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1. ORIENTERING

1.1 Generelt
Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland har besluttet at gennemføre restaurering 
af Hestetangs Å mellem Bastrup Sø og Farum Sø, samt den åbne del af Vassin-
gerødløbet mellem Slangerupvej og sammenløbet med Hestetangs Å. Projekt-
området er vist på oversigtskort fig. 1.

Anlægsarbejderne forventes at vare ca. 1½ måned og antages gennemført i ef-
teråret 2009.

Denne rapport udgør baggrundsmaterialet til brug for reguleringsprojektet. Ma-
terialet rummer desuden arbejdsbeskrivelsen til brug for det planlagte restaure-
ringsprojekt.

Figur 1-1 Oversigtskort.
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1.2 Regulerings- og restaureringsarbejder
Arbejderne omfatter nedenstående hovedaktiviteter, beskrevet i strømretningen 
for hvert vandløb. Der henvises generelt til projekttegningerne for yderligere 
detaljering.

1.2.1 Hestetangs Å
• Fysiske forbedringer mellem Kobakkevej og Nyvangsvej

• Nyt vandløbstrace ca. 80 m opstrøms Nyvangsvej

• Faunapassabelt stryg ved Klevadshus

• Fysiske forbedringer på vandløb mellem Klevadshus og engen ovenfor 
Kalkværksbro

• Nyt stryg ved Hestetangshuse

• Ny mæander ved Gedevasebro

• Kreaturvanding ved Gedevase

• Fæ-bro ved Gedevase.

1.2.2 Vassingerødløbet
• Stenfilter ved Slangerupvej, samt nedbrydning af styrt

• Fjernelse af faunaspærringer i Terkelskov

• Reguleringsbygværk ved indløb til Langesø

• Nyt vandløbstrace langs Langesø i Terkelskov

• Nyt afløb fra Langesø, samt mindre sø i Terkelskov

• Etablering af faunapassable tærskler og stryg ved Hestetangshuse.
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Arbejdet omfatter følgende hovedarbejder:

• Indretning, drift og afrigning af arbejdsplads
• Vandbygningsarbejder, blødbundsarbejder, forstærkning af arbejdsveje
• Muldafrømning, jordarbejder, deponering og genudlægning
• Fjernelse af mindre faunaspærringer 
• Etablering af passable tærskler 
• Opbygning stryg med sten/grusblanding 
• Etablering af nye vandløbstraceer
• Udgravning af høller
• Strømlæ af sten og rødder
• Strømkoncentratorer og gydebanker
• Trykning af vandløbsbrinker
• Stenfilter og reguleringsbygværk, samt ny fæ-bro
• Nødvendige opmålingsaktiviteter og afsluttende kontrolnivellement.
• Øvrige retableringsarbejder, herunder retablering af arealer og stier.

Arbejdet skal endvidere omfatte levering af samtlige materialer og ydelser, der 
er nødvendige for arbejdets fuldstændige og tilfredsstillende færdiggørelse

Entreprisen skal udføres i tidsrummet fra primo oktober 2009 til ultimo decem-
ber 2009.

Bygherre:

Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland
Gillelejevej 2B
3230 Græsted
Kontaktperson: Mogens Lindhartsen

Projektet er udarbejdet af:

NIRAS Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S
Sortemosevej 2
3450 Allerød
Kontaktperson: Henrik Lynghus

1.3 Bygherreydelser
Bygherren deltager ved byggemøder, i forbindelse med koordinering m.v.
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Bygherren udfører alle rydningsarbejder af bevoksning, træer m.v. Entreprenø-
ren må ikke udføre rydning.

1.4 Generelt
Det overordnede tilsyn med arbejdets udførelse gennemføres af NIRAS Rådgi-
vende ingeniører og planlæggere A/S.

Arbejdet udføres på Skov- og Naturstyrelsens arealer, samt på private arealer.
Adgang skal ske via de anviste arbejdsveje. 

Hvis entreprenøren skønner, at der er behov for at bevæge sig uden for de aftalte 
arbejdsområder og adgangsveje, stiller bygherre adresse og tlf. nr. til de angivne 
lodsejere til rådighed for entreprenøren, og entreprenøren skal efterfølgende selv 
træffe aftale med lodsejer om adgang og vilkår for adgang.

Alle angivne koter er opgivet som DVR90, der anvendes UTM Euref89 som 
koordinatsystem.

1.5 Ny udformning
For både Hestetangs Å og Vassingerødløbet ændres udformning og geometri 
indenfor projektområdet. På strækninger hvor vandløbets fysik bør forbedres, 
gennemføres fysiske forbedringer ved f.eks. indsnævring af bundbredden til 
regulativmæssig bredde, udlægning af strømlæ, gydebanker, etablering af høller 
(dybe partier i vandløbsbunden).

Der etableres nye vandløbstraceer langs Langsø i Terkelskov (Vassingerødløbet)
med bundbredde 1,0 m, samt opstrøms Nyvangsvej (Hestetangs Å) med bund-
bredde 1,25 m.

Hvor der indenfor projektområdet er lokaliseret faunaspærringer (styrt), er der 
projekteret passagemuligheder. Ved Slangerupvej nedbrydes et eksisterende 
stenstyrt, og vandløbet uddybes med jævnt fald indtil det nye stenfilter ved 
Slangerupvej. Vandløbet gives på denne strækning bundbredde 0,6 m. Ved He-
stetangs Mølle er der, grundet begrænsede plads til udformning, projekteret et 
stryg med et ret stejlt forløb, der primært giver passage for ørred og ål. Ved Kle-
vadshus, samt ved øvrige lokaliteter med mindre faunaspærringer er projekteret 
anlæg med fuld faunapassage for vandlevende arter.

Ved Gedevase retableres en oprindelige mæander (å-slynge) på engen nord for 
Ganløsevej. Vandløbet gives her bundbredde på 1,5 m, bortset fra en strækning 
ved passage af ny fæ-bro, hvor vandløbet gives en bredde på 3 m.

Længdeprofil for eksisterende vandløb fremgår af de gældende vandløbsregula-
tiver. Herunder er vist længdeprofil for de to vandløb indeholdende de projekte-
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rede anlæg og ændringer, samt nyt længdeprofil i tabelform med angivelse af 
lokalitet og koteforhold. Længdeprofilerne er ikke korrigeret for forøget længde 
ved nye stryg.

Længdeprofil restaureret Hestetangs Å
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Figur 1-2 Længdeprofil for Hestetangs Å

Station BK DVR90 Lokalitet
-165 28,64 Bastrup Sø

0 28,49
321 28,19 Kobakkevej
829 27,54 Klevadsmose vest

1359 27,34 Klevadsmose
1370 27,58 Indløb nyt stryg ved Klevadshus
1380 27,54 Stryg ved Klevadshus
1390 27,46 "
1400 27,38 "
1410 27,3 "
1420 27,22 "
1430 27,14 "
1440 27,08 "
1450 27,04 "
1460 27 "
1470 26,96 "
1480 26,92 "
1490 26,88 "
1500 26,84 "
1510 26,82 "
1520 26,8 Udløb nyt stryg v. Klevadshus
1970 26,46 Kalkværksbro
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2050 25,36
2413 24,91 Hestetangs, regulativ, indløb v. bro
2420 24,7 Indløb nyt stryg v. Hestetangs Mølle
2430 24,52 "
2440 24,34 "
2448 23,83 "
2457 23,28 "
2466 22,96 "
2477 22,7 "
2491 22,53 "
2522 21,8 Udløb nyt stryg v. Hestetangs Mølle
2600 20,86
2852 20,33 Tilløb Vassingerødløbet
3630 20,09 Indløb nyt slyng ved Gedevase
3738 20,04 Udløb nyt slyng ved Gedevase
3750 20,03 Gedevase Bro
4575 19,64 Udløb til Farum Sø

Figur 1-3 Koteforløb for restaureret vandløb, Hestetangs Å
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Længdeprofil restaureret Vassingerødløb (fra Slangerupvej)
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Figur 1-4 Længdeprofil for Vassingerødløbet

Stationering Ny BK DVR90 Lokalitet
2867 36,08 Slangerupvej
2889 35,83 Rørudløb Slangerupvej
2892 35,75 Stenfilter indløb
2912 35,85 Stenfilter afløb
2913 34,80 Nyt vandløb
2943 34,05 Stenstyrt oppe
2944 34,04 Stenstyrtyrt nede
2953 33,87 Rørbro
2955 33,87
3048 32,13 Rørbro/stenkiste skovvej ind
3053 31,87 Rørbro/stenkiste skovvej ud
3160 30,44
3200 28,94 Indløb vandløb gennem Terkelskov
3250 28,64 Vandløb gennem Terkelskov
3300 28,34 "
3350 28,04 "
3400 27,74 "
3446 27,34 "
3447 27,29 Sammenløb med eksisterende bæk
3500 27,04
4689 20,84
4689 20,87 Hestetangsvej
4691 20,87
4815 20,42 Udløb Hestetangs Å

Figur 1-5 Koteforløb for restaureret vandløb, Vassingerødløbet
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2. BESTEMMELSER OM UDBUD

2.1 Indledning   
2.1.1 Udbuddets omfang
Nærværende udbud omfatter en bygge- og anlægsopgave om reguleringsarbejder på 
Hestetangs Å og Vassingerødløbet.

Arbejdet udbydes i én samlet entreprise. 

2.1.2 Udbudsprocedure
Udbudsforretningen gennemføres som begrænset licitation uden prækvalifikation 
iht. Tilbudsloven. Der vil blive indhentet 3-5 tilbud.

2.1.3 Den ordregivende myndighed
Ordregiver er Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland, Gillelejevej 2 B, 3230 Græ-
sted.

2.1.4 Kontraktperiode
Kontraktens løbetid: Fremgår af Særlige Betingelser § 2, stk. 3.

2.1.5 Tilbudsfrist
Tilbuddet skal sendes i lukket kuvert til Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland, 
Gillelejevej 2 B, 3230 Græsted.

Tilbudsfristen er senest d. XX . zzzzzzz 2009 kl. 14.00. Tilbud modtaget efter den-
ne frist vil ikke blive taget i betragtning.

Tilbudskuverten skal tydeligt mærkes ”Tilbud Hestetangs Å” og ”Må ikke åbnes i 
postmodtagelsen”.

2.2 Tilbudsbetingelser
2.2.1 Tilbuddets afgivelse
Ved afgivelse af tilbud kræves hele tilbudsbrevet udfyldt med en samlet sum 
(tilbudssummen) for hele arbejdet samt delsummer for hver hovedpost, alt på 
grundlag af den udfyldte tilbudsliste.
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Tilbuddet skal ligge i en lukket konvolut. Projektets navn skal anføres på konvo-
lutten. 

Tilbudspriserne skal opgives i danske kroner inkl. afgifter og gebyrer, men 
ekskl. moms.

Tilbud skal afgives i ét originalt eksemplar på papir og ikke elektronisk eller via 
telex eller telefax.

Tilbuddet afgives på baggrund af nærværende udbudsmateriale og på baggrund af 
kravspecifikationen og kontraktudkastet.

Tilbuddet skal indeholde Tro og Love erklæring om, at tilbudsgiver ikke har forfal-
den ubetalt gæld til det offentlige på over 100.000 kr. Der skal anvendes den i ud-
budsmaterialet vedlagte blanket.

Tilbuddet bør indeholde entrepriseindehavererklæring (se bilag). Fremsendes denne 
ikke sammen med tilbuddet, skal den fremsendes senest forud for kontraktindgåel-
sen.

Tilbuddet skal indeholde dokumentation og besvarelser som beskrevet i udbudsma-
terialet.

Afgivelse af tilbud er samtidig en bekræftelse fra tilbudsgiver på, at denne ved selv-
syn har gjort sig bekendt med forholdene på arealet og dettes omgivelser.

Tilbud og al korrespondance i relation til tilbuddet, som udveksles mellem tilbuds-
giver og ordregiver, skal være affattet på dansk.

Der tilkommer ikke de bydende udregningsvederlag eller anden godtgørelse for 
udregning af tilbud. 

Udbudsmaterialet er ordregivers ejendom og skal tilbageleveres senest 5 hver-
dage efter en bydende har modtaget meddelelse om, at arbejdet ikke overdrages 
ham.

2.2.2 Udvælgelseskriterier
Bygherren forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud. Tilbude-
ne vil blive vurderet på baggrund af pris (samlet entreprise samt enhedspriser) og 
kvaliteten af de tilbudte ydelser.

Nedenstående oplysninger skal vedlægges sammen med tilbudsblanketten. Mang-
lende oplysninger vil medføre, at tilbuddet må afvises som ukonditionsmæssigt.
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Tilbudsgiver skal klart og entydigt i tilbuddet angive hvilken juridisk person, der er 
tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver. 

Hvis tilbud afgives af et konsortium omfattende flere ansvarlige tilbudsgivere, skal 
de juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover 
angives en fælles befuldmægtiget, som ordregiver med bindende virkning for kon-
sortiet kan indgå aftale med. Deltagerne hæfter solidarisk. Såfremt et konsortium får 
tildelt kontrakten, skal hvert medlem af konsortiet afgive skriftlig erklæring om 
solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse.

Hvis tilbudsgiver agter at anvende underleverandører til udførelsen af den udbudte 
ydelse eller dele heraf, skal navnene på underleverandørerne angives klart og enty-
digt i tilbuddet samt til hvilke dele af opgaven, disse anvendes.

2.2.3 Alternative tilbud
Bygherren forbeholder sig ret til at antage alternative tilbud. Alternative tilbud 
vil kun blive taget i betragtning, såfremt den bydende tillige afgiver tilbud på det 
udbudte grundlag.

Ved alternative tilbud forstås tilbud, som på væsentlige nærmere angivne punk-
ter afviger fra det til bygherrens hørende grundlag. Et sådant alternativt tilbud 
skal opfylde de krav, der er angivet for det udbudte projekt i det omfang de er 
relevante.

Såfremt alternative tilbud antages, påhviler det entreprenøren at levere samtlige 
de til den alternative udførelse fornødne beregninger, projekttegninger m.v. 
uden udgift for bygherren.

2.2.4 Forbehold
Tilbudsgiver er ikke berettiget til at tage forbehold vedrørende grundlæggende be-
stemmelser i udbudsbetingelserne. 

Ordregiver er forpligtet til at se bort fra tilbud, der indeholder forbehold for grund-
læggende elementer i udbuds- og kontraktbetingelserne. Disse tilbud betragtes som 
ukonditionsmæssige.

Eventuelle forbehold, som ikke vedrører grundlæggende bestemmelser i udbuds- og 
kontraktbetingelserne, vil blive kapitaliseret og indgå i den samlede evaluering af 
tilbudsgivers tilbud.

Såfremt tilbudsgiver opfatter elementer i materialet som uklare eller uhensigtsmæs-
sige, opfordres tilbudsgiver til at stille begrundende spørgsmål herom nedenfor.
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2.2.5 Vedståelsesfrist
Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 40 dage.

2.3 Behandling af indkomne tilbud
2.3.1 Åbning
De tilbud, der er modtaget rettidigt, vil blive åbnet umiddelbart efter tilbudsfristens 
udløb.

Tilbudsgiver har adgang til at overvære åbningen.

2.3.2 Tildeling
Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der findes bedst egnet i henhold de beskrevne 
krav, samt udvælgelseskriterier.

2.3.3 Orientering af tilbudsgivere
Når tilbuddet med den laveste pris er identificeret, sendes der hurtigst muligt en
summarisk begrundelse for valget til alle tilbudsgivere.

2.4 Øvrige udbudsbetingelser
2.4.1 Aftalegrundlag
Kontrakten indgås på baggrund af det vedlagte kontraktudkast. Tilbudsgivers 
standardvilkår eller henvisning til branchespecifikke standardvilkår vil ikke væ-
re en del af aftalegrundlaget.

2.4.2 Annullation
Ordregiver forbeholder sig ret til, indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig 
indgåelse af kontrakt, at annullere udbuddet, såfremt der foreligger en saglig be-
grundelse herfor. En evt. annullation vil blive ledsaget af et brev til alle tilbudsgi-
verne indeholdende årsagen til annullationen. Manglende myndighedsgodkendelse 
vil være at betragte som saglig begrundelse for annullation.

2.4.3 Omkostninger ved deltagelse
Deltagelse i udbudsforretningen sker for tilbudsgivers egen regning og risiko, og 
omkostninger eller tab, som tilbudsgiver måtte pådrage sig i forbindelse med delta-
gelse i udbudsforretningen, er ordregiver uvedkommende.

2.4.4 Spørgsmål og rettelser
Tilbudsgiver kan skriftligt stille spørgsmål til udbudsbetingelserne og udbudsforret-
ningen i øvrigt. 

Alle spørgsmål, der stilles senest XXx. zzzzz 2009, vil blive besvaret. Spørgsmål, 
der stilles senere, kan ikke forventes besvaret.

Spørgsmålene rettes til Mogens Lindhartsen, mogli@sns.dk eller 4846 5600.
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Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt. Væsentlige spørgsmål og svar samt eventuel-
le rettelsesblade vil senest 6 dage inden tilbudsfristen blive tilsendt alle indbudte 
virksomheder.

Det er tilbudsgivers ansvar, at spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade er 
modtaget, idet ansvar for eventuelt forkert tilbud som følge af manglende spørgs-
mål, svar og rettelsesblade alene påhviler tilbudsgiver.

Opstår der uoverensstemmelser mellem ordregivers skriftlige angivelser og mundt-
lige udsagn, skal de skriftlige angivelser til enhver tid gælde forud.

2.4.5 Besigtigelse
Det antages at tilbudsgiver har gjort sig bekendt med projektområdet inden afgivel-
se af tilbud.

Der afholdes besigtigelse af arealet d. ZZ . xxxxx 2009. Ønsker tilbudsgiver at del-
tage, rettes henvendelse til bygherren ved Mogens Lindhartsen, mogli@sns.dk eller 
4846 5600 senest dagen før. Tilbudsgiver kan eventuelt besigtige området på egen 
hånd.
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3. MILJØLEDELSE

Målsætningen for miljøet ved gennemførelser af afværgeforanstaltningerne er:

• At de til rådighed stillede ressourcer udnyttes bedst muligt.

• At der tages størst muligt hensyn til sikkerheds- og sundhedsmæssige vilkår 
for entreprenørens ansatte og for det fremtidige driftspersonale.

• At tage størst muligt hensyn til naboer.

• At der opnås det bedst mulige samarbejde med berørte myndigheder.

• At sikre flora og faunaforhold omkring projektområdet

Opnåelse af målsætningen sikres bl.a. ved

a. Entreprenørens miljøhandlingsplan.

b. Entreprenørens miljøkontrolplan.

c. Entreprenørens miljøkontroldata.

Det under pkt. a og b nævnte materiale udleveres til rådgiveren senest 10 ar-
bejdsdage efter kontraktindgåelsen. Miljøkontroldata forbliver hos entreprenø-
ren indtil aflevering, hvor de overdrages til rådgiveren.

Entreprenøren skal som minimum kontrollere følgende forhold:

• Støj og vibrationer. Der tages hensyn til omkringliggende bygninger.

• Støv. Det skal sikres, at der ikke opstår støvgener. Jord der slæbes ud på 
offentlig vej eller sti skal dagligt opsamles.

• Affald opsamles og kildesorteres i containere eller lignende.
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• Udslip til atmosfæren og jorden. Udstyr, arbejdsprocesser og energiformer 
til drift og hydraulik skal vælges med henblik på mindst mulig luftforurening 
af omgivelserne.

• Tanke, beholdere og rørsystemer til opbevaring, transport og påfyldning af 
brændstof og øvrige miljøfarlige væsker skal regelmæssigt kontrolleres og 
være dokumenteret systematisk vedligeholdt.

• Energiforbrugende udstyr, herunder køretøjer, skal regelmæssigt checkes for 
unødigt udslip til atmosfæren samt lækager, og resultatet skal registreres. 
Sker der alligevel spild af brændstof eller andre væsker, skal dette straks op-
samles og bortskaffes til godkendt modtager. Skov- og Naturstyrelsen, 
Nordsjælland skal straks underrettes.
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4. KVALITET

Arbejdet udføres i henhold til udbudsmaterialet. Bortset fra særlige krav, der 
måtte fremgå af dette, skal alle arbejder udføres i god kvalitet, smukt, solidt og i 
enhver henseende forsvarligt. Arbejdet skal udføres på god faglig vis, i over-
ensstemmelse med Dansk Standards normer og standarder samt de gældende 
love og forskrifter fra offentlige myndigheder. Arbejdsanvisninger i henhold til 
materialeleverandørernes forskrifter skal ligeledes overholdes. 

Byggestyrelsens cirkulære af d. 12. november 1986 om kvalitetsstyring af byg-
gearbejder er gældende for alle arbejder, som indgår i entreprisen.

Kvalitetsstyring omfatter her:

a. Entreprenørens kvalitetsstyringssystem svarende til DS/ISO 9001 eller 
lignende.

b. Entreprenørens kvalitetsplan mindst inkl.:

− Organisationsbeskrivelse med angivelse af miljøansvarlig.
− Styresystem for bl.a.

o underentreprenører
o leverandører
o arbejdsprocesser
o dokumentstrømme

c. Entreprenørens kontrolplan.

d. Entreprenørens kvalitetskontroldata.

Det under pkt. a, b og c nævnte materiale udleveres til rådgiveren senest 10 ar-
bejdsdage efter kontraktindgåelsen. Kvalitetskontroldata forbliver hos entrepre-
nøren indtil afleveringen, hvor de overdrages til rådgiveren.
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4.1 Projektgennemgang
Entreprenøren og aktuelle underentreprenører er forpligtet til at deltage i pro-
jektgennemgangsmøder sammen med bygherrens tilsyn. Udgifterne hertil skal 
være indeholdt i tilbudet.

Bygherren eller dennes tilsyn indkalder til projektgennemgang kort før entrepri-
sens opstart og tilsynet udarbejder referat fra mødet.

Formålet med projektgennemgangen er at:

• drøfte forhold, der kræver særlig omhu i udførelsen, og hvor der er knyttet 
særlige kontrolprocedurer.

• afdække eventuelle forhold der kan føre til svigt, eller som er særligt risiko-
fyldte eller vanskelige at udføre.

• sikre enighed omkring omfang og udførelse af det foreliggende projekt.

• gennemgå entreprenørens kontrol med eget arbejde.

4.2 Afsætning og kontrol af afsætning
Al afsætning af koter i forbindelse med arbejdet påhviler entreprenøren. Opmå-
lingen udføres i UTM Euref89 og under anvendelse af DVR90.

Følgende ikke systematiske unøjagtigheder tolereres i forbindelse med arbejdet 
(Tabel 3.1):

Tabel 3.1. Tolerancer.

Opmåling Nøjagtighed (cm)
Bundkote i vandløb +/- 5
Koter på stenfilter og regule-
ringsbygværk

+/- 2

Kote på terrænregulerede 
arealer

+/- 10

Bundbredde af vandløb +/- 10

Entreprenøren skal løbende kontrolopmåle det gennemførte arbejde for doku-
mentation af koter i vandløbet og på de arealer der terrænreguleres og stille dette 
materiale til rådighed for tilsynet. De nærmere krav til opmåling er angivet un-
der arbejdsbeskrivelsen for de enkelte strækninger.
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5. SIKKERHED OG SUNDHED

Entreprenøren er ansvarlig for, at relevante sikkerhedsforanstaltninger overhol-
des. Overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger og evt. brug af personlige vær-
nemidler skal være indeholdt i tilbudet. 

I henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001 (som 
ændret ved bekendtgørelse 491 af 20. juni 2002, bekendtgørelse 557 af 17. juni 
2004 og bekendtgørelse 1506 af 21. december 2004) om bygherrens pligter, skal 
bygherren udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed, hvis 2 eller flere entre-
prenører beskæftiger flere end 10 mand på arbejdspladsen. Selvom nærværende 
entreprisearbejde kun udbydes til én hovedentreprenør og formentlig vil beskæf-
tiger færre end 10 mand på arbejdspladsen har bygherren alligevel besluttet, at 
der skal udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed. Bygherren har desuden 
besluttet at overdrage udarbejdelsen og vedligeholdelsen af denne plan til entre-
prenøren.

Plan for sikkerhed og sundhed skal bl.a. indeholde en beskrivelse af entreprenø-
rens arbejdspladsorganisation og vurderinger af sikkerhed og sundhed ved de 
forskellige arbejdsprocesser iht. § 7 og 8 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 
589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og arbejdssteder.

Plan for sikkerhed og sundhed skal fremsendes til tilsynet inden 10 arbejdsdage 
efter entrepriseaftalens indgåelse.

Udgravningers stabilitet skal sikres iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1017 
samt kapitel 1 i seneste udgave af Håndbog for sikkerhedsgruppen - Bygge- og 
anlæg. 
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6. SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

Aftalegrundlaget

Almindelige bestemmelser

Nærværende SB er supplerende, særlige betingelser til “Almindelige Betingelser 
for arbejder og leverancer i bygge og anlægsvirksomhed af 1992 (AB 92) og 
tillæg til AB92 (TAB 92) af april 1993” for nærværende entreprise. De enkelte 
§- og stk. numre refererer til AB 92.

D. 1. maj og 5. juni regnes som arbejdsdage. 24. og 31. december regnes som 
helligdage.

Bygherrens udbud

Arbejdet udbydes til fast pris og tid, med en fastprisperiode på 12 måneder.

Grundlaget for entreprisen er i den angivne rækkefølge:

a) Udbudsbrev (UB) og udbudsmateriale indeholdende

− Bestemmelse om udbud og tilbud
− Kvalitetsstyring
− Miljøledelse
− Sikkerhed og Sundhed
− Særlige betingelser (SB)
− Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB)
− Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)
− Bilag

b) Rettelsesblade og spørgsmål og svar 

c) Tilbudsliste (TBL)

d) “Almindelige betingelser for arbejder og leverancer” (AB 92)

e) Den i udbudsmaterialet krævede Tro- og loveerklæring

§ 1, stk. 1

§ 1, stk. 5

§ 2, stk. 1

§ 2, stk. 2
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f) Den i udbudsmaterialet krævede entrepriseindehavererklæring og eventu-
elle arbejdstagererklæring

g) Den i udbudsmaterialet nævnte “Plan for sikkerhed og sundhed”.

h) Den i udbudsmaterialet nævnte “Kvalitetssikring” og ”Miljøledelse”.

i) “Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB):

− AAB - arbejdsplads, Vejregler, jun. 1993.
− AAB - jordarbejder, Vejregler 6.50.01, nov. 1984.
− AAB - afvandingsarbejder, Vejregler okt. 1991.
− AAB - stabile grusbærelag, Vejregler, jan. 1987.
− AAB - varmblandet asfalt, Vejregler, nov. 1994.
− AAB - brolægningsarbejder, Vejregler, sep. 1985.
− AAB - Etablering af ledningsanlæg i jord, oktober 1994
− AAB - Afmærkning af vejarbejder, Vejregler, oktober 1995.

j) TAB 92 (tillæg til AB 92) april 93

k) Europæiske standarder (EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), 
fælles tekniske specifikationer, DIF’s normer, forskrifter, vejledninger, 
anvisninger og betingelser, danske standarder (DS), samt udenlandske 
standarder i det omfang, der i AAB og SAB er henvist til disse, alt med 
senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger.

l) Følgende øvrige forskrifter:

− Byggestyringscirkulære af d. 12. november 1986 om kvalitetssik-
ring af byggearbejder.

− DS/ISO 9001 (DS/EN 29001) Kvalitetsstyringssystemer. Krav ved 
udvikling/konstruktion, produktion, installation og service.

Det under punkterne a-c angivne materiale udleveres til den bydende.

Overdragelse af arbejdet kan påregnes at ske 1 - 3 uger efter afgivelse af tilbud.

Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal han, inden tilbud 
afgives, indhente nærmere oplysninger herom hos bygherren eller dennes tilsyn.

Det anbefales, at entreprenøren besigtiger projektområdet inden afgivelse af 
tilbud.
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Af hensyn til bygherrens forpligtelse til at underrette anden tilbudsgiver må 
spørgsmål vedrørende udbudsmaterialet forud for afgivelse af tilbud stilles se-
nest 5 arbejdsdage før fristen for afgivelse af tilbud.

Arbejdet udføres efter nedenstående udbudstidsplan.

Følgende tidsfrister skal overholdes:

1. Igangsætningsfrist

Arbejdet kan startes d. XX ZZZZZZ og skal være påbegyndt senest d. XX. 
ZZZZZ 2009.

2. Deltidsfrister

ZZZZZZZZZZZ skal opstartes senest d. ww. qqqqqqq 2009

Xxxxxxxxxxxxxxx  skal afsluttes senest d. YY. Xxxxxx 2009.

2. Færdiggørelsesfrist

Arbejdet skal være klar til aflevering senest d. ZZ. Zzzzzzzz 2009.

Der må ikke ske udskiftning af underentreprenører uden bygherrens skriftlige 
accept.

Der kræves ikke sikkerhedsstillelse for tilbagelevering af udbudsmateriale.

Tilbud gives på den af bygherren udarbejdede liste. Tilbudslisten er opdelt i 
“underposter”, der er ydelser af samme art. Underposter er da samlet i “poster”, 
der igen er samlet i “hovedposter”.

Entreprenørens tilbud

Bestemmelser i Byggestyrelsens cirkulære nr. 174 af d. 10. oktober 1991 om 
fast pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. er gældende.

Såfremt entreprenøren får arbejdet overdraget, skal entreprenørens eventuelle 
regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en 
måde, som kan godkendes af bygherren og således, at den rettede tilbudsliste er i 
overensstemmelse med den samlede tilbudssum.

Tilbudet skal indeholde samtlige ydelser vedr. entreprenørens plan for kvalitets-
styring samt en plan for sikkerhed og sundhed.

§ 2, stk. 3

§ 2, stk. 4

§ 2, stk. 5

§ 2, stk. 6

§ 3, stk. 1

§ 3 stk. 4

§ 3 stk. 3
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Hvor leverancer skal ske med garanti for materialeegenskaber skal entreprenø-
ren ved tilbudsafgivning redegøre for leverandør og indholdet af garantibe-
stemmelserne. Entreprenøren er kun forpligtet af en garanti i det omfang, leve-
randøren stiller samme garanti over for entreprenøren og kan opfylde sin for-
pligtelse. Såfremt dette efter bygherrens skøn ikke er betryggende, skal den på-
gældende leverance kunne udtages af entreprisen til den i tilbudslisten angivne 
pris. Leverancen skal i så fald være bygherreleverance.

Det forudsættes, at de bydende, forinden tilbudet afgives, har gjort sig bekendt 
med forholdene på stedet. Forhold, der burde være erfaret gennem en besigtigel-
se på arbejdsstedet, ligger til grund for aftalen.

Entrepriseaftalen

Forud for indgåelse af entreprisekontrakten foretager entreprenøren en eventuel 
justering af tidsplanen for arbejdets gennemførelse. Denne justerede tidsplan -
aftaletidsplan - indgår i entrepriseaftalen.

Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage efter kontraktindgåelsen udlevere en 
redegørelse for samtlige ydelser vedrørende kvalitetsstyring og miljøledelse til 
rådgiverens kommentering. Entreprenøren skal endvidere inden 10 arbejdsdage 
efter kontraktunderskrift til rådgiverens kommentering fremsende en plan for 
sikkerhed og sundhed iht. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 
2001 (som ændret ved bekendtgørelse 491 af 20. juni 2002, bekendtgørelse 557 
af 17. juni 2004 og bekendtgørelse 1506 af 21. december 2004).

Overdragelse af rettigheder og forpligtigelser m.m.

Bygherrens pligt til samordning af sikkerhedsarbejdet på byggepladsen iht. Ar-
bejdsmiljøloven overdrages til entreprenøren.

Det er entreprenørens ansvar, at underentreprenører og leverandører efterlever 
krav til kvalitetsstyring og miljøledelse samt krav i plan for sikkerhed og sund-
hed.

Der må ikke ske udskiftning af underentreprenører uden bygherrens skriftlige 
accept.

Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprenørens sikkerhedsstillelse

Til sikkerhedsstillelsen skal der benyttes den anfordringsgarantiblanket, der 
fremgår af udbudsmaterialet eller udleveres af bygherren.

§ 4, stk. 1

§ 5 stk. 3

§ 5, stk. 4

§ 6, stk. 1
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Udgifter til stempling og lignende i forbindelse med sikkerhedsstillelse afholdes 
af entreprenøren. Sikkerhedsstillelsen skal være bygherres rådgiver i hænde se-
nest 5 arbejdsdage fra bygherrens accept af tilbud.

Nedskrivning af sikkerheden sker efter entreprenørens anmodning, der tidligst 
kan fremsendes 4 uger før udløbet af den 1-årige periode efter afleveringstid-
punktet.

Er anmodningen ikke fremkommet senest 2 uger før udløbet af den 1-årige peri-
ode efter afleveringstidspunktet, forlænges perioden automatisk indtil 2 uger 
efter anmodningens fremkomst.

Tilsvarende bestemmelser om fremsendelse af anmodning og forlængelse af den 
1-årige periode indtil afhjælpning af eventuelle mangler har fundet sted, gælder 
for de i § 36, stk. 3 omtalte arbejder.

Arbejdet er et byggearbejde, hvorfor sikkerheden frigives efter udførelse af 
mangelarbejder efter 5 års gennemgang.

Forsikring

SNS tegner ingen forsikringer. Entreprenørens er således pligtig til at tegne relevan-
te forsikringer for sig selv og eventuelle underentreprenører.

Entreprenørens er pligtig til at tegne relevante forsikringer for sig selv og eventuelle 
underentreprenører. Ansvarsforsikringen skal dække det erstatningsansvar sikrede 
pådrager sig ved beskadigelse af personer og ting under udførelse af entreprisen. 
Gyldighedsperioden skal være kontraktperioden med tillæg af hele afhjælpningspe-
rioden.

Entreprenøren skal dokumentere, at han har en ikraftværende sædvanlig er-
hvervsansvarsforsikring. Dokumentation fremsendes til bygherren og bygher-
rens rådgiver senest 5 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse.

Entreprenøren skal uopholdeligt skriftligt meddele det til bygherren, såfremt 
forsikringen i mangelansvarsperioden opsiges, eller såfremt der sker anmeldelse 
af krav på forsikringen fra anden side af væsentlig betydning for bygherrens 
mulighed for dækning, eller hvis forsikringen i øvrigt ikke er i kraft uanset årsa-
gen hertil.

Entreprisens udførelse

Arbejdsplan og afsætning

§ 6, stk. 4

§ 8 stk. 3
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På grundlag af tidsfrister i §2 og den i § 4, stk. 1 omtalte aftaletidsplan udarbej-
der entreprenøren en arbejdsplan til forelæggelse for bygherren.

Arbejdsplanen skal kunne anvendes som grundlag for aftaler om tidsfrister og 
koordinering med grundejer, andre entreprenører, herunder ledningsejere, der 
samtidig skal udføre arbejder inden for arbejdsområdet. Ved arbejdsplanen skal 
det endvidere sikres, at arbejdet udføres således, at kloakker, vandløb, veje og 
stier mv. er funktionsdygtige.

Arbejdsplanen skal redegøre såvel for planlægning og anstilling som for arbej-
dets udførelse. For aktiviteter, hvis udførelse påvirkes af vejrforholdene, skal 
entreprenøren i sin arbejdsplan indregne konsekvenserne af nedsat arbejdstem-
po.

Entreprenøren har inden for arbejdspladsen ansvaret for bevarelse af hovedaf-
sætninger og fikspunkter, skelafmærkninger, skalapæle o.l., således at disse ved 
aflevering kan overdrages ubeskadiget til bygherren respektive ejeren.

Hvis entreprenøren beskadiger eller ødelægger sådanne afsætningspunkter og 
afmærkninger, skal han bære alle omkostninger ved deres retablering. Bygher-
ren afgør, hvorvidt retablering kan ske ved skadevolders egen foranstaltning.

Entreprenørens ydelse

Entreprenøren skal sørge for, at arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende 
danske regler om arbejdsmiljø, herunder at der anvendes lovpligtigt sikkerhedsud-
styr og -beklædning, og at alle anvisninger fra Arbejdstilsynet ubetinget følges.

Entreprenøren skal overholde Skov- og Naturstyrelsens arbejdsklausul.

Arbejdet skal udføres sådan, at det er til mindst mulig gene for publikum. Det er 
entreprenørens ansvar, at publikum ikke udsættes for fare. Der kræves særlig agtpå-
givenhed ved kørsel med maskiner og arbejde nær veje og stier.

Entreprisen omfatter arbejder, der enten er vist på tegninger, anført i beskrivel-
ser og betingelser (Udbudsbrev, evt. rettelsesblade RB, SB, SAB, og TAG) eller
anført i tilbudslisten TBL, uanset om det kun måtte være angivet et af stederne.

Ydelserne skal alle medregnes i tilbudet, med mindre andet udtrykkeligt er an-
givet for de enkelte tilfælde.

Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger m.m. til perma-
nente konstruktioner samt tegninger og beregninger etc. til sikring af inte-
rimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. Intet arbejde må 
påbegyndes før godkendte, kontrollerede tegninger foreligger.

§ 9, stk. 1

§ 9, stk. 2

§ 10, stk. 2

§ 10, stk. 1
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Intet arbejde må påbegyndes, før bygherrens godkendelse af entreprenørens kva-
litets- og miljøhandlingsplaner samt plan for sikkerhed og sundhed foreligger, 
medmindre andet er aftalt.

Foreslår entreprenøren anvendelse af for lokale forhold utraditionelle arbejds-
metoder eller materialer, påhviler det ham, uden udgift for bygherren, overfor 
denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed og at 
opnå enhver nødvendighedsgodkendelse.

Med mindre andet fremgår af aftalegrundlaget, skal entreprenøren, for at sikre at 
offentlig og privat færdsel kan foregå uden unødig hindring og uden risiko ved 
arbejdsområder, etablere og bekoste alle fornødne afspærringer, afstivninger, 
afmærkninger (herunder skiltning og vejvisning svarende til den til enhver tid 
gældende trafikafvikling) belysning og bevogtning, samt gennemføre nødvendig 
renholdelse, reparation, tørholdelse m.v. af de vejstrækninger, der benyttes un-
der arbejdets udførelse.

Arbejdet skal tilrettelægges således, at afspærringernes varighed og udstrækning 
begrænses mest muligt.

Entreprenøren skal inden opstart indhente opdaterede ledningsoplysninger fra 
Ledningsejerregisteret (LER). Det fremgår af udbudsmaterialet, i hvilket om-
fang bygherren har kendskab til eksisterende rør, ledninger, kabler o.l. Entrepre-
nøren bærer det fulde ansvar for skader på disse installationer, hvis tilstedevæ-
relse er angivet i aftalegrundlaget, eller som er oplyst af bygherren eller ejeren.

Hvor der træffes uforudsete rør, ledninger, kabler o.l., skal det pågældende del-
arbejde standses, og ejeren samt bygherrens tilsyn tilkaldes.

Såfremt der sker skade på rør, ledninger, kabler o.l., skal det pågældende delar-
bejde standses, og ejeren samt bygherrens tilsyn tilkaldes.

Entreprenøren skal i god tid, inden arbejdet i nærheden af eksisterende veje, rør, 
ledninger, kabler o.l. påbegyndes, give ejerne og bygherren besked herom. Sam-
tidig med varsling aftales procedure for påvisning af rør, ledninger, kabler eller 
tanke m.v.

Såfremt entreprenøren ønsker midlertidigt eller permanent at omlægge trafik, 
rør, ledninger, kabler, master, hegn eller lignede af hensyn til sin egen tilrette-
læggelse af arbejder, kan entreprenøren ikke i den anledning kræve nogen sær-
skilt godtgørelse. Tilladelse til at udføre sådanne arbejder skal i god tid forud 
indhentes hos såvel bygherren som de respektive ejere.

Projektgennemgang, dokumentation og prøver
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Entreprenøren skal i forbindelse med arbejdets start deltage i en projektgennem-
gang.

For projektgennemgangen skal entreprenøren gennemføre en vurdering af ar-
bejdsprocessen, udførelsesmetoden, kvalitetssikring, sikkerheds- og sundheds-
mæssige samt miljømæssige forhold m.v.

Arbejdets forringelse mv. vedligeholdelse

Entreprenøren er underkastet de pålæg og bestemmelser, som offentlige og an-
dre myndigheder giver om arbejdets udførelse, anmeldelse, syn, orden, renhol-
delse, afspærringer, afmærkninger m.v., herunder om opsætning af den for 
færdslen fornødne skiltning og belysning, samt om fornøden offentlig avertering 
i anledning af sådanne forholdsregler.

Hindringer eller ulemper, som entreprisens udførelse medfører for den offentlige 
trafik, skal begrænses til det i aftalegrundlaget fastlagte. Yderligere indgreb, 
som af entreprenøren anses for påkrævede, må kun ske med bygherrens og 
myndighedernes udtrykkelige tilladelse.

Entreprenøren må ikke søge om dispensation fra gældende bestemmelse uden 
bygherrens accept.

I forbindelse med aktiviteter, der indebærer gravearbejde, påhviler det entrepre-
nøren at optage kontakt med berørte ledningsejere for at få anvist ledninger og 
kabler i arbejdsarealet. Entreprenøren bærer herefter det fulde ansvar for skader, 
som entreprenøren måtte påføre anviste kabler, ledninger og andet udstyr, som 
entreprenøren måtte komme i forbindelse med under gennemførelse af arbejdet.

Det påhviler entreprenøren løbende at oplyse bygherren om forhold, som direkte 
eller indirekte vedrører entreprisen, herunder at forsyne bygherren med kopi af 
korrespondance og aftaler med offentlige og andre myndigheder - herunder led-
ningsejere - og private lodsejere.

Ændringer i arbejdet

Hvis entreprenøren konstaterer fejl eller uoverensstemmelser i udbudsmaterialet 
eller uoverensstemmelser mellem projektet og forholdene i marken, skal disse 
straks anmeldes til bygherren.

Regulering af entreprisesummen på grund af fejl eller unøjagtigheder i udbuds-
materialets mængdeangivelser finder kun sted, såfremt afvigelserne er større end 
2 % af den mængde, der er angivet i tilbudslisten for den pågældende underpost.

§ 11, stk. 1

§ 12, stk. 2

§ 14, stk. 1
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For ændringer i arbejdet gælder - medmindre andet bestemmes - samme vilkår 
som for entreprisen i øvrigt.

Ekstraarbejder skal, inden de igangsættes, godkendes af bygherren på et oplæg 
fra tilsynet.

Regulering efter de i TBL angivne enhedspriser skal kunne variere -100/+300% 
for hver underpost, uden at dette medfører ændring af enhedspriserne.

Afregning for ændringer i entreprisens mængder beregnes på grundlag af kon-
trolmåling og opgørelse, der foretages i samarbejde med bygherrens tilsyn.

Uklarheder, hindringer eller lignende forhold

I det omfang, der indtræffer uforudsete hændelser, skal der omgående rettes 
henvendelse til bygherren eller dennes rådgiver/tilsyn.

Bygherrens tilsyn

Bygherrens tilsyn varetages af NIRAS.

Tilsynets gennemgang af entreprenørens dokumentation, herunder tegninger, 
beregninger samt leverancer, miljøforanstaltninger, arbejdsmetoder, plan for 
sikkerhed og sundhed og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for hans 
ansvar for arbejdets kontraktmæssige udførelse, og han kan ikke til støtte for en 
nedsættelse af sit ansvar påberåbe sig et muligt svigt fra bygherrens tilsynsfø-
rende.

I det omfang, der indtræffer uforudsete hændelser, skal der omgående rettes 
henvendelse til de relevante myndigheder og bygherrens rådgiver.

Tilsynet kan beordre arbejdet standset, hvis der konstateres væsentlige overtrædel-
ser af sikkerhedsbestemmelserne, miljømæssige krav eller afvigelser fra det god-
kendte projekt og arbejdsprocedurer. En sådan standsning vil hverken berettige 
entreprenøren til tidsfristforlængelse eller godtgørelse. Entreprenøren har i givet 
fald pligt til vederlagsfrit at forcere arbejdet således, at de aftalte tidsfrister overhol-
des.

Entreprenørens arbejdsledelse

Udskiftning af nøglepersoner skal forelægges bygherren.

Til ledelse og koordinering af samt kontrol med arbejdets udførelse kræves en 
byggepladsorganisation under ledelse af en ansvarshavende byggepladschef med 
erfaring fra lignende entrepriser. 

§ 14 stk. 2

§ 14 stk. 3

§ 15 stk. 3

§ 17, stk. 1

§ 17, stk. 4

§ 17, stk. 5

§ 18, stk. 1
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Bygherrens accept af entreprenørens organisation fritager ikke entreprenøren for 
det fulde ansvar for organisationens kvalitet og kapacitet. Arbejdet skal ledes og 
kontrolleres af personale med dokumenterede erfaringer fra tilsvarende arbejder.

Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, 
skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale.

Lægning af afløbsledninger mv. skal dagligt ledes af en autoriseret kloakmester.

Entreprenøren skal etablere et byggepladskontor med en byggepladsleder, der 
skal kende og være ajour med alle funktioner og beslutninger vedrørende plan-
lægning, sikkerhed, kvalitetsstyring og miljøledelse, indkøb og personale i rela-
tion til entreprisen, således at bygherren kan modtage oplysninger herom fra det 
pågældende kontor.

Byggepladslederen eller dennes stedfortræder skal hele døgnet kunne kontaktes 
pr. telefon. Nærmere procedure herfor fastlægges på første byggemøde.

I tilfælde af uforudsete hændelser i forbindelse med arbejdets udførelse, skal 
entreprenøren følge myndighedernes bestemmelser, samt i henhold til det for 
entreprisen, forskrevne miljøhandlingsplan og plan for sikkerhed og sundhed, 
informere bygherren og myndighederne om hændelsen og give fuldstændige 
detaljer om de omstændigheder, der vedrører det pågældende forhold.

Al kommunikation i kontraktperioden skal foregå på dansk.

Byggemøder

Der forventes afholdt byggemøder hver anden uge i forbindelse med arbejdets 
udførelse. Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt der ikke er gjort 
indsigelser på det efterfølgende byggemøde. Det sidste byggemødereferat be-
tragtes som godkendt, såfremt der ikke er gjort indsigelser senest 5 arbejdsdage 
efter, at referatet er modtaget.

Angivelse i byggemødereferater af det antal dage, arbejdet har ligget stille, er
ikke i sig selv at betragte som krav om tidsfristforlængelse eller som anerken-
delse af usædvanligt vejrlig, jf. AB 92 § 24. 

I byggemødereferatet skal arbejdets fremme angives, tekniske og økonomiske 
aftaler omtales.

Bygherrens betalingsforpligtelser
Betaling

§ 19, stk. 1 

§ 22, stk. 1
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En forudsætning for udbetaling af acontobeløb for et arbejde er, at de i entrepre-
nørens kvalitetsplaner foreskrevne ydelser for det pågældende arbejde er udført 
med tilfredsstillende resultat.

Acontobegæringer fremsendes elektronisk til Skov- og Naturstyrelsen, Nord-
sjælland, att.: Mogens Lindhartsen. EAN nummer: 5798000870130.

På fakturaen påføres: LIFE07Nat/dk/000100

Kopi af acontobegæring fremsendes til NIRAS Att.: Henrik Lynghus for god-
kendelse og attestation.

SNS er berettiget til at modregne et eventuelt krav på entreprenøren, herunder 
erstatningskrav og for meget udbetalt acontovederlag, i entreprenørens resttilgo-
dehavende fra en hvilken som helst kontrakt, SNS måtte have med entreprenø-
ren.

Betalingsbetingelser er løbende måned plus 30 dage.

Fakturering skal ske elektronisk til SNS (se kontakt oplysninger). Fakturering 
skal ske under overholdelse af Lov om Offentlige Betalinger m.v. (Lov nr. 1203 
af 27. december 2003) og de regler, der er udsted eller udstedes med hjemmel i 
loven.

Entreprenøren kan ikke kræve betaling for materialer, der ikke er leveret til byg-
gepladsen.

Ekstraarbejder afregnes efter udført arbejde, og kun såfremt der foreligger en skrift-
lig aftale forud for arbejdets udførelse.

Tidsfristforlængelse og forsinkelse

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse

Såfremt opstartstidspunktet forsinkes, forlænges tidsfrister tilsvarende. Dette 
berettiger ikke entreprenøren til ekstrabetaling.

Nedennævnte antal spilddage skal indregnes i entreprisens arbejdsplan, og der 
gives kun tidsfristforlængelse for godkendte spilddage udover de indregnede.

§ 22, stk. 2

§ 22, stk. 5

§ 24, stk. 1
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Tabel 2. Spilddage per måned.

Måned: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dage: 7 6 5 3 1 1 2 2 2 2 5 6

Entreprenøren skal i arbejdsplanen tage hensyn til, at arbejdet standses:

− i perioder, hvor vejrforholdene vil umuliggøre udførelse af konditions-
mæssigt arbejde.

− i perioder med høje afstrømningshændelser.

− i forbindelse med forureningskontrol eller lignende, indtil videre arbejde 
er aftalt med myndighederne.

− hvis der træffes ukendt forurening i forbindelse med afgravning, kan ar-
bejdet standses, indtil prøver er analyseret, og videre arbejde er aftalt 
med myndighederne. Den typiske tidshorisont for analyse af prøver er 
ca. 2-5 dage.

− eventuel som følge af arkæologiske fund skal tåles af entreprenøren iht. 
museumsloven. Forsinkelser, der betyder stop for alle arbejder vil udløse 
en tilsvarende forlængelse af entreprenørens arbejdsperiode.

Ved standsning af arbejdet af disse grunde gives tidsfristforlængelse. Dette be-
rettiger ikke entreprenøren til ekstrabetaling.

For overskridelse af opstartsfristen og færdiggørelsesfristen jf. § 2, stk. 3 idømmes 
entreprenøren en bod, der andrager 1 % af entreprisesummen pr. påbegyndt kalen-
derdag. Den samlede dagbod kan maksimalt udgøre 15 % af entreprisesummen 
samt eventuelle ekstraarbejder, etc.

§ 25, stk. 2 bortfalder og erstattes af: 
a) Hvis bygherren er berettiget til maksimal dagbod i medfør af § 25, stk. 1, og 

såfremt arbejdet stadig ikke er overtaget, kan bygherren skriftligt stille krav 
om arbejdets klarmelding til afleveringsforretning inden for en rimelig frist.

b) Såfremt entreprenøren ikke formår at afslutte arbejdet inden for den angivne 
tidsfrist, og dette ikke skyldes forhold, for hvilke bygherren eller en anden 
af bygherren entreret leverandør er ansvarlig, kan bygherren ophæve kon-
trakten ved en skriftlig meddelelse til entreprenøren.

c) Såfremt kontrakten ophæves i medfør af stk. b, er bygherren yderligere be-
rettiget til kompensation for det tab, bygherren lider som følge af entrepre-
nørens forsinkelse, i fald tabet overstiger den maksimale dagbod jf. § 25, 
stk. 1. Denne kompensation kan ikke overstige kontraktsummen. 

§ 25, stk. 1

§ 25, stk. 2
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d) Bygherren har også ret til skriftligt at ophæve kontrakten, hvis det ud fra 
omstændighederne er klart, at der vil forekomme en forsinkelse, som vil be-
rettige bygherren til den maksimale dagbod. I dette tilfælde er bygherren be-
rettiget til både maksimal dagbod og kompensation jf. stk. c.

e) Dagbod i medfør af § 25, stk. 1 og ophævelse af kontrakten med kom-
pensation i medfør af stk. c er de eneste former for kompensation, byg-
herren er berettiget til i forbindelse med entreprenørens forsinkelse. 
Denne begrænsning af entreprenørens erstatningsansvar skal dog ikke 
finde anvendelse, såfremt entreprenøren har gjort sig skyldig i grov an-
svarspådragende adfærd.

Bygherren har yderligere ret til tidsfristforlængelse ved følgende forhold:

− hvis der træffes ukendt forurening i forbindelse med afgravning, kan ar-
bejdet standses, indtil prøver er analyseret, og videre arbejde er aftalt 
med myndighederne. Den typiske tidshorisont for analyse af prøver er 
ca. 2-3 dage.

− hvis der i anlægsperioden forekommer perioder med høj nedbør

Ved standsning af arbejdet har entreprenøren ret til tidsfristforlængelse. Dette 
berettiger ikke til ekstrabetaling.

Arbejdets aflevering

Afleveringsforretningen

Forinden aflevering finder sted, skal entreprenøren fremskaffe de i SAB kræve-
de attester samt have udført og dokumenteret alle krævede kontrolforsøg, kvali-
tetssikring m.v. 

En mangel anses for væsentlig, såfremt manglen på ikke ubetydelig måde hin-
drer, sinker eller fordyrer påbegyndelse eller fremdrift af anden entreprise eller 
ibrugtagning af den af entreprisen omfattede del af anlægget.

Mangler ved arbejdet

Mangelansvarets ophør 

Nærværende entreprise betragtes som værende byggearbejde og skal som så-
danne være omfattet af en 5 års-garanti med hhv. 1- og 5 års eftersyn.

1- og 5-års eftersyn

1-års eftersyn 

§ 26 stk. 1

§ 28, stk. 1

§ 28, stk. 2

§ 36, stk. 3
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Entreprenøren har pligt til at deltage i 1-års eftersyn, og afholder egne udgifter i 
forbindelse hermed.

5-års eftersyn 

Entreprenøren har pligt til at deltage i 5-års eftersyn, og afholder egne udgifter i 
forbindelse hermed.

Særlig om ophævelse

Bygherrens hæveret

Forholdet gør sig også gældende, såfremt bygherren anser, at de berørte grund-
ejere påføres betydelige ulemper.

4) hvis entreprenøren mister eller ikke opnår de for arbejdets gennemførelse 
nødvendige og/eller krævede tilladelser.

5) hvis entreprisen ikke udføres i overensstemmelse med dansk lovgivning, 
hvis arbejdsklausulen overtrædes, hvis entreprenøren undlader at fremskaffe 
relevant dokumentation i relation til arbejdsklausulen, eller hvis entreprenø-
ren ikke øjeblikkeligt orienterer SNS om ændringer i de afgivne oplysninger 
i entrepriseindehavererklæringen eller arbejdstagererklæringen i relation til 
arbejdsklausulen.

Ophæves entrepriseaftalen som følge af SNS´s forsinkelse, har entreprenøren 
krav på dækning af afholdte udgifter. Entreprenøren har ikke krav på mistet for-
tjeneste.

§ 37, stk. 1

§ 38, stk. 1

§ 40, stk. 1

§ 41, stk. 1 og 2
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Entreprenørens hæveret

Entreprenøren kan ikke påberåbe sig yderligere godtgørelse udover betaling for 
faktisk udført arbejde.

Tvister

Parterne er enige om at søge eventuel tvist i henhold til nærværende aftale i første 
omgang løst ved mediation gennem mellemkomst af en syns - og skønsmand ud-
peget af parterne i fællesskab. Kan tvisten ikke løses herved, finder § 47 anvendel-
se. 

Voldgiftsretten består af tre voldgiftsmænd, hvoraf hver af parterne udpeger en 
voldgiftsmand, og Voldgiftnævnet udpeger voldgiftsrettens formand.

§ 41, stk. 1

§ 47, stk. 1

§ 47, stk. 4
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7. SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

7.1 Arbejdsplads
Entreprenøren skal inden tilbudsgivning gennemgå arbejdsområdet for registre-
ring af bevoksninger, beplantninger, adgangsforhold, jordens bæreevne i ar-
bejdsområderne, omfang af jordarbejder og øvrige forhold af betydning for pris-
sætning af arbejdet.

Der er i opgaven krav om opsætning af skurvogn på en aftalt arbejdsplads, der 
kan anvendes ved afholdelse af byggemøder. Ved indretning af arbejdspladsen 
mv. gælder følgende.

• Opgaven rummer aktiviteter over længere strækninger langs vandløb. 
Det skal forventes, at der skal arbejdes i flere områder samtidigt.

• Til indretning af arbejdsplads for opsætning af skurvogn, materiel mv. 
kan entreprenøren forvente, at kunne disponere over arealet ved Heste-
tangs Mølle. Indeholdt i tilbudet skal være nødvendige foranstaltninger 
for beskyttelse af hele det inddragede areal, afspærring mod eksisterende 
bygning, skiltning, hvor entreprenøren mener at dette er nødvendigt.
Arealet, bygningsdele og øvrige anlæg skal gennemfotograferes forud 
for opstart. Elforsyning af arbejdspladsen kan ske til den eksisterende 
møllebygning.

• Ønsker entreprenøren at indrette øvrige arbejdspladser, indhenter entre-
prenøren øvrige nødvendige tilladelser til etablering af arbejdspladsen 
samt aftaler for tilslutning og afregning af forbrug af el og vand mv. til 
byggepladsen, hvilket også skal være indeholdt i tilbuddet. 

• Indeholdt i entreprisen er evt. etablering, drift og afrigning af arbejds-
plads for entreprenør og tilsyn (skurvogn, toilet og badefaciliteter, byg-
gepladsstrøm og –vand, inkl. afgifter). Entreprenøren skal selv indgå af-
taler med grundejere og relevante myndigheder, udgifter hertil skal være 
indeholdt i tilbudet. 

Entreprenøren skal kunne kontaktes telefonisk på pladsen.
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Adgang til arbejdsarealer og nødvendige hensyn i denne forbindelse er beskre-
vet særskilt under beskrivelsen af de enkelte delstrækninger.

Følgende veje kan benyttes som adgangsveje til arbejdsområderne:

• Kobakkevej (kun efter forudgående aftale med lodsejer)

• Nyvangsvej

• Skovvangs Alle

• Hestetangsvej

• Fra Ganløsevej til Gedevase over græsningsareal nord for vejen

• Skovridervej (Vassingerødløbet)

Der skal udvises særlig opmærksomhed ved adgang til arbejdsområdet ved Ge-
devase. Adgang til arbejdsplads sker fra øst, med indkørsel fra Ganløsevej til 
græsningsengen nord for Ganløsevej udfor Gedebakken. Herfra etableres et 
smalt kørespor på skråningen ned mod arbejdsarealerne ved den nye mæander.

Det skal sikres, at benyttede veje og stier til stadighed kan benyttes af øvrig 
færdsel, samt at disse ikke lider overlast ved transporter til og fra arbejdsplad-
sen. Inden start gennemfører entreprenøren et vejsyn med bygherren, hvor ad-
gangsveje og arbejdsområder aftales, og der i fornødent omfang tages fotodo-
kumentation af befæstelsernes tilstand. 

Der må ikke forekomme færdsel med tungt materiel nær bygninger.

Entreprenøren skal dagligt rengøre eventuelt jordspild på veje og stier.

Indenfor arbejdsområderne skal eventuelle kørespor udjævnes efter arbejdets 
afslutning. Berørte arealer skal retableres til samme stand, som ved arbejdernes 
opstart.

Entreprenøren skal planlægge arbejdet således, at generne for færdsel i området
i videst muligt omfang minimeres. Dette betyder blandt andet at fjernelse og 
anlæg af stier skal foregå komprimeret, og endvidere at der skal udarbejdes en 
plan, der kan offentliggøres på bygherres hjemmeside.

Der må ikke overnattes på arbejdspladsen.
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Arbejdspladsområde ryddes og reguleres af entreprenøren efter afrigning til op-
rindelige forhold. 

Nødvendig skiltning/afmærkning af bygge- og oplagsplads samt eventuel ind-
hentning af polititilladelse foretages af entreprenøren og aftales med tilsynet. 
Dette skal være indregnet i tilbuddet.

Der vil ikke ved bygherrens foranstaltning blive etableret særligt opsyn med 
byggepladsen, hvilket indebærer, at materiel og materialer er placeret for entre-
prenørens egen risiko.

7.1.1 Beskyttelse, renholdelse og afspærring
Opmærksomheden henledes på, at dele af arbejdsområderne er beskyttede natur-
typer omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 og Natura 2000, og dermed kræver 
særlige tiltag for at beskytte og bevare områderne.

Hvor det af tegningsmaterialet fremgår, at arbejdsområderne er omfattet af fred-
ning eller beskyttelse, skal arbejdsområdet indskrænkes mest muligt. Hvor der 
sker færdsel med entreprenørmateriel, oplæg af opgravet materiale mv. indenfor 
disse områder skal der anvendes kørefast underlag i form af stålplader eller til-
svarende.

Hvor der sker færdsel i beskyttede naturtyper skal der udvises særligt hensyn for 
at imødegå beskadigelse af eksisterende bevoksning, jordbund m.v.

Det er entreprenørens ansvar, at bygninger, veje mv. ikke beskadiges. Ved valg 
af transport- samt udgravningsmateriel skal der tages hensyn til adgangsvejenes 
begrænsning.

Entreprenøren skal sikre, at benyttede veje mv. dagligt renholdes for eventuelt 
spild og tilsnavsning, og at disse holdes farbare for daglige brugere af området, 
brandmyndigheder m.fl. 

Det forventes, at området vil være offentligt tilgængeligt gennem hele anlægsar-
bejdet. Er der behov for at dele af arbejdspladsen skal holdes afspærret for uved-
kommende, skal der opsættes skilte med ”Adgang forbudt for uvedkommende” 
og ”Jordkørsel”. Udgifter hertil skal være indeholdt i tilbuddet. Herunder even-
tuelle udgifter til opsætning og nedtagning af afspærring og skiltning, kørepla-
der, gener ifm. arbejde i vand og blød bund mv. skal være indeholdt i tilbudet.

Vejdirektoratets ”Vejregler for afmærkning af vejarbejder” 2000 skal følges.

Alle udgifter til særlige arbejdsmiljøforanstaltninger, herunder personlige vær-
nemidler m.m., skal være indeholdt i tilbudet.
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Overtagelsestidspunktet for entrepriseområdet er acceptdagen.

7.1.2 Eksisterende ledninger og installationer mv.
Det påhviler entreprenøren inden opstartsmødet at rekvirere tegninger fra led-
ningsejere gennem ledningsejerregistret (LER) og/eller på anden måde tilveje-
bringe sikre oplysninger for afgørelse af den nøjagtige placering af ledninger og 
kabler i arbejdsområdet. Endvidere skal forhold vedrørende disponering af ar-
bejdsplads mv. være afklaret med berørte grundejere.

Bygherren har et begrænset kendskab til placering af eksisterende ledninger og 
installationer mv. 

Opmærksomheden henledes specifikt på eksisterende gasledning nær Hestetangs 
Ås krydsning af Nyvangsvej.

Den nøjagtige placering af kabler og ledninger skal fastlægges af entreprenøren, 
ligesom entreprenøren selv indhenter nødvendige grave- og krydsningstilladelser
hos aktuelle myndigheder og ledningsejere.

Det er entreprenørens ansvar at træffe aftale med ledningsejere angående even-
tuel flytning, omlægning eller sikring af ledninger og kabler. Forsyningslednin-
ger m.v. må kun afbrydes midlertidigt og med forudgående advisering af bru-
gerne med rimeligt varsel. Sådanne aftaler indgås af entreprenøren for dennes 
risiko og for dennes regning, og skal forud for indgåelsen godkendes af tilsynet.

Entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader, han måtte påføre ledninger og 
andre installationer, hvis tilstedeværelse er angivet af ledningsejeren. Entrepre-
nøren skal følge ledningsejerens anvisninger.

Ved krydsende ledninger og kabler skal entreprenøren håndgrave i de øvre jord-
lag, jf. regulativer herom ligesom respektafstande skal overholdes.

Entreprenøren bærer det fulde ansvar for skader, han måtte påføre ledninger og 
kabler, hvis tilstedeværelse fremgår af oplysninger, som er angivet af bygherren, 
ledningsejeren eller ejendommens ejer.

Hvor der uforudset påtræffes installationer, kabler og/eller ledninger skal entre-
prisearbejdet om nødvendigt standses, og bygherrens tilsyn tilkaldes, hvorefter 
installationer/ledninger skal kortlægges, fotograferes og registreres. Entreprenø-
ren er ansvarlig for indhentning af de nødvendige tilladelser samt orientering af 
myndighederne i forbindelse med afbrydelse og afpropning af installationer. 
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Ved opgravning af afbrudte installationer (døde ledninger og kabler, samt sløj-
fede tanke i jord), som findes indenfor det aktuelle entrepriseområde, er entre-
prenøren ansvarlig for, at installationerne er afbrudt forud for opgravningen.

Entreprenøren er ansvarlig for en miljømæssig acceptabel bortskaffelse af samt-
lige opgravede installationer efter gældende affaldsregulativ.

7.1.3 Registreringer
I forbindelse med registreringen skal entrepriseområdet gennemfotograferes. 
Fotografierne skal vise bygninger og anlægs udvendige tilstand med detailfoto-
grafier af eventuelle revner eller skader samt belægningen og beplantningens 
tilstand og type. Fotografierne skal ligeledes vise de offentlige veje og fortovs 
tilstand.

Det påhviler entreprenøren at foretage en registrering af de eksisterende forhold 
i entrepriseområdet inden igangsætning af arbejdet. Registreringen kan eventuelt 
foretages i samarbejde med tilsynet. Som udgangspunkt vurderes det dog at der 
kun i begrænset omfang er bygninger i området der kan blive påvirket af an-
lægsprojektet.

Registreringen skal foretages skriftligt suppleret med fotodokumentation, som 
viser eventuelle eksisterende revner og skader på mure, belægninger mm. Rap-
porten afleveres i kopi sammen med et sæt fotografier til tilsynet inden arbejdet 
igangsættes. Entreprenøren skal indhente kvittering for, at tilsynet har modtaget 
registreringsrapporten. 

Der skal afholdes vejsyn med bygherren før og efter entreprisens udførelse.

Der må ikke opstå yderligere revner/sætningsskader på bygninger og konstrukti-
oner i forbindelse med udgravningsarbejdet. Det er entreprenørens ansvar at 
anvende en udgravningsteknik, der ikke medfører risiko for revnedannelse 
og/eller sætningsskader. Tilsynet forbeholder sig ret til at forkaste entreprenø-
rens valg af materiel uden ekstraregning for bygherren.

Alle revner/sætningsskader, der bl.a. ud fra den udførte registrering, kan påvises 
at skyldes entreprisearbejdet, skal udbedres af entreprenøren og for dennes reg-
ning.

Hvis entreprenøren skønner, at det er nødvendigt at bruge jernplader eller anden 
befæstelse af arbejdsarealer på entrepriseområdet, skal udgifter hertil medtages i 
tilbudet.
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7.2 Rydning af vegetation
Rydning af vegetation og arbejder relateret hertil udføres af bygherren. Entre-
prenøren må ikke udføre nogen form for rydning eller fældning af den beva-
ringsværdige bevoksning.

Der skal udvises særlig opmærksomhed omkring eksisterende bevoksning, der 
bevares. Der må således ikke ske beskadigelse af større træer eller trægrupper. 
Entreprenøren skal, i sit valg af materiel, tage behørigt hensyn til at arbejderne 
ved passage gennem skov og anden natur m.v. skal foregå under begrænsede 
pladsforhold.

7.3 Restaurering af Hestetangs Å og Vassingerødløbet – arbejdets omfang
Entreprisen omfatter:

• Indretning, drift og afrigning af arbejdsplads ved Hestetangs Mølle

• Rydning af bevoksning (udføres af bygherren) 

• Nødvendig afledning af afstrømning gennem midlertidige omløb, over-
pumpning m.v., alternativt skal arbejderne udføres vådt.

• Mellem Kobakkevej og Nyvangsvej: Høller, strømlæ, strøkoncentratorer, 
trykning af brinker, nyt vandløbstrace gennem askesump, samt sløjfning 
af ca. 80 m eksisterende vandløb.

• Ved Klevadshus: Etablering af nyt faunapassabelt stryg nedstrøms eksi-
sterende rørunderføring.

• Mellem nyt stryg ved Klevadshus og eng ovenfor Kalkværksbro: Ind-
snævring af vandløbsbredde, høller, strømlæ, strøkoncentratorer, tryk-
ning af brinker.

• Ved Hestetangshuse: Etablering af nyt stryg nedstrøms eksisterende fod-
gængerbro, etablering af mindre slyngninger nedenfor stryg, høller samt 
øvrige fysiske forbedringer.

• Ved Gedevasebro: Udgravning af ny åslyngning, høller, strømkoncentra-
tor, udgravning af kreaturvandingssted.

• Vassingrødløbet: 

o Etablering af stenfilter ved Slangerupvej.
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o Nedbrydning af eksisterende styrt
o Fjernelse af mindre faunaspærringer, herunder eksisterende 

stemmebygværk
o Etablering af reguleringsbygværk ved indløb til Langesø
o Udgravning af nyt åløb mellem eksisterende skovsøer.
o Nye mindre faunapassager ved etablering af tærskler og korte 

stryg nord for Hestetangshuse.
o Sløjfning af midlertidige omløb og afløb fra sø.
o Retablering af terræn, vækstlag, samt retablering af grusveje, sti-

er og alle øvrige arbejdsarealer og adgangsveje m.v.

7.3.1 Materialer
Levering af sten- og grus skal ske ifølge de beskrevne kvaliteter mht. art, korn-
størrelse og – fordeling og materiale.

Lokale materialer vil blive foretrukket, såfremt disse kan skaffes. Dette sker ud 
fra et ønske om anvendelse af lokale geologiske materialer og reduktion af 
transportafstand fra grusgrav til indbygningssted.

Der skal således specifikt noteres, hvis levering af grus- og stenmaterialer sker 
fra råstofgrave, der ligger mere end 40 km fra projektområdet.

7.3.2 Indretning, drift og afrigning af arbejdsplads
Entreprenøren kan anvende arealet ved Hestetangs Mølle til arbejdsplads, mate-
rialeoplæg, skurvogn m.v. Hestetangsvej må ikke blokeres. Tilkørsel skal gene-
relt ske fra vest.

Skurvogn kan placeres ved flagstangen længst mod vest på arealet

Området og alle belægninger skal retableres efter færdiggørelsen af entreprisen.
Græsplænen skal retableres ved udlægning af mulg, harvning, planering trom-
ling og udsåning af græs.

Der kan efter forudgående aftale med bygherren ske tilslutning til elskab ved 
Hestetangs Mølle. Entreprenøren skal selv levere byggepladstavler med udtag 
efter behov.

7.3.3 Afledning af afstrømning gennem midlertidige omløb, overpumpning m.v.
Der må ikke ske afspærring af vandløbet på en måde, der medfører opstuvning 
udenfor arbejdsområderne. Der må således ikke ske opstuvning i Klevads Mose 
eller i mølledammen mellem Kalkværksbro og Hestetangs Mølle. 
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Under arbejderne skal entreprenøren kontinuerligt sikre afledning af vand, her-
under den naturlige afstrømning i vandløbene. Der må ikke ske midlertidige 
opstemninger i grøfter eller dræn uden forudgående aftale med bygherren eller 
dennes tilsyn.

7.3.3.1 Alment
Det skal således forventes, at der ved arbejder på vandløb skal arbejdes vådt. 
Det vil være nødvendigt for entreprenøren at sikre midlertidig overpumpning 
eller af vandløbenes afstrømning i arbejdsperioder, hvor der skal etableres anlæg 
i vandløbstraceerne.

7.3.3.2 Materialer
Der arbejdes i de eksisterende jordarter. Som sikring mod sedimenttransport skal 
midlertidige omløb fores med stenlag af f.eks. singles i et lag på mindst 0,1 m.

Alle pumper, trykslager og forsyninger skal være indeholdt i entreprenørens 
tilbud. Materiel, der anvendes i længere perioder (over flere døgn) skal anvendes 
således, at der ikke kan ske oversvømmelse på grund af driftsstop. Der skal så-
ledes etableres nødoverløb, der sikrer vandstanden i de krævede niveauer.

7.3.3.3 Udførelse
Midlertidige omløb skal etableres, hvor entreprenøren vurderer det muligt. Om-
løb skal forlods aftales med bygherrens tilsyn, og placering og udformning af 
midlertidige omløb skal godkendes før gennemførelse.

Midlertidige omløb skal med kort varsel kunne fjernes, hvis disse forårsager 
uønsket opstuvning.

7.3.3.4 Kontrol
Opstemninger kontrolleres visuelt ved opsætning af vandstandsbræt eller skala-
pæl med tydelige markeringer for højeste vandstand.

Tilsynet skal godkende alle opstemninger forud for iværksættelse. Godkendelse 
kræver, at entreprenøren kan fremvise det anvendte materiel, metode for op-
stemning, etableret vandstandsbræt, samt etableret nødoverløb.
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7.3.4 Ved Kobakkevej og Nyvangsvej: Etablering af fysiske forbedringer, samt 
omlægning af vandløbstrace ved Nyvangsvej

Figur 7-1 Vandløbet opstrøms Nyvangsvej forlægges gennem skovområdet til 
højre, nuværende forløb sløjfes

7.3.4.1 Alment
Der skal udføres anlæg, der sikrer forbedring af de fysiske forhold i vandløbs-
strækningen mellem Kobakkevej og Nyvangsvej (Bilag 2-6). Anlæg består af:

• Indsnævring af vandløbsprofil ved trykning af brinker

• Udlægning af strømkoncentratorer af sten/grus

• Gravning af høller (fordybninger i vandløbets bund)

• Udlægning af marksten/kampesten eller rødder som strømlæ

• Forlægning af 75 m vandløbstrace opstrøms Nyvangsvej.

7.3.4.2 Materialer
Der arbejdes i de eksisterende jordarter.

Strømkoncentratorer udføres i en sten/grus blanding, som gydegrus, der blandes 
som følger:
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• 30% singles, kornstørrelse 32-64 mm

• 70% nøddesten, kornstørrelse 16-32 mm

Gydegrus til strømkoncentratorer tilsættes desuden paksten/marksten (120-400 
mm) svarende til ca. 10% af det samlede volumen. Paksten/marksten lejres i 
gruset mod løbets midte og nedpresses således at maksimalt halvdelen af stenen 
rager over gydegrusblandingens overside.

Grusblandingen må maksimalt indeholde 5-10% kalk, kridt, flint eller lerknolde.

Marksten/kampesten skal være enkelt sten med en diameter mellem 300 til 600 
mm i rene frostsikre materialer som granit. Der må ikke anvendes materialer 
med indhold af kridt, kalk, flint eller ler.

Nyt vandløbsprofil og høller udgraves i de eksisterende materialer.

7.3.4.3 Udførelse
Det eksisterende vandløbsprofil indsnævres ved at nedpresse den ene vandløbs-
brink, således at der etableres en indsnævring på mellem 30 og 50% af vandlø-
bets eksisterende bredde. Bundbredden skal dog overholde regulativmæssig 
bredde på 1,25m. Der skal opretholdes en strømrende svarende til anvisninger 
på tegningerne. Modsatte vandløbsside ændres ikke. 

Nedpresning af brinker udføres med en afstand som angivet på tegningerne. 
Nedpresning af brinker undlades på de enkeltpositioner, hvor der etableres 
strømkoncentratorer, således at der veksles mellem etablering af strømkoncen-
tratorer og nedpresning af brinker.

Strømkoncentratorer udføres ved udlægning af gydegrus med tilslag af pak-
sten/marksten. Strømkoncentratorer udlægges langs vandløbets ene side over en 
længde på 2-5 meter. Gruslagets højde skal variere fra ca. 0,4 m ved brinken til 
ca. 0,1 m langs kanten mod vandløbets midte. Der udføres strømkoncentratorer 
med afstand som angivet på tegningerne, (bilag 2-6 og 3-4).

Høller udgraves i vandløbets bund som en overuddybning varierende mellem 
0,3 og 0,8 m’s dybde. Høller placeres ved afslutning af mæandere (sving), langs 
strømningens yderside. Høller udføres med en afstand som angivet på tegnin-
gerne.

Udlægning af sten som strømlæ sker ved nedpresning af udvalgte kampe-
sten/marksten, der nedpresses i vandløbsbunden, således at stenens øvre halvdel 
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rager op over vandløbets bund. Sten til strømlæ skal består af naturligt afrunde-
de sten af granit. 

Forlægning af vandløbstrace ved Nyvangsvej udføres ved udgravning af nyt 
vandløbsprofil som vist på tegningsbilag 2-6.

Der skal vises opmærksomhed ifm. arbejder i nærheden af eksisterende gasled-
ning nær Nyvangsvej. 

7.3.4.4 Kontrol
Indsnævringer, strømkoncentratorer, høller og strømlæ kontrolleres visuelt, samt 
ved nedstik. Antal og tæthed kontrolleres ved stikprøvevis opmåling langs vand-
løbet.

Nyt trace skal indmåles af entreprenøren langs vandløbets midte med et punkt 
pr. 10 m, samt i start og endepunkt. Opmåling skal leveres digitalt til tilsynet i 
system UTM Euref 89, kotesystem DVR90.

7.3.5 Ved Klevads Hus: Etablering af stryg nedstrøms eksisterende rørunderføring.

Figur 7-2 Der etableres nyt stryg nedenfor rørunderføring ved Klevads Hus
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7.3.5.1 Alment
Der skal etableres et faunapassabelt stenstryg startende fra nedstrøms side af 
rørunderføring ved Klevads Hus. Stryget opbygges i sten/grusblanding og sup-
pleres med marksten/kampesten til strømlæ m.v. (bilag 2-7).

Bygherren sørger for rydning af eksisterende bevoksning, således at der skabes 
op til 5 adgangsveje fra Bastrupstien til vandløbet. Den nøjagtige placering af 
disse adgangsveje aftales med bygherren/tilsynet på baggrund af et oplæg fra 
entreprenøren inden opstart.

7.3.5.2 Materialer
Der udgraves i de eksisterende jordarter.

Stenstryg opbygges med sten/grusblanding som vist på tegningsbilag 4-1. 

7.3.5.3 Udførelse
Det eksisterende vandløb uddybes på en kort strækning efter rørunderføringen 
ved Klevads hus. Opgravet materiale bestående af sten og grus genanvendes 
nedstrøms til opbygning af stryg, og forbedring af de fysiske forhold i vandløbet 
nedenfor stryget.

Stryget opbygges som vist på tegningerne af en særlig sten/grusblanding. 
Sten/grusblandingens sammensætning skal svare til kravene anvist på kornkur-
ven, og dokumenteres ved fremsendelse af sigteanalyse eller anden fyldestgø-
rende dokumentation.

Stryget opbygges på afrettet bund af mindst 200 mm singles eller andet stabilt 
materiale. Strømrende formes med anvist bredde i sten/grusblandingen, der alle 
steder skal have en mindste lagtykkelse på 300 mm i bund og langs sider.

Der etableres erosionssikring af marksten i strømsiden ved alle retningsændrin-
ger (mikroslyng, slyngninger). Markstenene fordeles over den strækning af 
vandløbssiden, der rammes af vandløbets strømning ved retningsændringen. 
Marksten lejres i bundløbet langs skråningssiden, således at de enkelte sten er 
nedpresset eller nedgravet med min. 1/3 af stenenes diameter.

7.3.5.4 Kontrol
Nyt stryg indmåles langs centerlinie med et punkt for hver 10 m, samt i start og 
endepunkt. Opmåling skal leveres digitalt til tilsynet i system EUREF 89, kote-
system DVR90.
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Udformning af strømrende, erosionssikring m.v. kontrolleres visuelt.

7.3.6 Mellem nyt stryg ved Klevads Hus og eng v. Kalkværksbro: Etablering af fysiske 
forbedringer indenfor det eksisterende vandløbsprofil.

Figur 7-3 Vandløbets fysik skal forbedres mellem Klevads hus og Kalkværksbro

7.3.6.1 Alment
Fra afslutningen af det nye stryg ved Klevads Hus indtil løbet gennem den tidli-
gere mølledam (engen) skal der udføres fysiske forbedringer på vandløbet, der 
på denne strækning har en væsentlig overbredde (bilag 2-7).

Der skal udføres anlæg, der sikrer forbedring af de fysiske forhold i vandløbs-
strækningen. Anlæg består af:

• Indsnævring af vandløbsprofil ved trykning af brinker

• Udlægning af strømkoncentratorer af sten/grus

• Gravning af høller (fordybninger i vandløbets bund)

• Udlægning af marksten/kampesten/rødder som strømlæ

7.3.6.2 Materialer
Der udgraves i de eksisterende jordarter.
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Strømkoncentratorer udføres i en sten/grus blanding, som gydegrus, der blandes 
som følger:

• 30% singles, kornstørrelse 32-64 mm

• 70% nøddesten, kornstørrelse 16-32 mm

Gydegrus til gydebanker og strømkoncentratorer tilsættes desuden pak-
sten/marksten (120-400 mm) sverande til ca. 10% af det samlede volumen. Pak-
sten/marksten lejres i gruset mod løbets midte og nedpresser således at maksi-
malt halvdelen af stenen rager over gydegrusblandingens overside.

Grusblandingen må maksimalt indeholde 5-10% kalk, kridt, flint eller lerknolde.

Marksten/kampesten skal være enkelt sten med en diameter mellem 300 til 600 
mm i rene frostsikre materialer som granit. Der må ikke anvendes materialer 
med indhold af kridt, kalk, flint eller ler.

Nyt vandløbsprofil og høller udgraves i de eksisterende materialer. Opgravet 
materiale fra høller anvendes til indsnævring af vandløbsprofilet, dog ikke såle-
des at materialet kommer i direkte kontakt med strømrenden.

Erosionssikring udføres med en grov stenblanding af marksten (dia>300 mm).

7.3.6.3 Udførelse
Det eksisterende vandløbsprofil indsnævres ved at nedpresse den ene vandløbs-
brink, således at der etableres en indsnævring på af vandløbets bredde. Det skal 
dog sikres at vandløbets regulativmæssige bredde på 1,25 m opretholdes.

Strømkoncentratorer udføres ved udlægning af gydegrus med tilslag af pak-
sten/marksten. Strømkoncentratorer udlægges langs vandløbets ene side over en 
længde på 2-4 meter. Gruslagets højde skal variere fra ca. 0,4 m ved brinken til 
ca. 0,1 m langs kanten mod vandløbets midte. Der udføres strømkoncentratorer 
med afstand som angivet på tegningerne (bilag 2-7 og 3-4).

Nedpresning af brinker udføres med en afstand som angivet på tegningerne. 
Nedpresning af brinker undlades på de enkeltpositioner, hvor der etableres 
strømkoncentratorer, således at der veksles mellem etablering af strømkoncen-
tratorer og nedpresning af brinker.

Høller udgraves i vandløbets bund som en overuddybning varierende mellem 
0,3 og 0,8 m’s dybde. Høller placeres ved afslutning af mæandere (sving), langs 



Reguleringsprojekt Side 51
Juni 2009

\\allkfs01\data\sag\14\749.00\PROJECT\Reg_projekt_Hestetangså_Final3.doc

strømningens yderside. Høller udføres med en afstand som angivet på tegnin-
gerne.

Udlægning af sten som strømlæ sker ved nedpresning af udvalgte kampe-
sten/marksten, der nedpresses i vandløbsbunden, således at stenens øvre halvdel 
rager op over vandløbets bund. Sten til strømlæ skal består af naturligt afrunde-
de sten af granit. 

Der etableres erosionssikring af marksten i strømsiden ved alle retningsændrin-
ger (mikroslyng, slyngninger). Markstenene fordeles over den strækning af 
vandløbssiden, der rammes af vandløbets strømning ved retningsændringen. 
Marksten lejres i bundløbet langs skråningssiden, således at de enkelte sten er 
nedpresset eller nedgravet med min. 1/3 af stenenes diameter.

7.3.6.4 Kontrol
Indsnævringer, strømkoncentratorer, høller og strømlæ kontrolleres visuelt, samt 
ved nedstik. Antal og tæthed kontrolleres ved stikprøvevis opmåling langs vand-
løbet.

7.3.7 Ved Hestetangs Mølle: Etablering af stryg

Figur 7-4 Arbejdsareal ved Hestetangs Mølle set fra syd. Den eksisterende sti-
bro ses mellem træerne.
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7.3.7.1 Alment
Nyt stryg ved Hestetangs Mølle udføres ved udgravning af nyt trace, der snos 
omkring det nuværende retlinede forløb (bilag 2-8).

Mellem fodgængerbroen og afslutningen af stensætningen udføres en hævning
af vandløbsbunden, og der udlægges marksten som strømlæ.

Nedenfor stensætningen udgraves nyt vandløbstrace på hhv. nord- og sydsiden 
af det nuværende løb som vist på tegningerne. Det nuværende løb opfyldes her-
efter på de sløjfede strækninger med materialer opgravet fra det nye slyngede 
forløb.

Overskudsjord udlægges øst for møllehuset fra skel mod naboejendom. 

Fritstående større træer langs det nye vandløbstrace skal bevares.

7.3.7.2 Materialer
Muldafrømning og udgravning sker i den eksisterende jordarter.

Erosionssikring og strømlæ udføres med marksten (dia >300mm)

Gydegrus udføres i en sten/grus blanding, der blandes som følger:

• 30% singles, kornstørrelse 32-64 mm

• 70% nøddesten, kornstørrelse 16-32 mm

Gydegrus til gydebanker og strømkoncentratorer tilsættes desuden pak-
sten/marksten (120-400 mm) sverande til ca. 10% af det samlede volumen. Pak-
sten/marksten lejres i gruset mod løbets midte og nedpresser således at maksi-
malt halvdelen af stenen rager over gydegrusblandingens overside.

Grusblandingen må maksimalt indeholde 5-10% kalk, kridt, flint eller lerknolde.

Stenstryg opbygges med sten/grusblanding som vist på bilag 4-1. 

7.3.7.3 Udførelse
Det eksisterende vandløb hæves indenfor det eksisterende profil som beskrevet 
på længdeprofil og plantegninger på strækningen fra fodgængerbroen til afslut-
ningen af stensætningen. På denne strækning etableres strømlæ af kampesten.
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Udgravning af nye slyngninger antages gennemført tørt, således at slyngninger-
ne udgraves, beklædes med stenblanding, formes og færdiggøres før vandløbets 
afstrømning ledes til de nye slyngninger.

Opgravet materiale bestående af sten og grus genanvendes som terrænhævning 
øst for møllebygningen langs skelgrænse mod naboejendommen. Større sten 
frasorteres og genanvendes som strømlæ eller erosionssikring i vandløbet.

På arealet, hvor der gennemføres terrænhævning afrømmes muld i ca. 30 cm. 
lagtykkelse. Muld oplægges i midlertidigt depot, og genudlægges, når terræn-
hævning er udført og planeret. Genudlagt muld udjævnes plant og med jævnt 
fald mod det nye vandløb, overfladerne harves og tromles, og arealet besås med 
plænegræsblanding.

Stryget opbygges som vist på tegningerne af en særlig sten/grusblanding. 
Sten/grusblandingens sammensætning skal svare til kravene anvist på kornkur-
ven, og dokumenteres ved fremsendelse af sigteanalyse eller anden fyldestgø-
rende dokumentation.

Stryget opbygges på afrettet bund af mindst 200 mm singles eller andet stabilt 
materiale. Strømrende formes med anvist bredde i sten/grusblandingen, der alle 
steder skal have en mindste lagtykkelse på 300 mm i bund og langs sider.

Der etableres erosionssikring af marksten i strømsiden ved alle retningsændrin-
ger (slyngninger). Markstenene fordeles over den strækning af vandløbssiden, 
der rammes af vandløbets strømning ved retningsændringen. Marksten lejres i 
bundløbet langs skråningssiden, således at de enkelte sten er nedpresset eller 
nedgravet med min. 1/3 af stenenes diameter.

Nedstrøms stryget udføres flere mindre slyngninger som vist på tegningerne. På 
denne strækning må der udelukkende ske færdsel langs vandløbets sydlige bred.
Opmærksomheden henledes på, at vandløbets kvalitet på strækningen er meget 
høj, og der må således kun arbejdes i vandløbet på de specifikke strækninger der 
er vist på tegningerne.

På de strækninger, der sløjfes ved etablering af nye slyngninger opgraves de 
øverste 100 mm af bundsubstratet. Dette bundsubstrat genanvendes som bund-
substrat i nye slyngninger, og udlægges på strækninger mellem nye gydestræk-
ninger og høller. Bundsubstratet udlægges ikke i høllerne.

Der etableres strækninger med gydegrus og høller som vist på tegninger (bilag 
2-8 og 3-4).
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7.3.7.4 Kontrol
Nye traceer og slyngninger afsættes med pæle langs centerlinie for hver 5 m. 
Traceerne skal godkendes af tilsynet forud for opstart af udgravningsarbejder og 
gennemførelse.

Nyt stryg indmåles efter gennemførelse langs centerlinie med et punkt for hver 5
m, samt i start og endepunkt. Opmåling skal leveres digitalt til tilsynet i system 
EUREF 89, kotesystem DVR90.

Udformning af strømrende, erosionssikring m.v. kontrolleres visuelt.

Figur 7-5 Nyt stryg etableres på arealerne langs vandløbet. Større enkeltstående 
træer skal bevares.

7.3.8 Ved Gedevasebro: Udgravning af ny åslyngning, samt fysiske forbedringer.

7.3.8.1 Alment
Ved Gedevasebro restaureres en åslyngning til sit oprindelige forløb. Det nye 
vandløbstrace etableres på et fredet og beskyttet eng-og moseareal, der i dag 
anvendes til græsning. Der udføres desuden et vandingshul for kreaturer, der 
bygges en fæbro og det eksisterende åleje opfyldes med jord opgravet fra den 
nye åslyngning (bilag 2-9).



Reguleringsprojekt Side 55
Juni 2009

\\allkfs01\data\sag\14\749.00\PROJECT\Reg_projekt_Hestetangså_Final3.doc

Der udlægges desuden gydegrus i bunden som strømkoncentrator umiddelbart 
opstrøms Gedevasebro.

Opmærksomheden henledes på, at alle arealer i beskyttede naturtyper, hvor der 
sker kørsel med entreprenørmaskiner eller oplæg af opgravede materialer skal 
beskyttes ved udlægning af køreplader eller tilsvarende.

Figur 7-6 ved Gedevasebro retableres en åslynge mod øst.

7.3.8.2 Materialer
Muldafrømning og udgravning sker i den eksisterende jordarter.

Strømlæ udføres med rødder hvor vandløbsbunden erkendes som organisk/blød 
bund og med sten, hvor vandløbets bund vurderes at bestå af sand/grus.

Strømkoncentrator udføres i en sten/grus blanding, der blandes som følger:

• 30% singles, kornstørrelse 32-64 mm

• 70% nøddesten, kornstørrelse 16-32 mm

Strømkoncentratorer tilsættes desuden paksten/marksten (120-400 mm) svaren-
de til ca. 10% af det samlede volumen. Paksten/marksten lejres i gruset mod 
løbets midte og nedpresses således, at maksimalt halvdelen af stenen rager over 
gydegrusblandingens overside.

Grusblandingen må maksimalt indeholde 5-10% kalk, kridt, flint eller lerknolde.
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Kreaturbro udføres af bærende stålprofiler HEB 240 83,2 kg/m, hvorpå der ud-
lægges køreplader af stål, tykkelse 14 mm. Kreaturbroens bredde skal være 2 m.
På broen udlægges ca. 100 mm muld.

7.3.8.3 Udførelse
Nyt vandløbsprofil gives en bundbredde på ca. 3 m ved ny kreaturbro, samt ved 
Gedevasebro. På de resterende strækninger gives vandløbet en bundbredde på 
1,5 m. I overgangene ved ændringer af vandløbsbredden skal dette ske jævnt 
over en længde af mindst 10 m.

Sideanlæg udgraves med skråningsanlæg mellem 2 og 4.

Nærmest Gedevasebro udføres et midlertidigt sandfang på den nye mæander, 
hvor vandløbet uddybes 1 m under bundkoten på en strækning over 5-6 m.

Ny åslynge udgraves i sin fulde længde før det eksisterende vandløb tilkastes og 
vandføringen omledes. 

Der etableres to større strømkoncentratorer opstrøms Gedevasebro, der gives en 
længde på hver 5-6 m. Koncentratorerne placeres med en indbyrdes afstand på 4 
m i hhv. højre og venstre vandløbsside.

Ved kreaturbroen gives det nye vandløb et skråningsanlæg på 2 i begge sider. 
Der etableres erosionssikring med marksten (dia >300 mm) langs vandløbsbun-
dens sider fra ca. 2 m før broen til ca. 0,5 m efter broen.

Brinker på begge sider af vandløbet afrettes og nivelleres på en flade af 2*1,5 
meter, hvorpå der udlægges ½ jernkøreplade på 50 mm afrettet lag af bund-
sikringsgrus. Jernpladens overside skal være i niveau med det omgivende ter-
ræn, dog mindst 0,8 m over bundkote i vandløb.

3 stålprofilerne placeres på jernpladerne med indbyrdes afstand på fordeles med 
med et indbyrdes mellemrum på 50 cm. 

3 køreplader placeres uden mellemrum mellem pladerne på stålbjælkerne. Stål-
plader udlægges med langsiden på tværs af åen, så fægangens bredde bliver 2 m.

På stålkørepladerne påskrues vanger 150*200 af robinietræ med galvaniserede 
maskinbolte Ø12 mm med indbyrdes afstand 1 m, så der langs pladekanterne 
dannes en 200 mm høj opkant. Stålpladerne dækkes med 100 mm stabilgrus og 
toppes op med muldjord og afrettes med en let overhøjde ift. det omgivende 
terræn.
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7.3.8.4 Kontrol
Nyt vandløbsprofil afsættes med pæle i centerlinie for hver ca. 10 m langs det 
nye trace.

Sandfang og kreaturbro afsættes i marken med pæle. Alle afsætninger skal god-
kendes af tilsynet før opstart af anlægsarbejder.

Kreaturbro, sandfang og strømkoncentratorer indmåles efter udførelse. Krea-
turbro indmåles ved overside stålplade på hver side af vandløbet. Sandfang og 
strømkoncentratorer indmåles i midte.

Nyt vandløb indmåles efter gennemførelse langs centerlinie med et punkt for 
hver 10 m ved terræn og bundkote, samt i start og endepunkt. 

Opmåling skal leveres digitalt til tilsynet i system EUREF 89, kotesystem 
DVR90.

Udformning af brinker og bredder, kreaturbro og øvrige arbejder kontrolleres 
desuden visuelt.

7.3.9 Vassingerødløbet: Nyt stenfilter, uddybning af vandløb, reguleringsbygværk, 
samt nyt åløb mellem skovsøer.

Figur 7-7 Faunaspærringer i Terkelskov nedbrydes og fjernes
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7.3.9.1 Alment
I Terkelskov skal der etableres et stenfilter til grovrensning af Vassingerødløbets 
afstrømning opstrøms ved Slangerupvej. Et eksisterende stenstyrt nedbrydes og 
fjernes, og vandløbsstrækningen mellem stenfilteret og styrtet uddybes. Ned-
strøms stenstyrtet forbedres vandløbets fysik ved fjernelse af eksisterende fauna-
spærringer af grene og sten. Et ældre stemmebygværk af træ nedbrydes og fjer-
nes.

Der udgraves nyt vandløb gennem Askeskoven, der forløber fra skovvejen langs 
Langsø til det åbne vandløb nedstrøms skovsøerne. Vandløbet etableres mæand-
rerende mellem de eksisterende træer, der betragtes bevaringsværdige. Der vil 
således ikke ske rydning af større træer.

Det eksisterende indløb til Langsø blokeres ved opfyldning og der bygges et 
reguleringsbygværk til sikring af vandstanden i søen i længere perioder med 
svag eller ingen nedbør (bilag 2-5 og 3-2).

7.3.9.2 Materialer
Der arbejdes og udgraves i de eksisterende jordarter.

Eksisterende styrt, der nedbrydes, består af marksten, sat i beton.

Fiberdug skal være som Fibertex F3S.

Stenfilter opbygges af følgende materialer:

• Vaskede nøddesten med kornstørrelse 16-32 mm

• Vaskede singles med kornstørrelse 32-64 mm

Fjernelse af faunaspærringer sker ved nedbrydning og bortkørsel af stammer, 
grene og materialer fra det eksisterende stemmebygværk. Sten fra faunaspærring 
genanvendes som strømlæ i vandløbsbunden.

Reguleringsbygværk opbygges af Ø1250mm betonbrønd, der placeres på single-
slag. Dæk på reguleringsbygværk skal være af aluminium med skridsikker over-
flade, overfalset og fastboltet til betonbrønden. Fastgørelse med skruer af rustfrit 
stål, der isoleres momd galvanisk korrosion med teflonskiver eller tilsvarende. 
Dækpladen skal kunne tåle en punktbelastning på 300 kg.

Adgangsdæksel skal være hængslet i dækpladen udføres i aluminium. Dækslet 
skal være aflåseligt med hængelås.
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Afspærringsventil skal være som Proagria SPS-RTL Ø300 i rustfrit stål. Venti-
len forsynes med spindel og reguleringshåndtag.

Afspærringsplade i brønden udføres af rustfri stålplade. Pladen skal kunne mod-
stå et vandtryk på 4 m. 

U-profiler skal udføres i galvaniseret stål, der fastboltes til bygværkets bund og 
indersider med Ø10 mm stålbolte fastgjort med limankre pr. 300mm langs u-
profilet.

Tætning mellem stålplade og uprofil skal udføres langs opstrøms og nedstrøms 
side med vandfaste tætningslister, der eftergås med fugemasse efter montering. 

7.3.9.3 Udførelse
Adgang til området fås fra Skovridervej, samt fra Slangerupvej. Der skal inden 
opstart træffes aftale omkring etablering af midlertidig arbejdsvej og nødvendig 
rydning. Rydning gennemføres af skovdistriktet.

Adgang til arbejdsområdet ved nyt stenfilter sker ved vandløbets vestlige side, 
hvor bygherren sikrer rydning af et passende arbejdsareal. Eksisterende væltet 
træ fjernes inden opstart.

Adgang til den øvrige del af arbejdsområderne omkring søerne i Terkelskov sker 
fra Skovridervej.

Eksisterende styrt består af natursten fuget med beton. Styrtet nedbrydes af en-
treprenøren og bortkøres til deponi.

Mellem stenfilteret og styrtet uddybes vandløbet som beskrevet på tegningsbila-
gene, og vandløbet formes med en bredde på 0,5 m. Sideanlæg formes efter det 
omgivende terræn og gives en hældning fladere end anlæg 2. Opgravet jord fra 
uddybning af vandløbet udlægges og planeres på arealet vest for vandløbet i en 
tykkelse mindre end 0,3 m. Opgravet jord dækkes herefter med lokalt opgravet 
muld, der harves eller rives.

Eksisterende faunaspærringer består af opstemninger af sten eller gre-
ne/stammer, samt et ældre stemmebygværk af træ.

Sten fra spærringer optages, og genanvendes som strømlæ i nyt vandløbstrace 
gennem Terkelskov. Grene og stammer optages og deponeres indenfor arbejds-
området efter anvisning fra Skovdistriktet. Anvendelige træstammer skal genan-
vendes som strømlæ på vandløbsstrækninger med blød bund.
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Stemmebygværk af træ nedbrydes helt. Alle materialer fra stemmebygværket 
bortskaffes af entreprenøren til godkendt affaldsdepot.

Stenfilter etableres i det nuværende vandløbstrace nedstrøms rørudløbet ved 
Slangerupvej. Der skal sikres en afstand mellem skråningsfod for vejdæmningen 
og udgravning til stenfilter på mindst 3 m. 

Vandløbet uddybes som vist på tegningsbilag 3-3, og der udlægges fiberdug på 
profilets bundløb og sider, samt op ad den afsluttende stenmurs inderside. Skrå-
ningsanlæg på udgravningen skal være 1:1 eller fladere.

Figur 7-8 Eksisterende styrt nedbrydes og der etableres stenfilter ved Slange-
rupvej ovenfor dette

Langs bunden af udgravningen lægges to stk. Ø310 drænrør, der gives et læng-
defald på 5 promille med vandløbets løbsretning. Drænrørenes ender afkortes 
efter færdiggørelse glat med den opbyggede stenvæg.

Udgravningen opfyldes med nøddesten som vist på tegningsbilag 2-5. Nød-
desten skal være vaskede for at undgå indhold af fint materiale/filler, der vil 
kunne tilstoppe filteret. Den ene ende af filteret afsluttes så stejlt som muligt, 
uden at nøddestenene skrider. Den resterende strækning fyldes med vaskede 
singles. 
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Der opbygges en væg af kampesten/marksten, der placeres stabilt i mindst 2 lags 
dybde. Sten skal lejres med længste side langs strømretningen og place-
res/opbygges omhyggeligt således, at der ikke findes større sprækker i væggen.
Det skal forventes nødvendigt at sikre midlertidig afledning eller overpumpning
af vandløbets afstrømning i byggeperioden.

Terræn omkring stenfilteret udjævnes efter færdiggørelse, og det sikres at udlagt 
jord ikke kan erodere ned på stenfilterets overside. Overskudsjord placeres efter 
aftale med tilsynet lokalt i arbejdsområdet med skråningsanlæg, der svarer til de 
naturligt forekommende terrænhældninger eller fladere.

Gennem Terkelskov udgraves nyt vandløbsprofil, som vist på tegningsbilag. 
Overskudsjord fra udgravning anvendes omkring reguleringsbygværk eller pla-
ceres lokalt i tynde lag langs traceet. Traceet afsættes i marken med pæle pr. 5-
10 m og skal godkendes af tilsynet forud for udgravning.

Udgravning startes fra nedstrøms ende, hvor Vassingerødløbet modtager afløb 
fra den østligste skovsø gennem betonrør. 

Figur 7-9 I Terkelskov fjernes faunaspærringer, og der graves nyt vandløb mel-
lem skovsøer gennem askesumpen.

Afløb fra Langesø tilsluttes ikke nyt vandløb. Rør, der forbinder Langesø med 
den østlige skovsø optages og ledningsgraven tilfyldes omhyggeligt med lokal 
jord, der komprimeres ved at presse med gravemaskinens skovl.
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Skoven udgør en beskyttet naturtype iht. Natura 2000. Der må ikke ske rydning 
eller beskadigelse af større træer langs traceet, dog er det nødvendigt at rydde få 
mindre træer/buske i området mellem søerne. Bygherren udfører al rydning.

Der må ikke udlægges overskudsjord i- eller langs kanten af søerne.

Efter udførelse af nyt vandløbstrace, afspærres det oprindelige indløb til Lange-
sø, og der etableres et reguleringsbygværk (bilag 3-2). Bygværkets funktion er at 
sikre mod afsænket vandspejl i Langesø i perioder med begrænset eller ingen 
nedbør.

Bygværket skal placeres på et udjævnet lag af singles.

Rørtilslutninger skal ske i præfabrikerede eller forborede huller ved brug af gen-
nemføringstætning som Forsheda. Tilløbs- og afløbsrør skal være Ø250 mm BT 
eller korrugerede PE afløbsrør med en længde af 2*ca. 4 m.

Efter placering af reguleringsbrønd og rørtilslutninger tilfyldes vandløbsprofilet 
med overskudsjord fra udgravning af det nye vandløbstrace. Opfyldningen 
komprimeres bedst muligt og afrettes således at der etableres en jævn overgang 
mellem højre og venstre bred. Reguleringsbygværkets dækselkote skal være 
hævet ca. 0,3 m over afrettet terræn i opfyldningen.

Spindel og håndtag til reguleringsspjæld skal kunne betjenes ved åbning af dæk-
sel, uden det er nødvendigt at gå ned i bygværket. Reguleringsbygværket skal 
afleveres med lukket spjæld.

7.3.9.4 Kontrol
Stenfilterets bundkote, rørkoter og overside skal efternivelleres pr. 5 m.

Stenvæg kontrolleres visuelt.

Terrænafretning kontrolleres visuelt.

Nyt vandløbstrace indmåles med koordinater, bundkote og terrænkote i begge 
sider for hver 10 m. Bundløbsbredde og skråningsanlæg kontrolleres visuelt.

Rørtilslutning fra Langesø kontrolleres visuelt.

Reguleringsbygværk indmåles med bundkote for rørtilslutninger, samt brønd-
bund, kote for spjæld, samt dækselkote. Bygværket og terrænopfyldning om-
kring dette kontrolleres visuelt. Spjæld og væg kontrolleres visuelt for tæthed.
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7.3.10 Nord- og vest for Hestetangshuse: Mindre faunapassager ved etablering af 
tærskler og korte stryg.

7.3.10.1 Alment
Langs Vassingerødløbet findes flere mindre faunaspærringer, der er opstået 
grundet manglende vedligehold. 

Der etableres mindre tærskler nedstrøms disse, der sikrer at vandspejlet ved fau-
naspærringen hæves for derved at genoprette faunapassage.

Egentlige blokeringer af vandløbet forårsaget af rødder og grene kan desuden 
fjernes manuelt.

Nedstrøms tærsklerne udføres korte stryg af grus med gydebanker for ørred.

Adgang til området sker langs en anvist trace fra Hestetangsvej. Alle køreveje 
og arealer, hvor der placeres materialer eller opgravet jord skal retableres til 
samme stand, som før opstart af anlægsarbejderne.  

7.3.10.2 Materialer
Tærskler og stryg opbygges i en sten/grusblanding som beskrevet i bilag 4-1.

Der udlægges gydegrus i lagtykkelser af 0,2 m i bundløbet på strækninger over 
2-3 m med en indbyrdes afstand på 3-5 m. 

Jordbundsforholdene i lavbundsarealerne ved den nordligste del af adgangsve-
jen, samt langs vandløbet er særdeles bløde. Der må forventes anvendt materiel 
af begrænset størrelse (minigravere, motorbøre m.v.) samt behov for jordfor-
stærkning ved f.eks. køreplader af krydsfiner, sveller eller lignende.

Adgangsveje og arealer, hvor der ikke anvendes køreplader, skal afrømmes for 
muld, der oplægges i depot.

7.3.10.3 Udførelse
Nedstrøms faunaspærringen udvælges en strækning med en længde på 50-100 
gange højdeforskellen på spærringen (typisk omkring 0,3 m). Øverst på stræk-
ningen etableres en tærskel af sten/grusblandingen, der hæves til en niveau sva-
rende til faunaspærringen.

Det bør sikres at der mellem faunaspærringen og tærsklen efterlades et høl på 
mindst 2 m længde.



Reguleringsprojekt Side 64
Juni 2009

\\allkfs01\data\sag\14\749.00\PROJECT\Reg_projekt_Hestetangså_Final3.doc

Fra tærsklen formes et stryg med et længdefald på mellem 10-20 promille. Stry-
get opbygges i sten/grusblandingen med en bundbredde på ca. 1 m og wn slyn-
get bundrende som vist på bilag nr. 3-1.

Stryget afsluttes uden bratte fald mod den eksisterende vandløbsbund.

Der nedpresses marksten/kampesten i stryget som strømlæ, ca. 1 sten pr. 2 m. 
Sten skal lejres i tærsklen således at kun halvdelen af stenens højde er højere 
end bunden.

Stryget afrettes med udjævnet skråning mod eksisterende vandløbssider. Der må 
ikke findes skråningsanlæg stejlere end 1:2.

Alle berørte arealer skal retableres og afleveres i samme stand som de er modta-
get i. Anvendte køreplader skal fjernes efter færdiggørelse, og græsarealer med 
kørespor skal grubbes, pålægges med muld, harves og gensås.

7.3.10.4 Kontrol
Tærskler og strygenes opbygning kontrolleres visuelt. Det skal sikres at vand-
spejlet efter etableringen af tærsklen er højere end terræn/vandløbsbund ved 
faunaspærring ved lav vandføring.

Placering af nye tærskler og stryg skal indmåles med koordinater ved start og 
slut.

7.3.11 Sløjfning af midlertidige omløb.

7.3.11.1 Alment
Midlertidige omløb retableres efter endt anlægsarbejde. 

7.3.11.2 Materialer
Der arbejdes i de eksisterende jordarter

7.3.11.3 Udførelse
Sløjfning og tilfyldning sker oppefra. Ved nedstrøms ende skal det sikres at der 
ikke sker sedimenttransport til vandløb gennem etablering af midllertidige sand-
fang, der sløjfes som sidste anlæg. 

7.3.11.4 Kontrol
Sløjfede jordarbejder kontrolleres visuelt.
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7.3.12 Retablering af terræn, vækstlag, retablering af grusveje, stier samt øvrige 
arbejdsarealer og adgangsveje m.v.

7.3.12.1 Alment
Alle berørte overflader retableres til oprindeligt niveau, der afsluttes med muld-
pålægning.

7.3.12.2 Materialer
Der arbejdes i de eksisterende jordarter.

7.3.12.3 Udførelse
Terræn og overflader afrettes som jævne flader, svarende til de oprindelige ter-
rænformer. Muld afrettes med rive eller harve således at der ikke forekommer 
ujævnheder større end 0,1 m.

Græsklædte arealer afrettes med rive eller harve således at der ikke forekommer 
ujævnheder større end 0,03 m.

7.3.12.4 Kontrol
Retableringsarbejder kontrolleres visuelt. 

7.3.13 Hævning af Bastrupstien på udvalgte strækninger

7.3.13.1 Alment
Bastrupstien er på strækninger etableret så lavt, at stien kan være vanskeligt 
fremkommelig i vinterhalvåret. Stien ønskes på strækninger hævet. Hævning af 
sti udføres kun efter forudgående aftale mellem entreprenør og tilsynet.

7.3.13.2 Materialer
Der arbejdes i de eksisterende jordarter.

Der udlægges fiberdug som Fibertex F3S

Hævning af sti sker med mekanisk stabilt grus, SG II

Sti afsluttes ved udlægning af 2 cm leret grus
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7.3.13.3 Udførelse
Eksisterende stioverflade afrettes, komprimeres bedst muligt og fiberdug udlæg-
ges i en bredde på 2-2,5 m. Stien hæves med stabiltgrus til ønsket højde, der 
afrettes mod terræn med sidehældning fladere end 2. Stabilt grus komprimeres 
bedst muligt efter gældende vej-forskrifterne. Langs sider udlægges muld-rabat 
med bredde 0,5 – 1 m, der afrettes mod terræn. 

Muld afrettes med rive eller harve således, at der ikke forekommer ujævnheder 
større end 0,1 m.

7.3.13.4 Kontrol
Sti-arbejder kontrolleres visuelt. Der skal desuden udføres proctortest for hver 
50 m2 udført sti-overflade.

7.4 Ledningsplaner
Entreprenøren er ansvarlig for indhentning af aktuelle ledningsplaner og løbende 
opdatering.

7.5 Arkæologiske og kulturhistoriske interesser
Der kan være kulturhistoriske interesser i området omkring de gamle møller, 
langs vandløb m.v. I henhold til Museumslovens kap. VII, § 27, skal arbejdet 
straks indstilles, og entreprenøren skal rette henvendelse til bygherren og dennes 
tilsyn, hvis der påtræffes fund.

Det skal accepteres, at der vil ske arkæologisk tilsyn i de dele af anlægsperio-
den, hvor der foregår udgravninger.

7.6 Arbejdsplan
Dette afsnit giver forslag til arbejdsplan for nærværende entreprise. Det står en-
treprenøren frit for at vælge en alternativ arbejdsplan. Det skal til enhver tid 
sikres at entreprenørens arbejde ikke udføres således at disse medfører forøget 
sedimenttransport nedstrøms arbejdsområderne.

1. Arbejdsplads etableres ved Hestetangs Mølle
2. Faunapassager etableres på nedre del af Vassingerødløb og området re-

tableres.
3. Nyt vandløbstrace gennem Terkelskov
4. Reguleringsbygværk ved Langesø etableres
5. Stenfilter ved Slangerupvej udføres, stenstyrt nedbrydes
6. Øvrige arbejder på Vassingerødløbet gennemføres
7. Fysiske forbedringer mellem Kobakkevej og Nyvangsvej
8. Nyt vandløbstrace på Hestetangs Å ved Nyvangsvej udgraves
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9. Eksisterende åleje sløjfes ved Nyvangsvej
10. Nyt stryg ved Klevads hus
11. Fysiske forbedringer mellem Klevads hus og eng ved Kalkværksbro
12. Nyt stryg ved Hestetangs Mølle
13. Ny mæander og fæbro ved Gedevasebro
14. Øvrige arbejder på Hestetangs Å
15. Midlertidige omløb sløjfes løbende efter behov
16. Arbejdet færdiggøres.
17. Arbejdsarealer efterbehandles, arbejdsplads ryddes.

Ovenstående arbejdsplan skal planlægges således, at afløbet gennem de offentli-
ge vandløb sikres uden unødvendig opstemning, samt at offentlige veje og ad-
gangen til området opretholdes i hele anlægsperioden.
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