
Banedanmark
Att. Ditte Berg Nielsen
Ringsted – Femern Banen
 

UDKAST

Reguleringstilladelse til Valmosegrøften, st. 5119 til 5219

I har ansøgt om, at omlægge en ca. 100 m lang strækning af Valmosegrøften. 
Strækningen omlægges på begge sider af banen og forlænges derved med 75 
m.

På baggrund af jeres indsendte projektforslag og den efterfølgende dialog og 
korrespondance om vandløbets placering og koter har vi vurderet sagen. 

Næstveds Kommunes vandløbsmyndighed meddeler hermed tilladelse til at I 
kan regulere Valmosegrøften fra den nuværende st. 5119 til 5219.

Tilladelsen meddeles efter vandløbslovens §17 og §3 i tilhørende 
bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering.

Hvad skal I helt konkret gøre?

I skal overholde følgende vilkår:

1. Projektet skal udføres, som beskrevet i projektbeskrivelsen af den 
17.04.2018, dog under hensyntagen til nedenstående vilkår, som ændre 
på et par forhold i projektbeskrivelsen.

2. De første 5 m af tillukning af eksisterende vandløb på vestlig side af 
banen, skal foretages med lerjord til +20 cm over eksisterende terræn. 

3. I brinksiden hvor nyt vandløb passere det gamle forløb på den vestlige 
side af banen, skal der sættes sikringssten. De skal sættes fra bunden 
af vandløb og til 80 cm over bunden. Stenene lægges i et 25-30 cm tykt 
lag på skråningen. Stenblandingen skal være 20 % singels (32-64 mm), 
20 % bundsten (64-128 mm) og 60 % håndsten (120-200 mm).

4. I vandløbet skal der for hver 3 meter udlægges sten spredt i vandløbet 
(ø300-400 cm). 

5. Der må ikke udlægges muld eller sås græs på banketterne eller på 
brinker ned til vandløbet. De skal fremstå af råjord.

6. Der skal etableres et sandfang på den nye strækning efter projekt st. 
114. Sandfanget skal være min. 6 meter langt og med en bundbredde 
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på 2 meter. Sandfangets dybde må max. være 1 meter under ny 
vandløbsbund. 

7. Der skal føres tilsyn med sandfanget 2 gange årligt i december og i 
april, og det skal oprenses efter behov. Materialet fra sandfanget skal 
lægges udenfor miniådalen, og udenfor beskyttet natur.

8. Banedanmark skal i en 5 årig periode stå for at vedligeholde og oprense 
sandfanget.

9. På skråninger fra terræn og ned til miniådal skal der udlægges 10 cm 
muld og de skal tilsås med græs (heste græsblanding).

10. Hvis der opstår store erosionsskår på skråningerne fra terræn og ned til 
miniådalen skal render fyldes med sten. En blanding af singels og 
bundsten.

11. Hvis der er dræn i området, hvor der graves, sluttes de på det nye 
vandløb, således at deres afvandingsevne er uændret.

12. Banedanmark skal sørge for, at der føres tilsyn med anlægsarbejdet 
ved etablering af vandløbet.

13. Banedanmark skal sikre at vandløbets vandføringsevne opretholdes 
under anlægsarbejdet.

14. Under anlægsarbejdet må der ikke ledes forurenende stoffer til 
vandløbet, og sedimenterende stoffer skal så vidt muligt undgås.

15. Efter endt anlægsarbejde skal vandløbet måles op og data skal 
fremsendes til vandløbsmyndigheden, Næstved Kommune. Materialet 
skal fremsendes senest 1 måned efter anlægsarbejdet.

16. Anlægsarbejdet skal være afsluttet og færdigmeldt inden 3 år.

Hvad er formålet med projektet?
Formålet med projektet er, at få udskiftet passagen under jernbanen.

Hvem er inddraget i projektet?

Navn Adresse Matrikel
Ansøger og 
lodsejer

Banedanmark Carsten Niebuhrs 
Gade 43, 1577 
København V

8, Køberup 
By, Rislev

Lodsejer Søren Spandet 
Thielsen og Kirsten 
Skov Thielsen

Køberupvej 33,
4700 Næstved

1a og 1d, 
Køberup By, 
Rislev

Lodsejer Hans Jørgen Juhl 
Andersen og 
Marianne Grønlund 

Køberupvej 39,
4700 Næstved

5f, Rislev By, 
Rislev

2



Side 3 af 8

Andersen

Nuværende regulativmæssige forhold

Vandløb Valmosegrøften st. 5119 til 5219
Klassifikation Vandløbet er offentligt og målsat med 

tilstanden god og den nuværende tilstand er 
moderat

Matrikelnr. 1a, 1d og 8 Køberup By, Rislev
5f, Rislev By, Rislev

Regulativmæssig bundbredde 160 cm
Anlæg 1:1,25
Bundkote 3,95 – 3,91 DVR90

Kort over projektområdet

Kort 1: Oversigtskort. Projektområdet er markeret med rød cirkel.

Beskrivelse af projektet
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I forbindelse med etablering af en ny passage under jernbanen bliver der ændret 
på Valmosegrøftens forløb. Af anlægstekniske årsager, er det nødvendigt at 
flytte passagen lidt mod nord i forhold til den nuværende placering.

Vandløbet omlægges fra nuværende station 5119 til st. 5219, dvs. at ca. 100 
meter af det eksisterende vandløb sløjfes. Det nye forløb bliver på 175 m og 
lægges nord om strækningen der sløjfes.

Der er markant terrænforskel i det omgivende terræn fra vandløbets nuværende 
placering og til den nye placering. Ved den nye placering kommer vandløbet ned 
i en dybde på 2 til 9,5 meter. For at kompensere for det dybe forløb, etableres 
vandløbet i en 18 m bred miniådal på hele det nye forløb. I bunden af ådalen 
etableres et slynget forløb. 
Miniådalen etableres med et fald på 10 ‰ mod vandløbet.

Station 
projekt

Bundkote, 
meter

Fald  
‰

Bredde
Vandløb/miniådal

Anlæg 
Vandløb/Miniådal

 0  3,95
0,23 1,6 m    /   18 m 1:2   /  1:1,5

175     3,91
Tabel 1. Vandløbsdimensioner. 

Ved overgangene mellem det nye og gamle forløb bliver det nye vandløb over 
nogle meters længder tilpasset de eksisterende vandløbsforhold.
Banketterne tilsluttes det eksisterende terræn med ramper med hældninger på 
max. 1:5.

Under anlægsarbejdet løber vandløbet i sit nuværende forløb, og først når den 
nye strækning er færdig, bliver det eksisterende vandløb lukket.

Vandløbsmyndighedens vurdering af projektet
Banedanmark har oplyst, at det er nødvendigt at udskifte passagen under banen 
i forbindelse med at gøre banen klar til den kommende Femern Bælt forbindelse. 
Pga anlægstekniske forhold er det ikke muligt, at ligge passagen samme sted 
som i dag, og derfor er den flyttet lidt mod nord.

Den nye vandløbsstrækning kommer til at ligge dybt, men ved at den anlægges i 
en 18 meter bred miniådal, kan vandløbet slynge sig i bunden af miniådalen 
uden at få et dybt nedgravet forløb. I miniådalen ligger vandløbet med en dybde 
på 0,8 m.
Vandløbet forlænges med 75 m hvilket vil medføre, at faldet bliver endnu mindre. 
Faldet halveres fra 0,4 til 0,23 ‰. Valmosegrøften er et målsat vandløb i henhold 
til statens vandområdeplan og har miljømålet god økologisk tilstand. Vandløbet 
opfylder i dag ikke sin målsætning bl.a. pga meget ringe fysiske forhold, og en 
reduktion i faldet, vil ikke fremme tilstanden i vandløbet. 
Næstved Kommune vurderer, at hvis der udlægges sten i vandløbet, vil det 
kunne øge de fysiske forhold, ligesom slyngning af vandløbet gør det. Der bliver 
derfor stillet vilkår om, at der skal udlægges sten i vandløbet.
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I projektbeskrivelsen (vedlagt) er det beskrevet, at der udlægges muld på 
banketterne. Næstved Kommune vurderer, at det er bedre, at der ikke udlægges 
muld og at banketterne fremstår med råjord. Muldjord indeholder næringsstoffer 
og ukrudtsfrø, og vil medføre at der kommer en del bevoksning på banketterne. 
Det er mest optimalt, at den naturlige bevoksning, som kan gro der, kommer af 
sig selv. Der vil blive stillet vilkår om, at der ikke skal udlægges muldjord på 
banketterne eller på brinkerne ned til vandløbet. 

Fra det nygravede forløb og på de høje skråninger på miniådalen kan der de 
første par år være noget erosion. For at undgå at materialet ikke transporteres 
længere ned af Valmosegrøften, etableres der et sandfang på den nye 
strækning, ca. st. 114 til st. 120, dvs. 6 m langt. Sandfangets dybde må max. 
være 1 meter under ny vandløbsbund. Bundbredde bliver 2 meter. Der bliver 
stillet vilkår om at Banedanmark skal vedligeholde og tømme sandfanget i en 5 
årig periode.

Ydermere for at undgå erosion på de høje skråninger ned til miniådalen vurderer 
vi, at der på skråninger fra terræn og ned til miniådal skal udlægges 10 cm muld 
og de skal tilsås med græs (heste græsblanding). Ved at der hurtigt kommer 
vegetation på skråninger vil erosionen være begrænset. 
Hvis der opstår store erosionsskår på skråningerne fra terræn og ned til 
miniådalen skal renderne fyldes med sten. En blanding af singels og bundsten. 
Der vil blive stillet vilkår om det.

Ved tillukning af det gamle forløb vest for banen, skal det sikres, at der ikke sker 
erosion tilbage i det gamle forløb. Tillukning kommer til at ligge i et forholdsvist 
skarpt ydersving på det nye vandløb, hvorfor der er risiko for erosion. Der bliver 
derfor stillet vilkår om, at det her skal lukkes med lerjord på en 5 m lang 
strækning i det gamle forløb fra bund og til + 20 cm over terræn. Brinksiden, hvor 
nyt vandløb passere det gamle forløb, skal brinksikres med sten fra bunden af 
vandløb og til 80 cm over bunden.

Udskiftning af selve passagen underbanen indgår i vandsynsprotekollen for 
Ringsted Femern Banen og er ikke en del af denne tilladelse.

Afvandingsforhold
Cowi har foretaget en beregning og vurdering af de afstrømningsmæssige 
forhold i Valmosegrøften ved omlægningen af vandløbet. Beregningen er bilagt.

Der er beregnet en opstuvning på 1 cm opstrøms projektstrækningen ved 
moderat vandføring. Ved stor vandføring er der ingen opstuvning. På baggrund 
af beregningen fremgår det, at en forlængelse af vandløbet ikke vil give nogen 
påvirkning på de afstrømningsmæssige forhold. 

Afholdelse af anlægsudgift og kompensation for arealerhvervelse
Økonomien til anlægsudgiften afholdes alene af Banedanmark og jorden til 
projektet er blevet eksproprieret. 
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Fremtidig vedligeholdelse
Valmosegrøften er et offentligt vandløb og vedligeholdelsen af det følger 
vandløbet regulativ.

I en 5 årig periode er det pålagt Banedanmark at vedligeholde sandfanget på 
projektstrækningen.

Tidsplan
Arbejdet er planlagt udført i marts/april 2020.

Anden lovgivning der skal tages hensyn til:
Vandområdeplanerne
Det er ikke tilladt at lave tiltag i vandløb, der har et miljømål, hvis det kan forringe 
vandløbet eller hvis det hindre opfyldelse af det fastlagte miljømål. 
Valmosegrøften/Vasegrøften har miljømålet god økologisk tilstand. Vandløbet 
opfylder i dag ikke sin målsætning.
En omlægning af Valmosegrøften som beskrevet i dette projekt, vurderes at 
kunne være med til at forbedre de fysiske forhold i vandløbet ved at vandløbet 
slynges og ved udlægning af sten. På den baggrund vurderes det, at projektet 
ikke vil hindre vandløbet i at nå det fastlagte miljømål.

Det kan ikke undgås, at der vil være en øget sandvandring i nogle år efter 
etablering af den nye strækning. Ved etablering af sandfanget reduceres 
sandvandringen til nedenstrøms liggende strækninger. 

Beskyttet natur og Natura2000
Valmosegrøften/Vasegrøften er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 

En del af projektstrækningen øst for banen kommer til at ligge indenfor 
Natura2000-område er nr. 163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, 
Holmegårds Mose og Porsmose. 

Banedanmark har fået foretaget en væsentlighedsvurdering. Hovedelementerne 
fra vurderingen kan ses i projektbeskrivelsen. Her konkluderes, at med de givne 
afværgeforanstaltninger forventes projektet ikke at føre til væsentlige negative 
påvirkninger.  

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.

Der er i projektområdet sandsynlighed for forekomst af følgende beskyttede bilag 
IV-arter: stor vandsalamander, springfrø, spidssnudet frø, grøn mosaikguldsmed, 
flagermus og eremit.
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Eremitter holder til i gamle træer, og flagermus kan have overnatningssted i 
store træer. Der bliver ikke fældet store eller gamle træer, og de vil derfor ikke 
blive påvirket af projektet. Stor vandsalamander, springfrø, spidssnudet frø, grøn 
mosaikguldsmed er alle tilknyttet vandhuller eller våde områder, men ikke 
vandløb. Øst for banen grænser projektområdet op til en større mose, mens 
projektområdet hvor der graves består af græsareal og dyrket mark.
Vi vurderer at arterne ikke vil blive påvirket negativt af projektet.

Bemærkninger indkommet i høringsperioden
Projektet er sendt i 4 ugers offentlighøring jf. § 15 i bekendtgørelse om 
vandløbsregulering og -restaurering. Berørte parter har fået direkte besked og er 
følgende ejendomme:
Køberupvej 33 og 39, 4700 Næstved og Rislevvej 11, 4700 Næstved.
Bemærkninger indkommet i høringsfasen (indskrives her……………)

Hvilken lov ligger til grund for afgørelsen?
Denne afgørelse er truffet efter vandløbslovens bestemmelser.

 Bekendtgørelse af Lov om vandløb nr. 1217 af 25.11.2019 § 17 
 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. nr. 834 af 

27.06.2016, §3 og kap. 5.

Klagevejledning
Projektet vedr. et anlæg under Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over 
Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. I henhold til lovens §13 kan 
afgørelsen kun påklages af Femern A/S og Banedanmark til transportministeren.

Har du spørgsmål eller bemærkninger?
Såfremt der er spørgsmål til ovenstående tilladelse, er du velkommen til at 
kontakte Anja Rasmussen på tlf.: 55 88 61 72 eller e-mail: anjar@naestved.dk.

Med venlig hilsen
Center for Plan og Miljø

Anja Rasmussen
Vandløbsmedarbejder 

Kopi:
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Søren Spandet Thielsen og Kirsten Skov Thielsen, Køberupvej 33, 4700 
Næstved

Hans Jørgen Juhl Andersen og Marianne Grønlund Andersen, Køberupvej 39, 
4700 Næstved

Torben Thorborg Jørgensen, Rislevvej 11, 4700 Næstved

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 
dnnaestved-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten 
sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk; 
lbt@sportsfiskerforbundet.dk  

Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700 Næstved 
naestvedmuseum@museerne.dk

Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig, kdi@kyst.dk 

Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 4171 
Glumsø sydvest@friluftsraadet.dk 

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV.  fr@friluftsraadet.dk

Bilag 

Projektbeskrivelse, Omlægning af Valmosegrøften, 17.04.2018

Hydraulisk beregning af omlægning af Valmose/Vasegrøften, 22.12.2018

Bilag A – Teknisk tegning
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 ADRESSE COWI A/S 

Parallelvej 2 

2800 Kongens Lyngby 

 

 TLF +45 56 40 00 00 

 FAX +45 56 40 99 99 

 WWW cowi.dk 

PROJEKTNR. DOKUMENTNR.      

A086076 E2001-COW-NOT-DD-ENV-0015  

       

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT  

1.0 17/04 2018 Notat JOKC AEL/KHP PSS  

INDHOLD 

1 Baggrund for omlægning af Valmosegrøften 1 

2 Projektbeskrivelse for omlægningen 1 

2.1 Valmosegrøften - Faunapassage 3 

3 Natura 2000 4 

 

1 Baggrund for omlægning af Valmosegrøften 

I vandsynsprotokollen for Næstved Kommune vedrørende Ringsted-Femern Ba-

nen fra marts 2015 er det beskrevet at konstruktionen, som leder Valmosegrøf-

ten under jernbanen, udskiftes på den eksisterende placering. Af anlægstekniske 

årsager er det ønsket at etablere den nye underføring i en mere nordlig place-

ring, hvorved det vil være nødvendigt at omlægge vandløbet permanent over en 

mindre strækning. Se Bilag A. 

2 Projektbeskrivelse for omlægningen 

Valmosegrøften omlægges på begge sider af banen. Det omlagte vandløb frem-

går af Figur 1 og Figur 2. Vandløbet omlægges fra nuværende st. 5119 til 5219, 

det vil sige at ca. 100 meter af det eksisterende vandløb sløjfes. Den nye stræk-

ning bliver ca. 175 meter. St. 5219 bliver herefter til ny St. 5294, idet alle ned-

strøms stationer tillægges 75 m. 

Hvor det nye omlagte vandløbsforløb starter vest for jernbanen etableres vand-

løbsbunden i ca. kote 3.95 DVR90, tilpasset eksisterende vandløbsbund og 

bredde over et par meter. Hvor det nye omlagte vandløbsforløb tilsluttes eksi-

sterende vandløb øst for jernbanen etableres vandløbsbunden i ca. kote 3.91 

BANEDANMARK 

OMLÆGNING AF 
VALMOSEGRØFTEN  

PROJEKTBESKRIVELSE 
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 2  OMLÆGNING AF VALMOSEGRØFTEN  
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DVR90, tilpasset det eksisterende vandløbsbund og bredde over ca. 10 meter 

meter.  

Bundbredde på vandløbet etableres med en bredde på 1,6 m og anlæg 2 op til 

0,8 m over bundkoten, hvor der etableres en banket af varierende bredde med 

en hældning på 10 promille mod vandløbet. Samlet bredde for vandløb med 

banketter skal være 18 meter, ved indsnævring til faunapassagen bliver denne 

bredde smallere. Fra banketter etableres skråning med anlæg 1.5 til terræn, i 

terræn vil bredden af ådalen variere fra ca. 20 til 40 meter alt efter hvor dybt 

vandløb og ådal ligger. Vandløbets dimensioner er fastsat i samarbejde med 

Næstved Kommune på baggrund af en hydraulisk beregning af omlægningen1 

I begge ender af forlægningen tilsluttes vandløbets anlæg 2 skråninger til de ek-

sisterende vandløbsskråninger. Banketterne på hver side tilsluttes ligeledes eksi-

sterende terræn på hver side af vandløbet med ramper med hældninger på max. 

1:5. 

Under anlæg løber vandløbet i sit eksisterende forløb indtil det tilsluttes det nyt 

omlagte forløb. 

Det nuværende vandløb umiddelbart øst og vest for det nuværende gennemløb 

under banen fyldes op med jord lige efter omlægningen til det nye forløb er fo-

retaget og eksisterende underføring fyldes til med et letbeton. 

 

Figur 1  Det omlagte forløb. Vandløbet ses mæandrerende/slyngende i bunden af 

ådalen, med banketter på hver side (ingen farve) og skråningsanlæg til 

terræn (lysegrøn farve). Det ses at konstruktionen anlægges med vinkel-

rette fløjvægge. 

                                                
1 Hydraulisk Beregning af omlægningen af Valmose/Vasegrøften, COWI, 2017 
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Figur 2  3D illustration af den omlagte vandløbsstrækning med ny ådal er vist med 

lys blå og mørkegrøn. Den eksisterende vandløbsstrækning som sløjfes er 

vist med brun. 

Ved udgravning af det nye vandløbstracé skal der bortkøres ca. 2500 m³ jord fra 

vestsiden af banen og ca. 9700 m³ fra østsiden af banen. Udgravningen vil ske 

med almindelige gravemaskiner. Jorden vil forventeligt blive genanvendt på an-

dre lokaliteter i projektet. Jordmængden som bortkøres svarer til ca. 610 lasbil-

kørsler fordelt over de måneder som udgravningen står på. Bortkørslen vil for-

venteligt ske fra Køberupvej nord for projektområdet. 

Selve anlægsarbejdet vil blive foretaget i N2000 området i marts-juli 2020, uden 

for N2000 området kan udgravning til det nye vandløbsforløb ske tidligere. 

Vandløbet vil blive omlagt til sit nye forløb i maj eller juni 2020.  

2.1 Valmosegrøften - Faunapassage 

Faunapassagens dimensioner vil ikke ændre sig fra det allerede godkendte pro-

jekt ved at passagen flyttes, dog anlægges konstruktionen med vinkelrette fløj-

vægge. Faunapassagen etableres i jernbanens st. 84+690. Faunapassagen etab-

leres med en minimumsbredde på 7,8 meter. Vandløbet gennem faunapassagen 

etableres med en bundbredde på 1,6 meter, med anlæg 2 op til banketterne. 

Banketterne etableres 0,8 meter over vandløbsbund og med en minimums-

bredde på 1,5 meter og et fald på 10 promille mod vandløbet. Der etableres en 

frihøjde over banketterne på min. 2 meter. Se Figur 3. 
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Figur 3  Tværsnit af faunapassagen for Valmosegrøften. 

Der udlægges min. 50 mm muld på banketterne. For hver 10 meter gennem 

passagen udlægges 2-3 større sten (Ø 200 – 400 mm) langs væggen af passa-

gen på hver side af vandløbet. 

Vandløbet gennem passagen etableres med en bundkote (vandløbsbund/top af 

grusbund) i kote 3.93 DVR90, der udlægges 25 cm grus i bunden af vandløbet 

således etableres bunden af konstruktionen i 3.68 DVR90. Gruset som udlægges 

vil have følgende sammensætning: 85% 16-32 mm sten (nødesten) og 15 % 

33-64 mm (singels). Oven på gruset i bunden af passagen udlægges tilfældigt 

2-3 sten (diameter 100 – 250 mm) pr. m2. Der etableres ikke fald igennem pas-

sagen. 

3 Natura 2000 

Øst for jernbanen ligger Natura 2000 område nr. 163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, 

Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose. En del af Valmosegrøften som om-

lægges forløber i det nordvestlige hjørne af dette Natura 2000-område Se Figur 

4. Omlægningen medfører at ca. 20 meter af Valmosegrøften inden for området 

skal sløjfes og der skal etableres ca. 15 meter ny vandløb inden for Natura 

2000-området.  
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Figur 4  Natura 2000-området er vist med markering med grønne tern. Nord er 

opad. 

Arbejdet med omlægningen af vandløbet vil midlertidigt påvirke et mindre areal 

på ca. 800 m2 inden for Natura 2000-området i anlægsfasen i forbindelse med 

etablering af det nye vandløb og sløjfning af det eksisterende (Figur 5). Omfan-

get af det areal som midlertidigt påvirkes adskiller sig ikke fra den allerede god-

kendte løsning. 

 

Figur 5  Natura 2000-området er vist med rød, grænse for arbejdsplads med tyk 

rødstiplet linje og eksisterende vandløb med blå linje. Natura 2000-områ-

det inden for arbejdsarealet er ca. 800 m2. Nord er opad. 
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Banedanmark har ved NIRAS+Rambøll udført en Natura 2000 væsentlighedsvur-

dering af omlægning af Valmosegrøften2. Væsentlighedsvurderingen vurderer 

påvirkningen på området og udpegningsgrundlaget af omlægningen på Natura 

2000 område nr. 163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose 

og Porsmose. Vurderingen tager udgangspunkt i en nordlig omlægning tilsva-

rende den projekterede.  

Væsentlighedsvurderingen beskriver en række afværgetiltag:  

› Projektet skal udføres som beskrevet i dette notat. 

› Vandløbets præcise dimensioner skal afklares med Næstved Kommune, 

men der tages udgangspunkt i dimensioner i vandløbsregulativet og vand-

synsprotokollen for faunapassagen. 

› Sedimentspild skal afværges ved etablering af et sandfang i slutningen af 

den nye vandløbs-strækning. Det udgraves som en skålformet fordybning 

ca. 6 m langt, 2 m bredt og med anlæg 1:2 på skråningerne. Bunden ud-

graves til kote -1.30 m i forhold til den regulativmæssige bundkote. Sand-

fanget tømmes efter behov indtil brinkerne er stabile på den nye strækning 

efter 2-5 år. 

› Erosion af brinker skal undgås, og der skal tages passende forholdsregler, 

så spild af jord og andre materialer til vandløbet undgås/minimeres. 

› Arbejdsområder placeres så vidt muligt udenfor Natura 2000-området, og 

arbejdsområder inden for habitatområdets afgrænsning skal begrænses 

mest muligt, og med kortest mulig an-lægsperiode. 

› Der må ikke ske påvirkning af arealer med habitatnaturtyper (udover den 

omlagte vandløbs-strækning) eller levesteder for arter på udpegningsgrund-

laget. 

Væsentlighedsvurderingen konkluderer "at den beskrevne ændring af ny løsning 

med de angivne afværgeforanstaltninger ikke kan forventes at føre til væsent-

lige negative påvirkninger af hverken vandløbet, naturtyper og arter på udpeg-

ningsgrundlaget eller den samlede integritet for Natura 2000-område nr. 163. 

Projektændringen vil ikke påvirke muligheden for at opnå gunstig bevaringssta-

tus for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. 

Projektet med etablering af faunapassage under banen i forbindelsen med Val-

mosegrøftens krydsning vurderes samlet set at forbedre sammenhængen i Na-

tura 2000 området og at forbedre spredningsmulighederne for små og mellem-

store dyr på tværs af banen i forhold til de nuværende forhold." 

                                                
2 Natura 2000 væsentlighedsvurdering af omlægning af Valmosegrøften - 

RFB_03_03_03_Nr0324 Natura 2000 væsentlighedsvurdering af omlægning af Valmose-

grøften- 31-07-2017 
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1 Indledning 

I forbindelse med opgradering af jernbanen mellem Ringsted-Nykøbing Falster 

ønsker Banedanmark at omlægge Valmosegrøften / Vasegrøften. I den forbin-

delse har Næstved Kommune efterspurgt en redegørelse for om forlængelsen 

kan medføre en opstuvning opstrøms, dvs. vest for banen. 

 

Figur 1 Den planlagte omlægning (blå) af Valmosegrøften (vest for banen) og Va-

segrøften (øst for banen). Omlægningen betyder at det samlede vandløb 

forlænges med 75 m 
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2 Vandløbene 

Valmosegrøften er et 4857 m langt offentligt vandløb, der slutter ved banen i st. 

5173. 

Vasegrøften er et 2656 m langt offentligt vandløb, der begynder ved banen i st. 

5207. 

 

De to vandløb har samme regulativ og stationeringen fortsætter. Skikkelsen 

fremgår af regulativet: 

Tabel 1 Regulativets dimensioner 

 

Vandløbet har meget lille fald opstrøms banen, men stort fald gennem krydsnin-

gen. 

Der tale om en teoretisk skikkelse. Regulativet kontrolleres med en beregning 

med et Manningtal på 20 og afstrømninger på 10 og 45 l s-1 km-2. I redegørelsen 

til regulativet er anført oplandsarealer 
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Tabel 2 Oplande 

 

3 Omlægningen 

Faunapassagens dimensioner er som vandløbets, dog med fladere anlæg. 

 

Figur 2 Faunapassage 

Ved den hydrauliske beregning har vi fastholdt vandløbets regulativmæssige 

bundkoter i de nuværende st. 5119 og 5219 (hhv. 3,95 DVR90 og 3,91 DVR90), 

hvor omlægningen slutter, og indsat bundbredde 1,6 m og anlæg 1:2 for den 

nye, 185 m lange strækning. St. 5219 bliver herefter til ny St. 5294, idet alle 

nedstrøms stationer tillægges 75 m. 

4 Hydraulisk beregning 

Vandløbets vandspejl er beregnet med hydraulisk med vandløbsprogrammet 

VASP for de to situationer, der er angivet i regulativet, dvs. vintermiddel og me-

dianmaksimum. 

Resultatet af beregningerne er vist i Bilag A. Ved beregningen for den projekte-

rede skikkelse er stationering opstrøms broen fastholdt, således at vandspejlene 

her kan sammenlignes direkte. Nedstrøms er vandløbet derimod gjort 75 m læn-

gere, så disse tal kan ikke sammenlignes direkte. Der er derfor, at kurverne for 
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den omlagte skikkelse på plottet er forskudt til højre. Der sker imidlertid ingen 

påvirkning nedstrøms, så dette er uden betydning.  

Resultaterne er sammenfattet i Tabel 3, der viser den beregnede vandstand 1 m 

før omlægningen begynder. 

5 Konklusion 

Der ses tilsyneladende en opstuvning på 1 cm ved moderat vandføring. Vand-

standen er beregnet ved interpolation og ser ud til kun af være 0,6 cm. Tallene 

er dog ikke nøjagtige nok til sige, om forskellen er reel. Ved stor vandføring er 

der ingen opstuvning.  

Tabel 3 Beregnet vandstand i St. 5120 i DVR90 

 Nuværende Omlagt 

vintermiddel 10 l s-1 km-2 4,35 4,36 

medianmaksimum 45 l s-1 km-2 4,79 4,79 

 

Når forskellen er så ringe, eller ikke-eksisterende, skyldes det, af vandløbet kun 

er blevet 75 m længere. Bundbredden under selve broen indsnævret med 0,15 

m, men det opvejes af, at anlægget er gjort fladere. Det har væsentlig betyd-

ning ved stor vandføring. 

Ved meget stor vandføring (45 l s-1 km-2) vil vanddybden være 0,84 m, dvs. at 

der vil være ca. 4 cm på banketten i faunapassagen (der er ikke taget hensyn 

hertil i de hydrauliske beregninger). 

Det skal tilføjes, at den projekterede omlægning slutter på en strækning, hvor 

den regulativmæssige bundbredde kun er 0,8 m (faldet er her større end på de 

tilstødende strækninger). Ortofoto antyder, at den faktiske bundbredde måske 

er større end den regulativmæssige, men vi har ikke målt. I alle tilfælde bør til-

slutningen udføres, så der bliver en jævn overgang mellem den nye strækning 

og den eksisterende. 
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Bilag A Beregnede vandspejle 
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