
 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høring af projektforslag om etablering af bro over Gl. Susåarm mellem 

Ydernæs og Appenæs 

 

 

 
 

 

 

 

 

Reguleringsprojektet omfatter 
- Etablering af bro over Gl. Susåarm i st. 1872-1884 m 

Begrundelse for projektet 

I forbindelse med at NK-Spildevand i 2016 etablerede en krydsende 

spildevandledning under Gl. Susåarm blev der etableret en midlertidig 

spunset dæmning i vandløbet til arbejdskørsel. 

Den midlertidige dæmning blev under arbejdets udførelse brugt af 

områdets beboere, og der er derfor interesse for at etablere en permanent 

rekreativ forbindelse for gående og cyklister. 

Næstved Kommune søger om tilladelse til at etablere en permanent 

broforbindelse over det offentlige vandløb Gl. Susåarm. 

Hvem er inddraget i projektet? 
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Projektets lokalitet og regulativmæssige forhold 

Vandløb Gl. Suså arm st. 1872 til st. 1884 m. 

Regulativ for vandløbet er Regulativ for Gl. 

Susåarm, nr. 20 

Klassifikation Vandløbet er offentligt. Vandløbet er ikke 
målsat. Opstrøms projektområdet har 
Rønnebækken udløb. Rønnebækken er 
i Vandplanen målsat til god økologisk 
tilstand. Den nuværende økologiske 
tilstand af den nederste del af 
Rønnebækken er vurderet til moderat 

økologisk tilstand på baggrund af 

smådyrssammensætningen. 

Naturbeskyttelsen Vandløbet er omfattet af §3 i 

naturbeskyttelsesloven 

Fysiske forhold Gammel Susåarm er den tidligere nedre 
del af Suså, som efter 
etableringen af Suså Kanalen er blevet 
afsnøret fra selve Suså. I dag har 
Gammel Susåarm kun forbindelse med 
den opstrøms Suså gennem et 

rør, som er beliggende under Kanalvej. 

Jf. regulativet angives der ingen 

dimensioner pga. vandløbets særlige 

fjordagtige forhold, i det strømrenden 

holdes i det naturlig forløb. 

Jf. regulativet skal vandløbet på grund af 

den fjordagtige karakter henligge i 

naturtilstand. 

Broer Jf. regulativet skal fremtidige broer udføres 
som broer. På grund af vandløbets 
fjordagtige karakter bør broer ved 
omlægning og etablering udformes som 
broer med så stort slug som det vil være 
muligt for broens konstruktion. 

Sejlads Jf. regulativet er det tilladt at sejle på 
vandløbet såvel med ikke-motordrevne 
fartøjer som motordrevne med fart af højst 
2 knob. 
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Oversigtskort 

 

 

 

 

 

 

 

Kort 1: Oversigtskort med angivelse af projektområdet. 

Detajlkort 

Kort 2: Detajlkort med angivelse af broens placering samt de to stisystemer som 

forbindes. Regional vandrerute er angivet med blå og den lokale vandrerute er 

angivet rød (fra ansøgningsmateriale). 

Hvad er formålet med projektet? 
Broen underbygger Næstved Kommunes friluftsstrategi og vil være en 

rekreativ stiforbindelse, der binder den lokale vandrerute (rød) på Ydernæs 

sammen med den regionale vandrerute (blå) på Appenæs (se kort 2). 

Projektets indhold 

Stibroen etableres over en Ø1600 mm beton kloakledning, som er etableret 

af NK-Forsyning i 2019. I den forbindelse blev der etableret en spunsvæg på 

begge sider for at sikre mod udskridning under nedlægningen. 

Spunsvæggene er dimensioneret til at kunne understøtte stibroen. 
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Spunsprofilerne er kappet i kote ca. +1,0 DVR90. Der udføres en påstøbning 

som danner landfæste for broelementerne (se foto 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Foto som viser broens kommende placering samt spunsprofiler på begge 

sider af vandløbet. 

Broen består af 2 yderfag og 4 mellemfag hver ca. 8,0 m lange. Brofagene 

udføres som elementer. 

Stibroen laves i stålsøjler og stålprofiler til selve konstruktionen, mens 

dækket vil være i træ. Rækværket er gengivet i en visualisering (se foto 2). 

Stibroen får en gangbredde på 3,0 meter og længde på 43 m. 

 

 

Foto 2: Visualisering af broen 
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Der vil blive opstillet en kran på bredden og en flåde på vandet. Der bliver 

ikke behov for at opstille faste arbejdsplatforme eller midlertidige 

opfyldninger på vand. 

 

 

  

 

 

 

Tidsplan 

Arbejdet forventes igangsat efteråret 2020.  

Økonomi 

Næstved Kommune, Center for Trafik og Ejendomme afholder alle 

anlægsudgifter og evt. kommende driftsudgifter. 

Forslag til vilkår 

1. Når I sætter projektet i gang, skal I give besked til os. 

2. Broen skal have følgende dimensioner: 

a. Spændvidde/længde: 43 meter 

b. Gangbredde: 3 meter 

c. Fuld bredde: 3,5 meter 

3. Broens underkant skal være i kote 1,5 m (DVR90) svarende til en 

frihøjde under broen på 1,5 meter over normal vandstand.  

4. I skal sikre, at broen konstrueres som en bro som beskrevet i 

afsnittet ”Projektets indhold” 

5. I skal sørge for at retablere evt. dræn 

6. I skal sikre, at vandløbets vandføringsevne opretholdes under 

anlægsarbejdet. 

7. Anlægsarbejdet, som foretages henover vandløbet (inkl. vandløbets 

2 meter bræmmer) skal være helt færdig senest 8 uger efter, at 

arbejdet er påbegyndt 

8. Det skal sikres, at vandløbet ikke tilføres sand, sediment m.v. under 

etableringsarbejdet. 

9. Der må ikke køres med maskiner i vandløbets bund eller på brinkerne. 

10. Når I er færdige med projektet skal I give besked til os. Materialet 

sendes til vandloeb@naestved.dk 

11. Økonomien til anlæg og drift afholdes alene af Næstved Kommune. 

Vurdering af miljø- og afstrømningsmæssige forhold 

 

Afstrømning 

Afstanden mellem underside af bro og vandspejl vil være ca. 1,5 m. under 

normal vandstand i fjorden, Udsving grundet tidevand er +/- 0,5 m, dvs. 

frihøjden vil minimum blive 1,0 m svarende til frihøjden i tunnelen under Vestre 

Ringvej målt ved besigtigelse den 3. marts 2020. Dermed vurderes det, at en 

fremtidig sejlads med småbåde er sikret. 

For at sikre afstrømning fra evt. dræn stilles der vilkår om retablering af evt. 

eksisterende dræn. 

Vandføringsevnen må ikke forringes, og derfor stilles vilkår om, at 

vandløbets vandføringsevne opretholdes under anlægsarbejdet.  

mailto:vandloeb@naestved.dk
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I forbindelse med anlægsarbejdet skal der graves og der er derfor en lille 

risiko for at der sker sedimenttransport til vandløbet. Derfor stilles der vilkår 

om sikring mod sedimenttransport.  

Det vurderes, at broen vil blive etableret med et tilpas stort slug så hverken 

vandløbets fjordagtige karakter eller afstrømningen vil blive påvirket. 

Endvidere vurderes det, at broens åbne og lette konstruktions ikke vil have 

nogen opstuvende effekt. 

Med de stillede vilkår vurderer vi, at etablering af broen ikke vil få 

afvandingsmæssige konsekvenser. 

 

 

 

 

 

 

Miljø 

Vandløbet er ikke målsat. 

Der vil ikke foregå arbejde i selve vandløbet udover at stålsøjler nedvibreres 

i vandløbsbunden. 

Projektets omfang vurderes ikke at have nogen miljømæssig påvirkning. 

Det vurderes, at der ikke er risiko for sedimenttransport da der ikke graves i 

selve vandløbet og da broen etableres på en allerede etableret spuns. 

Samlet set vurderer vi, at etablering af broen ikke vil få miljømæssige 

konsekvenser. 

Er der anden lovgivning, der skal tages hensyn til? 

Beskyttet natur og Natura2000 

Gl. Suså arm er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Gennemførelse 

af projektet forudsætter derfor dispensation efter Naturbeskyttelsesloven §3.  

Det nærmeste Natura2000-område er nummer 169, Havet og kysten mellem 

Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde, fuglebeskyttelsesområde nr. F81 

og habitatområde nr. H148. Det udgør kystnære landarealer og 

lavvandede kystområder. 

Området skal opretholde og sikre levesteder for områdets fuglebestand. 

Hvert område er udpeget for at beskytte bestemte fuglearter. Dvs. arter som 

er sjældne truede eller følsomme over for ændringer af deres levested. De 

arter som er hjemmehørende eller regelmæssigt er i Danmark under deres 

træk for at fælder fjer, raste eller overvintre. 

Habitatområderne skal beskytte sjældne naturtyper, samt beskytte dyre- og 

plantearter, der er truede, sårbare eller sjældne. 

 

 

Vi vurderer, at projektet ikke vil påvirke de beskyttede naturområder - der er 

på udpegningsgrundlaget - negativt på grund af projektets omfang og 

karakter.  

Beskyttede dyre- og plantearter 

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsens §10 – de 

såkaldte bilag IV-arter. De danske dyr og planter kan ses i 

habitatbekendtgørelsens bilag 11. Der kan ikke gives tilladelse efter 

vandløbsloven, hvis projektet kan påvirke de beskyttede arter negativt. 

I området som helhed er der efter vores vurdering sandsynlighed for, at der 
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findes flere arter af flagermus og padder, som er bilag IV-arter. 

Flagermus er fredede, og deres yngle- og rasteområder er beskyttet efter 

habitatdirektivet. Flagermus kan forekomme i hele Næstved Kommune, 

men vi har ikke kendskab til aktuelle forekomster af flagermus i området. 

Der fældes ikke træer i forbindelse med projektet. 

Padder, som f.eks. springfrø og stor vandsalamander, findes udbredt i hele 

kommunen. Vi har ikke konkrete oplysninger om padder i naturtyper i 

området. 

Vi vurderer således, at projektet ikke vil have negativ indflydelse på de 

nævnte bilag IV-arter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høring 

Der foretages offentlig høring af projektet.  

Lovgrundlag 

En evt. godkendelse til projektet meddeles med hjemmel i Bekendtgørelse af 

Lov om vandløb nr. 127 af 26.01.2017 § 47 samt i Bekendtgørelse om 

vandløbsregulering og –restaurering nr. 834 af 27.06.2016, § 9 og kap. 5.  

Hertil kommer Regulativ for Gl. Susåarm, nr. 20 af 15. december 1997. 

Forinden godkendelse skal der foretages offentlig høring af projektet på 4 

uger. 

Har I spørgsmål eller bemærkninger? 

Hvis du har nogle kommentarer eller indsigelser til projektet, skal du sende 

dem, så vi har modtaget dem senest den 18. juni 2020. Du skal sende dem 

til os på vandloeb@naestved.dk eller til Center for Plan og Miljø, Team Vand 

og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. 

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Team 

Vand og Natur på tlf. 5588 6190. 

Med venlig hilsen 

Center for Plan og Miljø 

 

 
 

Malene Callesen Dall 

Vandløbsmedarbejder 




