	10.1 Vandløb mellem Kalvemosen og Søllerød Sø
	10.2 Vandløb og rørledning mellem Søllerød Sø og Vejlesø

	11 RESTAURERING AF SØLLERØD SØ OG VEJLESØ
	11.1 Beliggenhed
	11.2 Målsætning (nu og VRD)
	11.3 Søernes fysiske forhold
	11.4 Belastningsopgørelse
	11.5 Søernes historik
	11.6 Søernes nuværende tilstand (fysiske/kemiske og biologiske forhold)
	11.7 Sedimentforhold
	11.8 Sedimentprøvetagningsprogram (vurdering af nødvendigheden og forslag til program)
	11.9 Overordnet beskrivelse af aluminiumstilsætning, doseringsplan mv.
	11.10 Udarbejdelse af praktisk arbejdsbeskrivelse til myndighedsvurdering
	11.11 Effekten af aluminium på dyre-/planteliv og god økologisk tilstand
	11.12 Forslag til overvågningsprogram
	11.13 Økonomisk overslag og tidsplan - søer 
	11.14 Oversigt over nødvendige tilladelser/dispensationer og eksisterende bindinger
	11.15 Referencer - søer
	1. Danmarks Søer. Søerne i Roskilde Amt, Københavns Kommune og Københavns Amt. Bind 3. 1995. Thorkild Høy & Jørgen Dahl. Strandbergs Forlag.  
	2. Planlægningsdokument PD420. HR-Journal nr. 641-78. Sagsbehandler: Jesper Ansbæk/Tony Christensen-LG. Kbh. d. 23/9 1986. Oplæg til recipientkvalitetsplan for Mølleå-systemet.
	3. http://www.rudersdal.dk/Rudersdal_rundt/Natur/Soeer_aaer_vaadomraader
	4. Vandområdeplan for Mølleåsystemet. Recipientkvalitetsplan nr. 4. Frederiksborg Amt. Teknisk Forvaltning, Miljøafdelingen. 1992.
	5. http://www.vandognatur.dk/Emner/Vandplaner/Miljoemaal_vand/
	6. Vejlesø 1900-2020. Hovedstadsrådet. 1986. 
	7. Spildevandsplan 2007–2010. Hovedopland Syd. Rudersdal Kommune.
	8. Mølleåsystemet. Undersøgelser 1977–1978. Hovedstadsrådet.
	9. Rent vand i Mølleåsystemet. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Driftsregion Øst- Landsdelcenteret Nordsjælland. DHI. 2007.
	10. Søllerød Sø 1900–2020. Hovedstadsrådet 1986.
	11. Viborg-søerne.
	12. Bundfauna i Vejlesø 2003. Fiskeøkologisk Laboratorium.
	13. Undersøgelser i søer. NOVANA og DEVANO overvågningsprogram. Teknisk anvisning fra DMU nr. 25.
	14. Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen.
	15. Notat om fiskene i Søllerød Sø 2007. Udarbejdet for Rudersdal Kommune, 2007.
	16. Restaureringsmuligheder for Vejlesø. Københavns Amt 2002.
	17. Overvågningsdata fra Rudersdal Kommune, upubliceret.
	18. Sedimentundersøgelser i Vejlesø og Søllerød Sø, november 2000, Københavns Amt.


	12 BILAGS- OG TEGNINGSOVERSIGT

