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1. Resumé 
Nærværende rapport udgør en revideret teknisk forundersøgelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i 
Svejstrup Bæk. Indsatsen har id-nr. o8813 og omfattede oprindeligt 6,281 km vandløb. Vandområdet 
er beliggende nordvest for Randers centrum. Grundet lodsejermodstand er projektstrækningen kortet 
af, således at den nu udgør ca. 2,0 km – dvs. de sidste 2 km af Svejstrup Bæk inden udløbet i Guden-
åen. 

Projektet er en del af vandområdeplanen for hovedvandopland 1.5 Randers Fjord, og er således en 
del af det danske Hav- og Fiskeriudviklingssprogram 2014-2020. 

Formålet med nærværende tekniske forundersøgelse er at undersøge mulighederne for at forbedre 
den økologiske kvalitet i Svejstrup Bæk ved hjælp af virkemidlerne: 

· Udlægning af groft materiale 
· Udskiftning af bundmateriale 

I forbindelse med forundersøgelsen er vandområdet besigtiget. Derudover blev der foretaget kontrol-
opmåling af udvalgte lokaliteter, og måledata blev lagt ind i vandspejlsprogrammet VASP. 

På besigtigelsen blev det vurderet, at Svejstrup Bæk er præget af regulering, og at der forekommer en 
betydelig sandvandring i systemet. Derudover mangler der på flere strækninger groft substrat, og der 
er også en del steder, hvor vandløbet vurderes at være for bredt i forhold til vandføringen. 

Der er projekteret udlægning af groft materiale i form af grus og sten på 9 delstrækninger. Derudover 
er der flere steder projekteret udskiftning af bundmateriale. 

De projekterede tiltag forventes at forbedre bestanden af ørred markant, da yngle- og opvækstmulig-
hederne forbedres. Desuden vurderes det grove substrat at kunne øge bestanden af værdifulde inver-
tebrater, og dermed øge DVFI lokalt. Selvom indsatsen kun omfatter ca. en tredjedel af vandområdet 
vurderes det sandsynligt, at den vil få betydning længere oppe i systemet – særligt i forhold til ørred-
bestanden. 

Projektet forventes at kunne realiseres for 166.000 kr. hvilket medfører, at projektet er omkostningsef-
fektivt.  
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2. Indledning  
Randers Kommune har anmodet EnviDan A/S om at udarbejde en revideret teknisk forundersøgelse 
af et vandløbsrestaureringsprojekt i Svejstrup Bæk. Indsatsen har id-nr. o8813 og omfattede oprinde-
ligt 6,281 km vandløb. Grundet lodsejermodstand var det ikke muligt at gennemføre en indsats på de 
øverste ca. 4,2 km af vandområdet. Derfor har Randers Kommune valgt at gå videre med et projekt, 
der omfatter de nederste ca. 2 km ca. fra st. 5.150 til 7.150 m. Nærværende rapport inkl. bilag udgør 
således den tekniske forundersøgelse inkl. detailprojektering. 

2.1 Baggrund 
Tilskudsordningen, der finansierer nærværende projekt, tager afsæt i Vandområdeplanerne 2015-21. 
Vandløbsrestaureringsordningen er en del af det danske Hav- og Fiskeriudviklingssprogram 2014-
2020. Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet har til formål at medvirke til at indfri EU2020-målene om 
en smart, inkluderende og bæredygtig vækst. Dette sker ved at fremme en fiskeripolitik, der balance-
rer hensyn til miljø, natur og behov for vækst og beskæftigelse i fiskeri og akvakultur. 

Formålet med tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering er gennem forbedring 
af de fysiske forhold i vandløb at bidrage til genopretning af gydepladser og passager for fisk, at for-
bedre forholdene for den akvatiske flora og fauna i øvrigt og omkostningseffektivt at sikre det fastlagte 
miljømål i konkrete vandområder. 

Genopretning foregår ved at restaurere vandløbsstrækninger ved brug af mindre strækningsbaserede 
restaurering f.eks. udlægning af groft materiale, genslyngning eller lignende. Derudover foregår gen-
opretning ved gennemførelse af punktbaserede restaureringer som fjernelse af spærringer, der forhin-
drer fisk og anden akvatisk faunas vandring og spredning i vandløbene eller ved etablering af sand-
fang og okkeranlæg, der forbedrer miljøtilstanden på nedstrøms strækninger.  

Nærværende projektstrækning er en del af vandområdeplanen 1.5 for Randers Fjord i vandområdedi-
striktet ”Jylland og Fyn”. 

2.2 Formål 
Formålet med nærværende tekniske forundersøgelse er at undersøge mulighederne for at forbedre 
den økologiske kvalitet i Svejstrup Bæk (id-nr. o8813) ved hjælp af virkemidlerne: 

· Udlægning af groft materiale 
· Udskiftning af bundmateriale 

Forundersøgelsen skal indeholde alle nødvendige oplysninger i henhold til at kunne vurdere, om pro-
jektet kan realiseres. Herunder hører også samtlige af de krav, der fremgår af bekendtgørelserne på 
området.  

· Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, bek nr. 449 af 11.04.2019: 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/449 

· Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, bek nr. 
448 11.04.2019: 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/449 
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3. Eksisterende forhold 

3.1 Områdebeskrivelse 
I forbindelse med beskrivelsen af relevante eksisterende forhold tages der udgangspunkt i vandområ-
det jf. udpegningen i vandområdeplanen. Vandområdet har nr. o8813 og omfatter en 6,281 km lang 
strækning af Svejstrup Bæk. Den reviderede forundersøgelse har fokus på strækningen fra st. 5.150 til 
7.150 m.  

Vandområdet er beliggende ca. 2 km nordvest for Randers centrum. Vandløbet løber gennem den 
nordvestlige del af Randers By inden udløb i Gudenåen. Vandområdet er en del af Svejstrup Bæk, 
som er et type 2-vandløb.  

 

 
Figur 3-1 Oversigt over vandområdets placering i Svejstrup Bæk (markeret med grønt). Det reviderede fokusområde er indenfor 
den røde firkant. 

 

I bilag 1 findes et luftfoto af indsatsstrækningen inkl. stationering.   

Stationeringen er baseret på en opmåling af Svejstrup Bæk dateret 2013 (leveret af Randers Kom-
mune). Det bemærkes, at stationeringen fra opmålingen ikke er sammenfaldende med den oprindelige 
regulativstationering. Der henvises derfor til tabel 3-1 for en sammenstilling af stationeringen fra opmå-
lingen med regulativstationeringen. I det følgende refereres der til stationeringen som vist i bilag 1.  

3.1.1 Opmåling og terrænmodel 
Der er i forbindelse med nærværende forundersøgelse taget udgangspunkt i den føromtalte opmåling 
af Svejstrup Bæk fra 2013. Opmålingen er udført som en regulativopmåling, og den vurderes at ud-
gøre et robust grundlag for projekteringen. Derfor er der kun suppleret med enkeltmålinger til verifice-
ring af opmålingen samt af f.eks. drænudløb, terrænkoter osv. Opmålingerne er foretaget med DGPS. 
GPS’en er programmeret til kun at kunne måle ved en præcision mindre end 2 cm. 
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Der er i forbindelse med revideringen gennemført en række punktmålinger (2021) af vandløbsbunden 
for at verificere opmålingen fra 2013. Verificeringen viser mindre afvigelser op til 10 cm. Kontrolopmå-
lingen er koblet med den oprindelige opmåling, således at projektet baseres på et opdateret grundlag. 

Som supplement til opmålingen anvendes den seneste digitale terrænmodel. 

Et længdeprofil af strækningen fremgår af bilag 2. I bilag 3 ses en række udvalgte tværprofiler. Som 
det fremgår, varierer bundbredden på indsatsstrækningen – på de øvre stationer ligger den typisk på 2 
m, mens den nederst på strækningen er 5-6 m.  

I tabel 3.1 fremgår nogle udvalgte stationeringer og bundkoter. Generelt er faldet 2,2 promille på 
strækningen fra st. 5.163 til 7.161 m. Dog ligger stort set al faldet fra st. 5.163 til 6.500 m. 

 
Tabel 3-1 Skema med bundkoter ved en række stationer på den reviderede indsatsstrækning. 

Stationering, opmåling (m) 
Bund, opmåling 

(m, DVR90) 
Bemærkning 

5163 3,70 Jernbanebro (udløb) 

5239 3,42  

5310 2,91 Bundkote udløb fra rørlægning 

5394 3,08  

5478 2,81  

5593 2,82  

5681 2,95  

5775 2,64  

5938 2,40 Indløb i bro ved Viborgvej 

5979 2,29  

6199 1,27  

6292 0,63  

6394 0,28  

6454 0,13  

6536 0,16  

6651 0,02  

7153 -0,37 Broindløb Fladbro-stien 

7161 -0,696 Umiddelbart opstrøms Gudenåen 

 

www.envidan.dk


Randers Kommune – Vandløbsrestaurering i Svejstrup Bæk Side 9 af 33 

 

 
Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.:  +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 

 

3.2 Vandløbsforhold 

3.2.1 Regulativmæssige forhold 
Vandområdet er omfattet af Regulativ for Svejstrup Bæk 1999. I 2013 blev der af Orbicon gennemført 
en regulativopmåling af hele Svejstrup Bæk, og det er denne opmåling, der udgør regulativdimensio-
nerne p.t. Det er forventeligt, at der laves en regulativrevision, såfremt der udføres et restaureringspro-
jekt i vandløbet. 

Der skæres grøde en til flere gange i perioden 1. juli til 1. september. Grødeskæringen skal i henhold 
til regulativet ske skånsomt og i en slynget strømrende. Det bemærkes, at der forekommer en regula-
tivrevision efter en eventuel realisering af projektet. 

 

3.2.2 Vandløbshistorik 
Ved en gennemgang af luftfotos tilbage til midten af 1900-tallet samt høje målebordsblade fra perio-
den 1842-1899 fremgår det, at vandløbet stort set har haft samme forløb i denne periode. På figur 3-2 
ses Svejstrup Bæks nuværende forløb placeret ovenpå høje målebordsblade. Der var lidt mere varia-
tion i forløbet dengang, dog er den overordnede afvigelse i forhold til i dag begrænset. Det bemærkes 
desuden, at der har været en forholdsvis stor opstemmet sø umiddelbart syd for landsbyen Helsted, 
som ikke eksisterer i dag. På den nedre strækning var vandløbet også dengang forholdsvis reguleret. 

 

 
Figur 3-2 Høje målebordsblade som baggrundskort og vandløbets nuværende placering angivet med grøn linje. 
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3.2.3 Fysiske forhold 
I forbindelse med forundersøgelsen blev den reviderede indsatsstrækning gennemgået og de fysiske 
forhold registreret.  

Jf. Danmarks Miljøportal er der foretaget to registreringer af de fysiske forhold ca. 500 m op- og ned-
strøms Motorvej E45. Her er værdierne hhv. 20 og 34, hvilket ifølge DMU rapport nr. 590 svarer til en 
moderat til god fysisk tilstand. Dette er dog udenfor den reviderede indsatsstrækning. Generelt vurde-
res de fysiske forhold på strækningen at være gode på den øvre halvdel, mens de er moderat til dår-
lige på de sidste 700-800 m inden udløbet i Gudenåen. 

I tabel 3-2 ses resultaterne af strækningsgennemgangen med en karakteristik af de fysiske forhold 
inkl. fotodokumentation.  

 
Tabel 3-2 Strækningsgennemgang med karakteristika og fotodokumentation. 

Station og beskrivelse Foto 
St. 5.150 – 5.310 m 
På dette stræk er vandløbet meget præget af tek-
niske anlæg. Umiddelbart nedstrøms jernbanen 
løber bækken i et reguleret forløb, hvorefter den i 
st. 5.272 til 5.310 løber i en rørlægning. Der er 
ikke umiddelbart noget styrt eller knæk i vand-
løbsbunden, som skaber en spærring. Dog har 
røret en længde (38 m), der medfører, at passa-
geforholdene ikke er optimale. 
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St. 5.310 – 5.950 
På denne strækning løber vandløbet langs rekre-
ative arealer og enkelte parcelhusgrunde. Vand-
løbet er forholdsvis reguleret, men der er stræk-
ninger med grus- og stenbund. Vandspejlet er på 
strækningen forholdsvis terrænnært.  
På den nederste del af strækket ned imod Viborg-
vej bliver vandløbet forholdsvis bredt med lav 
dybde. 

 
St. 5.950 – 6.350 m 
De første cirka 300 m nedstrøms Viborgvej har 
Svejstrup Bæk et fald på næsten 5 ‰. Vandløbet 
ligger forholdsvis dybt i terræn, men har alligevel 
skabt en del variation i bunden af profilet. Der er 
grus- og stenbund på strækningen. 
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St. 6.350 – 7.200 
Fra st. 6.350 og nedstrøms til udløbet i Gudenåen 
er der stort set intet fald i Svejstrup Bæk. Bundko-
ten ligger meget tæt på 0, og derfor vil vandstan-
den i Gudenåen/Randers Fjord påvirke vandløbet 
væsentligt. 
På den øverste del af strækningen, er der dog 
stadig lidt fart i vandet ved middelvandstande i 
Gudenåen. Her er etableret et dobbeltprofil af 
hensyn til at mindske oversvømmelsesrisikoen.  
Bunden er generelt forholdsvis blød. 

 
 

3.2.4 Oplande og afstrømning 
Oplandet til projektstrækningens nedstrøms ende er estimeret til at have et areal på ca. 21,78 km2 
(figur 3-3).  

 

 
Figur 3-3 Det estimerede oplandsareal til den nedre projektgrænse i Svejstrup Bæk. 

 

Til at beregne afstrømningskarakteristika er der anvendt data dels fra et nabo-vandløb, Granslev Å, og 
dels fra en nyoprettet station i selve Svejstrup Bæk. For vandføringsstationen i Granslev Å (St. nr.; 
21000535) er der daglige vandføringer tilgængelige tilbage til 2007. Imidlertid afvander Granslev Å et 
betydeligt større opland (ca. 42 km2) og derfor forventes det, at vandføringens absolutte størrelse ikke 
nødvendigvis kan repræsentere afstrømningen i Svejstrup Bæk. I 2016 er der imidlertid oprettet en 
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vandføringsstation lige opstrøms motorvejen, der hvor den krydser Svejstrup Bæk på projektstræknin-
gen. Sommermiddel og vintermiddel vandføringerne fra disse to år er tilgængelige (data modtaget fra 
Orbicon, ref. Anja Thrane Hejselbæk Thomsen). Disse middelværdier er sammenholdt med data fra 
Granslev Å og vandføringsestimater fra besigtigelserne, og dermed er nedenstående afstrømningska-
rakteristik estimeret (tabel 3-3). Det bemærkes, at der er en vis usikkerhed forbundet med de estime-
rede afstrømninger, eftersom de er baseret på et sparsomt datagrundlag for selve Svejstrup Bæk. 

Afstrømningerne der vises i tabel 3-3 benyttes til beregningerne af vandstanden i vandløbet i et fremti-
digt scenarie med de projekterede tiltag implementeret. 

 
Tabel 3-3 Estimeret arealspecifik afstrømning i oplandet til Svejstrup Bæk samt den estimerede absolutte vandføring i vandløbet 
ved projektstrækningens afslutning.  

 
Afstrømning  

(L/s/km2) 
Vandføring st. 7.200 (l/s) 

Sommermiddel 1,8 39 

Vintermiddel 5,3 115 

Median maksimum 14,2 309 

 

3.2.5 Biologiske forhold 
Den samlede økologiske tilstand for indsatsstrækningen er jf. MiljøGIS til vandområdeplanerne opgjort 
til at være ”moderat” (figur 3-4). I det følgende gennemgås de enkelte biologiske parametre, som den 
samlede tilstandsvurdering er baseret på. 

 
Figur 3-4 Den samlede økologiske tilstand i Svejstrup Bæk (Kilde: MiljøGis) 

 

 

Smådyr (DVFI): 
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Ifølge MiljøGIS til vandområdeplanerne er der – baseret på smådyr – moderat økologisk tilstand på 
hele indsatsstrækningen i Svejstrup Bæk.  

Ifølge Winbio er der dog ved de seneste registreringer registreret faunaklasse 5 – dvs. god tilstand. 
Dette gælder bl.a. to registreringer hhv. op- og nedstrøms motorvejen i 2014. Derudover er der også 
umiddelbart nedstrøms Helsted registreret faunaklasse 5 i 2012. Derimod er der i de fleste tilfælde re-
gistreret faunaklasse 4 ved prøvetagning før 2010. Dermed er der en tendens til, at der er sket en min-
dre forbedring i vandløbets økologiske tilstand i forhold til smådyr, og at den nuværende faunaklasse 
sandsynligvis ligger i mellem 4 og 5. 

 

Fisk:  
Ifølge MiljøGIS til vandområdeplanerne er der – baseret på fisk – moderat økologisk tilstand på hele 
indsatsstrækningen i Svejstrup Bæk.  

Ved befiskninger på den nederste del af bækken forekommer typisk en række ”søfisk”, såsom gedde, 
knude, skalle og ål. Derudover findes også ørred, trepigget hundestejle, grundling og ål. Opstrøms 
Randers By er der derimod primært ørred, der er registreret ved de seneste tilsyn.  

De højeste ørredtætheder er registreret på strækningen omkring Oust Mølle (lige syd for Helsted) 
samt ved Doktorparken. Her er der bl.a. i november 2017 ved en elbefiskning registreret en tæthed på 
over 500 individer på 100 m. Længere opstrøms i systemet, samt umiddelbart inden udløbet i Guden-
åen er tætheden af ørredbestanden meget ringe. I tabel 3-4 ses resultatet af den omtalte elbefiskning. 

 
Tabel 3-4 Resultat af elbefiskning fra efteråret 2017, jf. MiljøGIS. 

 
 

Den beskrevne forekomst af ørred støttes endvidere af data fra DTU Aquas ørredkort. Ifølge dette er 
der også registreret en fornuftig bestand af ørred fra motorvejen og nedstrøms, mens bestanden på 
den øvre del er ringe. Den ene station er beliggende cirka midt på den reviderede indsatsstrækning. 
Her er en god økologisk tilstand. 
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Figur 3-5 DTU Aquas ørredindeks for indsatsstrækningen i Svejstrup Bæk. Figuren viser indeks for ørred og laks slået sammen.  

 

Planter:  
Ifølge MiljøGIS er tilstanden for planter er angivet som ukendt. 

 

3.3 Jordbundsforhold 

3.3.1 Jordbundstyper 
I figur 3-6 ses et jordartskort for vandområdets opland. Kortet stammer fra den geologiske overflade-
kortlægning på Danmarks Miljøportal. Indsatsstrækningen løber næsten udelukkende igennem et om-
råde med lerblandet sandjord, og få steder med grovsandet jord og humusjord. Der er ikke lavet jord-
bundskartering i store dele af byen. 
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Figur 3-6 Udpegning af jordbundstyperne omkring indsatsstrækningen. Selve indsatsstrækningen er markeret med grøn.  

3.3.2 Okker 
På baggrund af okkerkortlægningen i Danmarks Miljøportal fremgår det, at hele indsatsstrækningen i 
Svejstrup Bæk er Klasse IV, hvilket indikerer, at området er uden for risiko for okkerudledning.  

3.3.3 Jordforurening 
Ifølge Danmarks Miljøportal er der enkelte passager omkring og langs indsatsstrækningen i Svejstrup 
Bæk, hvor der forekommer V1 og V2 jordforurening (figur 3-7). V1 jordforureningen indikerer, at der er 
kendskab til nuværende eller tidligere aktiviteter, der kan have forårsaget forurening på området. 
Hvorimod V2 jordforureningen indikerer, at der er dokumentation for jordforurening på arealet. 
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Figur 3-7 Udpegning af jordforurening langs indsatsstrækningen ved Svejstrup Bæk. Selve indsatsstrækningen er markeret med 
grøn.  

3.4 Landskabelige forhold  

3.4.1 Arealanvendelse 
Generelt er arealanvendelsen omkring indsatsstrækningen præget af befæstede arealer og rekreative 
arealer. Svejstrup Bæk løber delvist i en ”grøn korridor” igennem Randers By (figur 3-8).  
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Figur 3-8 Arealanvendelsen omkring indsatsstrækningen (Kilde: MiljøGIS). 

 

3.5 Planforhold og administrationsgrundlag 

3.5.1 Vandområdeplanen 
Vandområdet (o8813) er et mellemstort tilløb til Gudenåen, og løber gennem den nordvestlige del af 
Randers by inden udløb i Gudenåen. Indsatsstrækningen er en del af hovedvandopland 1.5 Randers 
Fjord, og er således en del af Vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Ifølge MiljøGIS for Vandområdepla-
nerne 2015-2021 er den samlede økologiske tilstand ”moderat” for hele indsatsstrækningen i Svejs-
trup Bæk (figur 3-4). Dette skyldes, at tilstanden for smådyr og fisk er ”moderat”.  

For vandområdet (o8813) er der ifølge MiljøGIS udpeget følgende virkemidler til forbedring af den øko-
logiske tilstand: 
 

· Udlægning af groft materiale: Herved forstås udlægning af groft materiale (primært sten, 
grus eller træ) alene uden andre fysiske indgreb i enten kanaliserede eller naturligt slyngede 
vandløb. Det udlagte materiale er/kan være erstatning for materiale, der er blevet fjernet gen-
nem tidligere opgravning. 
 

· Udskiftning af bundmateriale: Vandløbet uddybes under hensyntagen til at opnå det mest 
naturlige profil. Herefter udlægges nyt bundmateriale, typisk bestående af groft materiale. Ud-
dybningen sker for at sikre, at vandstanden ikke stiger i forbindelse med restaureringstiltag. 
Virkemidlet skal således ses som et alternativ til ” Udlægning af groft materiale”, men hvor det 
grove materiale ikke lægges ovenpå den eksisterende vandløbsbund, men hvor bunden først 
graves væk og det grove materiale erstatter det bortgravede. 

*Definitionerne af de tiltagene findes i Miljøministeriets Virkemiddelkatalog for vandløb (link) 
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3.5.2 National beskyttet natur 
Vandområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Dette gælder ligeledes for de nærtliggende, 
tilstødende arealer langs indsatsstrækningen ved Svejstrup Bæk. Det er eng og mosearealer, som 
grænser op til den reviderede indsatsstrækning, hvilket kan ses på (figur 3-9).  

 

  
Figur 3-9 Naturtyper omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 langs vandområdet ved Svejstrup Bæk.  

3.5.3 Natura 2000-beskyttelse 
Selve indsatsstrækningen ved Svejstrup Bæk er ikke placeret indenfor et Natura 2000-område.  
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3.5.4 Bilag IV-arter 
I henhold til habitatdirektivets artikel 12 skal EU-medlemslande indføre en streng beskyttelse af en 
række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer indenfor et af de udpegede habitatområder el-
ler udenfor. Bilag IV-arterne er ligeledes beskyttet efter § 29 a i naturbeskyttelsesloven, under navnet 
bilag 3 arter.  

Bilag IV-arterne må ikke bevidst forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet 
er gældende i forhold til alle livsstadier. Yngle- eller rasteområder må ligeledes ikke beskadiges eller 
ødelægges. 

Ifølge DMUs faglige rapport nr. 635 vedrørende habitatdirektivets bilag IV arter forventes det, at der 
omkring selve indsatsstrækningen vil forekomme en udbredelse af damflagermus, vandflagermus, 
brunflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, dværgflagermus, odder, markfirben, stor vandsala-
mander, spidssnudet frø. Der er dog ikke kendskab til, hvorvidt de nævnte arter konkret forekommer 
inden for undersøgelsesområdet.  

3.5.5 Planloven 
Planlovens formål er at sikre, at den sammenfattende fysiske planlægning forener de samfundsmæs-
sige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudvik-
lingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af 
dyre- og plantelivet. 

3.5.6 Okkerloven 
Okkerloven har til formål at forebygge og bekæmpe okkergener i bl.a. vandløb. 

Ifølge loven skal dræninger og udgrøftninger indenfor de okkerpotentielle områder godkendes af kom-
munen.  

3.5.7 Vandløbsloven 
Svejstrup Bæk er omfattet af vandløbsloven. 

3.5.8 Bygge- og beskyttelseslinjer 
Den nedre halvdel af den reviderede indsatsstrækning er omfattet af åbeskyttelseslinjer. Den reste-
rende del af vandområdet er ikke beskyttet af åbeskyttelseslinjer. Derudover forekommer en del be-
skyttede sten- og jorddiger langs vandområdet og en enkelt kirkebyggelinje nedstrøms tæt på udløbet 
til Gudenåen (figur 3-10). 
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Figur 3-10 Udpegning af bygge- og beskyttelseslinjer i området omkring vandområdet. Selve indsatsstrækningen er markeret 
med grøn.   

3.5.9 Fredninger og kulturhistorie 
Der er ingen fredede kulturhistoriske værdier omkring den reviderede indsatsstrækning. Dog strækker 
en beskyttelseszone fra et fredet fortidsminde ind over Svejstrup Bæk nedstrøms Viborgvej.  
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Figur 3-11 Udpegningen af fredede fortidsminder og kulturarvsarealer omkring indsatsstrækningen. Selve indsatsstrækningen 
er markeret med grøn (Kilde: Arealinfo.dk) 

 

3.5.10 Ledninger 
Der er ikke indhentet ledningsoplysninger i forbindelse med projektet, da der ikke skal gennemføres 
gravearbejder. 
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4. Projektforslag 

4.1 Udvalgte virkemidler 
Med udgangspunkt i de eksisterende forhold og vandområdeplanens udpegning samt dialog med 
Randers Kommune er det valgt at arbejde videre med de projekttiltag, der præsenteres i nærværende 
afsnit.  

Der er overordnet set arbejdet med to virkemidler: 

· Udlægning af groft materiale (stenmateriale og træ) 
· Udskiftning af bundmateriale 

De projekterede tiltag er præsenteret geografisk i bilag 4 (2 stk. delkort). 

4.1.1 Forkastede projekttiltag 
Det bemærkes, at der i den oprindelige forundersøgelse blev arbejdet med en række projektløsninger, 
der af forskellige årsager ikke var mulige at gennemføre. Eksempelvis blev der arbejdet med udskift-
ning af bund, udlægning af dødt ved, etablering af variationsskabende stendynger samt etablering af 
stryg. Derudover blev der arbejdet med en genslyngning ved rørlægningen i st. 5.272 til 5.310 m. De 
mindre tiltag var ikke gennemførlige grundet lodsejermodstand. Genslyngning ved jernbanen kunne 
ikke lade sig gøre grundet Banedanmark, da en ændring af vandløbets forløb og afvandingen i områ-
det potentielt kunne påvirke jernbanedæmningen i form af sætninger. 

4.2 Arbejdsplads og adgangsveje 
Grundet indsatsernes geografiske spredningen, vurderes der ikke at være behov for en decideret ar-
bejdsplads. Det forventes, at indsatserne vil blive ”delt i to”. Dvs. en del nord for Viborgvej og en sydlig 
del. Materialelager aftales med bygherre forud for entrepriseopstart.  

Adgangsforholdene til de enkelte indsatser aftales med lodsejerne forud for en eventuel realisering, da 
de i høj grad afhænger af, arealanvendelsen på det pågældende tidspunkt. Generelt er der dog gode 
adgangsforhold til langt de fleste stræk. Dog skal der vælges maskinel ud fra forholdene. Adgangsve-
jene er flere steder smalle, og der skal potentielt krydses enkelte broer, der ikke er egnet til tung trafik. 

På baggrund af ovenstående er der inkluderet 100 lbm køreplader i det økonomiske overslag. Dette 
inkluderer håndtering og leje af pladerne i 1 uge.  

 

4.3 Projekterede tiltag 
Grundet udfordringerne med lodsejere og Banedanmark er projektstrækningen lokaliseret cirka fra st. 
5.150 – 7.150 m. I det følgende gennemgås det projekterede tiltag. Disse er grafisk præsenteret på 
bilag 4a og 4b. Bilaget er opdelt i en sydlig og en nordlig del – adskilt af Viborgvej. 

Det primære tiltag er etablering af gydestryg. Medmindre andet er angivet, gennemføres dette efter 
samme princip ved alle strygene. Dvs. at strygene etableres med ca. 4 ‰ fald. Stryget opbygges af 
sten i fraktionen:  

· 80 %: 16-32 mm (nødder) 
· 20 %: 32 – 64 mm (singels) 
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Det er vigtigt, at gruset lægges lidt op af brinkerne, således at vandet på sigt ikke løber ”udenom” stry-
get og derved eroderer i brinkerne.  

Der udlægges 1-2 stk. håndsten (128-256 mm) pr. lbm på strygene. Af hensyn til de regulativmæssige 
forhold og afvandingen i området laves strygene kun 15-20 cm højere end den eksisterende bundkote. 
Strygene etableres med glidende overgang til den eksisterende bund, som det også fremgår af prin-
cipskitsen i figur 4-1. For at sikre, at der alligevel er et lag gydegrus på ca. 25 cm, så skrabes ca. 10 
cm sand/mudder af forud for udlægningen af gydegruset. 

 

 
Figur 4-1 Principskitse af grus-gydebanke. Bemærk at gydebankerne i nærværende projekt etableres med 4 ‰ fald Kilde: DTU 
Aqua. 

De projekterede ændringer fremgår af nedenstående tabel – dvs. start- og slutkote på de projekterede 
stryg.  

 
Tabel 4-1 Skikkelsesskema inkl. bundkote og projekterede ændringer. 

Stationering, opmåling (m) 
Bund, projekteret 

(m, DVR90) 
Bemærkning 

5346 3,23  

5374 3,37 Stryg nr. 1 start  

5364 3,30 Stryg nr. 1 slut  

5365 3,17  

5437 2,88  

5438 3,08 Stryg nr. 2 start 

5455 3,01 Stryg nr. 2 slut 

5456 2,80  

54,89 2,81  

5490 3,03 Stryg nr. 3 start 

5501 2,99 Stryg nr. 3 slut 
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5502 2,85  

5518 2,79  

5519 2,99 Stryg nr. 4 start 

5530 2,94 Stryg nr. 4 slut 

5531 2,79  

5714 2,84  

5715 2,99 Stryg nr. 5 start 

5728 2,93 Stryg nr. 5 slut 

5729 2,79  

5915 2,51  

5916 2,65 Stryg nr. 6 start 

5931 2,59 Stryg nr. 6 slut 

5932 2,48  

6238 1,13 Stryg nr. 7 start 

6290 0,73 Stryg nr. 7 slut 

6292 0,63  

6347 0,26  

6348 0,45 Stryg nr. 8 start 

6358 0,42 Stryg nr. 8 slut 

6359 0,25  

6442 0,17  

6443 0,37 Stryg nr. 9 start 

6454 0,33 Stryg nr. 9 slut 

6455 0,13  

 

 

4.3.1 Etablering af stryg nr. 1 
Stryg nr. 1 etableres fra st. 5.374 – 5.364 m. Her hæves bunden med ca. 15 cm. Stryget etableres så-
ledes med forkant i kote 2,99 og bagkant i kote 2,94. Der er lidt groft materiale i området i forvejen, så 
stryget skal ses som et supplement til dette. Der afgraves således ikke i bunden forud for udlægning 
af materiale. 

Der anvendes 8 m3 sten- og grusmateriale til stryget. 

4.3.2 Etablering af stryg nr. 2-4 
Strygene 2-4 ligger forholdsvis tæt, da de alle er beliggende indenfor st. 5.438 til 5.530 m, og det er 
vigtigt, at de ved etableringen ”samtænkes”. Dvs. at de ikke stuver op over hinanden. Derfor er de pro-
jekteret så faldet på strækningen udelukkende foregår henover strygene, og at den afsluttende kote 
på det ene stryg stort set tilsvarer startkoten på det nedstrømsliggende stryg.  
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Det vurderes, at der skal anvendes 17 m3 grus- og stenmateriale til at opbygge strygene. 

Samtidig etableres strygene ved, at der indledningsvis afgraves ca. 0,75 m af bundmaterialet/brinken 
langs venstre brink. Herved øges strygets bredde med ca. 0,75 m og vandstanden over stryget mind-
skes. Mellem strygene fjernes eksisterende sandaflejringer, således at der bliver en større dybde og 
vandløbet dermed får nogle små ”pools”. Det afgravede materiale planeres ud langs vandløbets ven-
stre brink – dvs. op imod sti-diget.  

4.3.3 Etablering af stryg nr. 5 
Stryg nr. 5 ligger ca. midt i Doktorparken fra st. 5.715 – 5.728 m. Her er bunden forholdsvis bred og 
faldet fornuftigt. Stryget laves ved at hæve bunden med ca. 15 cm. Dette gøres ikke jævnt med der-
imod udlægges gruset rodet med smådynger og -huller. Bunden består i forvejen af sten og grus, der 
dog er delvist sammenkittet, hvorfor et nyt løst lag vurderes relevant. 

Gruslaget udlægges på en ca. 13 m lang strækning og der anvendes 11 m3 til formålet. 

I forbindelse med etableringen af stryget er der behov for at rydde lidt buske og småtræer mellem 
gangstien og vandløbet, for at kunne komme ind med materialet. Generelt ryddes bevoksningen så 
skånsomt som muligt af hensyn til såvel natur som indkig til lodsejere langs højre brink. Rydningen 
skal godkendes af tilsynet forud for gennemførelsen. 

4.3.4 Etablering af stryg nr. 6 
Stryg nr. 6 ligger umiddelbart opstrøms Viborgvej fra st. 5.916 – 5.931 m. Her er bunden forholdsvis 
bred og faldet fornuftigt. Stryget laves ved at hæve bunden med ca. 15 cm. Dette gøres ikke jævnt 
med derimod udlægges gruset rodet med smådynger og -huller. Bunden består i forvejen af sten og 
grus, der dog er delvist sammenkittet, hvorfor et nyt løst lag vurderes relevant. Det er vigtigt, at der 
ved udlægningen tages hensyn til de mange rørtilløb, der er på strækningen. Både i forhold til stuv-
ning, men også rent mekanisk, når der udlægges grus. 

Gruslaget udlægges på en ca. 14 m lang strækning og der anvendes 12 m3 til formålet. 

I forbindelse med etableringen af stryget er der behov for at rydde lidt buske og småtræer mellem 
gangstien og vandløbet, for at kunne komme ind med materialet. Generelt ryddes bevoksningen så 
skånsomt som muligt. Rydningen skal godkendes af tilsynet forud for gennemførelsen. 

4.3.5 Etablering af stryg nr. 7 
Dette stryg er delvist forekommende i forvejen. Der er et ret stort fald og stenet/gruset bund på stræk-
ket. Derfor etableres ikke et decideret stryg. I stedet udlægges et ca. 40 m langt lag grus med en gen-
nemsnitlig tykkelse på 10 cm. Det er dog vigtigt, at det ikke laves som et generelt lag. Det skal ligge 
rodet med huller og forhøjninger, så strømningsmønsteret varieres ned igennem stryget.  

Der anvendes 22 m3 grusmateriale til ”stryget”. Da der er en del større sten i vandløbet på dette stræk, 
udlægges ikke yderligere håndsten. I stedet flyttes de eksisterende sten, så de ligger lidt mere jævnt 
ned igennem ”stryget”. 
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Figur 4-2 Foto taget fra gangbroen for enden af Hvidmøllevej. Dvs. fotoet viser den øverste 2/3 af strækningen, hvor stryg nr. 7 
placeres. I baggrunden anes en del større sten, som med fordel kan fordeles ned over strækningen. 

 

4.3.6 Etablering af stryg nr. 8 
Dette stryg etableres ved at hæve bunden med ca. 20 cm fra st. 6.348 til 6.358 m. Samtidig afgraves 
ca. 0,75 m af højre brink, for at sikre, at vanddybden over stryget mindskes, samt at stryget ikke forår-
sager væsentlige vandspejlsændringer, da området i forvejen har problemer med oversvømmelse. Det 
afgravede materiale planeres ud langs højre brink. 

Der anvendes 10 m3 grusmateriale til stryget. 

4.3.7 Etablering af stryg nr. 9 
Dette stryg etableres ved at hæve bunden med ca. 20 cm fra st. 6.443 til 6.454. Samtidig afgraves ca. 
0,75 m af højre brink, for at sikre at vanddybden over stryget mindskes, samt at stryget ikke forårsager 
væsentlige vandspejlsændringer, da området i forvejen har problemer med oversvømmelse. Det af-
gravede materiale planeres ud langs højre brink. 

Der anvendes 10 m3 grusmateriale til stryget. 
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5. Konsekvensvurdering 
Nærværende afsnit fokuserer på konsekvenserne af de i afsnit 4 præsenterede projekttiltag. 

5.1 Vandløbsforhold 

5.1.1 Fysiske forhold 
Som beskrevet i afsnit 3 er de fysiske forhold i Svejstrup Bæk på lange stræk præget af regulering 
samt massiv sandvandring. Som en følge heraf er mængden af groft substrat visse steder begrænset. 
Dette skyldes sandsynligvis en kombination af oprensning og tilsanding. 

Derfor er der projekteret en række tiltag, der har til formål at øge mængden af groft substrat. Dette gø-
res i form af udlægning af grus og større sten. Grusbanker har til formål at skabe et mere dynamisk 
strømningsmønster, for at forbedre de fysiske forhold og tilføre noget af det grus, der sandsynligvis 
har været naturligt i området. Derudover afgraves enkelte steder lidt af bunden/brinkfoden.  

For at få det optimale ud af de projekterede tiltag anbefales det, at der iværksættes en indsats i for-
hold til at nedbringe mængden af sandtransport i vandløbet. F.eks. ved at etablere permanente sand-
fang. Sådanne tiltag er dog ikke en del af virkemidlerne i nærværende forundersøgelse.  

5.1.2 Vandstandsforhold 
I bilag 5 præsenteres et længdeprofil med de projekterede ændringer i Svejstrup Bæk samt vand-
spejlsberegninger for det fremtidige scenarie ved en sommermiddel, vintermiddel og medianmaksi-
mum afstrømning. Generelt ses det, at de projekterede stryg resulterer i meget begrænsede vand-
spejlsændringer, som aftager hurtigt i opstrøms retning. De fleste ændringer i vandspejlet ligger i inter-
vallet mellem 5 og 10 cm ved sommermiddel afstrømningen, og er mindre ved større afstrømninger. 
Enkelte resulterer kun i et par centimeters ændring, mens stryget opstrøms Viborgvej hæver vandspej-
let med ca. 12 cm. Dette resulterer dog ikke i stuvning ved de nærliggende udløb ved middelsituatio-
ner. 

For at kunne sammenligne den nuværende situation med projektscenariet er de to samplottet i bilag 6. 
Det ene er baseret på en beregning med det nuværende længdeprofil (dvs. opmålingen fra 
2013+2021) og den anden ud fra længdeprofilet inkl. de planlagte tiltag. Længdeprofilet er vist inkl. en 
sommermiddel og medianmaksimum afstrømning. Ved at samplotte nuværende og projekterede for-
hold bliver effekten beskrevet herover endnu mere tydelig. Det bliver ligeledes tydeligt, at en bund-
hævning på 15-20 cm langt fra resulterer i en tilsvarende hævning af vandspejlet. Baggrunden for 
dette er, at vandhastigheden øges markant over stryget samtidig med, at vanddybden mindskes.  

På længdeprofilerne er de opmålte udløb fra rør ligeledes plottet, og der er ved projekteringen taget 
hensyn til placeringen af disse. Der foretages således ikke bund- og vandspejlshævninger som ved 
middelvandføring ændrer på vandstanden ved udløbene. Eneste undtagelse er røret ved st. 6.225 m. 
Her kommer sommermiddelvandføringen til at ligge stort set i samme kote som rørudløbet, hvilket er 
ca. 6 cm højere, end det er tilfældet i dag. Det anbefales, at der ved etableringen af stryg nedstrøms 
dette rør, tages hensyn, således at der kun udlægges materiale i et omfang, der fortsat sikrer afvan-
dingen fra røret. Dette er forsøgt gjort i nærværende projekt, men når vi er nede på centimeterniveau, 
vil modelusikkerheder kunne spille ind, og derfor bør der sættes en vandstandsmarkør ved rørudløbet, 
således at man ved udlægningen af materiale har styr på påvirkningen ved røret. 

Overordnet set kan det således konstateres, at tages der ved anlægsfasen hensyn til drænrør, er der 
ingen af de projekterede tiltag, der vil få en betydende indflydelse på afvandingen af de nærliggende 
arealer. 
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5.1.3 Biologiske forhold 
På baggrund af den fysiske vandløbsgennemgang var der tre forhold, der vurderes at være årsag til 
den manglende målopfyldelse, nemlig manglen på groft substrat, den begrænsede fysiske variation 
samt den massive sandvandring. I det følgende beskrives, hvordan det forventes, at de projekterede 
tiltag vil være medvirkende til at forbedre disse forhold.  

Fisk 
Der er i forbindelse med projektet defineret en række lokaliteter, hvor der udlægges grusbanker i en 
fraktion, der medfører, at de vil være velegnede som gydehabitat for ørred, lampretter m.m. Derudover 
vil projektet generelt øge den fysiske variation i vandløbet og dermed forbedre de fysiske levevilkår for 
flere fiskearter. Svejstrup Bæk er et type 2 vandløb og den økologiske tilstand i forhold til fisk skal der-
for som udgangspunkt vurderes efter alle de forekomne fiskearter. De projekterede tiltag vurderes at 
kunne forbedre tilstanden for fiskefaunaen. Hvorvidt, de projekterede tiltag er tilstrækkelige, er svært 
at afgøre, da effekten af faktorer som sandvandring og vandkvalitet (spildevand) er svære at kvantifi-
cere. En velfungerende gydebanke kan dog producere en del ungfisk, der sidenhen kan sprede sig, 
og dermed kolonisere stræk, der i dag er stort set fisketomme. Af samme årsag vurderes det også 
sandsynligt, at den forøgede produktion af ørredyngel og -ungfisk vil have en effekt langt op i syste-
met. Dvs. at selvom indsatsen er koncentreret om de nederste par kilometer af bækken, så vil effekten 
sandsynligvis afspejles i størstedelen af vandområdet. Ørredbestanden vil desuden blive forbedret af 
de gydestryg, der for nylig er etableret længere oppe i systemet på baggrund af private initiativer.  

Smådyr 
De projekterede tiltag vil forbedre den fysiske kvalitet i form af større variation i strømningsmønstre og 
substrat. Typisk vil sådanne ændringer i vandløbsmiljøet hurtigt afspejle sig i smådyrsfaunaen og for-
bedre denne. Da den nuværende faunaklasse ved de seneste prøvetagninger ligger og svinger mel-
lem 4 og 5, vurderes som meget sandsynligt, at de projekterede tiltag vil hæve tilstanden i Svejstrup 
Bæk til ”god økologisk tilstand”. 

5.2 Arealanvendelse 
De projekterede tiltag resulterer i meget begrænsede vandspejlsændringer. Ved store afstrømnings-
hændelser vil forskellene blive endnu mindre. På den baggrund vurderes det, at de projekterede tiltag 
har en minimal effekt på de ånære arealer og dermed arealanvendelsen. Dette under forudsætning af, 
at der ved udlægning af materialer tages hensyn til drænudløb, som beskrevet ovenfor. 

5.3 Planforhold og administrationsgrundlag 

5.3.1 Vandområdeplanen 
Som beskrevet i afsnit 5.1.3 forventes projektet at forbedre forholdene for alle tre parametre: Smådyr, 
fisk og vandløbsplanter. Hvorvidt tiltagene er tilstrækkeligt til at opnå minimum god tilstand på alle pa-
rametre er svært at afgøre, men det vurderes som sandsynligt. 

5.3.2 National beskyttet natur 
Projektets effekt på afvandingsforholdene langs Svejstrup Bæk er så begrænset, at det ingen effekt vil 
få på de ånære, §3-beskyttede naturtyper. Dette under forudsætning af, at der ved anlægsarbejdet ta-
ges hensyn til de beskyttede arealer.  

I forhold til selve Svejstrup Bæk, der ligeledes er omfattet af naturbeskyttelsesloven, skal der søges 
dispensation fra §3, da tilstanden ændres som følge af projektet. 
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5.3.3 Natura 2000-beskyttelse 
Indsatsstrækningen overlapper ikke med Natura 2000-områder. 

5.3.4 Bilag IV-arter 
I henhold til habitatdirektivets artikel 12 skal EU-medlemslande indføre en streng beskyttelse af en 
række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer indenfor et af de udpegede habitatområder el-
ler udenfor. Projektet forventes ikke at påvirke nogle Bilag IV-arter negativt. Den eneste umiddelbare 
effekt vurderes at være på odder, som grundet større fiskebestande potentielt får et bedre fødegrund-
lag. 

5.3.5 VVM 
Vandløbsrestaureringer optræder på bilag 2 af VVM-bekendtgørelsen, og skal derfor screenes for 
VVM pligt inden udførelse. 

5.3.6 Okkerloven 
Projektet sænker ikke vandspejlet nævneværdigt, og der er således ikke behov for at søge om god-
kendelse. 

5.3.7 Vandløbsloven 
Da projektet indeholder tiltag, hvori der indgår restaurering af vandløb, kræver gennemførelse af pro-
jektet godkendelse efter vandløbsloven, idet der ikke må ændres på et vandløbs skikkelse eller gen-
nemføres restaureringsforanstaltninger uden vandløbsmyndighedens godkendelse.  

5.3.8 Fredninger og kulturhistorie 
I nærværende projekt gennemføres ikke jordarbejder, hvorfor der ikke er taget kontakt til det lokale 
museum. I forbindelse med en eventuel anlægsfase skal der tages hensyn til de enkelte sten- og jord-
diger, der forekommer i ådalen. Derudover skal det lokale museum underrettes forud for en eventuel 
anlægsfase. 

 

5.4 Tekniske anlæg 

5.4.1 Veje, broer og bygninger 
Der er ingen af de projekterede tiltag, der vil påvirke veje, broer eller bygninger. 

5.4.2 Dræning 
Så længe der ved en eventuel realisering tages hensyn til drænrør og -grøfter, vil projektet ikke få no-
gen effekt på drænforholdene i området. 
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6. Lodsejerholdninger 
I forbindelse med den oprindelige forundersøgelse, var der på den øvre del af vandområdet lodsejer-
modstand mod projektet. Derfor var Randers Kommune nødsaget til ikke at gennemføre indsatser på 
den del af vandområdet. Indsatsstrækningen blev derfor indskrænket og en ny, revideret forundersø-
gelse blev iværksat. 

I forbindelse med gennemførelsen af den reviderede tekniske forundersøgelse udarbejdet af EnviDan 
A/S har Randers Kommune præsenteret de enkelte lodsejere for de projekterede tiltag og på den bag-
grund tilvejebragt en oversigt over de berørte lodsejeres holdning til projekttiltagene på deres jord.  

Der er generelt en positiv holdning til projektet fra alle lodsejere – under forudsætning af at de projek-
terede tiltag ikke resulterer i problemer med afvandingen. 
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7. Realisering 

7.1 Økonomi 

7.1.1 Anlægsoverslag 
Der er gennemført et anlægsoverslag for det præsenterede projektscenarie. Overslaget er primært ba-
seret på erfaringspriser fra lignende projekter. Det er estimeret, at den samlede anlægssum beløber 
sig til 116.000 kr. ekskl. moms. 
 
Tabel 7-1 Økonomisk overslag på anlægsarbejderne. 

Projektelement Pris 
(DKK, ekskl. moms) 

Arbejdsplads, maskinel, koordinering m.v. 35.000 

Køreplader og adgangsveje 15.000 

Etablering af stryg nr. 1 4.800 

Etablering af stryg nr. 2-4 inkl. bund- og brinktilpasninger 13.000 

Etablering af stryg nr. 5 inkl. rydninger 9.000 

Etablering af stryg nr. 6 inkl. rydninger 10.000 

Etablering af stryg nr. 7 13.200 

Etablering af stryg nr. 8 8.000 

Etablering af stryg nr. 9 8.000 

I alt  116.000 

 

7.1.2 Rådgivningsbistand 
Der er ligeledes udarbejdet økonomisk overslag på rådgivningsbistand i forbindelse med en eventuel 
realisering af projektet (tabel 7-2). Det bemærkes, at udgifterne til realiseringen i høj grad afhænger af 
bygherres ønsker bl.a. i forhold til dokumentation, tilsynsfrekvens m.v. 

 
Tabel 7-2 Økonomisk overslag på anlægsarbejderne. 

Projektelement Pris 
(DKK, ekskl. moms) 

Licitation, forhandling og kontrahering 20.000 

Byggeledelse og fagtilsyn 30.000 

I alt 50.000 
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7.1.3 Omkostningseffektivitet 
Jf. bekendtgørelsen er realiseringen af projektet ikke omkostningseffektiv, hvis det ansøgte beløb for 
realiseringen, er mere end 1,5 gange referenceværdien for vandforekomsten. Vejledende reference-
værdi for gennemførelse af mindre restaureringer i type 2 vandløb er 61.600 kr/km. Da vandområ-
det/indsatsstrækningen i Svejstrup Bæk (ref. nr. o8813) er 6,281 km resulterer dette i en reference-
værdi på 386.909,60 kr. For at være omkostningseffektiv skal projektet kunne realiseres for 
580.364,40 kr. Da den samlede økonomi til anlægsomkostninger og rådgivningsbistand er estimeret 
166.000,00 kr. er projektet omkostningseffektivt – også selvom der sandsynligvis skal inkluderes et 
beløb til Randers Kommunes interne håndtering af en projektrealisering. 

Det bemærkes dog også, at indsatserne geografisk set kun dækker cirka en tredjedel af det samlede 
vandområde. Selvom referenceværdien nedskæres tilsvarende, vil projektet stadig være omkostnings-
effektivt. 

7.1.4 Tidsplan 
Som udgangspunkt anbefales det, at anlægsarbejderne gennemføres i sommerhalvåret eksempelvis i 
august. Her er der størst sandsynlighed for tørre forhold og dermed mindskes arbejds- og kørespor 
mest muligt. 

Under forudsætning af at anlægsfasen udføres sammenhængende, vurderes projektet at kunne gen-
nemføres på 1 uge. 
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