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1 Indledning og formål 

Privat hospitalet Mølholm, ejet af investeringsfonden Kirkbi, har erhvervet godt 16 ha jord i den nordøstlige del af 

Vejle, øst for Sysselvej svarende til matrikel 22p Bredballe By, Bredballe, 34 og 12c Bredal By, Engum. Kirkbi er gået i 

gang med processen vedrørende projektering og byggemodning af området, som skal indeholde det fremtidige Pri-

vat Hospital Mølholm. Området er en del af en større lokalplanudpegning udlagt til erhvervsområde. 

En del af området omkring det nye hospital, skal udlægges til rekreativt grønt område. I området løber i dag et rørlagt 

privat vandløb, som skal genåbnes i forbindelse med byggemodningen.  

Nærværende ansøgning beskriver reguleringsprojektet for genåbning af det rørlagte vandløb. Ansøgningen er udar-

bejdet i henhold til §12 i BEK nr. 834 af 27/06/2016 om ”vandløbsregulering og -restaurering m.v.”.  

Bygherre er Kirkbi A/S v/Morten Pedersen. Kontaktperson vedrørende ansøgning er Pernille Brandt Poulsen, NIRAS, 

tlf.: 40 28 78 46, mail: pbp@niras.dk  

 

Figur 1.1: Placering af projektområde øst for Syselvej. Området er markeret med rød polygon. Baggrundskort SDFE Skærmkort /7/ 

mailto:pbp@niras.dk
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Nærværende ansøgning er udformet på baggrund af følgende materiale: 

 Dialog med myndighed og deres kendskab til vandløbet og oplandet hertil 

 Besigtigelse af projektområdet d. 2. februar 2022 

 Indmåling af dræn og brønde i januar 2022 

 Offentlige tilgængelige miljø- og plandata 

 Analyser i SCALGO Live  

 Anlægsplan for bygninger, befæstede arealer mm. for PHM 

 

2 Eksisterende forhold 

Vandløbet er privat og der er derfor ikke tilknyttet et regulativ til vandløbet. Der findes derfor ingen nøjagtige beskri-

velser af bl.a. dimensioner, faldforhold og vedligeholdelsespraksis. Dimensioner baserer sig derfor på opmåling og 

den angivne stationering svarer til længden på det opmålte vandløb. 

På besigtigelsesdagen var projektområdet generelt meget vandlidende og der stod flere steder vand på terræn, til 

trods for at området skråner mod syd og ikke ligger i et lavbundsområde. Grundvandet stod ca. 0,5 meter under ter-

ræn, hvilket fremgik af prøvegravninger i området.  

Vandløbet udspringer fra den vestlige del af skoven Bredal Kær, hvor afvandingsgrøfter i skoven afvander. Her ud 

over afvander i alt to regnvandsbassiner til den ene grøft nord for projektområdet. Bassinerne modtager vand fra 

boldbanerne nord for projektområdet.  

Vandløbet er fritløbende i skel mellem matrikel 34 Bredal By, Engum og 20c Bredballe By, Bredballe på den øverste 

del af strækningen indenfor projektområdet svarende til de første 100 meter. Vandløbet har her en bundbredde på 

omkring 0,5 meter og et anlæg på ca. 1:2. Herfra løber vandet i en betonbrønd, hvor det fortsætter i et rørlagt forløb i 

skel i fra st. 100 meter til st. 135 meter. Rørdiameteren er ukendt. Det gamle og åbne forløb af vandløbet er fortsat 

synligt ovenpå røret og anvendes til afledning af vand i tilfælde af at brønden tilstopper eller ikke kan bortlede vandet.  

Fra st. 135 meter løber det rørlagte vandløbet udelukkende indenfor projektområdet, hvor det længere nedstrøms 

formodes at løbe i en brønd i st. 245 meter, som har overløb til et åbent forløb. Brønden var på dagen for opmåling 

og ligeledes på besigtigelsesdagen vanddækket og ikke tilgængelig.  Der er i st. 245 et lille åbent tilløb fra øst med et, 

på dagen, ganske lille vandbidrag til trods for stor vandmætning af jorden og forudgående regnfuld periode. Tilløbet 

vurderes mest af alt at være tilstrømmende grundvand. Der er ikke fundet nogle rørtilløb til grøften/tilløbet. 

Det åbne forløb fortsætter frem til st. 270, hvor det atter løber i rør (Ø200 mm).  Vandløbet har på det åbne stræk en 

bundbredde på omkring 0,5 meter og et anlæg på ca. 1:1. Fra st. 270 fortsætter det rørlagte vandløb ned til udløb af 

projektområdet i st. 550 meter. Der er fire brønde på strækningen fra st. 270 og frem mod st. 550. Brøndene ligger 

godt  1,5 meter under terræn og er placeret i hhv. st. 423, 442, 517 og 546. Der er et mindre tilløb til brøndene i hhv. 

st. 423 og st. 517. Tilløbene er dræn, som i dag afvander den vestlige del af projektområdet. Se Figur 2.14 for oversigt 

over eksisterende forhold. 

Det rørlagte vandløb fortsætter ca. 750 meter nedstrøms for herefter at løbe ud i Bybækken. 
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Figur 2.1: Grundvandsstand i et af prøvegravningshullerne indenfor projektområdet. Kilde: NIRAS A/S 

 

Figur 2.2: Udløb til grøften fra det nordligste regnvandsbassin. Kilde: Geopartner 
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Figur 2.3: Udløb til grøften fra det sydligste regnvandsbassin. Kilde: Geopartner 

 

Figur 2.4: Sammenløb af de to afvandingsgrøfter/vandløb i skoven i den nordvestligste del af projektområdet. Kilde: NIRAS A/S 
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Figur 2.5: Kig mod syd ned langs vandløbet i den nordvestlige del af projektområdet. Vandløbet løber her i skel. Kilde: NIRAS A/S 

 

 

Figur 2.6: Betonbrønd hvori vandet fra det åbne vandløbet løber ned i st. 100 meter, hvorefter vandløbet fortsætter som rørlagt. Rørdiameter ukendt.. 

Kilde: NIRAS A/S 
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Figur 2.7: Kig mod nord/opstrøms langs grøften og dermed det gamle og åbne forløb af vandløbet. Det rørlagte vandløb ligger under traceet. Traceet 

er formentlig bibeholdt i tilfælde af at betonbrønden ikke kan aflede vandet. Kilde: Geopartner 

 

Figur 2.8: Brønden i st. 245 meter, som på besigtigelsesdagen og opmålingsdagen lå under vand. Kilde: NIRAS A/S 
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Figur 2.9: Indløb i rørlagt strækning st. 270 meter fra det mellemliggende åbne forløb af vandløbet. Kilde: NIRAS A/S 

 

Figur 2.10: Brønd st. 423 meter. Mindre tilløb fra venstre. Kilde: Geopartner  
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Figur 2.11: Brønd st. 442 meter. Kilde: Geopartner 

 

Figur 2.12: Brønd st. 517 meter. Mindre tilløb fra venstre. Kilde: Geopartner 
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Figur 2.13: Brønd st. 546 meter. Kilde: Geopartner 
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Figur 2.14: Oversigtskort over det eksisterende vandløb indenfor projektområdet. Orto: 2021/7/ 

Dimensionsskema for det eksisterende vandløb fremgår af tabel Tabel 2.1 og er udarbejdet på baggrund af den for-

udgående opmåling i januar 2022. 
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Tabel 2.1: Dimensionsskema for det eksisterende vandløb.  

Station Bundkote Bundbredde [m] /rørdia-

meter [mm] 

Fald 

[pro-

mille] 

Bemærkninger 

0 89,42 * * Umiddelbart efter sammenløb af de to nordlige 

grøfter som afvander skov og baner 

  0,4 - 0,8 14,5  

100 87,97 * * Bundkote i grøft ved indløb i betonbrønd. Rørdia-

meter ukendt. 

  Ukendt 6,7 Faldet er et udtryk for faldet mellem de to åbne 

grøfter og ikke den rørlagte strækning.  

245 87 * * Bundkote i grøft ved siden af brønd. Brønd ikke til-

gængelig. 

  0,4 – 0,8 4,0  

270 86,9 * * Indløb i rørlagt strækning  

   12,2  

423 85,04  * Brønd  

   3,7  

442 84,97 Ø200 * Brønd  

   14,4  

517 83,89  * Brønd  

   6,2  

546 83,71 * * Brønd (umiddelbart nedstrøms herfor er udløb fra 

projektrådet) 

 

3 Historisk 

Det rørlagte vandløb er et hoveddræn som historisk har afvandet dele af skoven Bredal Kær om det omkringliggende 

landbrugsjord. Drænet ligger i oplandet til til Bybækken, som drænet afvander til. Bybækken har videre udløb ud i 

Vejle Fjord. Vandløbet er formentligt et resultat af den omfattende historiske afdræning af landbrugslandet i Danmark 

og har oprindeligt og naturligt været en mindre og delvist diffust strømmende overfladenær bæk.  

Drænet og de åbne delstrækninger kan genfindes på gamle målebordsblade optegnet mellem 1842 – 1899 og på hi-

storisk luftfoto fra 1954. Se Figur 3.1 og Figur 3.2.  
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Figur 3.1: Historiske målebordsblade viser drænets placering dels indenfor projektområdet (rød polygon), hvor lavningen hvori drænet ligger fremgår. 

Desuden ses det nedstrømsliggende forløb frem til udløb i Bybækken nederst på figuren. /7/ 
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Figur 3.2: Drænets forløb kan fornemmes på luftfoto fra 1954, hvor placering ses som en lys linje ned langs de to ejendomme i den vestlige del af pro-

jektområdet (rød polygon). Det nedstrømsliggende forløb kan anes som en mørk kontur, som løber ned til Bybækken nederst i figuren /7/ 

 

4 Opland og afstrømning 

Oplandet til vandløbet er bestemt ud fra oplandsanalyse udført i SCLAGO Live og er opgjort til 0,40 km2 eller 40 ha. 

Oplandsanalysen i SCALGO bør altid anses som en vurdering. Dræn krydser ofte oplandsgrænser og afspejler ikke 

nødvendigvis det topografiske opland. Endvidere kan der være hydrauliske sammenhænge, som ikke er overført til 

højdemodellen anvendt til oplandsanalysen. Oplandet kan derfor være hhv. større og mindre end den vurderede af-

grænsning. 
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Figur 4.1: Udbredelsen af oplandet (lyserød) til det rørlagte vandløb opgjort til 0,40 km2. Projektområdet er afgrænset som en rød polygon. Orto: 

2021/7/ 

Oplandet udgøres primært af landbrugsjord og skov samt en del af boldbanerne nord for projektområdet. Oplandet 

består af moræneler/sandblandet lerjord, se Figur 4.2.  

Afstrømningen fra vandløbet er ikke målt på noget tidspunkt. I ”Vejledning om dræning” fra 1946 anbefales det at ho-

veddræn i Jylland dimensioneres og anlægges, således de er i stand til at aflede maksimalafstrømningen, hvilket i vej-

ledningen defineres som 1 l/s/ha eller 0,01 l/s/km2 /6/.  

Det vurderes derfor på baggrund af oplandsstørrelsen og anbefalingerne fra vejledningen fra 1946 at den naturlige 

afstrømning i vandløbet ved udløb fra projektområdet maksimalt er omkring 40 l/s. Hertil kommer tilledning fra de to 

regnvandsbassiner. Der var på besigtigelsesdagen en estimeret vandføring i vandløbet på ca. 10-15 l/s i den sydlige 

del af projektområdet. Jorden var på besigtigelsesdagen vandmættet og med megen nedbør i dagene forinden. Der 

var ikke umiddelbart tegn på at brinker og vandløbsnære arealer i den nordlige og åbne del af vandløbet havde væ-

ret oversvømmet.  
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Figur 4.2: Oversigtskort som viser udbredelsen af hhv. jordbundstypen (sandblandet lerjord(moræneler), samt projektområdet (rød) og oplandet til det 

rørlagte vandløb (blå). Enkelte områder i området er ikke kortlagt. Baggrundskort: Ortofoto forår 2021 /7/ 

5 Planforhold 

5.1 Plan og beskyttelseslinjer 

Byggemodningsområdet er en del af et større område, som jf. kommuneplanen er udpeget som erhvervsområde. Det 

er desuden vedtaget at nedlægge en højspændingsledning i den østlige grænse af projektområdet. Dette berører 

dog ikke projektet vedrørende omlægning af det rørlagte vandløb. En del af projektområdet (nord) er endvidere ud-

peget som potentiel økologisk forbindelse. Store dele af skoven Bredal Kær er allerede vedtaget som økologisk for-

bindelse. 

I den nordlige matrikelgrænse løber et beskyttet dige. Diget ligger ikke indenfor området, hvor vandløbet skal om-

lægges/genåbnes. En større del af projektområdet er omfattet at skovbyggelinjen og ligger desuden indenfor kyst-

nærhedszonen /1/.  

En større del af projektområdet er udpeget til ikke fredet fortidsmindeareal under betegnelsen grube, datering: jernal-

der /1/. 

5.2 Vandområdeplaner 

Det rørlagte vandløb afvander ned til Bybækken, som jf. gældende vandområdeplaner 2015 – 2021 er målsat til god 

økologisk tilstand, se Figur 5.1. /2/. 
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Den nuværende samlede økologiske tilstand for Bybækken er vurderet til ringe grundet tilstanden for fisk. Tilstanden 

for DVFI er god økologisk tilstand. Tilstanden for makrofytter er ukendt, se Figur 5.2. Den kemiske tilstand er ukendt.   

Der er derfor ikke målopfyldelse i Bybækken /3/. 

Genåbning af det rørlagte vandløb skal ske således at det ikke forringer tilstanden for nedstrøms liggende vandområ-

der herunder Bybækken, samt at projektet hindre målopfyldelse om god økologisk og kemisk tilstand.  

 

Figur 5.1: Miljømål om god økologisk tilstand for Bybækken. Kilde: Miljøstyrelsen /2/. 
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Figur 5.2: Økologisk tilstand for Bybækken nær projektområdet. Kilde: Miljøstyrelsen/3/  

5.3 Naturbeskyttelse og bilag IV arter 

Der findes en enkelt sø omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 indenfor projektområdet, samt en række mindre søer i 

skoven Bredal Kær. Se Figur 5.3.  

Godt 2,5 km sydøst for projektområdet ligger Natura 2000 område nr. 78 ”Skove langs nordsiden af Vejle Fjord”. Om-

rådet udgøres af hhv. habitatområde nr. 67 af samme navn og fuglebeskyttelsesområde nr. 45 ” Skovområde ved 

Vejle Fjord”, se Figur 5.4. Projektområdet har ingen hydrologisk kontakt til Natura 2000 området og det ligger i en 

sådan afstand til Natura2000 området, at det vurderes usandsynligt at projektet kan indvirke på områdets naturtil-

stand og udpegningsgrundlagt herfor. 
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Figur 5.3: Naturbeskyttede områder nær og i byggemodningsområdet (rød). Sø (blå), eng (grøn) og vandløb (lys blå), projektområde (rød). Baggrunds-

kort: Skærmkort /7/   

 

  

Figur 5.4: Natura 2000 område nr. 78 ”Skove langs nordsiden af Vejle Fjord”. Området udgøres af hhv. habitatområde nr. 67 af samme navn og fugle-

beskyttelsesområde nr. 45 ” Skovområde ved Vejle Fjord”. Projektområde (rød). Baggrundskort: skærmkort, dæmpet /7/.  

Der er ikke gjort fund af  bilag IV arter indenfor eller i umiddelbar nærhed af projektområdet. /4/. Der er således ikke 

umiddelbart kendskab til bilag IV arter i eller omkring projektområdet. 
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6 Projektbeskrivelse 

Nedenstående er en projektbeskrivelse af samtlige tiltag relateret til åbning af det rørlagte vandløb, heriblandt dimen-

sionsskema for det nye vandløb. Projektforslaget fremgår af Figur 6.1 og bilag 2. 

 

Figur 6.1: Oversigtskort over forløb og stationering af det genåbnede vandløb. Til venstre i figuren ses en stiplet linje, som viser en omtrentlig placering 

af, hvor det eksisterende rør løber i dag Baggrundskort: Ortofoto forår 2021 /7/ 

 

6.1 Vandløb 

Placeringen af det genåbnede vandløb følger i store træk det eksisterende rør og strækker sig fra den nordvestlige 

del af matrikel 34, Bredal By, Engum og ned til udløb i klimabassin i den sydvestlige del af matrikel 22p, Bredal By, En-

gum. Fra klimabassinet løber vandet via dykket udløb frem til den sidste del af den eksisterende rørføring. Den sidste 

del af rørlægningen er derfor uændret. Udløbet er nærmere beskrevet i afsnit 6.3. Der er i placeringen af det nye 

vandløb taget hensyn til omkringliggende arealer så som veje, p-pladser, bevoksning og bassiner. De fremtidige di-

mensioner og koter er bestemt ud fra dels terrænmodellen 2015 0,4 m grid, fremtidige terrænkoter, opmålte ter-

rænkorter, rørind- og udløb, brønde, tværprofiler i den åbne del af vandløbet og besigtigelse af projektområdet. Se i 

øvrigt bilag 1 for oversigt over den overordnerede bebyggelsesplan for PHM. 

Ovenfor den rørlagte strækning, hvor vandløbet allerede i dag er fritlagt, omlægges vandløbet ud i en eksisterende 

lavning, hvor vandet vil stuve op og fylde lavningen med vand. Herfra vil der være naturligt overløb frem til det gamle 

trace af vandløbet, som stadig fremstår tydeligt i terrænet. Herfra slynges vandløbet mod vest for at sikre plads til 
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hospitalet og omkringliggende arealer, som nævnt ovenfor. Vandløbet krydser vejen, som leder ind til hospitalet i en 

underføring udført i et Ø800 mm betonrør. Denne er nærmere beskrevet i afsnit 6.2. Fra underføringen slynger vand-

løbet sig videre mod syd, for at løbe i klimabassinet i den sydlige del af projektområdet. Klimabassinet har funktion 

som et ekstra stuvningsbassin og supplerer regnvandsbassinet, som skal ligge umiddelbart øst for klimabassinet.  

Der vil være et overløb ca. hvert 5. år fra regnvandsbassinet til klimabassinet. Regnvandsbassinet modtager vand fra 

befæstede arealer, herunder også vejarealer. Endvidere vil der også ca. hvert 5. år være overløb fra vejarealer og 

direkte over i klimabassinet. Klimabassinet vil i øvrigt modtage vand fra øvrige ikke befæstede og grønne arealer og 

sikre opmagasinering af vand der løber ned og omkring hospitalet. Fra klimabassinet er der et dykket udløb til det 

rørlagte vandløb ved brønd nr. 5 Figur 2.14,  hvorfor klimabassinet også fungerer som overgang mellem det terræn-

nære vandløb og ned i det eksisterende rør (hoveddræn), som ligger ca. 1,5 meter under terræn.  

Vandløbet ønskes ledt ind gennem klimabassinet, for at sikre et vandspejl i bassinet og for at skabe en sø/vådområde 

med naturindhold og biodiversitet. Der tillades opvækst af buske og træer i klimabassinet for således at have en vis 

beskygning af vandet, således der ikke ledes opvarmet vand videre nedstrøms i hoveddrænet. 

Den eksisterende strækning st. 0 – 100 omlægges, st. 100 – 517 nedlægges og erstattes således af ca. 515 meter åbent 

vandløb. Det fremtidige vandløbs bundkote i st. 0 ligger i kote 89,42 DVR90, svarende til bundkoten i den eksiste-

rende grøft/vandløbet. Vandløbet løber ud i klimabassinet i kote 86,4 og vandløbet får således et gennemsnitligt fald 

på 5,9 promille. Vandløbets fald og øvrige fysiske karakter varierer ned gennem den genåbnede strækning og vil der-

for være grundlag for udviklingen af et biologisk og fysisk diverst vandløb og habitat. Anlægget fra vandspejl og op til 

kronekant varierer ned gennem det nye trace, dels for at skabe varierede fysiske forhold og dels på grund af behovet 

for at sikre plads til p-pladser og jordvarmeanlæg til det nye privathospital. Et varierende brinkanlæg giver god varia-

tion i vandløbet og det vil derfor fremstå også mindre konstrueret.  

Vandløbet graves således at der på delstrækninger, hvor vandløbsbunden ligger dybere end 0,5 cm under terræn 

udformes en miniådal bestående af et profil med varierende skåningsanlæg mellem 1:2 og 1:5 med en bundbredde på 

1 meter og heri en strømrende, der graves i en bredde varierende mellem 0,4 meter og 0,8 meter. Selve strømrende-

profilet udformes med anlæg 1:1, således det samlet set fremstår som et terrænnært vandløb i en miniådal. På stræk-

ninger hvor vandløbet løber terrænnært, her forstået som 0,5 under terræn eller derover, udformes anlægget varie-

rende mellem 1:0 og 1:3.  

I praksis graves der hvor området tillader det en variation i anlægget på miniådalen, der svaret til den naturlige varia-

tion i terrænet – herunder som udgangspunkt asymmetrisk i svingene med naturligt fladere anlæg i indersiden af 

svingene og stejlere anlæg i ydersiden af svingene.  

Det er usandsynligt at der trækker fisk op i vandløbet, da det er rørlagt over et langt stræk ned mod Bybækken og 

ydermere med et stort fald. Det er derfor ikke aktuelt at udlægge deciderede gydestryg i forbindelse md projektet. 

For at skabe et lokalt interessant habitat nede i vandløbet og for at sikre en naturlig variation i vandløbet, udlægges 

der stenmaterialer i vandløbet. Specifikke strækninger, hvor stenmaterialer udlægges afgøres i forbindelse med an-

lægsfasen. Der udlægges en kombination af nøddesten i størrelsen 16 – 32 mm (80 %) og 32 – 65 mm (20 %) samt et 

mindre og begrænset antal natursten i størrelsen 150 mm – 250 mm og enkelte 500 mm.  

Dimensioner for det nye vandløb inkl. underføringer ses i Tabel 6.1.  
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Tabel 6.1: Dimensioner for det nye vandløb. 

Station 

Bundkote 

strømrende  

[DVR90] 

Bundkote 

profil 

[DVR90] 

Terrænkote 

[DVR 90] 

Afstand fra 

bundkote i 

strøm-

rende til 

terræn [m] 

Strømren-

debredde 

[m] 

Fald [pro-

mille] 

 

0 89,42 

 

  * * 

Sammenløb af afvan-

dingsgrøfter. 

  

 

   5,4  

39 89,21 
 

   * Indløb sø 

  

 

   7,9  

87 88,83 
 

   * Udløb sø 

  

 

   8,5  

107 88,66 

 

   * 

Indløb i gammelt/eksi-

sterende trace 

  

 

  0,4 – 0,8 4,6  

207 88,2 

 

 

88,4 89,25 1,05  * 

Udløb fra gam-

melt/eksisterende 

trace 

  

 

   4,8  

270 87,9 

 

88,1 89 1,1  * 

 

  

 

   5,0  

330 87,6 

 

87,8 88,45 0,85  * 

 

  

 

   7,9  

412 86,95 87,15 87,8 0,85  *  

  

 

   6,9  

474 86,52 

 

87,5 0,98  * 

Indløb underføring af 

vej.  

  

 

  Ø800 0,00  

481 86,52 

 

87 0,48  * 

Udløb underføring af 

vej.  

  

 

   3,5  

515 86,4 86,4 86,5 0,1 * * Indløb i klimabassin. 

 

  

 

6.2 Underføringer 

Der anlægges en underføring af den nye adgangsvej op til privathospitalet. Underføringen har en længde af 7 meter 

og opføres i et Ø800 mm betonrør, som sænkes 1/3 ned i vandløbsbunden, således der føres en ubrudt vandløbs-

bund ind gennem røret.  
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6.3 Udløb fra klimabassin 

Udløbet fra bassinet udføres som dykket pvc udløb og drosles til et afløbstal på ca. 40 l/s, svarende til den estimerede 

naturlige afstrømning fra oplandet. Udløbet kobles på brønd nr. 5, Figur 2.14. 

6.4 Sidedræn 

Det er uvist om og evt. hvor mange dræn der ledes til hoveddrænet i dag. Dræn som er tilkoblet det eksisterende rør 

og/eller krydser det nye trace føres til udløb i det nye trace, således drænets afledningsevne er uændret.  

7 Projektets konsekvenser 

1.1 Hydrologisk 

Vandløbet løber i dag uhindret og i et åbent forløb i den nordlige del af projektområdet og primært i lukket rør på 

den resterende del af strækningen. Til trods for en vandmættet jord og megen regn forinden besigtigelsesdagen, løb 

der en ganske beskeden vandmængde i den nordlige del af vandløbet og der var umiddelbart ikke tegn på at brinker 

og vandløbsnære arealer have været oversvømmet i dagene forinden.  

Ved at åbne vandløbet op på hele strækningen giver man vandet mulighed for uhindret at løbe nedstrøms for så at 

løbe i klimabassinet i den sydlige del af projektområdet og herfra videre ud i den eksisterende rørlægning. Vand-

mængden der udledes fra klimabassinet er tilpasset oplandsafstrømningen og vil således ikke ændre sig væsentligt set 

i forhold til den eksisterende vandmængde.  

I dag findes omkring st. 100 en betonbrønd, som vandet løbet i og i tilfælde af at den tilstopper, kan vandet løbet i det 

gamle trace nedstrøms. Traceet vedligeholdes ikke og fremstår tilgroet. Det vurderes derfor som fordelagtigt at vand-

løbet omlægges til et åbent forløb uden hydrauliske forhindringer på strækket og med en naturligt friholdelse/rens-

ning af profilet ved en konstant vandstrøm.  

Faldet på strækningen specielt i den nordlige del af projektområdet ændres ikke væsentligt og de eksisterende di-

mensioner bibeholdes. Det vurderes derfor samlet set at vandløbets vandføringskapacitet opretholdes og at der ikke 

vil ske en væsentlig ændring i afvandingen af vandløbsnære- og opstrøms liggende områder ved genåbning af vand-

løbet.  

1.2 Natur 

 

Det rørlagte vandløb genåbnes således at det ledes ind gennem klimabassinet forinden det ledes videre ud i det eksi-

sterende hoveddræn og videre nedstrøms. Klimabassinet vil således fungere som et sandfang for vandløbet, da der vil 

forekomme erosion af det nye trace i månederne efter etablering og frem til at der har indfundet sig en stabil bevoks-

ning på brinker og vandløbsnære arealer. Der føres derfor ikke sediment nedstrøms projektområdet, som kan indvirke 

på de fysiske forhold i Bybækken.  

Der findes ikke, ud over en enkelt §3 beskyttet sø, områder i umiddelbar nærhed af projektområdet, som er omfattet 

af naturbeskyttelseslovens §3, ligesom der ikke er fundet nogle bilag IV arter i eller i nærhed af projektområdet. I og 

med at der ikke ændres væsentligt på afvandingen og at søen ligger i den anden enden af projektområdet, vurderes 

det ikke at der er risiko for en tilstandsændring af søen i forbindelse med udførelse af projektet.  

Nærmeste Natura 2000 område ligge ca. i en afstand af 2,5 km fra projektområdet og der er ingen hydrologisk kon-

takt, ligesom at der mellem projektområde og Natura 200 område ligger et større bebygget område. Det vurderes 



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Projekt ID: 10408994 

Dokument ID: 7ZM6MYJKCJHW-1282862879-7021 

Udarbejdet af:  PBP  Kontrolleret af:  MLJ  Godkendt af:  [Enter initials] 

24/26 

derfor som usandsynligt at der er nogen indvirken eller væsentlig påvirkning på naturtyper eller arter i forbindelse 

med udførelse af projektet.  

8 Lodsejerforhold 

Anlægsarbejdet udføres indenfor matrikel 22p Bredballe By, Bredballe, 34 og 12c Bredal By, Engum. Lodsejere, som 

afvander direkte ned til hovedvandløbet og som derfor kan tænkes at have en afvandingsmæssig interesse i projektet 

fremgår af nedenstående tabel 8.1 og Figur 8.1.  

Tabel 8.1: Tabellen angiver berørte matrikler og ejerforhold. 

Matrikel 
Ejer 

1l, Lysholt, Hornstrup Vejle Kommune 

1b, Lysholt, Hornstrup BS HQ ApS 

1s, Lysholt, Hornstrup BS HQ ApS 
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Figur 8.1: Kort med placering af de anførte matrikler. Orto: 2021 /7/. 

9 Tidsplan for arbejdets udførelse 

Anlægsarbejdet forventes udført i sommeren 2022. Der er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt en specifik tidsplan 

for arbejdets udførelse. 

10 Overslag over anlægs- og driftsudgifter 

Kirkbi A/S afholder anlægsudgifterne til genåbning af det rørlagte vandløb. Den fremtidige vedligeholdelse af vandlø-

bet påhviler bredejer. 
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