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1. ARBEJDSPLADS 

1.1 Eksisterende forhold 

Det oprindelige fuglereservat i Bøjden Nor, som administreres af Fugleværnsfonden for Karen-

Krieger Fonden, omfatter strandvolden med strandeng syd og nord for Bøjden Færgehavn samt 

en smal bræmme af enge og bevoksede skrænter langs den sydlige bred af Noret. Fra parke-

ringspladsen ved havnen og på vejen til Dyndkrogen er der adgang til reservatet. Derfra har de 

besøgende normalt kun adgang til arealerne til fods enten på strandvolden eller ad en sti langs 

den bevoksede skrænt, der fører til to fugleskjul. Det meste af arealet er udlagt med permanent 

græs, som græsses af løsgående kvæg.   

 

På grundlag af en delvis finansiering fra EU LIFE+Nature er reservatet udvidet med inddragelse af 

de hidtil dyrkede arealer syd og øst for reservatet. I samarbejde med Fugleværnsfonden og Ka-

ren-Krieger Fonden har Faaborg-Midtfyn Kommune udarbejdet et projekt med udlægning af små 

vådområder, åbning af dræn, anlæg af vandhuller og nye trampestier som en del af de samlede 

naturforbedringer. Arbejderne udbydes i to entrepriser, Anlægsarbejder og Hegnsentreprisen. 

  

Nærværende SAB omfatter anlægsentreprisen 

Hegnene opsættes først, når anlæg af stierne under denne entreprise er afsluttet i henhold til ac-

cepten. 

 

 

1.2 Arbejdspladsforhold og adgangsveje. 

Arbejdsarealerne overdrages i den tilstand som de henligger på licitationsdagen.  

Entreprenøren har ikke adgang med maskiner til de eksisterende naturarealer langs Noret undta-

get for at etablere adgang til de to nye fugleøer og for oprensning af eksisterende vandhuller. 

Rydning af beplantning for adgang til fugleøerne må kun foretages af entreprenøren efter aftale 

med tilsynet og for entreprenørens egen regning. 

 

Entreprenøren må ved selvsyn orientere sig om de forhold, der kan influere på hans arbejde, idet 

ekstra krav på grund af manglende kendskab hertil vil blive afvist.  

 

Der må kun benyttes arbejdsarealer inden for projektområdet og adgangsveje som vist på Teg-

ning 1.01. Ved transport af jord fra udgravninger til indbygning i fugleøer og terrænhævninger 

skal kørsel ske ad et enkelt spor. Kørespor, som ikke er en del af de eksisterende markveje, skal 

gruppes og harves af entreprenøren efter arbejdets udførelse. 

 

Ved skader uden for det anviste projektområde og adgangsveje har entreprenøren den fulde er-

statningspligt for at planere og retablere græsdækket. 

 

Entreprenøren har ansvaret for og skal bekoste etablering og vedligeholdelse af nødvendig af-

spærring, skiltning m.v. i henhold til gældende lovgivning. 

 

Placering af materialer i depot til indbygning aftales i samråd med tilsynet. Depoter skal anlæg-

ges indenfor arbejdsarealerne og uden for de eksisterende naturarealer. Materialeopbevaring i 

området skal begrænses til det mindst mulige, og der skal anlægges så få depoter som muligt 

ved at planlægge samtidig udgravning og indbygning af jord og muld.  
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Arbejdsarealerne og transportveje skal ved afleveringen fremstå plane og jævne. Sporkøring i 

terrænet over 0,1 m høje / dybe skal udjævnes inden afleveringen. Der skal ikke sås græs på ar-

bejdsveje og terrænopfyldninger. 

 

Vejen til Dyndkrogen med grusbelægning og markvejen in på arealet er ikke dimensioneret til 

tung trafik. Det er entreprenørens ansvar at vælge transportmateriel, der ikke giver unødige ska-

der på grusvejene. Inden arbejdet påbegyndes skal entreprenøren ved fotoregistrering dokumen-

tere tilstanden af grusveje, for at friholde entreprenøren for ansvaret for allerede eksisterende 

skader og sporkøring af vejene.  

 

Anvendte adgangsveje, herunder offentlige veje og private fællesveje, retableres så de fremstår i 

samme stand som ved overdragelsen. Nødvendig vedligeholdelse og renholdelse af veje under 

arbejdets udførelse påhviler entreprenøren.   

 

Entreprenøren skal opstille arbejdsskur(e) i henhold til gældende lovgivning, som skal stilles til 

rådighed ved byggemøderne. På pladsen stiller bygherren ikke mulighed for tilkobling til el, vand 

og kloak til rådighed.  

 

Udover den faste arbejdsplads kan entreprenøren placere midlertidige skure og toiletvogne inden 

for projektområdet i umiddelbar tilknytning til arbejdsstederne. 

 

Byggepladsområdet skal til en hver tid fremstå ryddeligt. 

 

Det skal i løbet af arbejdsdagen være muligt at komme i telefonisk kontakt med byggepladsen, 

via telefon i skurvogn eller mobiltelefon.  

 

Museumsloven er gældende for det anlægsarbejde der skal finde sted. Der er registreret et en-

kelt fund inden for projektområdet, resterne af en stendysse på kanten af Noret tæt ved Dynd-

krogen. Eventuelle fund under arbejdets udførelse skal omgående anmeldes til Odense Bys Mu-

seer (tlf. 6551 4662) i henhold til AB 92 § 16. Gravearbejder for udgravning af paddehuller skal 

anmeldes til museet.  

 

Entreprenøren skal kunne tåle at arbejdet standses midlertidig og eventuelt må flyttes til et an-

det sted på projektområdet, mens undersøgelser pågår. Bygherren har informeret museet om det 

planlagte arbejde, men det påhviler entreprenøren at holde museet underrettet om tidsplanen for 

muldafrømninger og afgravninger, så museets inspektioner giver mindst mulig forsinkelse. 

 

 

1.3 Sikkerhedskoordinering 

Bygherrens forpligtelser i forhold til sikkerhed, herunder sikkerhedskoordinering og udarbejdelse 

af plan for sikkerhed og sundhed, samt afholdelse af sikkerhedsmøder m.m. overdrages af byg-

herren til nærværende entreprenør, som skal udpege en sikkerhedskoordinator til varetagelse af 

dette. 

 

 

1.4 Ledninger og kabler 

Ud over forsyninger langs vejene er bygherren ikke bekendt med ledninger i projektområdet.    

 

Entreprenøren skal søge oplysning om ledningernes nøjagtige placering inden gravearbejde i 

nærheden af ledningerne. 

 

 

1.5 Afsætning 

Bygherren opgiver koordinater og koter til centerlinien af terrænopfyldningerne.  

Paddehullerne afsættes på stedet med pæle efter prøvegravninger. 

 

Alle koter i projektet er opgivet DVR90.  
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1.6 Jordbundsforhold 

Uden for det oprindelige reservat består jorden i projektområdet af moræneaflejringer. I Lavnin-

gerne er morænen overlejret med tørveholdig jord. Området har været dyrket i omdrift indtil 

2011. 

 

1.7 Rydning af træer og buske – Passage af hegn 

For transport af jorden fra opgravning til opfyldning i Fugleø Syd kan det være nødvendigt at 

rydde buske og etablere et kørespor på skrænten. Placeringen af dette kørespor aftales med til-

synet ved opstartmødet. Køresporet udføres ved at fylde op med muld og jord fra udgravninger 

på det eksisterende terræn med græsbevoksning. Når arbejdet med øen er afsluttet fjernes op-

fyldningen ned til det oprindelige terræn. 

 

Da det må påregnes, at der er dyr i folden, skal entreprenøren ved at placere ledhuller med 

ledhåndtag i hegnet kunne holde folden lukket, når hegnet ikke passeres. Entreprenøren skal ud-

føre et permanent ledhul ved adgangen til hver af fugleøerne med stolper, ledhåndtag og jordka-

bel, som senere skal anvendes i driften. 
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2. NEDBRYDNING OG RYDNING 

2.1 Skærmvæg mod Noret langs stien  

En skærmvæg langs stien bestående af trykimprægnerede stolper (telefon- eller el-master) pr. 

ca. 2 m med bræddebeklædning, som lokalt er overfladebehandlet skal fjernes og deponeres lov-

ligt efter gældende regler. Stolperne optages i deres fulde længde. Den samlede længde er op-

målt til102 m. Materialerne bortkøres over marken. 

 

 

2.2 Eksisterende fangfold ved Bøjdenvej 

Adgangsvejen til Fugleø syd skal etableres langs vejdæmningen, hvor den eksisterende fangfold 

er placeret. Fangfolden skal fjernes og deponeres lovligt efter gældende regler. Stolperne opta-

ges i deres fulde længde. 
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3. JORDARBEJDER. 

3.1 Udgravning af paddehuller 
Paddehullerne skal forbedre forholdene for padder, specielt strandtudse og fugle på arealet. 
 
Paddehullerne skal endeligt placeres på grundlag af prøvegravninger på de mulige placeringer af 
de 5 paddehuller. Prøvegravningen udføres med rendegraver på timebasis. Rendegraveren an-
vendes også til søgning efter dræn. 
 

Paddehullerne graves ca. 0,3 – 0,5 m dybe under den laveste kant. Søerne skal udgraves i natur-

lige former med en vandflade på 500 – 1000 m2. Anlæg på bredderne udføres på mellem 1:5 og 

1:10. Udgravningen skal ske under ledelse af bygherrens paddeekspert. Udgravningen og trans-

port af den opgravede muld og råjord betales i regning i henhold til de tilbudte enhedspriser. 

 

Ved udgravningen kan der findes gamle drænrør. Eksisterende drænledninger skal blokeres ved 

opgravning af 3 m drænledning og tilfyldning med moræneler. Opgravede drænrør bortkøres og 

deponeres på genbrugspladser efter gældende regler.  

 

Der skal ikke udlægges muld på skråningerne. På den nordlige bred leveres og placeres sten 100 

/ 200 mm og sand i 200 – 300 mm tykkelse og 4 -6 m bredde. Principsnit i paddehuller er vist på 

Tegn. 2.01. 

 
Ved udgravning af paddehullerne skal muldjord køres til de lave terrænopfyldninger, hvor det 
fordeles og planeres. Overskydende muldjord placeres i depot nær de arealer, der er valgt til ud-
gravning af råjord til fugleøerne. 
 
Moræneler og sekundært den mindst sandede del råjorden kan anvendes til indbygning i 
fugleøerne. Ved udgravningen af søerne placeres råjorden i depot på omdriftsjorden ved tilkør-
selsvejen til øen.  

 

Ved afregningen af jordarbejderne med udgravning af paddehuller medregnes maskintimer til 

udgravning og transport af muld og råjord til depoter på indbygningsstedet. Indbygning af jorden 

indregnes i prisen for terrænhævninger og anlæg af øer. Prisen for søerne skal desuden omfatte 

afsætning, afretning i foreskrevne profiler. 

 

 

3.2 Oprensning af vandhuller nord for færgehavnen 
På strandengen nord for færgehavnen skal 3 tilgroede vandhuller oprenses. 
Oprensningen udføres ved at skrabe vegetationen med de underliggende slamlag af i ca. 0,1 m 
dybde. Desuden skal et mindre vandhul på strandengen øst for Noret oprenses. Tilsynet vil på 
stedet følge og dirigere det nøjagtige omfang af oprensningen. Det opgravede materiale bortkø-
res til udlægning på jorden øst for Noret, hvor der er sket udgravning til fugleøerne. 
Adgangen til området kan ske af sporet over engen, enten fra øst eller fra stranden, hvor der 
skal lave en midlertidig passage gennem hegnet. 
Ved afregningen af arbejderne med oprensning af vandhuller medregnes maskintimer til udgrav-
ning og transport af oprenset materialet til udlægning på de hidtil dyrkede arealer eller i afgrav-
ning for fyldjord til fugleøerne. 
 
 

3.3 Afgravning for ny sø 

Der etableres en ny sø i lavningen i områdets sydøstlige del ved at afbryde det lokale drænsy-

stem og omlægge det rørlagte vandløb til et afskærende dræn 4 m fra skel, som beskrevet under 

Arbejder med rør. Jordarbejdet omfatter afgravning af muld og tørvejord i lavningen, transport 

og deponering i terrænhævninger eller i afgravning for fyldjord til fugleøerne. Afgravningen inden 

for terrænkoten + 8,25 m vil omfatte ca. 1.500 m2 med 0,3 – 0,6 m muld og tørvejord. Kanten 

afrettes med et anlæg på ca. 1:6. 
 
 

3.4 Terrænreguleringer for tilbageholdelse af overfladevand 

Nærværende afsnit beskriver terrænreguleringer i lavninger, der skal tilbageholde vinterens af-

strømning, indtil den fastsatte overløbskote er nået. På grundlag af højdemodellen er overløbet 

over terræn fra søerne fundet. De ønskede blokeringer er vist på Tegning 1.01. Koten på de en-

kelte reguleringer er anført nedenfor sammen med den omtrentlige længde. 



6 

 

 

 

Terrænregulering nr.1  

Opfyldes til kote + 3,15 m med en omtrentlig længde på 40 m 

Terrænregulering nr. 2,  

Opfyldes til kote + 4,15 m med en omtrentlig længde på 90 m  

Terrænregulering nr.4,  

Opfyldes til kote + 3,25 m med en omtrentlig længde på 70 m  

 

Terrænregulering nr.5,  

Opfyldes til kote + 2,15 m med en omtrentlig længde på 85 m  

 

Terrænregulering nr.6,  

Opfyldes til kote + 4,00 m med en omtrentlig længde på 55 m  

 

Terrænregulering nr.7,  

Opfyldes til kote + 4,75 m med en omtrentlig længde på 40 m  

 

Terrænregulering nr.8,  

Opfyldes til kote + 2,15 m med en omtrentlig længde på 70 m  

 

De beskrevne terrænhævninger skal udføres med en lerkerne fra underside af mulden til 0,10 m 

under overside terrænreguleringen i min. 1,0 m bredde. Lerkernen komprimeres i 0,3 m lag med 

gravemaskinens skovl eller ved kørsel med larvebånd Der opfyldes med afgravet muldjord på si-

derne og over lerkernen, så terrænhævningen bliver 3 – 5 m bred med hældning 1:3 mod noret 

og 1:5 / 1:10 mod vådområdet. Terrænhævningen udføres med varieret bredde og hældning in-

den for de givne grænser, så naturlige terrænformer opnås. Principsnit i terrænreguleringer er 

vist på Tegn 2.01. 

 

Overløb fra de lavvandede søer langs det eksisterende sydlige skel udføres med en brønd til det 

eksisterende dræn, se afsnit om Arbejder med rør. Overløb fra terrænregulering 6 og 7 udføres 

som et 2,0 m bredt overløb erosionssikret med 100 mm singels 32 – 64 mm i en overløbskote, 

der er 150 mm under koten til terrænopfyldningen. Erosionssikringen regnes udført i 5 m længde 

i gennemsnit. 

 

 

3.5 Udgravning af nyt vandløb 

Ved åbning af dræn nr. 4 graves et nyt vandløb til den fremtidige lavvandede sø i lavningen og 

derfra videre til udløbsbrønden. Vandløbet starter 0,10 m under udløbskoten fra det nye drænrør 

og udgraves derefter til ca. 0,3 m under terræn med en bundbredde på 1,0 m og anlæg 1:3 på 

siderne. Den afgravede jord kan anvendes til terrænreguleringer eller placeres i udgravningen til 

råjord for fugleøen. 

 

 

3.6 Udgravning af fyldjord i projektområdet 

Hvis der er underskud af egnet råjord til opfyldning af fugleøerne kan entreprenøren vælge at 

udgrave råjord i projektområdet. Placeringen af udgravningen aftales med tilsynet. Muldjorden 

afrømmes før udgravning af råjord, så der ikke blandes muld i råjorden. 

 

De(t) udgravede hul(ler) anvendes til at placere uegnet fyld fra anlægsopgaverne og oversky-

dende muldjord. Opfyldningen afsluttes med min 0,10 m muldjord. 

Efter opfyldning afrettes terrænet i naturlige former. Såfremt der er underskud af fyld, udformes 

udgravningen som en sø med flade skråninger, men afdækket med muld. 

 

 

3.7 Tilkørt fyldjord 

Hvis der er underskud af råjord til opfyldning af fugleøerne kan entreprenøren ligeledes vælge at 

tilkøre råjord til projektområdet i stedet for at udgrave jorden i projektområdet. Entreprenøren 

skal i så fald selv finde egnet fyld og lave aftaler med de mulige leverandører af råjord. Tilkørt rå-

jord skal være uforurenet jord fra landbrugsarealer eller med dokumentation for forureningskon-
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trol. Enhedspriserne for indbygning af egnet fyld skal indeholde alle udgifter til levering, kontrol 

og indbygning af tilkørt fyld. Overskydende muldjord skal i så tilfælde fordeles jævnt ud på høj-

jorden i maksimalt 0,3 m tykkelse. 

Der må ikke tilkøres muldjord til fugleøerne. 

 

 

3.8 Kontrolmålinger 

Entreprenøren udfører kontrolmåling af arbejderne med terrænreguleringer med 1 måling af ter-

rænopfyldningen pr. 20 m. 
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4. OPBYGNING AF FUGLEØER I NORET 

4.1 Generelt 

Med henblik på at sikre vadefuglene bedre ynglemuligheder etableres to fugleøer i Noret tæt på 

kysten. Adgangen til øerne kan ske ved kørsel på den eksisterende sandbund i en dybde på ca. 

0,40 m ved Fugleø Syd og 0,15 m ved Fugleø Nord. 

Alternativt kan der udføres en midlertidig dæmning, som skal fjernes efter færdiggørelse af øen 

eller et vadested af det stenmateriale, der efterfølgende skal anvendes til erosionssikring af øer-

nes eksponerede kyst. Endeligt kan det være muligt at anvende mobile transportbånd fra kysten 

til øen. 

 

Vandstanden i Bøjden Nor er i august – september normalt i nærheden af +/- 0,0 m afhængigt af 

nedbørsforholdene. 

 

Øerne skal opbygges af råjord, helst moræneler. Sandet råjord kan indbygges i bunden og på in-

dersiden af øen. Der må ikke tilkøres muldjord til øerne. 

 

Arbejdet afsluttes med rydning og retablering af de anvendte adgangsveje. 

 

 

4.2 Fugleø Syd 

Fugleø Syd ved fugleskjulet skal anlægges på en bund i kote ca. – 0,40 m og vil blive påvirket af 

bølger fra vest – nord. Øens form er bestemt af denne påvirkning.  

Kysten mod vest – nord udføres med en hældning på 1:10. for at reducere erosion af denne side 

af øen skal der udlægges et lag på 150 mm af sten 32 – 100 mm således, at der på denne side af 

øen vil bliv en naturlig stenstrand. 

Stenstranden udføres mellem kote 0,0 og op til + 0,60 m. 

Afgrænsningen af stenstranden udføres som et stenrev fra kote + 0,60 m til naturlig havbund 

med lidt større sten 100 – 200 mm i 1 m bredde og med oversiden ca. 0,10 m over stenstanden. 

  

 

På bagsiden af øen ind mod land udføres kysten med hældning 1:6. 

 

I læ af øen kan der udlægges overskydende materiale fra dæmningen, så der bliver en lavvandet 

vade i kote +- 0,0 m, men ikke nærmere end 20 m fra den nuværende kystlinje. 

 

Øens areal er ca. 545 m² i kote 0,0 og 80 m² i kote + 0,60 m. 

I kote – 0,40 m er arealet ca. 930 m². 

Det giver et volumen på ca. 456 m³. 

 

 

4.3 Fugleø Nord 

Fugleø Nord i hjørnet ved vejdæmningen skal anlægges på en bund i kote ca. – 0,10/ - 0,15 m. 

Den vil blive påvirket af bølger fra syd – vest. Øens form er bestemt af denne påvirkning og ud-

formet, så der kan laves en vade i lagunen bag øen. Vaden udføres i kote + 0,10 m nærmest øen 

til - 0,0 m ved kanten. For at rævesikre øen skal der uddybes en 10 m bred rende til kote – 0,40 

m ind mod land og mod dæmningen. Sandet kan bruge i vaden og indbygges nederst i øen, så 

sandet uden for vaden afdækkes med moræneler. 

Øen udføres med anlæg og med stensikring som Fugleø Syd på kysten mod vest – syd. 

 

Øens areal er ca. 650 m² i kote 0,0 og 100 m² i kote + 0,60 m. 

I kote – 0,10 m er arealet ca. 760 m². 

Det giver et volumen på ca. 276 m³. 

 

 

4.4 Kontrolmålinger 

Entreprenøren udfører kontrolmåling af arbejderne med fugleøerne med målinger pr. 20 m langs 

kysten med den aktuelle vandstand og pr 10 m langs kanten i kote  

+ 0,60 m. 
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5. STIER OG PARKERING 

5.1 Parkeringsplads 

Ved indkørsel til markvejen fra Dyndkrogvej anlægges en parkeringsplads med mulighed for op-

stilling af borde. Pladsen anlægges 10 m fra Dyndkrogvej på sydsiden af markvejen. Parkerings-

pladsen er vist på tegn. 1.13. 

 

Der afrømmes 20 cm muld på en 15 m lang og 10 m bred P-plads fra markvejen. 

Belægningen opbygges som en 150 mm singels-macadam med ca. 2 cm overskud af grus på 

oversiden. Belægningen afrettes med terrænets fald mod sydvest. 

 

Sten 32 – 64 mm udlægges i to lag som fyldes med grus 0,25 – 4 mm ved vanding og kompri-

mering. Tolerance på færdig belægning max 30 mm på 3 m retskede. Den eksisterende markvej 

afrettes med grus frem til og med opholdsarealet. 

 

Vest for parkeringen afrettes mulden på et opholdsareal på 5 x 15 m, som forbindes med stien 

langs skel. 

 

Øst og syd for parkeringsarealet og vest for opholdsarealet opbygges en vold af muld med en 

højde på 0,50 m i 1 m bredde og skråninger med anlæg 1:2. Supplerende muld kan tilkøres fra 

udgravning af paddehuller. 

 

 

5.2 Stier 

Nye stier udlægges som græsstier i 3,0 m bredde. Stierne harves, planeres og tromles let. Stier-

ne tilsås med græs i en slidstærk blanding, som til boldbaner. 

 

Stien langs det sydlige skel med stendiget anlægges langs kant af diget og ca. 1,0 m fra skel, 

hvor der ikke er dige. 

 

Stien langs Dyndkrogvej anlægges fra kant af grøften og 3 m ind på marken. 

 

Stien fra markvejen til diget mod syd anlægges med naturlige sving på den højeste del af terræ-

net. 

 

Fra Kalveørevej anlægges stien til stranden langs ydersiden af det kommende hegn. Der må på-

regnes rydning af tang og opskyllet materiale ved denne sti. 

Her skal der tilføres grus i 2 m bredde og gennemsnitligt 0,10 m tykkelse. Der skal ikke sås græs 

på denne sti. 

 

Den eksisterende sti mellem de to fugleskjul nedlægges, når de nye stier er etablerede. Stien 

pløjes op og efterlades uplaneret, så den ikke frister til uautoriseret passage. 
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6. ARBEJDER MED RØR 

6.1 Søgning efter dræn 

I forbindelse med prøvegravningen for paddehuller udføres der søgning efter dræn og frigravning 

af drænrør samt indmåling med GPS af fundne rør. Der søges efter rør på de anviste steder. 

Søgning af dræn langs skel mod syd skal ske 5 m fra skel og 4 m fra stendiget, så der ikke gra-

ves i den kommende sti. Under søgningen kan tilsynet ændre, tilføje eller sløjfe søgninger. Når 

der er fundet og frigravet et dræn retableres søgegrøften, men udgravningen til drænrøret efter-

lades for senere optagning / åbning af dræn. 

 

Søgning efter dræn, frigravning og retablering af søgegrøfter betales med de tilbudte timepriser 

for rendegraver. Overskydende jord efterlades ved udgravningen til senere transport sammen 

med åbning af dræn. 

 

Frigravede drænrør indmåles med GPS. 

 

 

6.2 Åbning af dræn 

Frigravede dræn åbnes til udløb i terræn ved at udføre en vandret 0,5 m bred grøft 0,20 m under 

drænets bundkote og ud til udløb over terræn. Grøften udføres med anlæg 1:3 på siderne. Der 

udlægges ikke muld i grøften eller på kanten. 

 

Ved dybtliggende dræn kan der udføres et dykket udløb til en 315 mm drænbrønd i grøften, som 

i bunden af grøften forsynes med en betonkegle med kuppelrist. 

 

Muldjord fra opgravningen kan deponeres i terrænreguleringer eller i udgravning for råjord. Rå-

jord kan indbygges som kerne i terrænopfyldningerne eller i øerne. 

 

Det eksisterende dræn nr.1, 2 og 3 åbnes til en åben rende 7 m fra diget. 

Dræn nr. 3 kan dog alternativt blive erstattet af et tæt rør, se Afsnit 7.2 

Dræn nr. 5 åbnes og erstattes i lavningen i kote + 8,50 m af et tæt 110 mm PEH rør, så der kan 

etableres et paddehul uden dræntilløb. Det nye rør åbnes nedstrøms lavningen i terrænkote + 

8,00 m 

 

Dræn nr. 7 åbnes omkring terrænkote + 8,0 m. 

 

 

6.3 Nye afløb fra vådområder til eksisterende dræn 

Drænvand må ikke ledes ud over de eksisterende enge. Ved skel til engen udføres derfor en ter-

rænregulering, som opsamler overfladevandet fra åbne drænledninger. Der placeres et afløb i 

forsiden af terrænreguleringen. Afløbet udføres som en Ø 315 mm drænbrønd med låg 250 mm 

over det ønskede vandspejl og med en 100 mm høj udskæring over 90 ° i den ønskede over-

løbskote. Drænbrønden placeres over det eksisterende dræn med afløb til drænet. Afløbet er vist 

på Tegn. 2.01. 

 

Overløbskoten i søerne foran terrænreguleringerne skal være som følger: 

 

Terrænregulering nr. 1:  + 3,00 m 

Terrænregulering nr. 2:  + 4,00 m 

Terrænregulering nr. 3:  + 3,10 m 

Terrænregulering nr. 4:  + 2,00 m 

Terrænregulering nr. 5:  + 2,00 m 

Terrænregulering nr. 8:  + 2,00 m 

 

Den nye sø i lavningen i kote + 8,0 m forsynes med en overløbsbrønd i kote + 8,15 m. Brønden 

tilsluttes til det nye afskærende dræn med en tæt 110 mm ledning. 
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6.4 Omlægning af eksisterende dræn 

Det eksisterende dræn 4 omlægges på en strækning, så det i stedet for at passere lavningen i 

kote + 8 føres mod vest som et nyt afskærende dræn placeret 4,0 m fra skel med 3 ‰ fald til 

terrænkote + 8,0 m, hvor det ledes til udledning til et nyt vandløb i terræn. Der regnes med 160 

mm drænledning med kokosbevikling med tilslutning ved tilløbet. Det eksisterende dræn opgra-

ves og fjernes de første 3 m fra tilslutningen af det nye dræn og i terræn ved kote + 8,0 m.. 

 

Det eksisterende dræn nr. 5 opgraves og erstattes med et tæt PEH Ø 110 mm rør under padde-

hullet til udløb i en grøft i terrænkote ca. 8,0 m. Det nye rør lægges med 3 ‰ fald. 

 

 

6.5 Nyt afløb fra brønd på naboareal 

En lavning på naboarealet i kote + 4,25 m afvandes via en brønd i skel til dræn nr. 4. For at 

undgå påvirkning af denne lavning udføres et nyt tæt 110 mm PEH-rør fra det eksisterende udløb 

fra brønden med størst muligt fald til udløbsbrønden for dræn nr. 4. Det eksisterende udløbsdræn 

opgraves og fjernes de første 3 m både fra brønden ved skel og fra udløbsbrønden. 

 

 

6.6 Sløjfning af dræn 

En brønd med lokale dræn i lavningen i kote + 8,0 m ved dræn nr. 4 sløjfes. Desuden afbrydes 

dræn nr. 4 ved udløbet fra lavningen, så denne lavning i fremtiden kun afvandes til det nye af-

skærende dræn langs skel. 

 

En brønd med lokale dræn i lavningen i kote + 4 ved dræn nr. 4 sløjfes. Desuden afbrydes dræn 

nr. 4 ved udløbet fra lavningen, så denne lavning i fremtiden kun afvandes af det nye vandløb. 

Dræn nr. 4 afbrydes desuden inden indløbet til den nye overløbsbrønd. 

 

Dræn nr. 6 afbrydes ved skel til engen 

 

De frigravede dræn nr. 5 og 7 afbrydes på en strækning ved frigravningerne. Der optages 3 m 

dræn og tilbagefyldes med lerjord. 

 

Det kan desuden besluttes at afbryde dræn mellem de foretagne frigravninger ved optagning af 3 

m dræn. 
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7. EVENTUELLE YDELSER. 

7.1 Generelt 

De under dette punkt nævnte ydelser vil kun blive anvendt efter ønske og nærmere aftale med 

tilsynet. 

 

Timepriserne anvendes kun, såfremt der ikke i tilbudslisten er enhedspriser på de ønskede mer- / 

eller mindre-ydelser. 

 

Mængderne kan variere + 200 % /- 100 %. 

 

 

7.2 Mulighed for at omlægge dræn nr. 2 

Muligheden for at omlægge dræn nr. 2, så drænvandet ledes til det større vådområde ved dræn 

nr. 3 undersøges. 

 

Dette vil omfatte følgende arbejder: 

Ny drænbrønd Ø 1,25 m umiddelbart nord for markvejen Dyndkrogen med tilløb fra stenkisten 

under vejen. Den eksisterende drænledning 2 tilsluttes brønden. Desuden tilsluttes en ny 160 

mm drænledning til brønden 0,20 m under (ca. kote + 8,0 m) det eksisterende drænudløb. Det 

nye dræn på ca. 200 m føres med min. 1,0 m jorddækning mod nord til skel under stendiget til 

udløb i kote + 4,15 m i en fordelerkanal med 0,50 m bundbredde ca. 0,5 m under terræn og an-

læg 1:3 på skråningerne. 

Kanten af kanalen følger kote + 4,25 m over ca. 150 m. Kanalen forsynes med 5 overløb af kant-

sten og fliser som vist på Tegn.2.02. 

 

Dræn nr. 3 fra naboens lavning i kote + 4,50 m afbrydes med en drænbrønd Ø 315 mm umid-

delbart nord for diget. Fra denne brønd udføres et 60 m langt tæt 110 mm PEH rør med 2 ‰ 

fald til udløb 0,5 m under terræn i en ny grøft med udløb til den nye sø. 

 

 


