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1 Baggrund 
COWI udførte i 2007 en forundersøgelse af forskellige forslag til et vådområ-
deprojekt ved Gamborg Nor. Skov- og Naturstyrelsen har siden arbejdet videre 
med disse forslag og drøftet dem med lodsejerne. 

Styrelsen arbejder nu med et forslag, hvor der skabes et større græsningsområ-
de omkring noret og mod øst til Gl. Assensvej. Det er derfor besluttet, at der 
ikke må ske en generel hævning af vandstanden vest for Maden, som kan van-
skeliggøre græsningsdriften.  

I det udarbejdede Forslag A-3 indgik en genskabelse af et tidligere engvan-
dings-system på Maden. Der er siden stillet forslag om alternative løsninger på 
denne strækning.  

Skov- og Naturstyrelsen har derfor bedt COWI belyse forskellige muligheder 
for at øge vandstanden ved Maden uden hævning af vandstandsbunden mellem 
Viby Å, St. 2000 og Gamborg Nor. 
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2 Alternative udformninger 

2.1 Undersøgte alternativer 
Fire alternative udformninger af naturforbedringsprojektet på strækningen mel-
lem Gl. Assensvej og Gamborg Nor er undersøgt. 

1: Overrisling af Maden 

2: Genetablering af et historisk forløb 

3: Nyt slynget forløb gennem Maden 

4: Nyt slynget forløb gennem Maden med hævet vandløbsbund  

Ved udformningen af de nye forslag (herunder fastlæggelse af længde- og 
tværprofiler) tilstræbes, at der opnås god hydrologisk forbindelse mellem vand-
løbet og det tilstødende terræn samt hyppig oversvømmelse af arealerne mel-
lem Gl. Assensvej og Viby Å, St. 2000 således, at der opnås stor fjernelse af 
næringsstoffer.  

Opstuvning opstrøms for broen på Gl. Assensvej skal undgås, og de gamle 
slyngninger nærmest broen genetableres derfor ikke. 

2.2 Forslag 1: Overrisling af Maden 

2.2.1 Forslaget 
Forslag 1 overrisler Maden ved delvis genetablering af et tidligere engvan-
dingssystem. Der graves en fødekanal fra Viby Å, St. 2820, og de gamle grøfter 
på Maden afbrydes. Desuden afbrydes nogle eksisterende dræn syd og sydøst 
for Maden. Forslaget er identisk med det oprindelige forslag A-3. Det er vist på 
Bilag 1. 

Forløbet af fødekanalen er valgt således, at anlægsarbejdet bliver mindst mu-
ligt. Kanalen følger derfor højdekurven 3,50 m således, at terrænet mod ådalen 
er mindst i kote 3,25 m. Hvis man flytter kanalen lidt mod syd, dvs. om på den 
anden side af matrikelskellene, vil omkostningerne til jordarbejde stige, fordi 
der nogle steder vil blive nødvendigt at lave en dæmning på den lave sydlige 
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side af kanalen. Det skyldes, at terrænmodellen viser, at der nogle steder er en 
lille "skrænt" ved matrikelskellet. 

Viby Ås nuværende forløb ændres ikke ved forslaget, men bunden hæves med 
20 cm på strækningerne St. 2045-2180, St. 2660-2790 og St. 2910-2950. 

Viby Å blev opmålt af Kampsax i 2001. Da var bundkoten i St. 2000 i kote 
0,10 m (DVR90) og ved St. 2.960 i kote 2,30 m svarende til et gennemsnitligt 
fald over denne strækning på 2,2 ‰. Ved de hydrauliske beregninger er benyt-
tet de dimensioner, der blev opmålt i 2001, tillagt den beskrevne projekterede 
bundhævning på de tre nævnte strækninger. 

2.3 Forslag 2: Genetablering af et historisk forløb 
De ældste kendte matrikelkort (fra begyndelsen af 1800-tallet) viser åens om-
trentlige forløb på daværende tidspunkt. Dette forløb er digitaliseret og vist på 
Bilag 2. Det bemærkes, at det gamle forløb på nogle strækninger kan genfindes 
i de nuværende matrikelskel. 

På grundlag af det digitaliserede historiske matrikelkort er udarbejdet et forslag, 
der delvist ville genskabe det daværende forløb. Af anlægstekniske grunde er 
det foreslåede forløb dog ændret lidt. Dette "historiske" forløb genskaber situa-
tionen fra tiden før, de omfattende reguleringer fandt sted, men set gennem et 
længere tidsperspektiv har åen tidligere givet haft en lang række andre forløb.  

Ved forslaget omlægges Viby Å mellem St. 2000-2975, således at strækningens 
længde øges med 316 m.  

Det foreslåede forløb krydser det nuværende forløb af åen mange gange og 
"genbruger" korte strækninger. De mellemliggende strækninger af Viby Å til-
fyldes til niveau med det omgivende terræn. 

Det historiske tværsnitsprofil eller de daværende bundkoter kendes ikke. Ter-
rænet har formentlig også sat sig gennem tiden som følge af reguleringen og 
iltning af jordens organiske lag. Det gældende regulativ er baseret på QH-
kurver og fastsætter således ikke regulativmæssige dimensioner for stræknin-
gen. Opmålingen fra 2001 viser, at skikkelsen varierer meget. 

Den omlagte strækning dimensioneres med en bundbredde på 1,5 m og et an-
læg på 1:1,5, som det fremgår af Tabel 1. Det gennemsnitlige fald på den om-
lagte strækning bliver 1,6 ‰. 



Naturforbedringsprojekt Gamborg Nor - supplerende undersøgelser ved Maden 

C:\Documents and Settings\boc\My Documents\SharePoint Drafts\Gamborg_supp_rap02.DOC 

5 

.  

Tabel 1: Planlagte dimensioner på omlagt strækning - forslag 2 

Ny station Nuværende 
station 

Bundkote 

m DVR90 

Bundbredde 

m 

Anlæg 

2000 2000 0,11 1,5 1:1,5 

2150 - 0,54 1,5 1:1,5 

3050 - 2,02 1,5 1:1,5 

3291 2975 2,40 1,5 1:1,5 

 
 

2.4 Forslag 3: Nyt slynget forløb gennem Maden 
Som alternativ er udarbejdet forslag til nyt slynget forløb gennem Maden, hvor 
der lægges vægt på at skabe gode muligheder for oversvømmelse med en "na-
turligt" slynget forløb, der omlægger Viby Å på strækningen mellem St. 2050 
og 2875, således at længden øges fra 825 m til 1303 m. Forløbet krydser kun 
Viby Å få gange og "genbruger" kun en kort strækning. De mellemliggende 
dele tilfyldes til niveau med det omgivende terræn. 

Forslag 3 er vist på Bilag 3, der viser et forløb, hvor den første slyngning kryd-
ser den nyligt anlagte sti i nærheden af Gl. Assensvej. Dette kan ændres ved 
detailprojekteringen, således at der i stedet laves en slyngning nord for det nu-
værende vandløb.  

I forslag 3 er det nye forløb projekteret med et jævnt fald fra de nuværende 
bundkoter ved begyndelses- og slutpunktet. Strækningen projekteres med en 
bundbredde på 1,5 m og et anlæg på 1:1,5. Det gennemsnitlige fald på den om-
lagte strækning bliver 1,4 ‰. Dimensionerne på den omlagte strækning er plan-
lagt som vist i Tabel 2.  

Tabel 2: Planlagte dimensioner på omlagt strækning - forslag 3 

Ny station Nuværende 
station 

Bundkote 

m DVR90 

Bundbredde 

m 

Anlæg 

2050 2050 0,11 1,5 1:1,5 

3353 2875 1,94 1,5 1:1,5 

 

2.5 Forslag 4: Nyt slynget forløb og sø 
De hydrauliske beregninger (der omtales i næste kapitel) viste, at forslag 3 gav 
forholdsvis små oversvømmelser, og der blev derfor regnet på endnu et forslag. 
Forløbet af forslag 4 er identisk med forslag 3, idet den omlagte strækning dog 
begynder 50 m nedstrøms og slutter 100 m længere opstrøms. Den væsentligste 
forskel er, at vandløbsbunden er hævet. Dimensionerne på dette forslag fremgår 
af Tabel 3. 
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Tabel 3: Planlagte dimensioner på omlagt strækning - forslag 4 

Ny station Nuværende 
station 

Bundkote 

m DVR90 

Bundbredde 

m 

Anlæg 

2000 2000 0,11 1,5 1:1,5 

2150 - 0,54 1,5 1:1,5 

3250 - 2,02 1,5 1:1,5 

3453 2975 2,40 1,5 1:1,5 

 

Forslag 4 medfører, at 975 m eksisterende vandløb erstattes med 1453 m nyt 
vandløb. Langt det meste af det eksisterende vandløb skal fyldes op til terræn. 
Det eksisterende vandløb er kortere, men det ligger forholdsvist dybt i terrænet, 
mens det nye forløb ligger højere. Jordbalancen er derfor beregnet. 

Der er i 2001 opmålt 16 tværprofiler på denne strækning. Det er beregnet, at 
der er brug for 5,536 m3 for at fylde det eksisterende profil op.  

Behovet for udgravning er beregnet på grundlag af den beskrevne nye profil og 
terrænkoter, der er aflæst af den digitale terrænmodel pr. 25 m. Beregningen 
viser, at der skal udgraves 3,066 m3, og at der således mangler i alt 2,470 m3 
fyld.  

Det foreslås, at denne jordmængde tilvejebringes ved udgravning af en sø på 
ca. 3,500 m2. Søen bør udformes med svagt skrånende sider af hensyn til pad-
der.  Ved placering af søen (eller flere mindre søer) bør man tage hensyn til 
fuglelivet, således at søen ikke forstyrres unødigt af færdsel på den nye sti. 

2.6 Mulige stiforløb 
Bilag 11 viser Viby Ås nuværende forløb og de foreslåede alternative forløb 
sammen med en sti, som Middelfart Kommune har anlagt for nylig syd for åen . 

Forslag 1 vil ikke ændre åens forløb, og der er derfor ingen konflikt med stien. 
Derimod vil det foreslåede "historiske" forløb (forslag 2) krydse stien hele 14 
gange, og det vil derfor være nødvendigt at omlægge stien over en strækning på 
ca. 520 m, f.eks. ved at flytte denne delstrækning ca. 25 m mod sydvest som 
vist på Bilag 11.  

For så vidt angår forslag 3 og 4, vil det foreslåede forløb krydse stien, men det 
kan undgås ved at ændre forløbet således, at den slyngning, der er nærmest Gl. 
Assensvej, flyttes over på nordsiden af åen. Denne ændring vil kun have mar-
ginal betydning for beregningerne. Alternativt kan man etablere to spange over 
åen. 
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2.7 Tekniske anlæg 
Det vigtigste tekniske anlæg er den spildevandsledning, der ligger langs åen på 
sydsiden. Forslag 2 vil krydse ledningen mange gange, og omlægning af led-
ningen vil øge omkostningerne ved dette forslag væsentligt. 

Forslag 3 og 4 vil krydse spildevandsledningen ved de to vestligste slyngninger 
(ovenfor St. 2000) samt ved slyngningen nærmest Gl. Assensvej (som her også 
krydser stien). I forbindelse med detailprojekteringen skal det derfor vurderes, 
om vandløbets forløb skal ændres på disse steder - eller om det vil være bedre 
at omlægge spildevandsledningen.  
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3 Konsekvensvurdering af forslagene 

3.1 Hydrologiske beregninger 
De hydrologiske beregninger er foretaget med de karakteristiske afstrømninger, 
der fremgår af Tabel 4, og som også blev brugt i 2007-forundersøgelsen. Af-
strømningsdata er fastsat på grundlag af vandføringsstatistik fra Viby Å, St. 
2950 for perioden 1980-2006. Stationens opland er 29,12 km2. Værdierne for 
ruhed (Manning-tal) er valgt ud fra typiske værdier for vandløb af denne stør-
relse under sommer- og vinterforhold. Beregningerne er foretaget med pro-
grammet VASP. 

Tabel 4: Hydrologiske parametre 

Situation Afstrømning 

l s-1 km-2 

Ruhed 

M 

Sommermedian (V-IX) 2,1 8 

Årsmiddel 8,5 10 

90 % fraktil 20,3 15 

Medianmaksimum 49,4 15 

 

Ved beregningerne er antaget, at vandspejlet ved udløbet er i kote 0. I virkelig-
heden er situationen mere kompliceret, idet vandspejlet i noret på grund af høj-
vandslukket og påvirkningen fra fjorden varierer, som beskrevet i forundersø-
gelsen fra 2007 (afsnit 2.4.3). 

3.2 Oversvømmelser 
Omfanget af oversvømmelser er kortlagt ved tre forskellige vandføringer: mid-
delvandføring, 90 % vandføring og medianmaksimum. Middelvandføringen er 
den gennemsnitlige vandføring over året. Den overskrides mindre end halvde-
len af tiden. 90 % vandføringen er den vandføring, der kun overskrides i 10 % 
af tiden. Medianmaksimum forekommer i gennemsnit hvert andet år. 
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3.2.1 Forslag 1: Overrisling af Maden 
Bilag 5 viser den beregnede udbredelse af oversvømmelser ved de tre vandfø-
ringer af Maden og af området nedenfor (hvor forholdene ikke ændres). 

Det bemærkes, at beregningerne ikke tager hensyn til, at en del af Viby Ås 
vandføring ved forslaget vil blive ledt gennem den planlagte fødekanal. Det er i 
2007-forundersøgelsen foreslået, at fødegrøften tilledes 44 l/s i den vådeste 
halvdel af tiden. Overrislingen vil ske gennem dykkede rør ved indløbene til de 
tidligere fordelingsgrøfter. Disse indløb kan lukkes.  

Den planlagte tilledning på 44 l/s udgør 18 % af middelvandføringen ved St. 
2950 og kun en lille del af vandføringen ved store vandføringer1. Fødekanalen 
har derfor kun ringe betydning for omfang og udbredelse af oversvømmelser. 

3.2.2 Forslag 2: Genetablering af et historisk forløb 
De beregnede oversvømmelser ved det projekterede "historiske" forløb er vist 
på Bilag 6. Det bemærkes, at det nuværende vandløb tilfyldes på de omlagte 
strækninger, og derfor ikke vil blive oversvømmet, som Bilag 6 viser. 

3.2.3 Forslag 3 og 4: Nyt slynget forløb  
De beregnede oversvømmelser ved de to forslag er vist ved de tre forskellige 
vandføringer i Bilag 7 og Bilag 8 (på Bilag 8 er der taget hensyn til opfyldnin-
gen af det eksisterende vandløb, mens dette ikke er vist på Bilag 7).  

Det fremgår, at oversvømmelserne ved forslag 3 nogenlunde svarer til dem, der 
opnås ved forslag 1, mens forslag 4 med hævet vandløbsbund giver betydeligt 
hyppigere oversvømmelser af Maden. 

Sammenlignes oversvømmelserne, der er vist på Bilag 8, med forløbet af den 
eksisterende sti, ses det at terrænet, stien er anlagt på, vil blive oversvømmet på 
en del af strækningen omtrent en gang hvert andet år (ved medianmaksimum). 
Man kan derfor overveje at forhøje stien med 10-20 cm grus over en strækning 
på ca. 500 m. Det vil reducere hyppigheden af oversvømmelser på stien. 

3.3 Afvandingsforhold 
Afvandingsforholdene er kortlagt ved sommermedianvandføring under de nu-
værende forhold og ved forslag 4, der er det forslag, der afviger mest fra de nu-
værende forhold. Beregningen viser den afvandingsdybde, der teoretisk kan 
opnås ved normal dræning af de tilstødende arealer med et 2 ‰ fald til nærme-
ste punkt på vandløbet. Resultatet er vist for de nuværende forhold på Bilag 9 
og ved forslag 4 på Bilag 10. 

Det fremgår, at forslag 4, som ventet, vil resultere i flere våde2 områder ved 
Maden, men da ådalen er forholdsvis markeret, opretholdes stort set uændrede 
                                                   
1 Middelvandafstrømning 8,5 l s-1 km-2 og opland 29,12 km2 giver en vandføring på 248 l/s. 
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gode dræningsmuligheder udenfor selve projektområdet. Tæt på åen sker der 
dog en ændring. Ved at sammenligne Bilag 9 og 10 ses eksempelvis, at den 
nordøstlige del af matr. 8a, Udby By, Udby under de nuværende forhold er vel-
drænet helt ned til åen, men ved forslag 4 vil 10-30 m nærmest det nuværende 
vandløb få forringet afvanding. 

3.4 Kvælstoffjernelse 
I 2007-forundersøgelsen blev kvælstoffjernelsen ved overrisling af Maden an-
slået til 2150 kg N/år. Ved forslag 4 vil der ikke længere ske overrisling af Ma-
den, men der vil imidlertid ske en kvælstoffjernelse som følge af de hyppige 
oversvømmelser af Maden.  

Omfanget af oversvømmelserne ved 3 forskellige vandføringer er vist i Bilag 8, 
og størrelsen af de områder, der bliver oversvømmet, er angivet i Tabel 5. Hyp-
pigheden af oversvømmelserne kan aflæses af varighedskurven (Figur 4 i 2007-
forundersøgelsen). 

Tabel 5: Omfang af oversvømmelser ved Maden ved forslag 4 

Afstrømning Hyppighed (døgn/år) Oversvømmet areal mellem St. 2000 og 
Gl. Assensvej (ha) 

Middelvandføring 132 0,57 

90 % fraktil 36 1,69 

Medianmaksimum 0,5 8,77 

 

Ved at kombinere disse oplysninger fås en kurve (med tre punkter), der kan 
bruges til et skøn over den samlede oversvømmelse angivet som hektar gange 
døgn.  Dette giver en beregnet oversvømmelse på 292 ha døgn. Med en kvæl-
stoffjernelse på 1,5 kg N / ha døgn (ifølge Miljøministeriets vejledning3) giver 
det en skønnet årlig kvælstoffjernelse på 440 kg N. Beregningerne er usikre, 
men de tyder på, at oversvømmelserne giver en mindre kvælstoffjernelse end 
overrisling, hvor vandet infiltreres i jorden.  

For at sikre afgræsningsmulighederne - og hermed de botaniske interesser - har 
Skov- og Naturstyrelsen besluttet at undlade at hæve vandløbsbunden nedenfor 

                                                                                                                                 
2 Det vil sige områder, der ikke ville kunne drænes tilstrækkeligt med traditionel dræning til 
at give gode vækstbetingelser for sædvanlige landbrugsafgrøder. 
3 Beregning i hht anvisning i 
http://www.blst.dk/Vandmiljoeet/Vaadomraader/VMP/GenopretningAfVaadomraader/Naer
ingsstoffer/Kvaelstoffjernelse/BeregningAfFjernelse.htm. For post 2 og 3 er kvælstoffjer-
nelsen således beregnet som det laveste af (a) 50 % af tilførslen, dvs. den gennemsnitlige 
kvælstofbelastning på 26,3 kg N/ha gange deloplandenes areal (hhv. 75 og 28 ha) og (b) 
den maksimale N-fjernelse, dvs. 500 kg N/ha gange det overrislede areal (hhv. 2,0 og 0,9 
ha).  
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St. 2000, hvorfor bidraget fra oversvømmelse nedenfor Maden (tidligere anslået 
til 1590 kg N/år) bortfalder.  

Der vil stadig kunne gennemføres overrisling med drænvand syd for Maden 
som foreslået i 2007-forundersøgelsen. Den samlede kvælstoffjernelse ved for-
slag 4 bliver herefter som vist i Tabel 6. 

Tabel 6: Kvælstoffjernelse beregnet ved forslag 4 

Post Område Areal (ha) reduktion kg N / år

1 Oversvømmelser ved Maden 8,2  440

2 Overrisling syd for Maden 2,0 460

3 Overrisling nord for Ågård 0,9 315

4 Udtagning af omdrift 10 500

 I alt  1.715

 

3.5 Risiko for smolt og nedgående gydefisk 
Engvanding 
Der er udtrykt bekymring for, om nedgående ørredyngel (smolt) og nedgående 
gydefisk vil kunne forvilde sig ind i det foreslåede engvandingssystem og ikke 
slippe ud igen ved at svømme mod strømmen.  

Hertil bemærkes, at det foreslåede engvandingssystem ville lede vand til Maden 
i den vådeste halvdel af tiden, for at sikre opretholdelse af en god sommervand-
føring i Viby. Området skulle således i middel tilledes 44 l/s i halvdelen af ti-
den og tilførslen fra fødegrøften til Maden skulle lukkes om sommeren. 
Årsmedianvandføringen i åen er til sammenligning 147 l/s. 

Vi anser derfor risikoen for smolt og gydefisk for ringe, da det kun vil være en 
mindre del af åens vandføring, der vil blive ledt ind i fødekanalen. Vandhastig-
heden i fødekanalen vil være lav, og de fleste fisk følger hovedstrømmen.  

Gedder 
Der er endvidere rejst spørgsmål om, hvorvidt der er mulighed for, at der kan 
etableres en bestand af gedder i de oversvømmede områder, idet en sådan be-
stand kunne udgøre en risiko for ørreder. Vanddybden er derfor undersøgt i et 
tværsnit gennem det dybeste område, der oversvømmes ved forslag 4. Tvær-
snittet er markeret på Figur 1som en lilla linje. 
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Figur 1: Udsnit af den digitale terrænmodel. Grøn = forslag 4, Lilla = undersøgt 
tværsnitsprofil 

De beregnede vanddybder i området ved forskellige vandføringer er vist på Fi-
gur 2.  

 

Figur 2: Tværsnitsprofil af en strækning på 170 m. Grøn = terræn, mørkeblå = 
vandstand ved middelvandføring, lysere blå vandstand ved hhv. 90 % 
fraktil og medianmaksimum. 

Det fremgår af Figur 2, at den højeste vanddybde ved middelvandføringen kun 
vil være 10-15 cm. I et normalt år vil der derfor være 132 dage, hvor vandstan-
den er lavere (jf. Tabel 5).  Det vurderes derfor, at gedder i de oversvømmede 
områder ikke vil være et problem for ørredbestanden. 

Det kan tilføjes, at NOVANA undersøgelsen af fiskebestanden i Gamborg Nor 
i 2006 ikke registrerede gedde. Noret domineredes af aborrer, skaller og karper. 
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4 Overslag over anlægsomkostninger 

4.1 Overslag 
Forslag 4 vil omfatte udgravning af 1453 m nyt vandløb, en sø på ca. 3500 m2 
og tilfyldning af det eksisterende vandløb, hvilket samlet vil betyde flytning af 
5,536 m3 jord. Udgiften hertil anslås til 250.000 kr. Den samlede anlægsudgift 
ved forslag 4 anslås at blive ca. 550.000 kr. 

Tabel 7: Overslag over anlægsomkostningerne ved forslag 4 

1 Arbejdsplads, rydning, etablering og drift 50.000 

2 Afbrydelse af 415 m dræn og omlægning af 500 m dræn 170.000 

3 Udgravning af 1453 m nyt vandløb, 3500 m2 sø og tilfyldning 
af eksisterende vandløb 

250.000 

5 Uforudsete udgifter 80.000 

 I alt 550.000 

 

Denne udgift er nogenlunde den samme som anlægsudgiften til det oprindelige 
forslag med engvanding. 

4.2 Supplerende bemærkninger 
Sti 
I overslaget er ikke medregnet udgifterne til anlæg af sti, idet vandløbet forven-
tes projekteret således, at krydsning af den eksisterende sti undgås.  

Hvis man alternativt skulle vælge at omlægge stien, kan det på grundlag af op-
lysninger fra Middelfart Kommune tilføjes, at omkostningen til anlæg af en 1,5 
m bred sti med sti-grus anslås til 80-100 kr./m, og at spang koster ca. 3000-
3500 kr./m. 

Den eksisterende sti er ikke opmålt, og det er derfor vanskeligt at vurdere, om 
der skal foretages afhjælpende foranstaltninger på grund af hyppigere over-
svømmelser. Ifølge Bilag 8 vil terrænet ved stien blive oversvømmet hvert an-
det år ved ca. 300 m af stien, men da stien måske ligger 20 cm over det nuvæ-
rende terræn, vil selve stien kun sjældent blive oversvømmet. Der kan dog ske 
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oversvømmelse i forbindelse med sammenfald af kraftigt højvande og voldsom 
afstrømning, men da stien udelukkende anvendes til rekreative formål, er det 
måske acceptabelt. Spørgsmålet bør drøftes i forbindelse med detailprojekterin-
gen. Med udgangspunkt i de anlægsomkostninger Middelfart Kommune har 
oplyst, skønnes omkostningen til eventuel forstærkning af stien at blive ca. 
30.000 kr. 

Spildevandsledning 
Forslag 4 vil krydse den eksisterende spildevandsledning. Det drejer sig om de 
to vestlige slyng samt det østligste (ved nuv. St. 2800), der også krydser stien. 
Det formodes at være ret enkelt at omlægge denne ledning. Alternativt kan man 
flytte vandløbet lidt, så krydsningerne helt undgås. Bilag 8 og 10 indikerer, at 
sådanne mindre justeringer kun ville få helt marginal betydning for udbredelsen 
af oversvømmelser og afvanding. Spørgsmålet om omlægning af spildevands-
ledningen skal som nævnt afklares i forbindelse med detailprojekteringen.  

Dræn 
Som i det oprindelige forslag foreslås et antal dræn afbrudt og omlagt, således 
at der etableres nye dræn fra afbrydelsen og med udløb på terræn (se Bilag 1). 
Disse nye dræn anlægges med normalt fald (2 promille) og sikrer således, at 
afvandingen af arealerne ovenfor afbrydelsen ikke forringes.  

Det fremgår ikke af drænplanerne, hvor dybt disse dræn ligger inde på marken, 
og omlægningen er derfor skitseret ud fra højdemodellen. I forbindelse med 
detailprojekteringen af de foreslåede ændringer må forholdene undersøges 
nærmere, f.eks. ved at grave drænene fri nogle steder.  

Der er ikke projekteret ændringer af drænene nedenfor afbrydelsen, og det vil 
være nødvendigt at se nærmere på dette under detailprojekteringen. Det vil væ-
re nødvendigt med ændringer, fordi vandløbet fyldes op. Disse ændringer vil 
påvirke nogle mindre randarealer, der i øvrigt stort set er de samme arealer, der 
vil få forringet afvanding (jf. Bilag 9 og 10). Udgiften til eventuelle omlægnin-
ger på den nederste strækning er indeholdt i overslaget. 
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Bilag 
            målestok 

1 Viby Å - forslag 1  1:2.500 

2 Viby Å - forslag 2 1:2.500 

3 Viby Å - forslag 3 1:2.500 

4 Viby Å - forslag 4 1:2.500 

5 Oversvømmelser - forslag 1 1:4.000 

6 Oversvømmelser - forslag 2 1:4.000 

7 Oversvømmelser - forslag 3 1:4.000 

8 Oversvømmelser - forslag 4 1:4.000 

9 Afvandingsforhold - nuværende 1:4.000 

10 Afvandingsforhold - forslag 4 1:4.000 

11 Sti 1:4.000 
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