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Projektbeskrivelse, regulering af Bjiselbæk
Reguleringen består i en udskiftning af rørene i det offentlige vandløb Bjiselbæk
mellem station 1.760 meter og station 2.320 meter, dvs. over en strækning på ca.
560 meter.
De gamle rør udskiftes med nye på strækningen. Det rørlagte vandløb består på
nuværende tidspunkt af rør med forskellige dimensioner som ligger forskudt og er i
dårlig stand.
Vandløbet ligger med varierende fald og med jorddækning på overordnet set mellem 1
og 2 meter. Ved reguleringen foretages ingen ændringer af vandløbets tracé.
Rørledningen anlægges med mere jævnt fald end det eksisterende rør. Dimensionen
øges til Ø 500 mm slidset plastrør, styrkeklasse SN8 over hele strækningen.
Rørledningen skal pakkes og ilægges efter leverandørens anvisninger. Alle dræn der er
tilkoblet den eksisterende ledning skal kobles på den nye, også.
Der etableres 4 stk. nye Ø 1000 mm brønde; i skellet øverst på strækningen, ca. 150
meter nedstrøms, ved ældre brønd hvor dræn kobles på ledningen samt nederst på
strækningen ved ældre brønd hvor der kommer dræntilløb. Placeringerne er indtegnet
på vedlagte kort.
Der etableres desuden et midlertidigt sandfang som skal hindre at sand videreføres til
den rørlagte strækning nedstrøms projektområdet.
En separat pris for bortskaffelse af de opgravede betonrør skal fremgå af tilbuddet.
Vedlagt denne beskrivelse er et kort over strækningen og et længdeprofil der viser
terrænet og det eksisterende rør. Endeligt vedlægges et længdeprofil der viser det nye
rørs projekterede dybde i forhold til terræn.
Tidsplan
Projektet forventes at kunne følge nedenstående tidsplan, som dog forudsætter, at
projektet ikke påklages eller lignende:
4 ugers offentlig høring efter vandløbsloven 12. maj 2022 til 9. juni 2022.
Endelig afgørelse med klageperiode på fire uger d. XX. Juni 2022 til YY. Juli 2022.
Anlægsarbejdet forventes at skulle udføres i sensommer/efterår 2022.
Vedlagt
• Længdeprofil for det eksisterende rør og terræn
• Længdeprofil for det projekterede rør og terræn
• Oversigtskort
• Placering af brønde

Længdeprofil, projekteret bundkote & terræn

43,00

Kote (DVR90)

42,00 Station ca. 1760 meter
Kote 42,15 meter (DVR90)

Station ca. 1825 meter
Kote 41,45 meter (DVR90)
41,00
Station ca. 2020 meter
Kote 40,88 meter (DVR90)

Terræn
Projekteret bundkote

40,00

Station ca. 2200 meter
Kote 39,21 meter (DVR90)

39,00

Station ca. 2340 meter
Kote 38,86 meter (DVR90)

38,00
1725

1825

1925

2025

2125

2225

2325

Station

Side 3 af 5

Oversigtskort

Figur 1: Oversigtskort hvor den strækning der skal omlægges er markeret med lyseblå signatur. De fem brøndes omtrentlige
placering er markeret med røde cirkler.

Placering af brønde

Figur 2: De fire brøndes omtrentlige placering er markeret med blå cirkler.
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