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Banedanmark
Att. Ditte Berg Nielsen
Ringsted - Femern banen

Fjernelse af spærring og genslyngning af Vinkælderrenden

Kære Banedanmark

Næstveds Kommunes vandløbsmyndighed meddeler hermed tilladelse til, 
at I, som ansøgt, kan fjerne spærring og genslynge Vinkælderrenden på 
en kort strækning opstrøms jernbanen. 

Tilladelsen meddeles efter §17 og 37 i bekendtgørelse af Lov om vandløb 
nr. 1217 af 25.11.2019 samt kap. 5 og 7 i tilhørende bekendtgørelse om 
vandløbsregulering og -restaurering nr. 834 af 27.06.2016. 

Hvad skal I helt konkret gøre?
I skal overholde følgende vilkår:

1. Granittrappe og granitsikringen af bund og sider på 15-20 m af 
Vinkælderrenden skal bortskaffes.

2. I de to ydersving (ca. ved st. 5 og st. 90), hvor det nye vandløb 
passerer den tillukkede del af det gamle forløb, skal der 
erosionssikres med marksten (ø200-400 mm).

3. Fra ny st. 30 til 55 skal der på den sydlige brink erosionssikres 
med marksten (ø200-400 mm) op til 0,7 m over bunden.

4. Ved indgang til underføringen under banen skal der erosionssikres 
med marksten op til 0,7 m over bunden.

5. Fra ny st. 30-55 skal den sydlige brink tilsås med en græsblanding 
u. kløver. Øvrige brinker tilsås ikke.

6. Der skal udlægges marksten (ø200-400 mm) på vandløbsbunden. 
De skal placeres med ca. 2 m afstand skiftevis i de to sider. 
Derudover skal der udlægges småsten (50-100 mm), så de 
dækker ca. 20 % af bunden.
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7. Vandløbet anlægges som angivet i tabellen:
Projektstrækning Bundkote i m, 

DVR90
Bundbredde, m Fald ‰ Anlæg

0 27,25
0,7 17,0 1:1 / 1:1,5

102 25,5

Ved station 0 for den nye projektstrækning bliver bunden sænket 
med ca. 35 cm i forhold til den nuværende bund. Denne sænkning 
fordeles jævnt over ca. 20 m opstrøms projektstrækningen. 

Sideskråningerne udføres med anlæg 1:1 indtil 1 m over 
vandløbets bund og derefter anlæg 1:1,5.

8. Hvis der kommer et dræn fra syd, skal det føres til det nye 
vandløb. Hvis det vurderes ud fra drænets retning, at det krydser 
det nye vandløb flere steder, skal det findes og fjernes 3 meter 
udenfor vandløbsprofillet på den nordlige side, således at der ikke 
er risiko for at vandløbsvand kan finde ned i drænet mellem 
svingene.

9. I skal sørge for at dræn og Vinkælderrendens vandføringsevne 
opretholdes under anlægsarbejdet.

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

11. Banedanmark skal sørge for, at der bliver ført tilsyn med 
anlægsarbejdet.

12. Anlægsarbejdet skal være afsluttet og færdigmeldt inden 3 år.
Færdigmeldingen sendes til vandløbsmyndigheden på 
vandloeb@naestved.dk, hvor det udførte arbejde beskrives.
Færdigmeldingen skal indeholde en opmåling af 
projektstrækningen.

Hvornår gælder tilladelsen
Vær opmærksom på at tilladelsen først er gyldig, når klagefristen er 
udløbet den 31. juli 2020, og der ikke er klaget over den.

Hvad er formålet med projektet?
Formålet med projektet er at forbedre de økologisk forhold for 
Vinkælderrenden ved at fjerne en punktspærring (en trappe) og 
efterfølgende genslynge vandløbet. En eksisterende strækning på ca. 40 
meter bliver derved forlænget med ca. 60 m, og der genskabes passage i 
vandløbet for fisk og smådyr. 
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Hvem er inddraget i projektet?
Part Navn Adresse Matrikel
Ansøger BaneDanmark
Lodsejer BaneDanmark Carsten Niebuhrs Gade 43, 

1577 København V
98, Herlufmagle By, Herlufmagle og
39 Gelsted By, Herlufmagle

Lodsejer Jørgen Elholm Helgesvej 55, 4160 Herlufmagle 4cu, Gelsted By, Herlufmagle

Vandløbs forhold
Vinkælderrenden er et privat vandløb, som afvander til Søgård Sø (Se figur 
1). 

Figur 1. Projektområdet er markeret med rød cirkel. Området ligger syd for 
Herlufmagle.

Vandløbet er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven §3 og det er 
miljømålsat jr. Vandområdeplanen 2016-2021 med miljømålet god 
økologisk tilstand.

Da underføringen under jernbanen i sin tid blev anlagt, blev den nærmeste 
del af Vinkælderrenden sænket med ca. 0,9 m, fordi banen ligger lavt. For 
at begrænse sænkningens udstrækning blev der anlagt en granit trappe, 
og ca. 15-20 m opstrøms trappen blev vandløbet fikseret med granitsten 
på bund og sider. Se billede 1 og 2.

Det nuværende fald på de 40 m der omlægges er ca. 25 ‰ frem til 
trappen. Hvis trappens fald medregnes, så er det gennemsnitlige 
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nuværende fald ca. 48 ‰, hvoraf et fald på 0,90 m ligger i trappen. De 
nuværende bundkoter fremgår af tabel 1 i vedlagte projektbeskrivelse. 

Beskrivelse af 
projektet
Spærringen i Vinkælderrenden ønskes fjernet og for at udjævne faldet fra 
trappen, bliver vandløbet genslynget over en strækning på 102 m. Derved 
bliver vandløbet forlænget med ca. 60 m. Se figur 2.

Billede 2. Spærring (trappe) i Vinkælderrenden lige 
opstrøms jernbanen.

Billede 1. Vinkælderrenden lige opstrøms spærringen (trappen)
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Figur 2. Genslyngning af Vinkælderrenden. Nyt forløb er markeret med blå 
streg og røde streger markerer den omtrentlige ovenbredde på vandløbet. 
Rødt skraveret område er udlægning af jord.

Dimensioner og fald på det nye forløb af Vinkælderrenden fremgår af tabel 
1.  

Projektstrækning Bundkote i m, 
DVR90

Bundbredde, m Fald ‰ Anlæg

0 27,25
0,7 17,0 1:1 / 1:1,5

102 25,5
Tabel 1. Dimensioneringstabel for det nye forløb af Vinkælderrenden.

Ved station 0 for den nye projektstrækning bliver bunden sænket med ca. 
35 cm i forhold til den nuværende bund. Denne sænkning fordeles jævnt 
over ca. 20 m opstrøms projektstrækningen.

Sideskråningerne udføres med anlæg 1:1 indtil 1 m over vandløbets bund 
og derefter anlæg 1:1,5.

Syd for den nye slyngning af vandløbet står der en el-mast. Det er oplyst, 
at der til elmasten holdes en afstand på 15 m fra udgravningen og til synlig 
kant på fundament. Derudover vil der mod masten fra st. 30 – 55 blive 
erosionssikret op af brinken med marksten. De lægges til mindst 0,7 m 
over bunden. Derudover tilsås brinken med græs.

Derudover vil der blive foretaget erosionssikring af brinkerne ved indgang 
til underføringen under banen. Stenene lægges til mindst 0,7 m over 
bunden. Næstved kommune vurderer desuden, at der er behov for 
erosionssikring af de to ydersving (ca. ved st. 5 og st. 90), hvor det nye 
vandløb passerer den tillukkede del af det gamle forløb.
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For at skabe variation i vandløbet vil der desuden blive udlagt skjulesten 
(marksten, ø200-400 mm) Næstved Kommune vurderer, at skjulestenene 
skal ligge tættere end ansøgt. Der stilles derfor vilkår om, at skjulestenene 
skal placeres med ca. 2 m afstand skiftevis i de to sider. Derudover bliver 
der udlagt småsten (50-100 mm), så de dækker ca. 20 % af bunden. 

Det er ansøgt, at alle skråninger tilsås med græs. Næstved Kommune 
vurdere, at der kun er behov for udsåning af græs på brinken mod el-
masten for at erosionssikre den bedst muligt. De øvrige brinker skal ikke 
tilsås for at skabe mulighed for at den naturlige græs og urtebevoksning 
selv indfinder sig.

For at reducere grødevæksten i vandløbet vil Næstved Kommune 
anbefale, at der plantes træer (rødel eller eg) på brinkskråninger mod syd 
og vest. Træerne bør plantes ved vandspejl for højeste vandstand. 
Træerne med dets rødder vil med tiden desuden øge den fysiske variation i 
vandløbet. Der skal dog tages hensyn til Energinets servitutareal omkring 
deres luftledninger. Grænsen for servitutarealet er beliggende 15 m fra 
yderste tråd på luftledningsanlægget. Indenfor dette servitutareal må 
beplantning med træer/buske ikke blive højere end 3 meter.

Den opgravede jord (ca. 1000 m3) placeres i den stump af det gamle 
vandløb, som skal tillukkes, samt på arealet øst for projektstrækningen.

Vandspejl og afvanding
I henhold til den vedlagte projektbeskrivelse vil vandstanden i vandløbet 
maksimalt være 0,5 m ved ekstreme afstrømninger. Vandstanden vil dog 
sjældent være mere en 0,1 m. 
Vandløbet kommer til at ligge dybt i terrænet (ca. 2 - 2,5 m) og der kommer 
ikke oversvømmelser fra vandløbet på terræn.

Det nye slyng på vandløbet vil ikke medføre en stuvning opstrøms 
projektområdet, pga. det stejle fald der er på projektstrækningen, 
gennemsnitligt 17 ‰.

Det er oplyst, at der formentlig er et markdræn fra syd som skæres over af 
det nye sving. Drænet vil blive ført til det nye profil, så drænets 
vandføringsevne opretholdes. Hvis det vurderes, ud fra drænets retning at 
det krydser det nye vandløb flere steder, skal det findes og fjernes 3 meter 
udenfor vandløbsprofillet på den nordlige side, således at der ikke er risiko 
for, at vandløbsvand kan finde ned i drænet mellem svingene.

Økonomi
Banedanmark afholder alle anlægsudgifter til projektet. Banedanmark har 
ligeledes indgået aftale med lodsejer om brug af matr. nr. 4cu, Gelsted By, 
Herlufmagle til projektet.

Tidsplan
Projektet forventes etableret i sommer/efterår 2020.
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Vedligeholdelse
Projektstrækningen er et privat vandløb og vedligeholdes i dag af 
lodsejere. Den fremtidige vedligeholdelse af ny vandløbsstrækning vil 
fortsat skulle varetages af lodsejer. 

Der må renses op til bundkoten angivet i dimensionstabellen i tabel 1 
ovenfor. Dog må sten og småsten må ikke fjernes fra vandløbet. 

Anden lovgivning
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. 

Vinkælderrenden opfylder i dag ikke sit miljømål. Det har jf. 
vandområdeplanen 2015-2021 miljømålet god økologisk tilstand. 
Vandløbet skal målopfylde på de tre kvalitetselementer fisk, smådyr og 
planter. Se tabel 2. Tilstanden for vandløbet er i dag moderat tilstand.

Tabel 2. Vinkælderrendens miljømål, kvalitetselementer og tilstand
aKilde: Vandområdeplanen 2015-2021. 
bKilde: Basisanalysen 2021-2027 
Vandområde Miljømåla Kvalitetselementera Tilstandb

Vinkælderrenden God økologisk 
tilstand

Bentiske invertebrater 
(smådyr, DVFI)

Makrofytter (planter)

Fisk

Moderat tilstand

Ukendt tilstand

Ukendt tilstand

Samlet tilstand: 
Moderat økologisk 
tilstand

Genslyngning og fjernelse af en spærring vil forbedre de økologiske forhold 
i vandløbet, da det vil forbedrede forholdene i vandløbet for smådyr, fisk og 
vandplanter. Det gøres ved, at granittrappe og granitbelægning i vandløbet 
bliver fjernet, der udlægges sten og småsten i vandløbet, samt at det 
genslynges så meget som muligt. 
De udførte tiltag vil gøre, at vandløbet har mulighed for at opfylde det 
fastlagte miljømål på den målsatte del af projektstrækningen.

Beskyttet natur og Natura 2000
Projektstrækningen i Vinkælderrrenden er beskyttet efter 
Naturbeskyttelseslovens §3, og der skal meddeles en dispensation til 
projektet.

Det nærmeste Natura2000-område er nr. 163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, 
Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsemose. Natur 2000-området består 
af fuglebeskyttelsesområde nr. F91 og F93, habitatområde nr. H145, H146 
og H194. Det nærmeste habitatområde er H194, Suså med Tystrup-
Bavelse Sø og Slagmosen. Slagmosen ligger ca. 2 km fra projektområdet.
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Vinkælderrenden har desuden udløb i Susåen via Vasegrøften. Afstanden 
fra projektområdet og til udløbet i Susåen er ca. 9 km.

Fuglebeskyttelsesområderne skal opretholde og sikre levesteder for 
fuglene. Hvert område er udpeget for at beskytte bestemte fuglearter. Dvs. 
arter, som er sjældne, truede, eller følsomme over for ændringer af deres
levested. Det er arter som er hjemmehørende eller regelmæssigt er i 
Danmark under deres træk, for at fælde fjer, raste eller overvintre.

Habitatområderne skal beskytte sjældne naturtyper samt beskytte dyre- og 
plantearter, der er truede, sårbare eller sjældne.

På grund af den store afstand der er til Natura2000-områderne, vurderer vi, 
at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer ikke vil kunne 
påvirke de beskyttede naturområder eller de arter der er på 
udpegningsgrundet. 

Beskyttede dyre- og plantearter
Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsensii § 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:
Flagermus, spidssnudet frø, springfrø, markfirben og stor vandsalamander.

Flagermus kan have overnatningssted i store træer. Der bliver ikke fældet 
store eller gamle træer i forbindelse med genslyngningsprojektet, og 
flagermus vil derfor ikke blive påvirket negativt af projektet. De resterende 
arter er alle tilknyttet vandhuller eller våde områder og ikke direkte til 
vandløb. Projektet vil ikke væsentligt ændre på nogle afvandingsforhold af 
våde områder, og arterne vil derfor ikke blive negativt påvirket af projektet.

Markfirben findes på åbne, varme, solrige lokaliteter så som sten- og 
jorddiger og sandede bakkeområder. Disse lokalitetstyper vurderes ikke, at 
findes i området, hvor projektet gennemføres. 

Vi vurderer således, at projektet ikke vil have negativ indflydelse på de 
nævnte bilag IV-arter.

Landzoneloven
Projektet etableres i landzone og projektet kræver en landzonetilladelse fra 
planloven. 

Høring af berørte parter og eventuelle bemærkninger 
Projektet har været sendt i høring hos følgende naboer til projektet:
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Næstved Kommune, CTE, Team Ejendomme, Sletskovvej 13 og 15, 4160 
Herlufmagle, Stenagergårdsvej 4 og 6, 4160 Herlufmagle, Nederlandsvej 
21, 4160 Herlufmagle og Gelstedvej 11, 4160 Herlufmagle
Derudover har Energinet været hørt som part i sagen.
Projektet har også været i offentlig høring i 8 uger, frem til den 2. juli 2020.

Energinet er indkommet med bemærkninger vedr. træplantning og 
jordudlæg. Udlæg må ikke være mere end 30 cm tykt inden for deres 
servitutareal (15 m fra yderste luftledning). Der er taget hensyn til dette i 
landzonetilladelsen. Mht. til plantning af træer er der i denne tilladelse lavet 
en tilføjelse om, at der skal tages hensyn til Energinets servitutareal 
omkring deres luftledninger ved plantning af træer.

Klagevejledning:
De klageberettigede er dem afgørelsen er rettet til og dem, der måtte 
antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, samt 
visse organisationer.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link 
til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen kan også tilgås via 
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Næstved Kommune 
orienteres via Klageportalen, hvis der indsendes en klage.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er annonceret, dvs. at klagefristen er 
den 31.07.2020.

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. For 
virksomheder og organisationer er klagegebyret 1800 kr. Du betaler 
gebyret med betalingskort i klageportalen eller med faktura.

Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler som udgangspunkt kun klager, 
der kommer gennem Klageportalen. Hvis du af særlige grunde ønsker at 
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 
ansøgning til os. Vi sender din ansøgning videre til nævnet, som beslutter 
om du kan fritages.

Har du spørgsmål til tilladelsen
Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte mig 
på tlf. 5588 6172 eller anjar@naestved.dk.

Venlig hilsen

Anja Rasmussen
Vandløbsmedarbejder 
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Lovgrundlag
Denne afgørelse er truffet med hjemmel i følgende lovgivning:

 Bekendtgørelse af Lov om vandløb nr. 1217 af 25.11.2019, §§ 17, 
og 37.

 Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering nr. 834 af 
27.06.2016 kap 5 og kap. 7

 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter 
nr. 449 af den 11.04.2019, § 8.

Bilag:
 Projektbeskrivelse incl. bilag

Kopi er sendt til:
 Energinet.dk, Energinet Eltransmission A/S, Tonne Kjærsvej 65 

Fredericia 7000, v/ Thomas Rask Eriksen, sag nr. 19/11992  
ter@energinet.dk, 3.parter@energinet.dk 

 Naboer og lodsejere til projektareal
 Næstved Kommune, CTE, Team Ejendomme, Teatergade 8, 4700 

Næstved, v/ Pia Ingeman Tuborg, pitra@naestved.dk
 Entreprenør MJ Eriksen, tbh@mje.dk og nec@mje.dk 
 Cowi A/S, Bo Christensen, boc@cowi.dk 
 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   

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

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

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

 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
 Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig kdi@kyst.dk
 Fiskeriinspektorat Øst, Afdelingen i Ringsted, Frejasvej 1, 4100 

Ringsted, mail@fisk-st.dk   
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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-16  

       

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT  

0.1 20-2-2020  BOC JOKC PSS  

INDHOLD 
1 Indledning 2 

2 Vandløbets nuværende skikkelse 2 

3 Projektforslaget 3 
3.1 Slyngning af vandløbet 3 
3.2 Erosionssikring 4 
3.3 Vandspejl og afvanding 4 
3.4 Andet 5 

4 Natur 5 

5 Tidsplan 5 

6 Økonomi 5 
 

 

BILAG 
Bilag A Projektkort vist på ortofoto 

Bilag B Projektkort vist på højdemodel 

Bilag C Projektkort (CAD) 
 

BANEDANMARK 

Regulering af Vinkælderrenden 
ved banens st. 82+260 
VANDLØBSFORHOLD 

1

Hører til journalnummer: 06.02.10-P20-16-19

Udskrevet den 07-05-2020

1 - RFB_E2001_Projektbeskrivelse_Regulering af Vinkæld
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2 - Projektbeskrivelse incl bilag 



 

     

 2  REGULERING AF VINKÆLDERRENDEN 

1 Indledning 

Som led i arbejdet med opgradering af Ringsted-Femern skal den eksisterende 

underføring af Vinkælderrenden udskiftes. Banedanmark har søgt om tilladelse 

hertil separat. 

Da underføringen i sin tid blev anlagt, blev den nærmeste del af Vinkælderren-

den sænket med ca. 0,9 m, fordi banen ligger lavt. For at begrænse sænknin-

gens udstrækning opstrøms anlagde man en granittrappe. Siderne af vandløbet 

blev erosionssikret med granitblokke. 

Vandløbet er målsat i vandområdeplan 2016-21 med 1,645 m i god økologisk til-

stand. Trappen udgør en faunaspærring. 

Dette notat beskriver et projekt, der har til formål at fjerne trappen, så der bli-

ver passage for fisk og andre vandlevende dyr.  

2 Vandløbets nuværende skikkelse 

Vinkælderrenden ligger dybt i terrænet og har stort fald på strækningen op-

strøms banen. 

 

Figur 1 Nuværende faldforhold, enheden på x er meter og y er koten i meter. 

Det nuværende fald på strækningen nærmeste banen varierer fra 6 ‰ længst 

opstrøms til 26 ‰. Her er set bort fra trappen. 
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Hører til journalnummer: 06.02.10-P20-16-19

Udskrevet den 07-05-2020
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REGULERING AF VINKÆLDERRENDEN 3

Tabel 1 Nuværende fald (opmålt) på strækningen 301 m opstrøms banen 

Opmålt Kote m DVR90 Fald nu ‰ 

0 30,68 6,48 

122 29,89 4,00 

152 29,77 26,36 

185 28,90 22,07 

214 28,26 17,14 

249 27,66 20,00 

262 27,40 trappe 

301 25,50 
 

3 Projektforslaget 

3.1 Slyngning af vandløbet 

For at fordele trappens fald reguleres vandløbet over en strækning på 102 m og 

forlænges med ca. 60 m som vist på Figur 2.  

Slyngets længde er begrænset af respektafstanden til fundamentet for højspæn-

dingsmasten syd for vandløb (15 m fra udgravningen til synlig kant af funda-

ment). Højspændingsmasten er ejet af Energinet. 

 

Figur 2 Projektforslag. Lyseblå viser bunden. Den røde streg angiver overkant af 

udgravning (kronekant). Skraveret viser deponering af afgravet jord. 

 

Den markerede strækning anlægges med bundbredde 0,7 meter og koter som 

angivet i Tabel 2. 
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 4  REGULERING AF VINKÆLDERRENDEN 

Tabel 2 Skikkelse af den nye strækning 

Projekt Bundkote m 
DVR90 

Fald ‰ 

0 27,25 17,00 

102 25,50 
 

 

Sideskråningerne udføres med anlæg 1:1 indtil 1 m over vandløbets bund og 

derefter anlæg 1:1,5. 

Vandløbet kommer til at ligge dybt i terrænet, især nær banen, hvor terrænet er 

højt.  

3.2 Erosionssikring 

Der udlægges spredte marksten (200-400 mm) i vandløbets sider. Markstenene 

placeres med ca. 4 m afstand skiftevis i de to sider. Mellem markstenene lægges 

spredte småsten (50-100 mm), så de dækker ca. 20 % af bunden.  

På venstre side mellem st. 30 og st. 55 lægges marksten i venstre side af vand-

løbet for at hindre erosion i nærheden af højspændingsmasten. Stenene lægges 

på skråningen fra vandløbets bund op til mindst 0,7 m over bunden. I alt bruges 

ca. 10 ton marksten, som kan hentes fra en stenbunke i nærheden efter aftale 

med lodsejer. 

Vandløbets skråninger tilsås med egnet græsfrøblanding som DLF digeblanding 

eller tilsvarende blanding godkendt af tilsynet. 

3.3 Vandspejl og afvanding 

Vandløbet har et opland på 1,75 km². Hvis man bruger en ekstrem afstrømning 

på 200 l s-1 km-2 og et manningtal på 12 fås en vanddybde på 0,5 m. Dette er 

meget konservative antagelser. Vandstanden vil kun sjældent være mere end 

0,1 m. 

Det er oplyst, at der nu kan være perioder med dårlig afvanding længere op-

strøms, hvor faldet er ringe, og vandløbets sider delvist er dækket af høje stau-

der og brombær. Projektet ændrer ikke herpå. Den regulerede strækning har 

stort fald, og det nye slyng vil derfor ikke påvirke afvandingsforholdene op-

strøms. 

Der formodes at være et markdræn, som skæres over af det nye slyng. Dette 

dræn vil fremover udlede til slynget over bunden nær masten. Udløbet af dræ-

net erosionssikres. 

3.3.1 Terrænregulering 
Overskudsjord (ca. 1000 m³) bruges til fyld på den overflødige vandløbsstræk-

ning samt deponeres som vist på kortet i et lag på op til 0,5 m. Deponeringen er 

aftalt med lodsejer. Efter deponering harves jorden og sten opsamles. 
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REGULERING AF VINKÆLDERRENDEN 5

3.4 Andet 

De eksisterende granitsten bortskaffes. 

Beplantningen langs banen ryddes i nødvendigt omfang. Et 10 m bredt bælte 

langs banen ryddes i forbindelse med elektrificeringsprojektet. 

4 Natur 

Vinkælderrenden løber forbi en lille §3-beskyttet sø. Søen er nu skjult af omgi-

vende høje træer. Søens afvanding mindskes lidt af projektet, idet den nærme-

ste del af Vinkælderrenden sløjfes. Dette er positivt for søen, men virkningen 

vurderes at være ubetydelig. 

For Vinkælderrenden anses projektet som positivt, da det skaber faunapassage. 

5 Tidsplan 

Arbejdet forventes udført efter sommer 2020. Anlægsperioden forventes at være 

1 måned. 

6 Økonomi 

Anlægsomkostningerne afholdes af Banedanmark. Fremtidig vedligeholdelse på-

hviler bredejer, da vandløbet fortsat vil være privat. 
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 6  REGULERING AF VINKÆLDERRENDEN 

Bilag A Projektkort vist på ortofoto 
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REGULERING AF VINKÆLDERRENDEN 7

Bilag B Projektkort vist på højdemodel 

7

Hører til journalnummer: 06.02.10-P20-16-19

Udskrevet den 07-05-2020

17



 

     

 8  REGULERING AF VINKÆLDERRENDEN 

Bilag C Projektkort (CAD) 
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St. 82+260, Plan
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BOC

Omlægning af Vinkælderrenden

Deponering af jord bør vises når det er aftalt med lodsejer

Vandløbets skråning tilsås med græs (digeblanding)

afstand, skiftevis i de to sider.

Marksten (200-400 mm) i vandløbets sider med ca. 4 m 

Koordinatsystem er Kp2000S og vertical reference er DVR90.

NOTER:
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