












































 

1/7  Doc ID 1100035293-2009860998-210   
  

  

  

BILAG 1 - VANDSYNSPROTOKOL  
Projektnavn  Bering-Beder vejen  
Notat nr.  1  
Version  2  
Udarbejdet af   IKP  
Kontrolleret af ESR 
Godkendt af    JOCK   
    
    
    
    

 Vandløbsomlægninger – Udformning samt 
påvirkninger i drifts- og anlægsfasen  

1 Ballebæk  

1.1 Udformning af passagen  

Passagen etableres som præfabrikeret betonelementsbro, der udformes som 
faunapassage. Ved passagen af Ballebæk hæves vejen ca. 2,5 m over 
nuværende terræn for at tilgodese vejtekniske hensyn samt opnå rimelig 
frihøjde i faunapassagen. Der anlægges et ca. 20 m langt og ca. 7,5 m bred 
passage under vejen, hvor frihøjden over banketter er min. 1,0 m, se Figur 1 
for tværsnit af faunapassagen.  

  

  
Figur 1. Skitseprofil på faunapassagen. Faunapassagen vil blive ca. 1 m i 
højden og ca. 7,5 m bred.  

  
  
1.2 Påvirkninger i driftsfasen  

Ballebæk vil blive omlagt til nyt forløb umiddelbart nord for den nye 
vejdæmning. Omlægningen er nødvendig da faunapassagen bør ligge vinkelret 
på vejen for at få det optimale forløb.  
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Entreprenøren vil under udførelsen af arbejdet blive foreskrevet at give åen et visuelt naturligt forløb af 
åen, hvor denne omlægges.   
  
Vandløbet og banketter opbygges med grus og sten med tilnærmelsesvis samme bundkoter og bredde 
som nu, dog med undtagelses for selve faunapassagen, tværsnittet fremgår af figur i 
vandsynsprotokollen.  
  
Til evt. sikring af vandløbsbund anvendes følgende kornstørrelser:  

- 75 % 16 - 32 mm  
- 25 % 12 - 64 mm  

  
Til brinksikring anvendes:  

- 25 % 32 - 64 mm  
- 75 % 64 - 128 mm  
- samt udfyldning med grus 8-16 mm.   

  
Der tilstræbes et så lavt indhold af flint og kalk som muligt (max. 10 %).  
 
Stensikrede brinker dækkes med 15 cm muld, så ny vegetation kan etablere sig på dem. Brinkerne må 
ikke tilsås.  
For at skabe variation udlægges der enkelte fritlæggende strømsten (1-2 pr. m2 vandløbsbund; 100-250 
mm). Stenene vil blive placeret ovenpå den projekterede bund.  
  
Projektet vil ikke påvirke vandføringsevnen opstrøms projektstrækningen.  
 
Dræn, der eventuelt træffes under anlægsarbejderne, sikres udløb i Ballebæk.  
  
  
1.3 Ændringer og påvirkninger i anlægsfasen  

For at kunne etablere faunapassagen omlægges Ballebæk midlertidigt. Tracéet for omlægningen ses på 
figur i vandsynsprotokollen. Efter den midlertidige omlægning er etableret, vil faunapassagen anlægges, 
vandløb og banketter opbygges og den permanente omlægning af åen udføres, hvorefter der skabes 
forbindelser til Ballebæk. Det midlertidige tracé og nuværende forløb vil efterfølgende blive fyldt op. Den 
eksisterende overkørsel nord for omlægningen påvirkes ikke.  
  
Inden opstart af anlægsarbejdet vil der etableres et sandfang nedstrøms omlægningerne på matrikel 6f 
Testrup By, Mårslet ved at udvide det eksisterende vandløbsprofil. Sandfanget etableres med følgende 
dimensioner:  

• Længde: 10 m  
• Bredde: 5 m  
• Dybde: 0,5-1 m under eksisterende vandløbsbund Opgravet materiale fra etablering af 

sandfang køres væk.  
  
Under anlægsarbejdet fører entreprenøren dagligt tilsyn med sandfanget, således funktionen dermed 
opretholdes igennem anlægsperioden. Efter endt anlægsperiode forbliver udgravningen som sandfang, 
indtil skråningsanlæg er stabile.    
  
Under selve arbejdet omkring Ballebæk udlægges der køreplader og der vil være øget fokus på at undgå 
spild af jord/sand ned til å-forløbet. Der stilles endvidere krav om beredskabsplan ved uheld og spild af 
f.eks. olie el.lign.   
Der vil blive etableret midlertidig grundvandssænkning under anlægsfasen. Ansøgning om dette 
behandles i særskilt ansøgning.   
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2 Giber Å  

2.1 Udformning af passagen  

Passagen etableres som præfabrikeret betonelementsbro, der udformes som faunapassage. Ved 
passagen af Giber Å hæves vejen ca. 5,5 m over nuværende terræn for at tilgodese vejtekniske hensyn 
samt opnå rimelig frihøjde i faunapassagen. Der anlægges et ca. 20 m langt og ca. 19 m bred passage 
under vejen, hvor frihøjden over banketter er ca. 5 m, se Figur 2 for tværsnit af faunapassagen.  

  

  
Figur 2. Skitseprofil på faunapassagen. Faunapassagen vil blive 5 m i højden og 19 m i bredden.  

  
2.2 Påvirkninger i driftsfasen  

Giber Å vil blive omlagt til nyt forløb umiddelbart vest for den nye vejdæmning. Omlægningen er 
nødvendig, da rørføringen bør ligge vinkelret på vejen for at få det optimale forløb. Omlægningen 
stopper umiddelbar inden eksisterende fredede bro øst for forbindelsesvejen. Omlægningen strækker sig 
fra st. 960 m– st. 1050 m.  
  
Bundforløbet over reguleringsstrækningen bliver som nu tilnærmelsesvis 1,9 ‰, samtidig med at 
tværsnit udformes iht. regulativbestemte bredder. Entreprenøren vil under udførelsen af arbejdet blive 
foreskrevet at give åen et visuelt naturligt forløb, hvor denne omlægges.   
  
Vandløbet og banketter opbygges med grus og sten med tilnærmelsesvis samme bundkoter og bredde 
som nu, dog med undtagelses for selve faunapassagen, tværsnittet fremgår af figur i 
vandsynsprotokollen.  
  
Til evt. sikring af vandløbsbund anvendes følgende kornstørrelser:  

- 75 % 16 - 32 mm  
- 25% 12 - 64 mm  

  
Til brinksikring anvendes:  

- 25 % 32 - 64 mm  
- 75 % 64 - 128 mm  
- samt udfyldning med grus 8-16 mm.   

  
Der tilstræbes et så lavt indhold af flint og kalk som muligt (max 10 %).  
  
Stensikrede brinker dækkes med 15 cm muld, så ny vegetation kan etablere sig på dem. Brinkerne må 
ikke tilsås.  
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For at skabe variation udlægges der enkelte fritlæggende strømsten (1-2 pr. m2 vandløbsbund; 100-250 
mm). Stenene vil blive placeret ovenpå den projekterede bund.  
  
Projektet vil ikke påvirke vandføringsevnen opstrøms projektstrækningen.  
  
Dræn, der eventuelt træffes under anlægsarbejderne, sikres udløb i Giber Å.  
  
2.3 Ændringer og påvirkninger i anlægsfasen  

Grundet den store bredde af faunapassagen er det muligt at nøjes med at forlægge åen permanent. 
Efter forlægningen af åen opfyldes eksisterende tracé og vejbroen etableres.  
  
Inden opstart af anlægsarbejdet vil der nedstrøms etableres et sandfang på matrikel 3a Testrup By, 
Mårslet øst for eksisterende markvej fra Testrupvej, ved at udvide det eksisterende vandløbsprofil. 
Sandfanget etableres med følgende dimensioner:  

• Længde: 10 m  
• Bredde: 3 m  
• Dybde: 1 m under eksisterende vandløbsbund  

Opgravet materiale fra etablering af sandfang køres væk.  
  
Under anlægsarbejdet fører entreprenøren dagligt tilsyn med sandfanget, således funktionen dermed 
opretholdes igennem anlægsperioden. Efter endt anlægsperiode forbliver udgravningen som sandfang, 
indtil skråningsanlæg er stabile.  
  
Under selve arbejdet omkring Giber Å udlægges der køreplader og der vil være øget fokus på at undgå 
spild af jord/sand ned til å-forløbet. Der stilles endvidere krav om beredskabsplan ved uheld og spild af 
f.eks. olie el.lign.  
  
Der vil blive etableret midlertidig grundvandssænkning under anlægsfasen. Ansøgning om dette 
behandles i særskilt ansøgning.   
  

3 Testrup Bæk  

3.1 Udformning af passagen  

Passagen etableres som rørbro, der udformes som faunapassage. Ved passagen af Testrup Bæk hæves 
vejes ca. 6,5 m over nuværende terræn for at tilgodese vejtekniske hensyn samt opnå rimelig frihøjde i 
faunapassagen. Der anlægges et ca. 20 m langt og ca. 5 m bredt stålrør, hvor frihøjden over banketter 
er ca. 2 m, se Figur 3 for tværsnit af faunapassagen.  

  

  
Figur 3: Skitseprofil på faunapassagen. Faunapassagen vil blive 2 m i højden og 5 m i bredden.  
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3.2 Påvirkninger i driftsfasen  

Testrup Bæk vil blive omlagt til nyt forløb umiddelbart øst for den nye vejdæmning. Omlægningen er 
nødvendig, da rørføringen bør ligge vinkelret på vejen for at få det optimale forløb.  
  
Bundforløbet over reguleringsstrækningen bliver som nu tilnærmelsesvis 8 ‰, samtidig med at tværsnit 
udformes iht. faunapassagen. Entreprenøren vil under udførelsen af arbejdet blive foreskrevet at give 
åen et visuelt naturligt forløb, hvor denne omlægges.   
  
Vandløbet og banketter opbygges med grus og sten med tilnærmelsesvis samme bundkoter og bredde 
som nu, dog med undtagelses for selve faunapassagen, tværsnittet fremgår af figur i 
vandsynsprotokollen.  
  
Til evt. sikring af vandløbsbund anvendes følgende kornstørrelser:  

- 75 % 16 - 32 mm  
- 25% 12 - 64 mm  

  
Til brinksikring anvendes:  

- 25 % 32 - 64 mm  
- 75 % 64 - 128 mm  
- samt udfyldning med grus 8-16 mm.   

  
Der tilstræbes et så lavt indhold af flint og kalk som muligt.  
 
Stensikrede brinker dækkes med 15 cm muld, så ny vegetation kan etablere sig på dem. Brinkerne må 
ikke tilsås.  
 
For at skabe variation udlægges der enkelte fritlæggende strømsten (1-2 pr. m2 vandløbsbund; 100-250 
mm). Stenene vil blive placeret ovenpå den projekterede bund.  
  
Projektet vil ikke påvirke vandføringsevnen opstrøms projektstrækningen.  
  
Dræn der eventuelt træffes under anlægsarbejderne sikres udløb i Testrup Bæk.  
  
3.3 Ændringer og påvirkninger i anlægsfasen  

Rørbroen etableres mens Testrup Bæk ligger i nuværende tracé. Efter etablering af rørbroen udføres den 
permanente omlægning af åen, hvorefter der skabes forbindelser til Testrup Bæk. Det nuværende forløb 
vil efterfølgende blive fyldt op.  
  
Inden opstart af anlægsarbejdet vil der nedstrøms etableres et sandfang på matrikel 4cf Mårslet By, 
Mårslet, ved at udvide det eksisterende vandløbsprofil. Sandfanget etableres med følgende dimensioner:  

• Længde: 5 m  
• Bredde: 1 m  
• Dybde: 1 m under eksisterende vandløbsbund  

Opgravet materiale fra etablering samt drift af sandfang køres væk.  
  
Under anlægsarbejdet fører entreprenøren dagligt tilsyn med sandfanget, således funktionen dermed 
opretholdes igennem anlægsperioden. Efter endt anlægsperiode forbliver udgravningen som sandfang, 
indtil skråningsanlæg er stabile.  
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Under selve arbejdet omkring Testrup Bæk vil der være øget fokus på at undgå spild af jord/sand ned til 
å-forløbet. Der stilles endvidere krav om beredskabsplan ved uheld og spild af f.eks. olie el.lign.  
  
Der vil blive etableret midlertidig grundvandssænkning under anlægsfasen. Ansøgning om dette 
behandles i særskilt ansøgning.   
  

4  Damgård Bæk  

4.1 Udformning af åbnet vandløb og faunapassagen  

Vandløbet udformes som en åben grøft, med en bundbredde på ca. 0,5 m, og brinker med anlæg 2. 
Igennem faunapassagen udføres vandløbet med en bundbredde på 0,4 m, og anlæg 1,5 på brinker. 
Under den kommende cykelsti udføres vandløbet som en rørunderføring, Ø400 mm.  
 
Grøften vil blive indarbejdet i projektet for den erstatningsnatur, der etableres i dette område. Grøften 
forventes ført gennem et eller flere af de kommende små-vandhuller i området. 
 
Grøften udformes principielt som vis på plantegningen, men det præcise forløb fastlægges i 
detailprojekteringen af området. Eksisterende drænledninger tilsluttes grøften 
 
4.2 Påvirkninger i driftsfasen  

Damgård Bæk vil blive åbnet op og omlagt til nyt forløb.  
  
Bundforløbet over reguleringsstrækningen bliver tilnærmelsesvis 1 ‰, samtidig med at tværsnit 
udformes iht. faunapassagen. Entreprenøren vil under udførelsen af arbejdet blive foreskrevet at give 
åen et visuelt naturligt forløb, hvor denne omlægges.   
  
Vandløbet og banketter opbygges med grus og sten med tilnærmelsesvis samme bundkoter som 
eksisterende dræn, dog med undtagelses for selve faunapassagen, tværsnittet fremgår af figur i 
vandsynsprotokollen.  
  
Til evt. sikring af vandløbsbund anvendes følgende kornstørrelser:  

- 75 % 16 - 32 mm  
- 25% 12 - 64 mm  

  
Til brinksikring anvendes:  

- 25 % 32 - 64 mm  
- 75 % 64 - 128 mm  
- samt udfyldning med grus 8-16 mm.   

  
Der tilstræbes et så lavt indhold af flint og kalk som muligt.  
 
Stensikrede brinker dækkes med 15 cm muld, så ny vegetation kan etablere sig på dem. Brinkerne må 
ikke tilsås.  
 
For at skabe variation udlægges der enkelte fritlæggende strømsten (1-2 pr. m2 vandløbsbund; 100-250 
mm). Stenene vil blive placeret ovenpå den projekterede bund.  
  
Projektet vil ikke påvirke vandføringsevnen opstrøms projektstrækningen.  
  
Dræn der eventuelt træffes under anlægsarbejderne sikres udløb i Damgård Bæk.  
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4.3 Ændringer og påvirkninger i anlægsfasen  

Faunapassagen etableres mens eksisterende dræn er i drift. Efter etablering af passagen udføres den 
permanente omlægning af bækken, hvorefter der skabes forbindelser til Damgård Bæk.  
  
Inden opstart af anlægsarbejdet vil der nedstrøms etableres et sandfang på matrikel 18a Mårslet By, 
Mårslet, ved at udvide det eksisterende vandløbsprofil. Sandfanget etableres med følgende dimensioner:  

• Længde: 5 m  
• Bredde: 1 m  
• Dybde: 1 m under eksisterende vandløbsbund  

Opgravet materiale fra etablering samt drift af sandfang køres væk.  
  
Under anlægsarbejdet fører entreprenøren dagligt tilsyn med sandfanget, således funktionen dermed 
opretholdes igennem anlægsperioden. Efter endt anlægsperiode forbliver udgravningen som sandfang, 
indtil skråningsanlæg er stabile.  
  
Under selve arbejdet omkring Testrup Bæk vil der være øget fokus på at undgå spild af jord/sand ned til 
å-forløbet. Der stilles endvidere krav om beredskabsplan ved uheld og spild af f.eks. olie el.lign.  
  
Der vil blive etableret midlertidig grundvandssænkning under anlægsfasen. Ansøgning om dette 
behandles i særskilt ansøgning.   
 


