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Bjæverskovvandløbet station 2.450 til 3.450 - høring af projekt jf.
Vandløbsloven: Åbning af en rørlagt strækning mellem Skovbohallen
og Håndværkerhotellet i Krogen
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Køge Rådhus
Torvet 1
4600 Køge
www.koege.dk

Køge Kommune ønsker at åbne en strækning af et eksisterende privat
Tlf. 56 67 67 67
vandløb, som i dag er lagt i rør. Hovedparten af den berørte strækning af
vandløbet flyttes i den anledning til Køge Kommunes matrikel over ca. 1 km. Kontakt:
Anja Eberhardt
De betonrør, som vandløbet løber i nu, skal derefter kun betjene de lokale
Tlf. 56672436
dræn, der er koblet på. Vandet i Bjæverskovvandløbet, der kommer fra
KS: JDB
oplandet opstrøms, vil løbe i det nye og åbne vandløb. Det nye, åbne
Mail: vandloeb@koege.dk
vandløbstracé, kan ses som en rød streg på kort 2 på næste side.
Formålet er at skabe ny vandløbsnatur i nærheden af udstykningen
Kildebjergs Agre og -Tofter og samtidig aflaste den gamle, slidte
betonledning.

Figur 1. Projektområdet i Bjæverskov er indrammet i rød streg og starter,
hvor det rørlagte vandløb forlader Skovbohallens fodboldbaner. Det slutter
ved Håndværkerhotellet i den sydlige udkant af det opr. Bjæverskov By.
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Figur 2. Projektstrækningen er i rød streg. De vigtigste data for
delstrækningerne 1-4 er opført i den indsatte tabel. Længde [meter] og fald
[promille] gælder for den påtænkte åbning af vandløbet. Stationeringen er
talt i meter fra vandløbets start, og hører til den oprindelige rørlagte
strækning.
Bjæverskovvandløbet er et 4.700 meter langt vandløb, som er offentligt
vedligeholdt på strækningen inde i Bjæverskov By, nord for
håndværkerhotellet / tidl. Blå Kors grund. Syd for er vandløbet nu privat
vedligeholdt efter det skiftede status fra offentligt vedligeholdt til privat
vedligeholdt i 2020. Ansvaret for at vedligeholde projektstrækningens
nuværende rørlagte vandløb ligger derfor fortsat hos lodsejerne. Den
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strækning, som gøres til åbent vandløb, vil blive indstillet til at blive ændret
til offentligt vedligeholdt, for at fremme naturen i vandløbet bedst muligt.
Strækningen station 2.100 til 3.500 er i dag rørlagt og projektet går ud på at
skabe ny natur ved at anlægge et åbent vandløb mellem
håndværkerhotellet, tidligere Blå Kors, grund i Krogen 15b i station 3.500 og
station 2.617 ved traktorvejen vest for Skovbohallen. Den oprindelige
betonledning mellem station 2.617 og 3.400 (søindløbet) vil fremover blive
mindre belastet fordi hovedparten af vandet løber i det nye åbne vandløb.
Betonrøret er blevet repareret af Køge Kommune for en del år siden, mens
vandløbet var offentligt vedligeholdt. Det forventes, at det vil kunne holde
relativt længere tid nu, hvor de store vandhændelser ikke vil løbe i røret
længere.
Langs det åbnede vandløb kan der anlægges en offentlig sti, hvor jorden ejes
af Køge Kommune. Der vil således kunne skabes gode stiforbindelser mellem
Skovbohallen og travbanen og nordover langs det syd-nordgående læhegn
og østpå til Kildebjergs Agre og -Tofter bebyggelsen, et princip der
fremhæves i kommuneplanen.
Projektbeskrivelse:
Det åbnede tracé flyttes til en placering ca. 150 meter øst for rørlægningen.
Formålet med at flytte vandløbet er primært, at tage hensyn til markernes
arrondering / sammenhængen i markerne, ved ikke at gennemskære en
større markblok. Læhegnet og det beskyttede dige kommer til at indgå
sammen med vandløbet, som et smukt landskabselement. Vandløbet bringes
samtidig nærmere til bebyggelsen Kildebjergs Agre og -Tofter.
Strækning 1: Længst nedstrøms/nordligst er Bjæverskovvandløbet rørlagt
fra den lille sø på håndværkerhotellets/tidligere Blå Kors grunden. Der er en
stor højdeforskel på 3 meter på grunden. Vandløbet åbnes i et kraftigt
slynget forløb over ca. 300 meter i et 12 meter bredt tracé mellem
grantræerne, for at opnå et fald på højst 20 promille og gerne 10 promille.
Den åbnede strækning starter i søens nordende og lægges udenom søens
vestlige bred, for at gøre gennemstrømningen af nyt næringsholdigt vand
gennem søen mindre. Udløbsbygværket fra søen forhøjes med 30 cm, for at
forøge søens overflade. En hævning af søens vandspejl kan udføres helt
uden at stuve vand op på marken syd for, pga. højdeforskellen og fordi den
eksisterende rørlægning aflastes for alt vand fra oplandet syd og øst for
Bjæverskovvandløbet. Der anlægges en op til 0,5 m høj jordvold langs
håndværkerhotellets parkeringsplads, for at sikre ekstra stuvningsvolumen
mod overløb fra den lille sø i helt ekstreme situationer. Dermed bliver der
samlet set betydeligt mindre risiko for at søen svømmer over. Om sommeren
vil bygværket i søen kunne hæves yderligere 20 cm for at forebygge
udtørring af søen. Krogen 17 A og B får dermed fremover bedre sikkerhed
mod oversvømmelse fra søen i ekstreme situationer.
Der støder et større rørlagt vandløb til på vestsiden af søen, som vil blive
opsamlet i vandløbet, hvis røret ikke ligger for dybt. Det kan ses på
nedenstående historiske kort:
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Figur 3. Historisk kort fra 1928-1940. Man kan se et større tilløb som
kommer ind, hvor søen hos håndværkerhotellet er. Søen eksisterede ikke
dengang.
Der laves en bro over vandløbet i haven hos håndværkerhotellet, der kan
bære personer og en havetraktor.
Tracé: Vandløbet kommer til at slynge sig omkring de eksisterende træer,
hvor især løvfældende træer som birk og elletræer efterlades.
Dimension: Der graves med 0,5 meter bundbredde med lodrette sider på de
nederste 0,3 meter. Det gør det muligt, at vandløbet selv kan forme sig.
Ovenfor de lodrette sider bliver skråningen med en varierende hældning
mellem 1:2 og 1:3. Den regulativmæssige bundbredde bliver derefter på
0,35 m, da røret er Ø 450 mm. Forudsætningerne findes i afsnittet med den
hydrauliske vurdering.
Opgravet jord: Jorden kan lægges af på marken vest for med matrikel nr.
4d, som ejes af samme lodsejer som 4ak, hvor strækning 2 passerer.
Sten og grus: Der lægges kampesten (ø +350mm) i ydersiden af svingene
for at sikre mod uønsket erosion. Ellers lægges der 4 sten pr. løbende meter
i størrelsen ø 150-200 mm. Der kan også nedlægges træ-ved efter behov for
at give variation.
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Figur 4. Strækning 1 og 2.
Strækning 2: Vandløbet føres til en placering ca. 150 meter øst for det
rørlagte forløb, hvor det samtidig placerer sig ca. 2 meter højere i terrænet.
Da undergrunden består af moræneler, forventer vi ikke, at det giver
anledning til større udsivning. Strækningen bliver ca. 200 meter lang når
vandløbet slynges for at nedsætte faldet. Vandløbet krydser gennem
læhegnet på et sted, hvor det beskyttede dige er ophørt og fortsætter på
østsiden af læhegnet.
Køge Kommune erhverver den del af matrikel 4ak, som vandløbet lægges
på. Se kort 5.
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Figur 5. Kortet viser i mørkegrøn streg det trekantede areal på 1.670 m2,
som Køge Kommune ønsker at købe til brug for åbning af
Bjæverskovvandløbet. Strækningen har godt fald og giver dermed en livlig
vandføring i vandløbet, og det på en strækning, hvor der bliver offentlig
stiadgang.
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Figur 6. Alternativ placering af vandløbets strækning 2, som skal nævnes,
da købsaftalen for den grønne trekant af matr. nr. 4ak, ikke er underskrevet
endnu.
Dimension: Der graves med 0,5 meter bundbredde med lodrette sider på de
nederste 0,3 meter, så vandløbet selv kan forme sig og ende med en
regulativmæssig bundbredde på 0,35. Ovenfor de lodrette sider får skrænten
en varierende hældning på 1:2 til 1:3.
Vandløbets bredde fra kronekant til kronekant bliver ca. 1 meter
Vandløbets bredde inkl. 2-meter bræmmer bliver ca. 5-6 meter.
Det oprindelige rør er Ø 450 mm.
Opgravet jord: Jorden lægges på samme mark, som jorden fra strækning 1.
Strækningen får en del sten udlagt, særligt i sving for at forhindre erosion.
Der udlægges sten og grus efter behov på strækning 2, på en måde således
at vandføringsevnen svarende til en bundbredde på 0,35 overholdes.
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Figur 7. Strækning 3 (rød streg), der løber langs med læhegnet på
kommunens jord. Det rørlagte vandløb (grøn streg) vest for læhegnet, vil
fremover kun føre vand fra dræn.
Strækning 3: Hovedstrækningen forløber langs læhegnet i et slynget forløb,
hvor ca. 600 meter i fugleflugt bliver til 1.200 meter, hvorved faldet også
halveres fra omkring 7 til omkring 3 promille, som er et pænt fald. I
sydenden af strækningen, inden traktorvejen, går strækningen i et
nyetableret rør.
Dimension: Der graves med 0,5 meter bundbredde med lodrette sider i de
nederste 0,3 meter af vandløbet, så vandløbet selv kan forme sig og ende
med en regulativmæssig bundbredde på 0,35 m, da røret er Ø 400 mm.
Skrænterne ovenfor får en varierende hældning på 1:2 til 1:3.
Bredden fra kronekant til kronekant bliver 2-3 meter.
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På de sydligste 150 meter, hvor vandløbet starter med bunden i 1,7 meters
dybde under terræn, bliver anlægget på den øverste meter skrænt 1:1 og
bredden fra kronekant til kronekant ender i ca. 4-5 meter.
Bredde for vandløbstracé: 12 meter i hele nord-syd strækket.
Opgravet jord: Jorden lægges på ydersiden i svingene og andre steder på
samme matrikel.
Der udlægges sten og grus efter behov på strækning 3, på en måde således
at vandføringsevnen svarende til en bundbredde på 0,35 overholdes.

Figur 8. Viser flowlinjer for de laveste punkter i terrænet, hvor dræn typisk
er lagt. Vand fra grønne linjer samler sig i de gule og orange linjer, der løber
til de røde vandløb.
Dræn fra Kildebjergs Agre: Der vil være særlig opmærksomhed rettet mod,
at der kan støde gamle markdræn til fra Kildebjergs Agre. Køge Kommune
Anlæg er således under anlæggelsen af veje i bebyggelsen, stødt på et større
dræn, som har fået en ny inspektionsbrønd ud for Kildebjergs Agre nr. 40
mod marken. Dette stemmer overens med den gule flowlinje, der forlader
bebyggelsen mod vest (figur 8). Andre tilstødende dræn, vil enten blive
sluttet til det åbne vandløb eller forblive under det åbne vandløb med udløb
til det gamle rørlagte vandløb. Der eksisterer ikke drænkort for arealet.
Kildebjergs Tofter afvander nordover, og disse dræn vil støde på
Bjæverskovvandløbet nedstrøms / nord for projektstrækningen og ikke
influeres af projektet.
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Strækning 4: Traktorvejen gennemgraves og der nedlægges et Ø 400 mm
rør stik syd, som er ca. 105 meter langt. Røret forbindes til den oprindelige
rørledning, hvor de mødes i marken tilhørende Vollerslevvej 25. Faldet bliver
ca. 1,2 promille.
Bunddybde og terrænkote start: Der startes ca. 3 meter nord for grusvejen,
hvor bunden af vandløbet befinder sig i kote 34.70 og terrænkoten er 36.70.
Røret skal afsluttes med en skråning på 1:1.
Bund og terrænkote ved slutning af nyt rør: Den oprindelige regulativbrønd i
st. 2.617 har bundkote 34.83 og terrænkote er ca. 36.20. Denne brønd er
åbenbart fjernet fra terrænoverfladen, men kan sikkert genfindes. Brønden
behøver ikke at blive genfundet.
Sten, grus og træer Alle strækninger vil få udlagt sten og dødt ved for at
give variation og skjul til fisk. Hvor der er fald på over 2 promille vil der blive
udlagt gydegrus til bækørreder. Der plantes elletræer på vandløbsskrænten
efter behov for at skygge grøde væk og for at træernes rødder kan bidrage
til variationen i vandløbet.

Figur 9. Stationering til opmålingen af terrænet, som ses nedenfor på figur
10. Det nye rør er indtegnet i rød streg.
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Figur 10. Terræn opmåling med den projekterede bundkote. Strækningernes
nummer er indføjet forneden. Strækningernes fald står under
bundkotelinjen. Den nederste rette linje er bundkoten for det rørlagte
vandløb, som fortsat eksisterer.
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Hydraulisk vurdering:
Bjæverskovvandløbets rørlagte del er anlagt:
 med et ø 450 mm betonrør, hvor det erstattes af den åbne strækning
1 og 2
 og med et ø 400 mm betonrør, hvor det erstattes af den åbne
strækning 3.
 På strækning 4 lægges et nyt ø 400 rør.
Skiftet i det oprindelige rørs diameter fra 400 mm til 450 sker efter at nogle
større sidedræn løber til fra vest og disse tilløb forbliver på det oprindelige
rør, de løber ikke til det nyåbne vandløb. Derfor er behovet for
vandføringsevne i det åbne vandløb som i det oprindelige Ø 400 mm rør.

Diameter i
betonrør
[mm]
400

Vandføringsevne v 7
promille fald [m3/s]
0,18

Bund-bredde i
åbent vandløb
[mm]
350

Vandføringsevne v 3
promille fald [m3/s]
0,18

I det åbne vandløb kan vandspejlet nemt stige og bare 5 cm højere
vandspejl giver 0,05 m3/s mere vandføring og det åbne vandløb er derfor
mere fleksibelt. Der er i beregningen af vandføringsevne taget hensyn til, at
faldet i det oprindelige rør er 7 promille i gennemsnit, mens faldet i det
åbnede vandløb, fordi det slynges, kun bliver 3 promille i gennemsnit.
Udlægning af sten i det åbne vandløb bliver en blanding af Ø 150-300 mm
sten med 2 stk. pr. meter. Vandet vil dels løbe hurtigere, dels hæve
vandspejlet ubetydeligt, når det løber forbi stenene.
Dyrkningsjordene omkring det oprindelige rørlagte vandløb kommer ikke til
at blive hydraulisk berørt af projektet, da de fortsat vil aflede til det
oprindelige rør. Det oprindelige rør vil være langt mindre belastet fremover.
Der er tale om et betonrør med rigtig godt fald. Der har tidligere været den
opfattelse, at røret var fyldt i de mest våde perioder. Dette vil næppe
forekomme fremover.
Samlet set bliver vandafledningen ikke forringet. Vandafledningen vil nok
blive forbedret for matrikel 4ak og 5 h, hvor det oprindelige rørlagte vandløb
ligger.
Matrikel 6a vil ikke få mere vand og vandet vil ikke løbe hurtigere til.
Samtidig bliver grunden mere robust overfor oversvømmelser, da søen
kommer til at kunne tilbageholde mere vand.
Med det åbne vandløb vil det fremover blive nemmere at skabe afløb for
overfladevand i bebyggelsen Kildebjergs Agre, der eventuelt vil vise sig at
give problemer, f.eks. fordi de eksisterende markdræn kan være
beskadigede under byggeriet af husene.
Miljøvurdering:
Projektet vil fremme vandløbets naturindhold.
Vandløbet vil blive beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 fremover.
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Lodsejerliste:

Strækning Lodsejer/-repræsentant

Matrikel nr.

1

Powel Lenardt, GSseacon

6a

2

Bjarne Thue Andersen

4ak

3

(Johan Leo, Ejendomsafdelingen Køge Kommune) / Det Danske
Travselskab, Michael Juul

4a

4

Arne Birger Pedersen

5h

Økonomi:
Projektet betales af midler afsat til Køge Kommunes Naturstrategi i 2021 og
der er afsat 350.000 kr. Der vil samtidig blive anlagt 3 hektar vildeng
mellem vandløbet og Kildebjergs Tofter- og Agre bebyggelsen indenfor den
økonomiske ramme.
Tidsplan
Projektet kommer efter høring på dagsorden på Klima- og Planudvalgets
møde den 8. august 2021. Derefter kan det blive myndighedsgodkendt og
efter 4 ugers klagefrist, kan projektet udføres fra midten af september 2021.
Da vil markerne være høstet og efterårssåning af arealet omkring vandløbet
som vild blomstereng, vil stadig være en praktisk muligt.
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Projektet fremmes og sendes i offentlig høring.
Ifølge bekendtgørelse nr. 1780 af 16/12 2015 om vandløbsregulering og restaurering mv. § 3 og Kapitel 5, har vandløbsmyndigheden valgt at
fremme projektet og det sendes derfor i 4 ugers høring fra 18/06 2021 til
16/07 2021.
Indsigelser eller bemærkninger til projektet kan indsendes i høringsperioden
mærket ”Høring af åbning af Bjæverskovvandløbet” til Køge Kommune,
Natur & Miljø, Torvet 1, 4600 Køge eller sendes til vandloeb@koege.dk
Projektet er på Klima og planudvalgets dagsorden til godkendelse 12. august
2021.
Godkendelsen kan sendes i 4 ugers høring fra fredag den 13. august til
fredag den 10. september.
Der kan graves fra mandag den 13. september
Høringen sendes til:
Krogen 15b, Powel Lenardt, GSseacon / A. R. Property Aps, Sigerstedvej 27,
4100 Ringsted
Bjarne Thue Andersen, Krogen 14
Arne Birger Pedersen, Vollerslevvej 24
Anette Rasmussen, Krogen 17a
René Gundersen, Krogen 17b
Kildebjergs Agre, de lige numre mellem 30 til 60, som ligger mod vest i
bebyggelsen og som kan afvande til Bjæverskovvandløbet.
Køge Kommune, Ejendomsafdelingen, Johan Leo johan.leo@koege.dk
Køge Kommune, ETK, Berit Jacobsen berit.jacobsen@koege.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Sportfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Køge Sportsfiskerforening, formand John Østergård,
johnostergaard62@gmail.com
Friluftsrådet, fr@friluftsrådet.dk
Projektet offentliggøres desuden på Køge Kommunes hjemmeside.
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Figur 11. Fotoet er taget mod nord fra traktorvejen mellem Skovbohallen og
travbanen. Kildebjergs Agre og -Tofter bebyggelsen ligger midt i
baggrunden. Det åbnede vandløb projekteres til at løbe fra nordsiden af
traktorvejen langs læhegnet i venstre side af billedet.
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Graveplan
StrækPunktFald
Gennemsnitlig
nings
Punktslut
Bundkote Område
start
[promille] dybde [m]
nr.
4

214

330

1,2

1,7

34,83 Matr.nr. 4h

3

330

450

0,5

1,2

34,69 Ud for læhegn mod øst

3

450

650

5

0,4

34,63 Ud for Kildebjergs Agre 40

3

650

800

3

0,8

33,63 Ud for Kildebjergs Agre 32

3

800

850

7,5

0,4

33,18 Ud for Kildebjergs Agre 30

2

850

900

7,5

0,4

32,81 Gennembryder Læhegn

2

850

930

20

0,3

32,43 Skovbrynet

1

930

970

20

0,3

30,83 Midt i skoven

1

970

997

50

0,3

30,03 Engen

1

997

1032

5

0,3

28,68 Søen

0

1032

28,51 Brønd efter søen

Vandløbet forlænges således at ovenstående fald bliver mindre. Hvor der er
under 1 promille, forlænges ikke. Der må højst være 12 promilles fald.
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