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1 INDLEDNING 

1.1 Rekvirent 

Nærværende projektforslag er udarbejdet for GribVand Spildevand A/S (i det følgende 

benævnt GribVand) af Orbicon A/S afdeling for Natur og Plan i Roskilde. 

1.2 Baggrund og formål 

Ammendrup Å, plus et sideløb til åen, forløber i rør fra nord til syd igennem Helsinge 

by. Næsten alt overfladevand, samt renset spildevand, fra Helsinge Renseanlæg 

afledes til åen.  

 

De senere års oversvømmelser har understreget behovet for en klimasikret 

helhedsplan for kloakkerne i byen. Det betyder, at kloaknettet skal renoveres og 

udbygges. Alle tilløb fra spildevand (herunder regnvand og vejvand) til vandløb skal 

forsinkes i et bassin. Da der er mange tilløb igennem byen med afledning til 

Ammendrup Å, vil der skulle udbygges/nyanlægges flere bassiner.  

 

Det er imidlertid væsentligt dyrere at anlægge bassiner i byområder end i det åbne 

land. Derfor har Gribskov Kommune i samråd med GribVand valgt at optage det 

rørlagte vandløb igennem byen som spildevandsteknisk anlæg. Hermed vil GribVand 

kunne spare et tocifret millionbeløb på bassinudbygning ved tilløb til det rørlagte 

vandløb. En forudsætning for at dette kan lade sig gøre er, at Ammendrup Å flyttes 

udenfor byen og at overfladevand i vid udstrækning afledes til det nye vandløb.  

Dette kræver anlæggelse af nye afskærende kloakledninger og en pumpestation, 

samt anlæggelse af en ny vandløbsstrækning. 

 

De projekterede anlæg fremgår af oversigtskortet i figur 1.1, samt af bilag 1. 

 

De afskærende kloakledninger og pumpestationen myndighedsbehandles i et tillæg til 

spildevandsplanen. 

 

Formålet med nærværende projekt er at udarbejde et projektforslag for den nye 

vandløbsstrækning, med henblik på myndighedsbehandling efter vandløbsloven. 
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Figur 1.1. Projekterede anlæg. Med rødt og grønt er markeret rørlagte og åbne vandløbsstrækninger, der 

overtages af GribVand som spildevandsanlæg. Med gult er vist ny afskærende kloakledning og med blåt en 

ny åben vandløbsstrækning. Gule værdier angiver vandløbets stationering fra st. 0 til st. 2.250. 

. 
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2 DATAGRUNDLAG OG REGISTRERINGER 

2.1 Gældende regulativ 

Gældende regulativ for Ammendrup Å med sideløb er udarbejdet i Helsinge Kommune 

i 2000. 

Ifølge regulativet har hovedløbet af Ammendrup Å en samlet længde på 7785 meter, 

heraf er 3417 meter rørlagt og sideløbet har en samlet længde på 1391 meter rørlagt 

vandløb. 

Beliggenhed af Ammendrup Å, herunder de rørlagte strækninger og 

hovedvandløbsoplande, fremgår af vandløbskortet, figur 2.1. 

 

Figur 2.1. Vandløbskort over Ammendrup Å. Kilde: Regulativ for Ammendrup Å. 
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2.2 Ændringer siden sidste regulativrevision 

Gribskov Kommune har oplyst, at den øverste del af den offentlige strækning af 

sideløbet (gennem Bryggerengen og Bryggervangen) på et tidspunkt efter 2000 er 

blevet genåbnet. Samtidig er der etableret et (ca. 200 meter langt) rør fra en brønd på 

hovedløbet, omtrent hvor dette krydser under Skovgårdsvej, med udløb i starten af 

den genåbnede strækning gennem Bryggerengen / Bryggervangen. Formålet med 

forbindelsesrøret er at skaffe vand til den genåbnede strækning gennem bebyggelsen. 

GribVand ønsker at overtage samtlige rørlagte strækninger syd for Helsingørvej, dvs. 

Ammendrup Å’s hovedløb fra st. 1473 til st. 4249 samt sideløbets 1391 meter, i alt 

4167 meter rørlagt vandløb. Desuden overtages den ca. 200 meter lange nye rørlagte 

vandløbsstrækning, som forbinder hovedløbet med sideløbet, jf. bilag 1. 

2.3 Planmæssige forhold 

Den nye åbne vandløbsstrækning er beliggende i landzone. I landzonen er 

vandløbsstrækningen beliggende i et område, der udgøres af spredt bebyggelse og 

landbrugsarealer. 

 

Den nedre del af projektområdet er i kommuneplanen udlagt til byvækst i planperioden 

(2009-21) og byvækst på langt sigt (2021-). På figur 2.2 er med blå skraveret signatur 

vist et område, der i kommuneplanen er udlagt til ”Erhverv – Byvækst på kort sigt” 

samt et gult skraveret område omkring og syd for renseanlægget er udlagt til 

”Offentlige formål – Byvækst på kort sigt”. Syd herfor er vist et lyseblåt skraveret 

område, der i kommuneplanen er udlagt til ”Erhverv – Perspektivområde”. 

 

 
 
Figur 2.2. Byvækstarealer i kommuneplan 2009-2021. Kilde: Gribskov Kommune. Målestok ca. 1:20.000. 

 

Den nye åbne vandløbsstrækning vil på en delstrækning forløbe gennem området 

udlagt til ”Erhverv – Perspektivområde” samt gennem området udlagt til ”Offentlige 

formål – Byvækst på kort sigt”.  

 

I henhold til Danmarks Miljøportal er den åbne vandløbsstrækning beliggende i et 

område med særlige drikkevandsinteresser. 
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Der er ingen dele af projektområdet, der er klassificeret som jordforureningsområde 

V1, V2 eller er omfattet af områdeklassificering. Derimod er dele af området ved 

Frederiksværkvej og i Helsinge By områdeklassificeret og/eller V1/V2-kortlagt, jf. figur 

2.3. 

 

 
Figur 2.3. Områder med jordforurening (V1/V2) eller potentiel jordforurening (områdeklassificering) i 

projektområdet. Kilde: Danmarks Miljøportal. 

 

Der er hverken registeret beskyttede fortidsminder eller beskyttede sten- og jorddiger i 

området omkring den nye åbne vandløbsstrækning.  

 

Projektområdet er ikke beliggende indenfor skov- eller åbeskyttelseslinjer. 

 

Projektområdet er ikke beliggende inden for områder omfattet af naturfredning eller 

forslag til naturfredning. 

 

Den eksisterende åbne del af Ammendrup Å fra regulativmæssig st. 4249 til st. 7785 

er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 



Gribvand Spildevand A/S – Flytning af Ammendrup Å. Projektforslag 
9/41 

 
Figur 2.4. Beskyttede naturtyper inden for projektområdet. Kilde: Danmarks Miljøportal. 

 

Herudover er der 2 mindre søer, der er omfattet naturbeskyttelseslovens § 3. Dels en 

sø i starten af den åbne vandløbsstrækning, og dels en sø vest for Helsinge 

Renseanlæg. Starten af projektområdet skærer desuden gennem et område udlagt til 

fredsskov, jf. figur 2.4.  

 

Projektområdet er ikke beliggende i område udpeget til Internationale 

Naturbeskyttelsesområder. 

 

Den projekterede vandløbsstrækning er ikke omfattet af vandplanen. Miljømålet for 

den eksisterende åbne del af Ammendrup Å fra st. 4249 - st. 7785 er i Vandplan 2010-

2015 for hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord ”god økologisk tilstand” med 

mål om faunaklasse 5. Vandplanen har ikke opstillet specifikke miljømål for de øvre 

åbne strækninger af Ammendrup Å nord for Helsingørvej. 

 

 

2.4 Terrænforhold 

Terrænforholdene inden for projektområdet er analyseret ved hjælp af en digital 

terrænmodel, som er stillet til rådighed af Gribskov Kommune. 

Alle koteangivelser refererer til system Dansk Vertikal Reference (DVR90). 

Langs den projekterede åbne vandløbsstrækning varierer terrænet mellem kote ca. 27 

meter DVR90 i den øvre ende til kote ca. 16 meter DVR90 ved Helsinge Renseanlæg. 

Nordvest herfor stiger terrænet relativt stejlt til kote ca. 37 meter DVR90 ved 

Frederiksværkvej. 
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Terrænforholdene fremgår desuden af det topografiske kortudsnit, figur 2.5. 

  

Figur 2.5. Topografisk kort over projektområdet. Kilde. Danmarks Miljøportal. 

2.5 Jordbundsforhold 

Projektområdets jordbundsforhold fremgår af figur 2.6. 

 

Figur 2.6. Projektområdets jordbundsforhold. Kilde: Danmarks Miljøportal 
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Ifølge jordartskort på Danmarks Miljøportal består jordbundsforholdene i 

projektområdet overvejende af lerblandet sandjord 

I en tidligere projektfase er der foretaget en screening af jordbundsforholdene sydvest 

for Helsinge /4/. Screeningen viste, at der ifølge GEUS’s jordartskort findes 

smeltevandssand langs hovedparten af den fremtidige åbne strækning. I 

strækningens nordvestlige ende, samt i den sydøstlige ende gennemskærer 

vandløbsstrækningen aflejringer af moræneler 

Der findes ingen aktive boringer langs vandløbsstrækningen, men en række ældre 

boringer langs Skovgårdsvej og den nordlige del af Fredgårdsvej, samt en boring tæt 

ved starten af projektstrækningen. 

Boringen tæt ved starten af projektstrækningen indeholder ikke oplysninger om 

geologien i de øverste ca. 5 meter, men herunder findes smeltevandssand. 

Boringerne langs Skovgårdsvej, og i den nordlige del af Fredgårdsvej, viser sand og 

grus fra terræn og til mere end 9 meters dybde, underlejret af ler. 

De nævnte boringer giver ikke oplysninger om grundvandsstanden for evt. sekundære 

grundvandsforekomster. 

Frederiksborg Amt har i 2005 foretaget en geofysisk kortlægning. Af relevans for den 

overfladenære geologi er der udført såkaldt Multi Elektrode Profilering (MEP). 

Den omtalte MEP-kortlægning er udført langs linjer og foreligger som geofysiske 

modeller i punkter. Hver enkelt model indeholder information om den elektriske 

modstand i forskellige dybder. På figur 2.7 ses modelpunkterne med sort prik 

(streger). 

Der er udarbejdet et kort med farvesignatur for den elektriske modstand i det øverste 

jordlag (dette er op til 10-15 meter tykt) i MEP-modellerne. Bemærk at der kun findes 

oplysninger om modstanden langs linjerne og at farverne mellem linjerne er 

interpoleret. 
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Figur 2.7. Kontureret kort med farver for den elektriske modstand fra MEP-målinger i projektområdet (sorte 

streger viser hvor målingerne er foretaget). Blå stiplet linje er et tidligere, ikke aktuelt forslag til 

vandløbstracé. Kilde: Frederiksborg Amt 2005. 

Områder med grønne/blå farve har forholdsvis lav elektrisk modstand, hvilket i dette 

område tolkes som lerede sedimenter (overvejende moræneler). Gule og røde 

områder har højere modstand og tolkes overvejende som sand eller grus. At dømme 

efter MEP-kortlægningen er jordlagene ved den nordvestlige og den sydøstlige del af 

den projekterede åbne vandløbsstrækning mest sandholdige. 

Der er god overensstemmelse mellem Miljøportalens og GEUS’ jordartskort og de få 

boringer, som findes i nærheden af den projekterede strækning viser, at der er grund 

til at forvente sandede og grusede jordlag langs størstedelen af den projekterede åbne 

strækning. Imidlertid viser den geofysiske kortlægning, at jordlagene overvejende er 

lerede på projektstrækningen. Den anvendte metode (MEP) er imidlertid ikke optimal 

til at opløse helt terrænnære lag /1/. 

Hverken de geologiske eller geofysiske data omfatter en vurdering af grundvands-

forholdene i området, hvilket kan være af betydning for etablering af dybtliggende dele 

af den åbne vandløbsstrækning. 

2.6 Oplands- og afstrømningsforhold 

Størrelsen af det topografiske opland til den nye åbne vandløbsstrækning er bestemt 

ved hjælp af den digitale terrænmodel, Orbicons vandskelsdatabase, samt lokal viden 

om placering af drænrør, og fremgår af figur 2.8. 
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Figur 2.8. Topografisk opland til den nye åbne strækning af Ammendrup Å. Lysebrun raster angiver 

udstrækningen af det topografiske opland 

Ved starten af den åbne strækning (i st.0) er oplandet bestemt til 0,44 km
2
. Ved 

udløbet i den eksisterende Ammendrup Å i den nye vandløbsstræknings st. 2280 

udgør det topografiske opland 1,12 km
2
. 

Følgende oplandskarakteristiske afstrømningsværdier er bestemt for Ammendrup Å: 
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Tabel 2.2. Oplandskarakteristiske afstrømningsværdier for Ammendrup Å. Kilde: Regulativ for Ammendrup 

Å. 

1.1.1.1.1.1.1.1 Vinter 10 års maksimum 
1.1.1.1.1.1.1.2

 100 l s
-1
 km

-2 

1.1.1.1.1.1.1.3 Vinter 5 års maksimum 1.1.1.1.1.1.1.4 80 l s
-1
 km

-2
 

1.1.1.1.1.1.1.5 Vintermedianmaksimum 1.1.1.1.1.1.1.6 55 l s
-1
 km

-2
 

1.1.1.1.1.1.1.7 Vintermiddel 1.1.1.1.1.1.1.8 12 l s
-1
 km

-2
 

1.1.1.1.1.1.1.9 Sommer 10 års maksimum 1.1.1.1.1.1.1.10 50 l s
-1
 km

-2
 

1.1.1.1.1.1.1.11 Sommer 5 års maskimum 1.1.1.1.1.1.1.12 40 l s
-1
 km

-2
 

1.1.1.1.1.1.1.13 Sommer medianmaksimum 1.1.1.1.1.1.1.14 25 l s-1 km-2 

1.1.1.1.1.1.1.15 Sommermiddel 1.1.1.1.1.1.1.16 6 l s-1 km-2 

  

Vinter 10 års maksimum er den afstrømning, som vinterens største døgnmiddel-

afstrømning overstiger én gang hvert 10. år, i gennemsnit over en lang årrække. 

”Median” svarer til en gentagelsesperiode på 2 år. 

Sommer er defineret som perioden 1. maj – 31. oktober, vinter som den øvrige del af 

året. 

I en tidligere projektfase er der foretaget en hydrologisk vurdering af den vandføring, 

som det topografiske opland er i stand til at levere /3/.  

Selvom analysen er udført på en anden projektstrækning end den aktuelle, kan det 

dog forsigtigt vurderes, at de naturlige oplandsbetingede hydrologiske forhold er 

tilstrækkelige til at opretholde en minimumvandføring i størrelsesordenen 1-2 l/s i 

middelsituationen. 

Denne minimumvandføring vil antagelig være tilstrækkelig til at sikre faunapassage og 

dermed opnåelse af ”god økologisk tilstand” i normale år. Minimumvandføringen vil 

dog ikke være tilstrækkelig til at sikre fiskepassage. 

Imidlertid viste den hydrologiske analyse også, at det nye åbne vandløbstracé har 

risiko for sommerudtørring i ekstremt tørre år. Denne situation kan risikere at ske 

hyppigere i fremtiden afhængigt af hvilket klimascenarie, som vil indtræffe.  
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Til imødegåelse af dette er det besluttet at forøge den nye åbne vandløbsstræknings 

minimumvandføring ved at afskære et ca. 1 km
2
 stort opland i den øvre del af 

sidetilløbet til Ammendrup Å. Den naturlige afstrømning fra dette opland ledes til et 

eksisterende forsinkelsesbassin i Helsinge, beliggende mellem Rønnebærvej og 

Mølledamsvej. Der etableres en pumpestation i den sydvestlige ende af 

forsinkelsesbassinet og en tryksat afløbsledning føres fra pumpestationen langs 

Frederiksværkvej til starten af den nye åbne vandløbsstrækning. 

Desuden etableres et styrbart spjæld på forbindelsesledningen mellem hovedløbet og 

sidetilløbet ved Skovgårdsvej. Efter behov kan der således afskæres naturlig 

afstrømning fra yderligere ca. 1,4 km
2
 opland fra den øvre del af hovedløbet til 

forsinkelsesbassinet og dermed til starten af den åbne vandløbsstrækning. 

2.7 Drænforhold 

Gribskov Kommune har indhentet oplysninger om drænprojekter fra Hedeselskabets 

arkiv.  

Indenfor projektområdet for det nye åbne vandløb fremgår drænoplysninger af figur 

2.9. 

 

Figur 2.9. Placering af kendte drænsystemer indenfor projektområdet. Med blå linjer er markeret 

beliggenhed af drænsystemer. Kilde: Gribskov Kommune. 

Drænforholdene i oplandet til den del af sidetilløbet, som fremover vil blive afskåret til 

forsinkelsesbassinet og pumpestationen fremgår af figur 2.10. 
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Figur 2.10. Placering af kendte drænsystemer i de øvre dele af oplandet til Ammendrup Å og dennes 

sidetilløb. Med blå linjer er markeret beliggenhed af drænsystemer / rørlagte vandløb og med rødt er 

markeret topografiske oplandsgrænser. Kilde: Gribskov Kommune. 

2.8 Ledningsoplysninger 

Orbicon har rettet henvendelse til Ledningsejerregistret (LER) under Erhvervs- og 

Byggestyrelsen. 

LER har oplyst følgende ledningsejere i området på graveforespørgselstidspunktet 

(januar 2010): 

Tabel 2.3. Ledningsejere og ledningsoplysninger indenfor projektområdet. Kilde: LER. 

Ledningsejer Oplysninger 

Hovedstadsregionens Naturgas (HNG) HNG har ingen kabler i projektområdet 

Dong Energy Sales & Distrubition A/S På nær et kabel I Fredgårdsvej, har DONG ingen kabler 

I projektområdet 

Baunehøj Vandværk AMBA Har ingen kabler I projektområdet 

Helsinge Vandværk SMBA På nær et kabel I Fredgårdsvej, har Helsinge Vandværk 

ingen kabler I projektområdet 

Helsinge Fjernvarme Ingen oplysninger 

TDC A/S På nær et kabel I Fredgårdsvej, har TDC ingen kabler I 

projektområdet 
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Yousee A/S Se under TDC 

Global Connect A/S Ingen oplysninger 

Gribskov Kommune Gribskov Kommune har ingen afløbsledninger i 

projektområdet 

 

I projektet skal der derfor kun tages hensyn til krydsende kabler ved etablering af 

rørunderføring under Fredgårdsvej.  
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3 PROJEKTFORSLAG 

3.1 Forudsætninger for etablering af den åbne vandløbsstrækning 

GribVand og Gribskov Kommune har opstillet følgende forudsætninger: 

1. Strækningen skal være så lang som muligt af hensyn til at genskabe fiske- og 

faunapassage på så lang en strækning som muligt. 

2. Faldet på vandløbsbunden må ikke overstige 10 ‰ af hensyn til at sikre 

mulighed for fiskepassage. 

3. Den udgravede vandløbsdybde må ikke overstige 3 meter af æstetiske 

hensyn og af hensyn til fremtidig vedligeholdelse.  

4. Da der er risiko for perioder med lav eller manglende sommervandføring, skal 

strækningen udformes på en sådan måde, at der er tilstrækkelig vanddybde til 

fiskepassage selv ved små vandføringer. 

5. Strækningen skal udformes, så store oplandsafstrømninger nu og i fremtiden 

kan rummes i det åbne vandløbsprofil uden at give anledning til 

oversvømmelser. 

6. Strækningen må ikke give anledning til erosion og sandvandring, som dels vil 

kunne forringe gyde- og yngelopvækstområder for fisk og dels vil forøge 

strækningens vedligeholdelsesomkostninger. 

7. Strækningen skal så vidt muligt sikres en stabil minimumvandføring året rundt. 

8. Strækningen skal kunne leve op til et fremtidigt krav i vandplanen om god 

økologisk tilstand. 

9. Strækningen skal placeres, så den ikke forringer levevilkår for beskyttede 

arter i medfør af habitatdirektivet, samt ikke kolliderer med øvrig 

bevaringsværdig natur. 

10. Strækningen skal så vidt muligt placeres, så der ikke er behov for opgravning 

og håndtering af forurenet jord. 

11. Strækningen skal placeres, så det er muligt at afskære naturlig afstrømning i 

så stort et omfang som muligt fra det fremtidige spildevandsanlæg gennem 

Helsinge By. 

12. Strækningen skal så vidt muligt placeres langs eksisterende matrikelskel af 

hensyn til at minimere dyrkningsmæssige gener. 

13. Der skal så vidt muligt opnås forlig (på ekspropriationslignende vilkår) med de 

berørte lodsejere omkring erstatninger for gener i forbindelse med 

anlægsarbejdet.   



Gribvand Spildevand A/S – Flytning af Ammendrup Å. Projektforslag 
19/41 

3.2 Overordnet beskrivelse af tracé 

 

Figur 3.1. Projekterede anlæg.  

 

Placeringen af den projekterede åbne vandløbsstrækning er vist med blå linje på figur 

3.1 og på bilag 1. Med rødt og grønt er markeret rørlagte og åbne vandløbs-

strækninger, der overtages af GribVand som spildevandsanlæg. Med gult P er vist 

placering af pumpestation ved forsinkelsesbassinet og med gul linje er vist ny 

afskærende kloakledning (trykledning) der føres frem til starten (st. 0) på den nye 

åbne vandløbsstrækning. 

 

Detailplacering af den åbne strækning fremgår desuden af figur 3.2 og bilag 2. 
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Figur 3.2. Beliggenhed af projekteret åben vandløbsstrækning i forhold til matrikelskel. 

Med henblik på opfyldelse af de opstillede forudsætninger har Orbicon gennemført 

detaljerede analyser af en række alternative linjeføringer /1, 2, 3, 4, 5/. 

Det fremlagte projektforslag anviser således en åben vandløbsstrækning, der opfylder 

de fleste af de valgte forudsætninger. 

3.2.1 Længde 

Længden af vandløbsstrækningen er blevet 2280 m. En mulig forlængelse af den 

åbne vandløbsstrækning op til Frederiksværkvej måtte opgives; dels af 

terrænmæssige grunde (delstrækninger ville blive meget dybt nedskårne) og dels pga. 

manglende interesse fra lodsejere i området. 

3.2.2 Faldforhold 

Den åbne vandløbsstrækning starter i st. 0 med bundkote 28,97 meter DVR90 og 

slutter i st. 2280 med bundkote 14,70 meter DVR90. Strækningen får således et 

gennemsnitligt fald på vandløbsbunden på 6,2 ‰.  

Til imødegåelse af kraftige terrænforskelle, på især den nedre del af strækningen, 

som ville have bevirket fald på vandløbsbunden, der oversteg 10 ‰, er det valgt at 

forlænge vandløbet ved at lægge det i stedvis kraftige slyngninger. Ved design af 

slyngningernes form er der taget udgangspunkt i vandløbsformer, som de fremgår af 

historiske kort fra Gribskov Kommune.  

3.2.3 Vandløbsdybde 

Placeringen af vandløbet har bevirket, at det på hele strækningen overholder 

forudsætning 3 om maksimal dybde på 3 meter fra terræn til vandløbsbund. 

Ved placeringen af de kraftige slyngninger på matrikel 6a Ammendrup By, Helsinge er 

der desuden taget hensyn til forudsætning 3, som bl.a. bevirkede at et lodsejerønske 

om en nordligere placering af slyngningerne måtte opgives. 
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Dette har betydet, at det fremlagte åbne vandløbstracé lever op til forudsætning 1-3 

på hele strækningen. 

3.2.4 Vanddybde 

Forudsætning 4, 5 og 6 er opfyldt ved at udforme vandløbsprofilet med bundbredde 0 

meter og anlæg 1,5 på de nederste 75 cm. På strækninger hvor vandløbsdybden 

overstiger 75 cm er anlægget 2 fra 75 cm’s dybde til terrænoverfladen, jf. figur 3.3. 

 

 

 

 

 

Figur 3.3. Principtværsnit af det projekterede åbne vandløbsprofil. Anlæg 1,5 på de nederste 75 cm betyder, 

at Y1 = 75 cm og X1 = 113 cm. Anlæg 2 fra 75 cm’s dybde betyder, at X2 = 200 cm hvis Y2 = 100 cm. 

I de kraftige slyngninger varieres anlægget mellem 1 (X1 = 100 cm hvis Y1= 100 cm) i 

ydersiden af slyngningen til 3 (X2 = 300 cm hvis Y2 = 100 cm) i indersiden af 

slyngningen, så det svarer til de forhold, som ses i naturligt stærkt slyngede vandløb, 

jf. figur 3.4. 

 

 

 

.  

 

Figur 3.4. Principtværsnit af åbent vandløbsprofil i en kraftig slyngning. Slyngningens yderside er til venstre. 

Den ringe bundbredde, og det relativt stejlere fald på de nederste 75 cm er valgt af 

hensyn til at sikre tilstrækkelig vanddybde ved små vandføringer.  

3.2.5 Oversvømmelser 

Anlægsknækket på vandløbsskråningerne er dels udformet for at sikre et større 

volumen ved store afstrømninger (undgå oversvømmelser), og dels af 

vedligeholdelsesmæssige hensyn, idet dybt nedskårne vandløb med stejle 

vandløbsbrinker er vanskelige at vedligeholde, uden at det giver årsag til nedskred af 

brinkerne. 
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3.2.6 Erosion og sandvandring 

Et stejlere fald – f.eks.1:1 – på den nederste del af vandløbsskråningerne, som ville 

betyde endnu bedre muligheder for at opnå tilstrækkelig vanddybde ved små 

vandføringer, måtte opgives pga. de ugunstige jordbundsforhold. Erfaringen viser, at 

erosionsrisikoen er størst på jorde med et højt indhold af finsand. Mere lerede jorde og 

jorde med grovsand og grus har større modstandsevne mod vanderosion. 

Pga. jordbundsforholdene og det relativt store gennemsnitsfald på vandløbsbunden, 

er der forhøjet risiko for erosion af vandløbsbunden og brinkerne. Til imødegåelse af 

dette, er det valgt at fore de nederste 125 cm af vandløbsskråningerne med sten, jf. 

figur 3.5 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

  

 Figur 3.5. Principtværsnit af stensikring af nyt åbent vandløbsprofil. h = 125 cm. 

 

3.2.7 Stabil minimumvandføring og miljømål 

Til sikring af stabil minimumvandføring er det valgt at afskære den naturlige 

afstrømning fra dele af de øvre oplande til Ammendrup Å og dennes sidetilløb til et 

forsinkelsesbassin. Ved forsinkelsesbassinet etableres en pumpestation og en tryksat 

forbindelsesledning til starten af den åbne vandløbsstrækning, hvilket giver mulighed 

for en mere stabil basisvandføring i det nye vandløb. 

På denne måde forventes det, at den nye åbne vandløbsstrækning på sigt vil kunne 

leve op til et fremtidigt krav i vandplanen om god økologisk tilstand, idet både 

vandkvalitet og vandløbets fysiske forhold giver et tilsvarende potentiale for opfyldelse 

af god økologisk tilstand. 
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3.2.8 Naturhensyn 

Strækningen er placeret i sikker afstand til bevaringsværdig natur og vil ikke forringe 

levevilkår for beskyttede arter.  

Strækningen gennemskærer et areal på matrikel 7c Skærød By, Ramløse, som er 

tilplantet med støtte fra Naturstyrelsen og omfattet af bestemmelser om fredsskov. På 

denne delstrækning er det nødvendigt at fælde træer, som GribVand forpligter sig til i 

samme omfang af genplante. GribVand forpligter sig desuden til at tilbagebetale 

Naturstyrelsen det tilskud, som modsvares af det fældede areal. 

3.2.9 Jordforurening 

Strækningen er placeret i sikker afstand til arealer, der er kortlagt som forurenede eller 

har mistanke om jordforurening. 

3.2.10 Muligheder for afskæring af naturlig afstrømning 

Med den valgte vandløbsplacering, samt placering af pumpestation, er det muligt at 

afskære den naturlige oplandsafstrømning fra ca. 1 km
2
 opland fra den øvre del af 

sidetilløbet til det nye vandløb.  

Desuden kan overfladevand fra bebyggelsen Bryggerengen og Bryggervangen, som i 

dag afledes til forsinkelsesbassinet, fremover pumpes til den åbne vandløbsstrækning 

via den tryksatte forbindelsesledning, jf. figur 3.1. 

Med den valgte vandløbsplacering er det principielt muligt at tilskære yderligere 

naturlig oplandsafstrømning fra ca. 1,4 km
2
 opland på den øvre del af Ammendrup Å’s 

hovedløb.  

3.2.11 Matrikelskel  

Den nye åbne vandløbsstrækning forløber på mere end halvdelen af strækningen 

langs matrikelskel. Dog gennemskæres den nordøstlige del af matrikel 7c Skærød By, 

Ramløse og det sydvestlige hjørne af matrikel 18 Ammendrup By, Helsinge samt den 

nordlige del af matrikel 6a Ammendrup By, Helsinge. 

GribVand har igangsat en ekspropriation til erhvervelse af et ca. 6 ha. stort areal til 

udvidelse af Helsinge Rensningsanlæg. Når ekspropriationen er fuldført, vil den 

nederste del af den nye vandløbsstrækning ca. fra st. 1500 til st. 2280 befinde sig på 

areal ejet af GribVand. 

3.2.12 Muligheder for forlig 

De førte erstatningsforhandlinger tyder på, at der kan indgås frivilligt forlig med 

lodsejeren på matrikel 7c Skærød By. Der kan desuden indgås forlig med lodsejerne 

på matrikel 9c, Helsinge By, Helsinge samt 9d og 9e, Ammendrup By, Helsinge /6/. 
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Derimod synes det ved de første erstatningsforhandlinger ikke muligt at opnå forlig 

med lodsejerne på matrikel 18 og 6a Ammendrup By, Helsinge /6/.    

 

3.3 Det åbne vandløbs dimensioner 

Det projekterede åbne vandløbsprofils dimensioner fremgår af tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Dimensionstabel for projekteret åbent vandløbsprofil. 

Station 

m 

Bundkote 

m DVR90 

Bundbredde / 

Afsatsbredde 

m 

Afsatskote 

m DVR90 

Anlæg Fald 

‰ 

0 28,97 X 29,72 X X 

     3,00 

40 28,85  29,60  X 

     3,25 

240 28,20  28,95  X 

     6,50 

340 27,55  28,30  X 

     0,75 

540 27,40  28,15  X 

     10,0 

1190 20,90 0 / 0 21,65 1,5 / 2,0 X 

     6,67 

1460 19,10  19,85  X 

     10,0 

1540 18,30  19,05  X 

     8,33 

1660 17,30  18,05  X 

     9,68 

1815 15,80  16,55  X 

     4,67 

1965 15,10  15,85  X 

     1,27 

2280 14,70 X 15,45 X X 

 

Det åbne vandløbsprofil er udformet med bundbredde 0 af hensyn til sikring af 

tilstrækkelig vanddybde ved små vandføringer. 
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Det åbne vandløbsprofil er principielt opbygget som et dobbeltprofil af hensyn til at 

undgå oversvømmelser ved store vandføringer; blot er afsatsbredden 0, hvilket 

bevirker, at vandløbsskråningerne har et anlægsknæk fra anlæg 1,5 til anlæg 2 i en 

højde af 75 cm over vandløbsbunden. 

Faldforholdene varierer betragteligt på strækningen mellem 0,75 og 10 ‰. Det 

gennemsnitlige fald er ca. 6,2 ‰. Dimensionstabellen viser, at der ikke findes 

delstrækninger, hvis fald overstiger 10 ‰. 

Til illustration af terræn- og faldforhold på den åbne vandløbsstrækning er der i bilag 3 

vedlagt et længdeprofil baseret på ovennævnte dimensioner. Til illustration af 

terrænforholdene langs vandløbsstrækningen er der taget udgangspunkt i den digitale 

terrænmodel. Med de valgte anlæg på vandløbsskråningerne kan vandløbets 

ovenbredde simuleres, og dermed er der beregnet en terrænkote på hhv. højre og 

venstre side af vandløbet.  

Ved rørunderføringen af Fredgårdsvej i ca. st. 560 viser terrænmodellen, at den 

projekterede bundkote ligger ca. 1,60 meter under terræn. Anvendes et Ø150 cm rør, 

der lægges med bundkote 0,5 m dybere end vandløbets bundkote, kan vejkassen 

over røret maksimalt fylde 0,6 meter. 

Hvis det i detailprojektet vurderes, at der er behov for yderligere dybde til vejkassen 

(og til diverse passerende kabler), kan vandløbsbunden sænkes på strækningen fra 

st. 500 til st. 725 uden at gå på kompromis med forudsætning 3 om maksimal 

udgravningsdybde på 3 meter. Herved opnås, at den projekterede bundkote ved 

rørunderføringen af Fredgårdsvej kan ligge ca. 2,0 meter under terræn, jf. tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Forslag til ændrede dimensioner på delstrækningen ved Fredgårdsvej 

Station 

m 

Bundkote 

m DVR90 

Bundbredde / 

Afsatsbredde 

m 

Afsatskote 

m DVR90 

Anlæg Fald 

‰ 

340 27,55 X 28,30 X X 

     0,75 

500 27,43  28,18  X 

  0 / 0  1,5 / 2,0 8,60 

725 25,50  26,25  X 

     9,89 

1190 20,90 X 21,65 X X 

 

Denne anlægsløsning vil dog blive dyrere i anlægsfasen, da der dels skal bortgraves 

et større jordvolumen; dels skal der bruges mere materiale til opbygning af 

røroverkørslen og dels øges arealerstatningerne. 
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I de følgende beregninger af vandspejlsforhold, anlægsøkonomi og arealerstatninger 

er der derfor taget udgangspunkt i de vandløbsdimensioner, som fremgår af tabel 3.1. 

3.4 Etablering af vandløb 

3.4.1 Arbejdsarealer 

Projektområdets arbejdsareal omfatter et arbejdsbælte langs med vandløbet til 

opgravning, udplanering af råjord, transport for mandskab og materiel, samt depot- og 

skurplads for materiel og mandskab i en bredde af ca. 25-35 meter. De eksisterende 

veje i området forudsættes benyttet som adgangsveje til arbejdsarealerne. 

Herudover forudsættes at praktisk adgang aftales og anvises af den enkelte lodsejer 

på hvis arealer anlægsarbejdet pågår. Arbejdet inddeles efter nærmere aftale med 

entreprenøren i et antal kontrolafsnit. I hvert kontrolafsnit reetableres arbejdsarealerne 

efter aftalte terminer. 

3.4.2 Jordarbejder 

Den opgravede råjord fra hver matrikel udlægges som udgangspunkt på samme 

matrikel på begge sider af vandløbet og planeres i et maks. 15 cm tykt lag, efter 

forudgående afrømning af mulden. Efter afsluttet udplanering af råjorden grubbes og 

pløjes denne, hvorefter den afrømmede muldjord udspredes oven på råjorden i et 

maks.15 cm tykt lag. Efter afsluttet udplanering af muldjorden pløjes og harves denne. 

Som alternativ til afrømning af muldjord kan det overvejes at udplanere den 

opgravede råjord direkte ovenpå muldjorden i et maks. 15 cm tykt lag og efterfølgende 

vende råjorden ned under muldlaget ved reolpløjning. Efter afsluttet reolpløjning pløjes 

og harves muldjordslaget. 

Ved pløjning med reolplov pløjes den behandlede jord i to lag, således at det nederste 

pløjelag bytter plads med det øverste pløjelag. Pløjning med reolplov vil derfor 

medføre, at muldlaget bytter plads med den oplagte og udplanerede opgravede råjord. 

Således vil lodsejernes jordværdi, hvor der oplægges opgravet jord ikke forringes 

væsentligt. 

I beregninger af anlægsøkonomi og arealerstatninger er der taget udgangspunkt i, at 

muldjorden afrømmes forud for udplanering af råjorden. 

For enkelte matrikler er der aftalt afvigelser fra dette, jf. /6/ og beskrevet nedenfor  

Matrikel 18, Ammendrup By, Helsinge: Kun afgravning. Det forudsættes at råjord kan 

flyttes til matrikel 9e, Ammendrup By, Helsinge hvor lodsejer ønsker påfyldning i 

lavninger på dyrket mark, og hvor der er behov for stedvis forhøjelse af vandløbets 

(lavtliggende) brinker til imødegåelse af oversvømmelser ved store vandføringer. 

Matrikel 7c, Skærød By, Ramløse: Kun afgravning pga. nyplantet fredskov. 

Overskudsjord flyttes til anden matrikel (evt. 9e, Ammendrup By, Helsinge). 
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Matrikel 9e, Ammendrup By, Helsinge: Opfyldning i lavninger + 15 cm mellem 

slyngninger + stedvis forhøjelse af vandløbets brinker.  

Til nærmere vurdering af behovet for stedvis forhøjelse af vandløbets brinker er de 

projekterede vandløbsdimensioner indlæst i Orbicons stationære hydrauliske model 

VASP. 

Der er efterfølgende gennemført en serie vandspejlsberegninger med følgende 

forudsætninger: 

 Basisafstrømning fra den nye vandløbsstræknings eget opland som vinter 5 

års maksimum + en punkttilledning i vandløbets st. 0 på 45 l/s hidrørende fra 

pumpestationen. 

 Manningtal på 20. 

På baggrund af beregningsresultaterne er der udarbejdet et længdeprofil i bilag 4, 

som viser de beregnede vandspejlsforhold på den åbne vandløbsstrækning. 

Det fremgår af bilag 4, at de kritiske strækninger, hvor de beregnede vandspejl 

overstiger terrænkoten er: 

 st. 740-760 (venstre side) 

 st. 800-810 (begge sider) 

 st. 830-850 (venstre side)  

 st. 975-985 (begge sider)  

 st.1110-1130 (begge sider)  

 st.1165-1175 (begge sider)  

 st. 1520-1540 (begge sider).  

Modelberegningerne viser, at der er behov for forhøjelse af vandløbets brinker på de 

pågældende strækninger med op til ca. 50 cm. 

3.4.3 Hvilepools 

Vandløbet anlægges med relativt lange delstrækninger med store faldforhold, som 

bevirker så store strømhastigheder, at opgang af fisk besværliggøres med mindre der 

etableres hvilepools, hvor opgående fisk kan samle kræfter til passage af næste 

strækning. 

Derfor etableres der hvilepools for ca. hver 50 meter på strækningen fra st. 540 – st. 

1815 med bundbredde på 0,5 - 0,7 meter og 2 - 3 meter i længden. Der udlægges 

større enkeltsten og/eller trærødder i hver pool, bag hvilke fisk kan hvile.  
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3.4.4 Forstærkning af vandløbets sider og bund 

Pga. delstrækningernes markante faldforhold og store strømhastigheder og de relativt 

ugunstige jordbundsforhold, som bevirker at vandløbets bund og sider har forhøjet 

risiko for erosion, skal det åbne vandløbs bund og sider stensikres fra og med st. 540 

til st. 1200, samt fra st. 2000 til st. 2280 med et ca. 20 cm tykt stensikringslag.  

Udgangspunktet for stensikringen er foring op ad vandløbssiderne indtil den 

vandspejlshøjde, som genereres af en 5 års maksimum afstrømning samt 45 l/s fra 

pumpestationen plus en halv meter yderligere.  

Vandspejlsberegningen i bilag 4 viser, at den maksimale vandspejlshøjde er 75 cm. 

Adderes hertil 50 cm skal stensikringslaget etableres til en højde af 125 cm over 

vandløbets bundkote. 

I de markante slyngninger på den nederste del af vandløbsstrækningen er stensikring 

ekstra nødvendig, da der er stærkt forhøjet risiko for, at vandløbet kan erodere i 

ydersiden af slyngningerne og med tiden kan danne et nyt (og stejlere) strømløb på 

tværs af slyngningerne.  

Til imødegåelse af dette skal der udlægges et ca. 40 cm tykt stensikringslag på et 

underlag af fiberdug til en højde af 125 cm over vandløbets bundkote på strækningen 

fra st. 1200 til st. 2000.  

Der anbefales anvendt sikringssten med en god størrelsesfordeling over den enkelte 

fraktion, svarende til nedenstående sammensætning: 

Nøddesten, 16-32 mm:  25% 

Singels, 32-64 mm: 60% 

Håndsten, 64-ca.100 mm: 15% 

 

Stenene må ikke være skarpkantede og indeholde større mængder flint (normalt ikke 

højere end 15-20 %). 

 

Overvejes etableret gydeområder, f.eks. på den nedstrøms strækning, kan disse 

anbefales udført med følgende stenblanding: 

 

Nøddesten, 16-32 mm:  70% 

Singels, 32-64 mm: 30% 

 

Hvis der på delstrækninger konstateres at jordmediet består af meget finkornet sand 

blandet med vand, der er ”levende” og ustabilt, skal det på sådanne delstrækninger 

påregnes, at der skal foretages en yderligere forstærkning af vandløbets sider og 

bund.  

Forstærkningen udføres ved at der graves ca. 80 cm ekstra jord af i en trekant i 

vandløbets sider. Udgravningen opfyldes med den til sikringssten svarende 

stenblanding der udlægges på fiberdug og komprimeres.  



Gribvand Spildevand A/S – Flytning af Ammendrup Å. Projektforslag 
29/41 

Da der kun er sparsomme oplysninger fra geologiske boringer i området og ingen 

geotekniske boringer i umiddelbar nærhed af det fremtidige vandløbstracé, anbefaler 

Orbicon, at der som et led i detailprojekteringen placeres geotekniske boringer for 

hver ca. 500 meter på de overfladenære åbne strækninger, mens der på de 

dybereliggende åbne strækninger udføres geotekniske boringer for hver ca. 200 

meter. Boringerne etableres dels for at afdække den overfladenære geologi i det 

fremtidige vandløbstracé og dels for at undersøge, om der findes højtstående 

grundvand.  

Som supplement til denne tæthed af geotekniske boringer anbefaler Orbicon, at der i 

detailprojekteringsfasen udføres en PACES-kortlægning (slæbegeoelektrik) langs det 

fremtidige vandløbstracé. Den geofysiske kortlægning med PACES-metoden vil, 

sammen med de geotekniske boringer, kunne give værdifuld viden om bl.a. 

stabilitetsforhold i jorden langs hele det fremtidige vandløbstracé. 

Det nødvendige omfang af behov for etablering af gydeområder samt yderligere 

forstærkning af vandløbets sider og bund, som beskrevet ovenfor, vurderes nærmere i 

forbindelse med detailprojekteringen, når kendskabet til råjorden er bedre. Her 

vurderes også muligheder for eventuel optimering af forbruget af sikringssten, f.eks. 

selektiv udlægning af stensikringsbånd, samt områdesikringer i følsomme sving frem 

for massiv stenudlægning på hele delstrækningen. 

I beregninger af anlægsøkonomi er der derfor taget udgangspunkt i, at strækningen 

fra st. 540 til st. 2280 stensikres.   

3.4.5 Overkørsler 

I forbindelse med etablering af den åbne vandløbsstrækning, vil det være nødvendigt 

at etablere et antal røroverkørsler for ikke at afskære lodsejerne adgang til deres 

dyrkningsarealer. Overkørslerne kan i videst muligt omfang placeres under 

hensyntagen til lodsejernes ønske. I projektet er det dog forudsat, at eksisterende 

kabler i Fredgårdsvej skal samles i dennes røroverkørsel.  

Der påregnes udført i alt 5 røroverkørsler. Hhv. 2 stk. på matrikel 7c, Skærød By, 

Ramløse og 1 stk. på matrikel 6a, Ammendrup By, Helsinge. Desuden etableres en 

røroverkørsel, hvor det nye åbne vandløbstracé krydser Fredgårdsvej samt en 

røroverkørsel, hvor vandløbet løber under cykelstien ved udløbet i Ammendrup Å ved 

renseanlægget. 

Overkørslerne etableres ved nedlæggelse af Ø150 cm betonrør med en længde på 8-

10 meter. Betonrørene lægges med bundkote 50 cm lavere end den projekterede 

bundkote i vandløbet. Rørdimensionen er valgt af hensyn til mulighed for passage af 

store vandføringer og den store nedgravningsdybde af hensyn til sikring af 

fiskepassage gennem røret. 

Opfyldning over røret udføres med stabilgrus. På overkørsler, der benyttes til 

markveje opfyldes og komprimeres stabilgruset til 5 cm over terræn i 4 meters bredde 

i hele graveprofilet. På overkørslerne ved Fredgårdsvej og cykelstien retableres 

vejkasse og asfaltbelægning. 
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3.4.6 Dræntilslutning 

Alle kendte og registrerede dræn, samt dræn der registreres under opgravningen 

gives afløb til det nye vandløb.  

I tilfælde, hvor gamle drænsystemer vurderes at være ude af funktion eller kan 

medføre alvorlig risiko for indslemning af jord til vandløbet aftales med lodsejeren, om 

tilslutning skal foretages, eller om der er behov for foranstaltninger til sikring af 

indslemning af jord i vandløbet. 

Det nye ledningssystem etableres med tætte PVC rør og føres 10 cm ud igennem det 

nye vandløbs side.  

3.4.7 Sandfang 

Med den valgte profilopbygning med udbredt brug af stensikring på de stejlere 

delstrækninger, forventes der ikke at være risiko for udbredt erosion og sandvandring 

på den nye vandløbsstrækning, og etablering af sandfang er derfor ikke medtaget i 

beregningen af anlægsøkonomien. 

Behovet for at etablere et sandfang vurderes nærmere i forbindelse med 

detailprojekteringen, når kendskabet til råjorden er bedre.  

En optimal placering af et sandfang ville være på den nederste del af strækningen, fra 

st. 1965 til st. 2280, hvor faldet på vandløbsbunden er behersket, og hvor der kan 

etableres en adgangsvej fra Helsinge Rensningsanlæg. 
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4 KONSEKVENSVURDERING 

4.1 Vandløbsretslige og vedligeholdelsesmæssige konsekvenser 

Vandløbet anlægges i henhold til Vandløbslovens § 21.  

 

Det principielle formål med anlægsprojektet er at skaffe afledning af naturlig 

oplandsafstrømning fra de øvre dele af vandsystemet, så dette fremover ikke optager 

kapacitet i de gamle rørlagte vandløbsstrækninger, der overtages af GribVand som 

spildevandstekniske anlæg. 

 

Den nye åbne vandløbsstrækning bliver offentligt vandløb i Gribskov Kommune og 

administreres og vedligeholdes af kommunen i henhold til bestemmelser i et nyt 

regulativ, som skal udarbejdes og vedtages for strækningen. 

 

Vandløbsvedligeholdelsen på den nye åbne strækning forventes at være minimal på 

strækninger med stort fald. Her vil vandhastigheden være så høj, at der næppe vil 

forekomme sedimentaflejringer i et omfang, som nødvendiggør oprensning. 

Tilsvarende forventes behovet for grødeskæring minimalt på disse strækninger. 

 

På strækninger med mindre fald (st. 0-240; st. 340-540 og st. 1965-2280) vil der i 

nogen grad være behov for oprensning og grødeskæring.  

 

Især må det påregnes, at strækningen st. 1965-2280, som ligger nedstrøms en 

længere vandløbsstrækning med stort fald, kan have et forhøjet oprensningsbehov.  

 

Mht. grødeskæring forventes det, at eksisterende træbevoksning på sydsiden af 

strækningen fra st. 0-240 vil bevirke, at vandløbsgrøde i stort omfang vil blive skygget 

væk. På strækningerne st. 340-540 og st. 1965-2280 kan det af hensyn til beskygning 

overvejes at tilplante den sydlige vandløbsskråning med spredte grupper af f.eks. 

rødel. 

 

Størstedelen af de nuværende rørlagte dele af Ammendrup Å og dennes sidetilløb 

overtages af GribVand som spildevandstekniske anlæg, der fremover skal 

vedligeholdes af GribVand. 

 

De øvre, kommunale strækninger af Ammendrup Å (fra st. 0 til st. 1479) kan overvejes 

nedklassificeret til private vandløb, som fremover skal vedligeholdes af bredejerne.   

 

4.2 Flytning af jord 

I henhold til § 2 i Bek. nr. 748 af 21. juni 2007 om anmeldelse og dokumentation i 

forbindelse med flytning af jord skal der kun ske anmeldelse af jordflytningen hvis 

følgende er gældende: 

 

1) Flytning af jord, der er forurenet, bort fra den ejendom, hvor den er opgravet. 

2) Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet. 

3) Flytning af jord bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet. 

4) Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes som offentlig vej, hvor den er 

opgravet. 
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5) Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, hvor 

den er opgravet. 

 

Flytning af ren jord fra landzone til landzone kan ske uden anmeldelse til 

jordforureningsmyndighederne, så længe der ikke er mistanke om forurening eller 

ovennævnte ikke er gældende.  

 

Dog skal man være opmærksom på, at der i forbindelse med terrænregulering skal 

søges landzonetilladelse. 

 

4.3 Vandløbskvalitet 

God vandløbskvalitet afhænger af både vandkvaliteten, vandmængden og de fysiske 

forhold i vandløbet, som hver især skal være tilfredsstillende, for at vandløbet har 

potentiale til at opfylde vandplanens miljømål. 

 

Miljøtilstanden i vandløb vurderes på baggrund af smådyrssammensætningen, det 

såkaldte DVFI-indeks. Indekset udtrykkes med et tal, hvor 1 er udtryk for en meget 

dårlig vandløbskvalitet, mens 7 er den bedste vandløbskvalitet. 

I forbindelse med etablering af den nye, åbne strækning af Ammendrup Å fås et nyt 

vandløbstracé med særdeles gode faldforhold. Det nye vandløbsprofil etableres med 

fast bund og mulighed for anden fysisk variation (store sten eller rødder). Der vil derfor 

være særdeles gode fysiske forhold på den nyetablerede strækning af Ammendrup Å.    

Såfremt vandkvalitet og vandmængde er tilstrækkelig vil den nyetablerede strækning 

af Ammendrup Å endvidere have et højt økologisk potentiale.  

Der udledes ikke husspildevand til den nyetablerede strækning af Ammendrup Å, 

hvilket formodes at give en acceptabel vandkvalitet.  

Det vurderes i afsnit 2.6 at de naturlige oplandsbetingede hydrologiske forhold er 

tilstrækkelige til at opretholde en minimumvandføring i den nyåbnede 

vandløbsstrækning i størrelsesordenen 1-2 l/s i middelsituationen. 

Det vurderes derfor at Ammendrup Å i det nyetablerede vandløbstracé som minimum 

vil kunne opretholde Ammendrup Å’s nuværende miljøtilstand (på den nedstrøms 

strækning), svarende til en DVFI på 4, se figur 4.1.  
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Figur 4.1. Seneste DVFI-bestemmelse i Ammendrup Å og nordlige del af Pøle Å-vandløbssystem, 
Kilde: WinBIO på Danmarks Miljøportal. 

 

Imidlertid viste den hydrologiske analyse også, at det nye åbne vandløbstracé har 

risiko for sommerudtørring i ekstremt tørre år. Denne situation kan risikere at ske 

hyppigere i fremtiden afhængigt af hvilket klimascenarie, som vil indtræffe.  

For på sigt at opnå en DVFI på 5 eller højere, og dermed leve op til vandplanens 

miljømål, kræves sikkerhed mod sommerudtørring.  

 

4.4 Fiskebestand 

Etablering af det nye vandløbstracé med særdeles gode fysiske forhold til følge og 

dermed forbedret vandløbskvalitet, vil være til gavn for fiskebestanden, men kun 

såfremt der kan skabes den fornødne sikkerhed mod sommerudtørring og perioder 

med så lav vandføring, at passagemulighed umuliggøres.  

Der findes ørreder i vandløbssystemet, jf. figur 4.2, som sandsynligvis vil kunne 

anvende den nyetablerede strækning som gyde- og opvækstområde, såfremt 

vandkvalitet og vandmængde er tilstrækkelig.  
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Figur 4. 2. Seneste registrering af ørreder ved el-befiskning. Kilde: WinBIO, Danmarks Miljøportal. 

Erfaringer viser, at den minimale vanddybde, der tillader fiskepassage af ørredfisk, er 

15 cm ved sommermiddelafstrømning. Erfaringer viser desuden, at de fleste laksefisk 

vil kunne tilbagelægge en ca. 100 meter lang strækning uden hvil ved 

vandhastigheder mindre end ca. 0,5 m/sek. Ved større vandhastigheder på f.eks. 0,8 

m/sek., vil de fleste laksefisk kunne tilbagelægge en strækning på mindst ca. 50 

meter, inden der er behov for hvil /7,8,9/.  

Til vurdering af den åbne vandløbsstræknings hydrologiske muligheder for at kunne 

rumme en ørredbestand, er der gennemført en serie beregninger med Orbicons 

stationære hydrauliske model VASP. 

Beregningerne er gennemført med de projekterede dimensioner under følgende 

forudsætninger: 

 En naturlig oplandsafstrømning svarende til sommermiddel med manningtal 

10 

 En naturlig oplandsafstrømning svarende til vintermiddel med manningtal 20 

 Varierende punkttilledning i st.0 fra 10 til 60 l/s. 

Beregningerne viser, at den naturlige oplandsafstrømning ved hverken sommermiddel 

eller vintermiddel alene er i stand til at sikre den for passage af ørredfisk nødvendige 

vanddybde på 15 cm. 
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Der er altså behov for tilledning af vand fra pumpestationen. 

Beregningerne viser, at den nødvendige minimumvandføring, som pumpen skal 

levere, er 15 l/s. Ved en punkttilledning på 15 l/s vil den resulterende vandspejlshøjde 

ikke være mindre end 15 cm og de resulterende vandhastigheder vil ikke overstige 0,8 

m/s.  

Den åbne vandløbsstrækning etableres med pools/hvilebassiner for hver ca. 50 meter 

på strækninger med stort fald. Her vil vandhastigheden være lav, således at 

optrækkende laksefisk / smådyr efter behov kan samle kræfter til den videre færd. 

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at det projekterede vandløbsprofil 

(med hvilepools) vil være passabelt for laksefisk på stort set alle tider af året forudsat, 

at der konstant tilføres en vandføring fra pumpestationen på minimum 15 l/s.  

 
. 
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5 EJENDOMSMÆSSIG FORUNDERSØGELSE 

5.1 Lodsejermøder 

Orbicon har på vegne af bygherren, GribVand gennemført et orienterende 

lodsejermøde og 2 runder individuelle lodsejermøder med de berørte lodsejere.  

 

Det orienterende lodsejermøde fandt sted d. 21. september 2010 i byrådssalen på 

Helsinge Rådhus. De individuelle lodsejermøder fandt sted d. 25. november 2010, 

d.18. og 23. august 2011 samt d. 14. september 2011 hjemme hos den enkelte 

lodsejer. På møderne blev lodsejeren præsenteret for projektet og der blev fremvist 

forslag til det nye vandløb placering, med bunddybde og bredde på vandløbet. 

 

Rapport over resultater af de afholdte lodsejerforhandlinger fremgår af /6/.  

 

5.2 Lodsejerønsker 

Ud af de seks lodsejere (Gribskov Kommune som ejer af cykelstien, matrikel 7000k er 

ikke medregnet) var de fire overvejende positivt indstillede over for etablering af et nyt 

vandløb, mens de to ikke ønskede et nyt vandløb placeret på deres ejendom. De 

sidstnævnte fremførte, at vandløbet vil medføre en væsentlig forringet værdi af deres 

ejendom. Den ene af lodsejerne foreslog en alternativ placering af vandløbet, længst 

muligt væk fra beboelsen, mens den anden lodsejer slet ikke ønskede et nyt vandløb 

placeret på ejendommen. Som alternativ kunne en rørlægning af vandløbet over den 

sidstnævnte lodsejers ejendom dog accepteres. 

 

Blandt de positivt indstillede lodsejere var der også forslag til mindre ændringer i 

vandløbets forløb, der efterfølgende er indarbejdet i projektforslaget.   

 

Flere lodsejere ønskede så små slyngninger af vandløbet som muligt, da 

slyngningerne vil medføre store ulemper i den fremtidige markdrift. Hvor det nye 

vandløb er placeret i skel, udtrykte de fleste lodsejere ønske om, at vandløbet 

fremover skal danne skel, og var indforstået med at mageskifte de afskårne arealer. 

Ved en enkelt lodsejer vil det nye vandløb blive placeret i en nyplantet fredsskov, der 

er tilplantet med tilskud fra Naturstyrelsen. Ifølge Naturstyrelsen kan der gives 

dispensation til denne placering. 

 

Generet var der blandt lodsejerne bekymring for, hvem der skal stå for den fremtidige 

vedligeholdelse af det nye vandløb.  

 

Det forventes, at der i løbet af foråret 2012 vil blive holdt en ny runde lodsejerforhand-

linger med henblik på indgåelse af frivillige aftaler med lodsejerne om projektets 

gennemførelse. 
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5.3 Berørte lodsejere 

Følgende 7 lodsejere berøres af den projekterede åbne vandløbsstrækning: 

Tabel 5.1. Lodsejerfortegnelse for den projekterede åbne vandløbsstrækning.  

 

Matr. Ejerlav Ejer Adresse Postnummer 

9c Helsinge By, 
Helsinge 

Karen Marie Bengtson 
Boye Bengtson 

Frederiksværkvej 19a 3200 Helsinge 

7c Skærød By, 
Ramløse 

Hans Lassen Spånbækvej 11 3200 Helsinge 

18 Ammendrup By, 
Helsinge 

Jonna Andersen 

Hans Høst Andersen 

Fredgårdsvej 16 3200 Helsinge 

9e Ammendrup By, 
Helsinge 

Bent Sørensen Fredgårdsvej 5 3200 Helsinge 

9d Ammendrup By, 
Helsinge 

Peter Jørgen Beck Skovgårdsvej 11 3200 Helsinge 

6a Ammendrup By, 
Helsinge 

Steen Nielsen Helsingevej 105 3200 Helsinge 

7000k Ammendrup By, 
Helsinge 

Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge 

 

Hvis den igangværende ekspropriation af areal til udvidelse af Helsinge Rensnings-

anlæg, jf. afsnit 3.2.11 er gennemført før etablering af den nye vandløbsstrækning, 

skal lodsejerfortegnelsen udvides med den nye matrikel ejet af GribVand A/S, Holtvej 

18 C, 3230 Græsted. 
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6 ØKONOMI OG UDGIFTSFORDELING 

Skønnede overslag over projektomkostninger er angivet nedenstående.  

 

De angivne anlægsomkostninger er skønnede med udgangspunkt i erfaringstal fra 

lignende anlægsprojekter, samt i V&S byggedata, Anlæg brutto 2011.  

 

De angivne erstatningsomkostninger er vurderet på baggrund af lodsejerforhandlinger 

/6/. 

 

Samtlige priser er kr. ekskl. moms. 

 

6.1 Anlægsomkostninger (1000 kr.) 

Vandløbsprofil udgravet ca. 2280 meter inkl. hvilepools 550 

 

Etablering af 5 stk. røroverkørsler 205 

 

Erosionssikring af vandløbsbund og sider 1.250 

 

Etablering af ca. 10 stk. dræntilslutninger 20 

 

Håndtering af kabler i Fredgårdsvej (TDC, DONG og Helsinge Vandværk) 40 

 

Rydning af vegetation/træer i vandløbstrace på matr. 7c, Skærød 30 

 

Etablering og drift af byggeplads, herunder interimsveje mv. 100 

 

Retablering, herunder evt. græssåning på vandløbssider 30 

 

Uforudseelige udgifter (ca. 10 %) 220 

 

Samlede anlægsomkostninger: 2.445 

 

 

Bemærk, at der desuden skal påregnes et mindre beløb til genplantning af de træer, 

som fældes ved etablering af vandløbstracé på matr.7c, Skærød. 

 

6.2 Erstatninger 

Erstatningsbeløbet opdeles i arealerstatning, ulempeerstatning og erstatning til 

udjævning af jord / strukturskadeerstatning. 

 

Afgrødeerstatning er ikke medtaget, da det først kan opgøres efter arbejdet med det 

nye vandløb er afsluttet. 
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De samlede erstatningsbeløb fordelt på de 3 typer af erstatning udgør: 

 
Tabel 6.1. Erstatningsbeløb (1.000 kroner)???  

 

Matrikel nr. Ejerlav Arealerstatning Ulempeerstatning Strukturskadeerstatning 

9e Ammendrup By, 
Helsinge 

42.064 25.000 5.769 

18 Ammendrup By, 
Helsinge 70.544 30.000 35.513 

9d Ammendrup By, 
Helsinge 4.544 0 13.858 

9c Helsinge By, 
Helsinge 9.360 0 653 

7c Skærød By, 
Ramløse 30.592 0 18.860 

6a Ammendrup By, 
Helsinge 1.600.528 300.000 73.729 

Erstatning i alt 1.757.632 355.000 148.382 

 

Det samlede erstatningsbeløb udgør kr. 2.261.014 /6/. Hertil skal lægges et ukendt 

beløb til afgrødeerstatning. 

I overslaget over erstatninger er der ikke taget hensyn til den igangværende 

ekspropriation til udvidelse af Helsinge Rensningsanlæg. 

6.3 Projekteringsomkostninger 

Omkostninger til detailprojektering, licitation og tilsyn i anlægsfasen forventes at 

beløbe sig til ca. kr. 300.000. 

6.4 Samlede projektomkostninger 

De samlede projektomkostninger til etablering af den nye åbne vandløbsstrækning 

beløber sig derfor i alt til ca. kr. 5,2 mio. ekskl. moms. 

6.5 Udgiftsfordeling 

GribVand afholder samtlige projektomkostninger.  
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7 TIDSPLAN 

I det følgende er udarbejdet et forslag til tidsplan for det forestående arbejde vedr. 

etablering af den åbne vandløbsstrækning på Ammendrup Å. 

 

 Primo februar 2012: Gribskov Kommune offentliggør projektforslag med 

indsigelsesfrist på 4 uger og offentliggør resultat af VVM-screening med 

indsigelsesfrist på 8 uger. Gribskov Kommune meddeler desuden 

landzonetilladelse med klagefrist på 4 uger. 

 

 Primo marts 2012: Gribskov Kommune udarbejder arealfortegnelse med 

ekspropriationsplan med henblik på iværksættelse af ekspropriation. 

GribVand foretager afsluttende erstatningsforhandlinger med lodsejere, der er 

villige til at indgå forlig. 

 

 Medio marts 2012: Gribskov Kommune indkalder til åstedsforretning med 

afholdelse 4 uger senere. 

 

 Medio april 2012: Afholdelse af åstedsforretning med 3 ugers indsigelsesfrist. 

 

 Medio maj 2012: Gribskov Kommune træffer beslutning om ekspropriation 

med klagefrist på 4 uger. 

  

 Medio juni 2012: Efter modtagelse af godkendelse efter anden lovgivning 

godkendes projektet i Udvalget for Teknik og Miljø. Projektet offentliggøres 

med 4 ugers klagefrist. Samtidig påbegyndes udarbejdelse af detailprojekt. 

 

 Medio august 2012: Entreprenører indbydes til licitation. 

 

 Primo september 2012: Afholdelse af licitation. 

 

 September - november 2012: Anlægsarbejdet udføres. 

 

 Primo december 2012: Afholdelse af afsluttende tilsyn og 

afleveringsforretning. 

 

 December 2013: 1 års gennemgang. 

 

I ovennævnte forslag til tidsplan er det forudsat, at eventuelle klager vedr. projektets 

tekniske, juridiske og økonomiske forhold ikke får opsættende virkning på projektets 

gennemførelse. 
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