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1 ARBEJDETS UDFØRELSE 

1.1 Arbejdsarealer 

Der er foretaget en mere detaljeret vurdering af arbejdsarealer langs trykled-
ningstracéet fra Lundtofte renseanlæg til Kalvemosen. I den forbindelse er 
der taget hensyn til de naturmæssige forhold som varierer en del langs tra-
céet. 
 
Der er desuden foretaget en gennemgang af tracéet med Rudersdal kom-
mune og Danmarks Naturfredningsforening, hvis bemærkninger der er taget 
hensyn til i dette notat. 
 
Arbejdsarealernes udstrækning langs hele tracéet fremgår af bilag A som 
omfatter tegn. nr. 201-209 vedlagt som bilag til dette notat.  
 
Arbejdsarealets bredde langs tracéet varierer en del fra ca. 3 m’s bredde til 
ca. 15 m’s bredde. Hvor arbejdsbredden er størst er tracéet ført ind over 
markarealer nord for Mølleåen jf. tegning nr. 1, mens arbejdsbredden er 
mindst på strækningen fra Skodsborgvej til Attemosevej, hvor den de fleste 
steder er på ca. 3 m’s bredde. Dette dels af hensyn til beplantningen langs 
stien, der er bevaringsværdig og dels som følge af de kuperede forhold som i 
mange tilfælde umuliggør større arbejdsareal. 
 
Arbejdsbredden afhænger bl.a. af følgende: 
- I hvor stort omfang kan de omgravede materialer genbruges  
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- Begrænsning af afstanden til jorddepoter mest muligt dels af hensyn til 
den samlede økonomi men også af hensyn til støj, CO2 belastning og 
gener blandt beboerne i området.  

 
Arbejdsbredden langs ledningsgraven kan opdeles på flere forskellige måder 
alt afhængig af hvor store hensyn der skal tages til de omkringliggende area-
ler. 
 
Forslag til indretning af arbejdsbredden fremgår af vedlagte skitser jf. bilag B. 
Alt afhængig af om der anvendes gravekasse eller fri udgravning, den op-
gravede jord bortkøres i jorddepot eller opmagasineres langs ledningsgraven 
kan arbejdsbredden variere en del. 
 

1.2 Skurby 

Da den samlede strækning er på ca. 4 km fra Lundtofte renseanlæg til Kal-
vemosen skal der indregnes placering til skurby forskellige steder langs tra-
céet. Dette skyldes, at der i modsat fald vil være alt for lang afstand fra ar-
bejdsstedet til skurbyen som vil medføre øgede transportafstande og dermed 
spildtid, men også forbi det ikke er muligt at køre langs hele strækningen 
pga. Helsingørmotorvejen og de landskabelige forhold.  
 
Mulige placeringer af skurby vurderes med fordel af kunne ligge på markare-
al nord for Mølleåen (tegn. nr. 201), på campingpladsen vest for Helsingør 
motorvejen (tegn. nr. 204) og på P-plads langs Attemosevej (tegn. nr. 209). 
Som alternativ til etablering af skurplads på campingpladsens område kan 
være at etablere skurplads på grønt areal på hjørnet af Ravnebakken og 
Langebjerg (jf. tegn. nr. 205).  
 

1.3 Jorddepoter 

Udover placering af skurby skal der også placeres en række jorddepoter til 
opmagasinering af tilbagefyldningsjord og evt. overskudsjord som ikke bliver 
bortkørt med det samme af hensyn til jordklassificering. 
 
Disse depotområder forventes at blive anlagt hvor det er muligt af hensyn til 
fredede områder, bevaringsværdige træer og anden beplantning, stendiger 
m.m. 
 
Placeringen af jorddepoter fremgår ligeledes af bilagte tegninger. 
 

1.4 Øvrigt 

I forbindelse med inspektion af tracéet sammen med Rudersdal kommune og 
Danmarks Naturfredningsforening blev følgende særligt bemærket: 
 

• Det bør sikres, at veje og stier bliver etableret i præcis samme tracé af 
hensyn til det slyngende udtryk, og at den samme belægning bliver 
anvendt. 

• Det skal sikres, at Campingpladsen er indforstået med oplag mv. 
• Der skal udarbejdes en plan for kørsel til og fra områderne. 

 
Ovennævnte bemærkninger vil der blive taget højde for i detailfasen. 
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2 ØKONOMI 

Ovennævnte begrænsninger i arbejdsarealerne langs trykledningstracéet har 
for anlægsentreprenøren naturligvis en pris. Det er derfor vigtigt at der i de-
tailfasen tages højde for og beskrives en udførelsesmetode, som for entre-
prenøren kan lade sig gøre anlægsteknisk. 
 
Det skal således specielt på strækningen fra Skodsborgvej til Attemosevej 
overvejes hvorvidt den opgravede jord skal bortkøres i stedet for at deponere 
jorden langs ledningsgraven (hvilket for det meste ikke er muligt) eller køre i 
jorddepot. Pladsforholdene er yderst begrænsede hvilket skal indregnes i de-
tailfasen.     
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