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1 Baggrund 
 
Svendborg Kommune har i 2014 modtaget tilsagn om økonomisk støtte fra havørred Fyn projektet 
til at gennemføre restaureringstiltag i Spangebækken for at forbedre gyde- og opvækstmuligheder-
ne for havørred i vandløbet til gavn for den samlede ørredproduktion i Hundstrup Å systemet. 
 
Endvidere skal projektet som et sidestillet formål søge at forbedre afvandingsforholdene for jord-
bruget på projektstrækningen.  
 
I denne rapport er der udarbejdet en detaljeret beskrivelse af de projektforslag, som søges gen-
nemført som led i at realisere Havørred Fyn projektet.   
 
I Havørredfyn ansøgningen indgik der ligeledes en strækning af Spangebækken, der er beliggende 
opstrøms for Sterrebyvej. Svendborg Kommune ønsker imidlertid, at en større delstrækning af 
Spangebækken omlægges i forbindelse med, at der skabes passage ved den eksisterende spær-
ring under vejen som et vandplansprojekt. Derfor er strækningen opstrøms spærringen ikke med-
taget i denne beskrivelse af et havørred Fyn projekt på lokaliteten.  
 
Projektforslaget kan anvendes som præsentation af forslaget for de involverede lodsejere, som 
afrapportering overfor havørred Fyn og til den efterfølgende myndighedsbehandling efter vand-
løbsloven og Naturbeskyttelsesloven.  
 
På Figur 1 ses projektstrækningen i Spangebækken.  

 
Figur 1: Projektstrækning (lysblå streg) i Spangebækken fra st. 1.503 m til st. 2.287 m. 
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2 Datagrundlag 

Datagrundlaget for indeværende forundersøgelse er baseret på allerede eksisterende data fra 

Svendborg Kommune og fra www.kortforsyningen.dk og/eller andre offentlige myndigheder. Det 

gælder f.eks. de kort, der er anvendt gennem rapporten, vandføringsdata, stoftransporter og den 

digitale højdemodel.  

 

Projektområdet langs Spangebækken er tillige besigtiget flere gange i 2014, hvor relevante vand-

spejls- og bundkoter i vandløbet er indmålt. 

 

Indmålingen er foretaget af kommunen med en Leica Viva GNSS netrover GS08+. I modsætning til 

en "ren GPS" modtager, kan R GNSS også modtage signaler fra de russiske GLONASS satellitter. 

GNSS står for Global Navigation Satellite System og dækker over både det amerikanske GPS, det 

russiske GLONASS. GPS’en blev indstillet til at måle med en præcision på indtil ± 2 cm på alle tre 

koordinater. På de lokaliteter, hvor det ikke var muligt at anvende GPS-måling på grund af tæt ve-

getation, er traditionelt nivelleringsudstyr anvendt. 

 

Alle koter i denne forundersøgelse er angivet i DVR90, og plankoordinater er bestemt i UTM, zone 

32 (EUREF89).  

 

Stationering, nuværende dimensioner 

Spangebækken er et offentligt kommunalt vandløb med en stationering, der er taget udgangspunkt 

i i denne forundersøgelse. Stationeringen i Spangebækken på projektstrækningen ses på figur 2 

og på bilag 1 (længdeprofil).  

 

Spangebækken er et offentligt vandløb, hvortil der er et vandløbsregulativ.  

 

Hydrologi 

Til beregning af vandstande ved de nuværende og fremtidige forhold ved karakteristiske vandføringer 

er anvendt manningformel og et hydraulisk digitalt beregningsværktøj (Vasp), hvilket vurderes at 

være tilstrækkeligt i denne type opgave. 

 

Manningtal  

Ethvert vandløb er karakteriseret ved at yde en vis modstand mod vandets kræfter. Denne modstand 

er i de hydrauliske beregninger beskrevet ved manningtallet. Vurderingen af manningtal beror til dels 

på erfaring fra tilsvarende vandløb og dels på en analyse af det konkrete vandløb..  

  

Med udgangspunkt i Cowan’s anerkendte model (Cowan, 19561) for estimering af manningtal og 

ovenstående feltobservationer er der fastlagt et manningtal på 10 om sommeren og 20 om vinteren.  

  

                                                
1
 Cowan, W.L. (1956). Estimating hydraulic roughness coefficients. Agricultural Engineering 37, 473-475.  

 

http://www.kortforsyningen.dk/
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3 Nuværende forhold 
 

På projektstrækningen fra st. 1.503 m og nedstrøms til Gundestrupvej i st. 2.287 m er vandløbet i 

dag reguleret, udrettet og nedgravet i terræn, jf. Figur 2. 

 

 
Figur 2: Spangebækken opstrøms Gundestrupvej med et reguleret trapezforløb. 

Bunden består hovedsagelig af fint materiale i form af sand og jordpartikler med kortere delstræk-

ninger med forekomst af grusmaterialer. Bunden er fast. På skråningsanlægget er der på store 

dele af strækning forekomst af skræpper (rød hestehov), som ses på Figur 2. 

 

Det generelle bundlinjefald på strækningen er på ca. 1 ‰. Det faktiske fald er dog fordelt forskelligt 

på projektstrækningen. På den øvre strækning fra st. 1.503 m til st. 1.800 m er faldet på ca. 0,4 ‰. 

På trods af det lave fald er der på korte delstrækning med grusforekomst imellem st. 1.700 m og 

1.800 m i efteråret 2014 observeret gydning af havørred, jf. Figur 3.  
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Figur 3: Gydegrav (stensamlingen) fra havørred i Spangebækken omkring st. 2000 m.  

På strækningen fra st. 1.800 m til st. 2.130 m er faldet på 1,2 ‰. Der er stort set ikke forekomst af 

grusmateriale der er egnet til havørredgydning på denne delstrækning. Der er ligeledes på denne 

strækning observeret gydning fra havørred. 

 

Endelig er der nedstrøms Gundestrupvej til st. 2.287 m ved projektafslutning i efteråret observeret 

3-5 gydegrave fra havørred på den nedre del af strækningen, hvor der er forekomst af grusmate-

rialer.   

 

Rørbro 

Der er registreret en Ø 1000 mm rørbro, der er beliggende fra st. 1.503 m til st. 1.507 m. Rørbroen 

består af ældre brøndringe, hvoraf flere er brudt sammen. Rørbroen anvendes i dag til overkørsel 

med landbrugsmaskiner. 
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4 Projekttiltag 
 

For at forbedre gyde- og opvækstmulighederne for ørred i Spangebækken på projektstrækningen 

samtidig med, at afvandingen forbedres for jordbruget foreslås følgende overordnede projekttiltag. 

 

1. Sænkning af vandløbsbund på 780 m lange delstrækninger, 

2. Omlægning af en rørbro, 

3. Etablering af 2 sandfang  

4. Udlægning af gydegrus og skjulesten for ørred 

4.1 Sænkning af vandløbsbund 

 

Det foreslås, at vandløbsbunden sænkes fra st. 1.503 m til st. 2.130 m samt fra st. 2.137 m og til 

st. 2.287 m ved afgravning af den eksisterende bund.  

 

 
Figur 4: Projektstrækningen i Spangebækken fra st. 1.503 m til st. 2.287 m. Vandløbsstrækning med bund-
sænkning (lyseblå streg), skråningsanlæg (lyseblå ”takket” streg), udskiftning af rørbro (rød streg), statione-
ring (pink punkttegn, hvide tal). 

Opstrøms Gundestrupvej påbegyndes afgravningen af den eksisterende vandløbsbund i opstrøms 

retning i st. 1.503 m ved nuværende bundkote i 20,95 m og afsluttes i st. 2.130 m ved nuværende 

bundkote i 20,32 m ved indløbet under Gundestrupvej. Dette vil bevirke, at det gennemsnitlige fald 

på bunden bliver ca. 1 ‰ i fremtiden. 

 

Nedstrøms Gundestrupvej sænkes bunden fra udløbet fra broen i st. 2.137 m i kote 20,32 m og 

nedstrøms til st. 2.287 m ved nuværende bundkote i 20,10 m. svarende et fald på ca. 1,5 ‰.   

 

For at sænke bunden på projektstrækningen skal der afgraves ca. 250 m3 jord. 
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Ifølge regulativet er vandløbets skråningsanlæg på 1:0,5. Der er tale om et meget stejlt anlæg hvor 

der ved større afstrømninger er risiko for at brinkerne eroderer med udskridninger til følge. Ved 

bundsænkningen afgraves og afrettes den nederste del af brinkanlægget, således at brinkes frem-

står ensartet. Der er som et overslag fastsat, at der ca. skal afgraves 150 m3 jord.  

4.2 Omlægning af rørbro 

Det foreslås videre, at rørbroen fra st. 1.503 m til st. 1.507 m omlægges og sænkes. Endvidere 

skal vandløbsbunden sænkes i overkørslen, der er placeret fra st. 1.551 m til st. 1.556 m. Sænk-

ningen af bundkoten i ovennævnte overkørsler vil sikre, at faldet i vandløbet, der ved projekttilta-

gene udlignes over en længere strækning, kan ”trækkes opstrøms” for broerne. 

 

Rørbroen i st. 1.503-1.507 m sænkes fra nuværende bundkote i 21,10 m til en fremtidig kote i 

20,95 m. Der er tale om et ældre betonrør, som er delvis ”knækket” flere steder i underføringen. 

Det foreslås, at røret udskiftes til en 6 m lang Ø 1500 mm PVC-ribberør , der nedgraves ca. 1/5 i 

vandløbsbunden, således at der kan etableres en naturlig bund igennem røret. Ovennævnte kote 

på 20,95 cm skal være vandløbsbunden igennem røret. Rørets bundkote placeres i kote 20,75 m. 

Rørets ilægges vandret.  En forøgelse af rørets dimension fra i dag 1000 mm til 1500 mm vil for-

bedre afvandingen igennem broen. 

 

På tilsvarende vis sænkes bundkoten i overkørslen fra st.1.551 m til st. 1.556 m fra nuværende 

regulativmæssige bundkote i 21,20 m (i marts 2014 er bunden igennem overkørslen dog indmålt til 

omkring 21,05 m) til en fremtidig kote i 20,90 m. Der er tale om en kampestensbro, og inden pro-

jektforslaget iværksættes, skal det derfor undersøges, om det i forhold til broens fundering er mu-

ligt at sænke bundkoten igennem broen på op til 15 cm i forhold til de faktiske forhold.    

4.3 Udlægning af gydegrus og skjulesten 

Det foreslås videre, at der udlægges gydegrus og skjulesten i Spangebækken på projektstræknin-

gen for at forbedre gyde- og opvækstforholdene for ørred i vandløbet.  

 

For at give plads til den efterfølgende udlægning af gydegrus på projektstrækningen foreslås det 

videre, at bunden sænkes yderligere med ca. 20 cm på hele projektstrækningen. Samlet vil der 

ved denne bundsænkning skulle afgraves ca. 155 m3 jord.   

 

Efter den yderligere bundsænkning udlægges der et 20 cm tykt lag af gydegrus bestående af 75 % 

nøddesten (16-32 mm) og 25 % singels (32-64 mm) med et samlet stenforbrug på 150 m3 sten.  

 

Endvidere foreslås det, at der udlægges større håndsten og enkelte kampesten på strækningen, 

som skal fungere som skjulesten for fisk og smådyr. Der forventes et stenforbrug på ca. 3 m3 sten 

til dette tiltag. 

 

Det er vigtigt, at grusudlægningen foretages varieret, således at der opnår stor fysisk variation i 

vandløbet med varierende dybde og strømhastighedsforhold. Nogle steder skal der udlægges me-

re grus i den ene side frem i den anden side, hvilket vil skabe varierede strømhastigheder. Andre 

steder udlægges grus i hele tværsnittet og igen andre steder udlægges ikke grus. Kodeordet er 

variation. 

4.4 Fremtidige bundkoter og dimensioner 

Ovennævnte projekttiltag afstedkommer, at vandløbets regulativmæssige og faktiske bundkoter 

ændres, såfremt projektet realiseres. 
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 I Tabel 1 ses Nuværende og fremtidige bundkoter (m) i Spangebækken på projektstrækningen fra 

st. 1.503 m til st. 2.287 m. Det ses af tabellen, at vandløbsbunden på projektstrækningen sænkes 

med op til 46 cm omkring st. 1.900 m i forhold til de regulativmæssige dimensioner.  

 
Tabel 1: Nuværende og fremtidige bundkoter (m) i Spangebækken på projektstrækningen fra st. 1.503 m til 
st. 2.137 m. Stationeringen (m) er de regulativmæssige.  

 Faktisk bund* Regulativ bund** Fremtidig bund Forskel imellem 

faktisk bund og 

fremtidig bund 

(m) 

 

St. 

(m) 

Bundkote 

(m)* 

Fald 

(‰) 

Bundkote 

(m) 

Fald 

(‰) 

bundkote 

(m) 

Fald 

(‰) 

Bemærkninger 

1.503 21,02 * 21,29  20,95  -0,07  

      0  Rørbro 

1.507 21,04  21,09  20,95  -0,09  

         

1.551 21,03  21,20  20,90  -0,13  

      0  Kampestensbro 

1.556 21,05 0,43 21,20  20,90  -0,15  

      *   

1.600 20,91  21,16  20,86  -0,05  

         

1.700 20,94  21,12  20,76  -0,18  

      1   

1.800 20,89 * 21,08  20,66  -0,23  

         

1.900 20,76  21,02  20,56  -0,20  

  1,8       

2.000 20,63  - * 20,46  -0,17  

         

2.130 20,27 * 20,32  20,32 * 0,05  

      0  Gundestrupvej 

2.137 20,36 1,2 20,41  20,32 * -0,04  

      1,5   

2.287 20,08 * -  20,08 * 0  

* Opmåling fra Orbicon i marts 2014.  

**Regulativmæssig bund er fastsat ud fra regulativets længdeprofil af vandløbet. På delstrækningen fra st. 

1.998 m til st. 2.287 m foreligger ikke koter for regulativmæssig bund, da vandløbet er registreret som natur-

vandløb uden krav til skikkelse. 

Etablering af sandfang 

Det foreslås videre, at der etableres 2 sandfang opstrøms for projektstrækningen, hvor der udlæg-

ges gydegrus, for at undgå at der tilføres sand til gydestrækningerne.  

 

Det foreslås, at sandfangene placeres på følgende strækninger; 

St. 1.105 – 1.115 m  

St. 1.580 - 1.570 m 

  

Placering af sandfang ses på Figur 5. 
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Figur 5: Placering af sandfang (gul streg), skyggegivende vegetation (brun streg) og rørbro (rød firkant) i 
Spangebækken nedstrøms Sterrebyvej.  

 

 
Figur 6: Placering af sandfang (gul streg) med skråningsanlæg(lyseblå ”takket” streg) umiddelbart nedstrøms 
Sterrebyvej, stationering (pink punkttegn, hvide tal). 
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Sandfangene etableres med en længde på 10 m, en bundbredde på 2,5 m og med en bund, der 

placeres ca. 1 m under den nuværende vandløbsbund. Endvidere etableres de med et skrånings-

anlæg på 1:1. 

 

Der er beregnet, at der skal afgraves ca. 150 m3 jord, som skal genindbygges i de omkringliggende 

marker efter aftale med lodsejerne. 

 

De fremtidige bundkoter for vandløbet ses i Tabel 1. 

 

Skyggegivende vegetation 

Det foreslås videre, at der i 2 m bræmmen langs Spangebækkens sydlige side plantes rødel som 

skyggegivende vegetation på strækningen fra st. 1.420 m til st. 1.500 m samt fra st.1.330 m til 

st.1.115 m. 

 

Træerne skal bortskygge tæt grødevækst i form af brøndkarse og pindsvineknop, således at vand-

løbet ikke gror helt til og begrænser passagemulighederne for ørred, eller at strækningerne grun-

det for stor grødetilvækst ikke kan anvendes som opvækstområde for ørredyngel.   

 

5 Bagvedliggende datagrundlag 

5.1 Hydrologi 

 

Der foreligger hydrauliske målinger af vandføringen i Hundstrup Å ved DMU station 47.15. Til gen-

nemførsel af en hydraulisk konsekvensanalyse af etablering af en faunapassage på lokaliteten er data 

fra denne station anvendt under antagelse af sammenlighed.  

 

I nedenstående tabel 2 vises statistiske arealafstrømninger for Hundstrup ved målestationen for peri-

oden fra 1976 til 2012. 

 

Til bestemmelse af oplandet til projektstrækningen er Danmarks Digitale Højdemodel anvendt samt 

oplandskortet fra Fyns Amt (uå). 

 

Oplandet til Spangebækken ved st. 1.500 m er ud fra digital højdemodel estimeret til ca. 432 ha.  

På baggrund af ovenstående er karakteristiske vandføringer ved ovennævnte station i Hundstrup Å 

og den aktuelle vandføring i Spangebækken ved Sterrebyvej estimeret, og resultatet fremgår af tabel 

2. I notat er der regnet på 10 l/sek/km2 svarende til ca. en vintermiddelafstrømning samt ved en 50 

l/sek/km2 svarende til ”lidt under” en median maksimumafstrømning.  

 
Tabel 2: Statistisk beregnet arealspecifik vandføring i Hundstrup Å ved ovennævnte vandføringsstation og 
aktuel vandføring i Spangebækken ved Sterrebyvej.  

 Hundstrup Å Spangebækken 

Betegnelse Afstrømning 

l/s/km2 

Vandføring l/s 

Median minimum 2,1 9,1 

Sommermiddel 4,6 19,9 

Vinter middel 14,7 63,5 

Median maksimum 68,2 294,6 

10 års maksimum 82,7 357,3 
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6 Konsekvensvurdering 

6.1 Afstrømningsmæssige konsekvenser 

De foreslåede projekttiltag vil afstedkomme følgende beregnede vandspejlshøjder og vandhastig-

heder igennem projektområdet ved normale afstrømningshændelser som ved sommer- og vinter-

middelhændelser, som i tabel 3 er sammenlignet med de nuværende forhold. 

 
De foreslåede projekttiltag vil på strækningen fra st. 1.450 m og nedstrøms til st. 2.287 m ned-
strøms Gundestrupvej forbedre afvandingen. Det fremgår af tabel 3, at den største effekt på vand-
spejlet vil ske fra omkring st. 1.700 m til st. 2.000 m. Vandspejlet på projektstrækningen sænkes 
med op til ca. 24 cm og 28 cm ved henholdsvis en vintermiddel- og en medianmaksimumafstrøm-
ning ved en realisering af projektet.   

 

Der er videre sidst i rapporten vedlagt længdeprofiler over vandstande ved de karakteristiske vand-

føringer, der er nævnt i tabel 3.   

 
Tabel 3: Vandspejlskoter, vanddybde og vandhastigheder i Spangebækken på projektstrækningen 
ved de nuværende og de fremtidige forhold ved karakteristiske vandføringshændelser omkring ca. 
vintermiddel og medianmaksimum (en vandføring der overskrides 1 gang hvert andet år i gennem-
snit).  

 Nuværende 

10 l/sek/km
2  

(vintermiddel) 

Fremtidig 

10 l/sek/km
2 

(vintermiddel) 

St. 

(m) 

Vsp 

kote (m) 

Dybde 

(cm) 

V 

(m/s) 

Vsp kote 

(m) 

Dybde 

(cm) 

V 

(m/s) 

1.450 21,31 0,36 0,13 21,24 0,29 0,20 

1.503 21,3 0,34 0,14 21,16 0,21 0,2 

1.600 21,24 0,33 0,13 21,05 0,2 0,2 

1.700 21,22 0,28 0,18 20,96 0,2 0,21 

1.800 21,10 0,23 0,23 20,86 0,2 0,21 

1.900 20,99 0,24 0,24 20,76 0,2 0,19 

2.000 20,88 0,24 0,29 20,66 0,2 0,22 

2.128 20,67 0,43 0,11 20,53 0,2 0,21 

2.287 20,25 0,18 0,31 20,24 0,16 0,32 

 

 

 Nuværende 

50 l/sek/km
2 

(med max) 

Fremtidig 

50 l/sek/km
2 

(med max) 

St. 

(m) 

Vsp 

kote (m) 

Dybde 

(cm) 

V 

(m/s) 

Vsp kote  

 (m) 

Dybde 

(cm) 

V 

(m/s) 

1.450 21,64 0,69 0,22 21,52 0,57 0,31 

1.501 21,62 0,67 0,27 21,47 0,51 0,4 

1.600 21,54 0,64 0,26 21,33 0,47 0,35 

1.700 21,50 0,57 0,33 21,23 0,47 0,36 

1.800 21,38 0,52 0,38 21,12 0,46 0,37 

1.900 21,31 0,53 0,39 21,03 0,47 0,31 

2.000 21,13 0,49 0,49 20,94 0,48 0,39 

2.128 20,90 0,66 0,29 20,79 0,47 0,38 

2.287 20,42 0,35 0,55 20,45 0,37 0,47 
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Vanddybden forventes at variere imellem ca. 16 og 30 cm ved vintermiddelafstrømninger, hvilket 

vurderes at være tilstrækkelig til at sikre opstrøms passage for fiskene.  
 

6.2 Biologiske konsekvenser 
 

Vandløb 

Projektet har til formål at forbedre gyde- og opvækstforholdene for ørreder i Spangebækken.  

 

Det vurderes, at ændring af faldforholdene på projektstrækningen med efterfølgende udlægning af 

gydegrus vil opfylde formålet med projektet.  

 

Man kan hævde, at vandspejlsfaldet på projektstrækningen ikke er tilstrækkeligt højt til ørredgyd-

ning. I dag er faldet på strækningen fra st. 1.700 m til st. 1.980 m under 0,3 ‰ og langt under hvad 

DTU Aqua anbefaler, jf. nedenstående afsnit. På denne strækning er der i midten af november 

2014 observeret flere større gydegrave fra havørred. Det har således været muligt for fiskene at 

finde lokale delstrækninger, hvor de fysiske forhold på trods af manglende fald var optimale for 

gydning og har anvendt strækningen hertil.  

 

Med de foreslåede projekttiltag opnås et gennemsnitlig bundlinjefald på strækningen på 1-1,5 ‰.  

Da det er tanken, at gruset udlægges med stor fysisk variation vurderes det, at der vil være flere 

områder, hvor faldforholdene lokalt vil være tilstrækkeligt til at opnå ørredgydning sammenlignet 

med i dag.     

 

Forventede vandhastigheder  

Det ville være ønskeligt at der kunne opnås et større vandspejlsfald i vandløbet på projektstræk-

ningen sammenlignet med i dag, når delformålet med projektet er at forbedre gyde- og opvækst-

forholdene for ørred. I udgangspunktet anbefales det af DTU Aqua, at vandspejlsfald i vandløb 

eller hen over gydebanker er beliggende imellem 4-6 ‰ i små vandløb, som Spangebækken kan 

sidestilles med. Faldet i denne størrelsesorden skal dels sikre, at strømhastigheden er tilstrækkelig 

stort til, at gydegruset holdes fri for aflejring af fint sediment og dels sikre, at der føres iltholdigt 

vandløbsvand ind imellem stenene i gydebankerne til ørredæggene om vinteren. 

 

Det fremtidige fald i Spangebækken på projektstrækningen vil ligge på 1 ‰ og dermed under det 

anbefalede niveau fra DTU Aqua. Det vurderes dog, at projektstrækningen alligevel i betydelig 

grad vil anvendes af havørred til gydning. Det skyldes, at de opnåede forventede vandhastigheder 

om vinteren på projektstrækningen vil ligge inden for det interval, som havørred foretrækker under 

gydning. 

 

Ved en vintermiddelafstrømning er den forventede (beregnede) vandhastighed på projektstræknin-

gen hen over gydegruset på mellem 0,2 og 0,25 m/sek. Både danske og udenlandske undersøgel-

ser har vist, at ørreden gyder på vandløbsstrækninger, hvor vandhastigheden om vinteren typisk 

ligger imellem 10 og 40 cm/sek med et optimum omkring 0,30 m/sek, jf. figuren nedenfor.  
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Det forventes derfor, at vandhastigheden på projektstrækningen om vinteren vil være optimal for 

ørredgydning. Det skal endvidere påpeges, at der allerede i dag er observeret betydelig gydeaktivi-

tet på projektstrækningen hvor faldet i dag er under 1 ‰, hvilket understøtter, at ørrederne vil kun-

ne gyde på den fremtidige projektstrækning.  

 

For at undgå eller begrænse risikoen for aflejring af fint materiale, når faldet kun ligger omkring 1 

‰, vurderes det nødvendigt, at der etableres sandfang på projektstrækningen til at opfange fint 

materiale som sand eller mudderpartikler, inden det føres nedstrøms til gydebankerne på projekt-

strækningen.  

 

Med projektet forventes det derfor, at projektstrækningen i fremtiden vil være velegnet som gyde- 

og opvækstområde for havørred. Dermed vil projektstrækningen bidrage til at sikre en større hav- 

ørredproduktion i Hundstrup Å vandsystemet til gavn for Havørred Fyn projektet.  

6.3 Tekniske anlæg - Afværgeforanstaltninger 

Der er ved udarbejdelse af dette notat foretaget en LER-søgning af tilstedeværelsen af ledningsan-

læg i og omkring projektstrækningen af Spangebækken.  

 

Ved lersøgningen blev der ikke fundet ledningsanlæg, der påvirkes af de foreslåede projekttiltag. 

Udførende entreprenør skal dog som en ekstra sikkerhed foretage en LER-søgning inden arbejdet 

iværksættes.  

Huse 

Ved Gundestrupvej har Spangebæk et forløb langs to ejendomme med bygningsmasse i tilknyt-

ning til vandløbet. Det vurderes at de foreslåede projekttiltag ved underføringen ikke påvirker til-

stedeværelsen af ejendommene.  

Øvrige forhold 

På det foreliggende grundlag vurderes det, at der ikke er øvrige tekniske anlæg, der påvirkes af 

projektet.  
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7 Budgetoverslag 
 

Det vurderes at projektet kan gennemføres ud fra beskrivelsen i dette notat, således at der ikke er 

behov for yderligere udarbejdelse af et detailprojekt.  

 

Anlægsomkostningerne, der er forbundet med at realisere projektforslaget kan overslagsmæssigt 

sættes til: 

 

  Forbrug Længde 

(m) 

Beløb (kr. 

ekskl. 

moms) 

Post Projekttiltag    

Arbejdsplads Arbejdsplads, etablering, drift   20.000 

Samlet udgift    20.000 

     

Plantning af rødel Plantning af rødel   5.000 

     

Samlet udgift    5.000 

     

Opgravning af vandløbs-

bund 

Opgravning af vandløbsbund/ 

afretning af brink 

400 m
3
 837 16.000 

 Genindbygning af jord * 400 m
3
  16.000 

Samlet udgift    32.000 

     

Udlægning af grus/sten Udlægning af gydegrus 150 m
3
 837 100.000 

 Udlægning af skjulesten 3 m
3
  2.000 

Samlet udgift     102.000 

     

Udskiftning af rørbro Udskiftning af rørbro Ø 1500 mm 6 25.000 

     

Samlet udgift    25.000 

     

Etablering af sandfang Etablering af sandfang 150 m
3
 20 10.000 

 Genindbygning af jord* 150 m
3
  10.000 

Samlet udgift     20.000 

     

Samlet udgift i alt    204.000 

*Prisen forudsætter at jorden kan genindbygges på markareal i tilknytning til projektområdet. Udgiften kan 

sænkes såfremt jorden alene opgraves og placeres i midlertidig deponi langs vandløbet, hvor lodsejerne 

efterfølgende selv bortskaffer jorden til genindbygning efter deres ønsker.  

 

De samlede omkostninger til realisering af projektforslaget indeholdende udbudsmateriale, tilsyn 

og anlæg skønnes således til:  

 

204.000 kr. 

 

Det forudsættes ved budgetfastsættelsen, at anlægsarbejderne gennemføres om sommeren i den 

tørreste periode.  

 

 


