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1. Indledning 
Hørsholm Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt på Flakvad Rende/Ulvemose 

Rende på en 1,862 km strækning. 

  

Det overordnede mål med projektet er at skabe god økologisk tilstand på vandløbsstrækningen 

(vandområde o5504) ved at benytte virkemidlet ”Udlægning af groft materiale” som strækningen 

er udpeget til i Vandområdeplan 2015-2021 jf. BEK nr. 449 af 11/04/2019 Miljøstyrelsen (2019). 

 

Hørsholm Kommune har på baggrund af en ansøgning til Fiskeristyrelsen fået bevilget midler til 

gennemførelse af forundersøgelsen. Midlerne er medfinansieret af Den Europæiske Hav- og 

Fiskerifond. 

 

 
2. Oplysninger om indsatsen 

 
Vandom-
råde og 
vandløbs-
system 

Vandområde o5504 med en længde på 1,862 km og typologi 1. 
 
Vandområdet er en del af et vandløbssystem, der består af Flakvad 
Rende med sidetilløbene Ulvemose Rende og Sømandshvile i Hørsholm 
Kommune. Vandområdet hører under Vandområdedistrikt Sjælland.  
 
Vandområde o4994 starter opstrøms på golfbanen hvor Ulvemose Rende 
er et privat vandløb, og løber mod syd, sydøst til vandløbet overgår til 
offentligt vandløb, på kanten af en skov hvor vandløbet igen drejer sydpå. 
Her bliver vandløbet til det offentlige vandløb Ulvemose Rende. Vandløbet 
drejer derefter mod øst og bliver til det offentlige vandløb Flakvad Rende 
som ender med at løbe under Rungsted Strandvej og ud i Øresund, se 
Figur 1  

Beskrivelse 
af indsatsen 
og 
målsætning 

Jf. BEK 449 af 11/04/2019 er strækningen udpeget til indsatsen 

udlægning af groft materiale.  

Vandløbet er målsat i vandområdeplanen til god økologisk tilstand senest 

22. december 2021 og god kemisk tilstand 22. december 2015. 

Vandløbets nuværende økologiske tilstand er er vurderet til moderat 
økologisk tilstand på strækningen. Tilstanden er bestemt af tilstanden for 
smådyr (DVFI), der har moderat økologisk tilstand mens tilstanden for 
vandplanter og fisk er ukendt, se Tabel 1 
 
Tabel 1. Vandløbets økologiske tilstand i henhold til basisanalysen for 2021-2027 
Miljøstyrelsen (2020). 

Parameter Økologisk tilstand 
DVFI Moderat 
Fisk Ukendt 
Vandplanter Ukendt 
Samlet Moderat 
    
Kemisk  Ukendt 
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Oversigtskort 
 

 
Figur 1: Oversigtskort over indsatsstrækning o5504 i Flakvad Rende/Ulvemose 
Rende. Strækningen er vis med grøn linje. 

 

 
3. Formål og omfang 

 

I det følgende afsnit beskrives forundersøgelsens formål, dens omfang og de bindinger, som 

projektet er behæftet med. 

 
Formålet med 
indsatsen 

Det overordnede formål er at skabe god økologisk tilstand i vandløbet. 
Forundersøgelsen har til formål at undersøge mulighederne for at 
gennemføre et projekt med virkemidlet udlægning af groft materiale, der 
skaber god økologisk tilstand på indsatsstrækningen. 

Omfang  En overordnet redegørelse om de anlægstekniske muligheder eller 
et detailprojekt med beskrivelse af, hvordan projektet lever op til 
kriterierne i BEK nr. 291 af 27. marts 2020 om kriterier for vurdering 
af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering. 

 En beskrivelse af i hvilket vandløb og vandløbssystem indsatserne 
er beliggende, samt en beskrivelse af de fysiske parametre i 
vandløbet. 

 En redegørelse for den biologiske tilstand i vandløbet, og hvorledes 
projektet sikrer en forbedring af tilstanden i vandløbet i henhold til 
de konkrete miljømål fastlagt i de statslige vandområdeplaner 2015-
2021, herunder projektets konsekvenser for passage og/eller gyde-
og opvækstforhold for fisk og/eller for anden akvatisk fauna og flora 
i vandløbet. 

 En oversigt over berørte lodsejere og deres holdning til projektet. 
 En oversigt over tekniske anlæg i projektområdet, og hvordan disse 

påvirkes. 

 En beskrivelse af evt. afværgeforanstaltninger. 
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 En beskrivelse af, om vandløbet er omfattet af handleplaner for 
truede fiskearter, eller om vandløbet ligger i et Natura 2000-område, 
hvor vandløbsfauna indgår i udpegningsgrundlaget. 

 En redegørelse for om indsatserne påvirker Natura 2000 områder 
eller andre områder med anden sårbar natur/beskyttede arter 
herunder bilag IV arter. 

 Plangrundlag (udpegninger, beskyttelseslinjer, beskyttet natur og 
kultur mm.) og evt. nødvendige myndighedstilladelser samt en 
vurdering af muligheden for at opnå disse. 

 En beskrivelse af muligheden for, at dambrugserhverv kan 
videreføres eller omlægges inden for projektområdet under hensyn 
til miljøpåvirkningen, hvis restaureringsprojektet berører dambrug. 

 Et kort eller tegning, der viser det nuværende og det projekterede 
fremtidige vandløbsforløb ved etablering af nye 
vandløbsstrækninger. 

 Et budget for gennemførelsen af projektet og oplysning om den 
forventede finansiering af det samlede projekt samt en vurdering af 
om projektet vil være omkostningseffektivt. 

 En konklusion på, om og hvordan, indsatserne kan gennemføres, 
samt en tidsplan for gennemførelse af indsatserne. 

 
 
 

4. Plangrundlag, data og registreringer 
 

PLANGRUNDLAG 

Vandløbets 

klassifikation 

Vandområdet er delvist offentligt vandløb og delvist privat 
vandløb 

Vandløbsmyndighed Hørsholm Kommune  

Vandløbsregulativ Regulativ for Flakvad Rende med to sideløb, Hørsholm 
Kommune, vedtaget 30. maj 1994. Det ene af de to sideløb er 
Ulvemose Rende. Den opstrøms del af vandområdet er et 
privat vandløb uden regulativ. 

Miljøtilstand Der ligger 4 målestationer i vandløbet som Miljøstyrelsen har 

benyttet til at beregne tilstandsvurderingen, se Figur 2.  

 

DVFI (bunddyr): 

På de fire målestationer er der inden for de sidste 5 år målt 

DVFI i 2015, 2017 og 2019, se Figur 2 og Tabel 2. 
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Figur 2. Kortet viser de målestationer som Miljøstyrelsen har 
benyttet ved beregning af tilstandsvurderingen. 

Tabel 2. DVFI målt på stationerne på ovenstående kort i 2015-2019. 

Målestation 2015 2017 2019 
DKMONRW6124 5 5 5 
DKMONRW6455 5 5 5 
DKMONRW6321 4 4 4 
DKMONRW6390 4 4 4 

 

Fysisk indeks: 

I Danmarks Miljøportal er følgende målinger af Fysisk Indeks 

registreret. Tallene i parentes er klassificeringen af den 

fysiske kvalitet (Pedersen et al. 2006): 

DKMONRW6455 DFI=17 (moderat) i 2019  

DKMONRW6124 DFI=43 og 36 (høj-god) i hhv. 2015 og 2019 

DKMONRW6321 DFI=25 og 29 (moderat-god) i hhv. 2015 og 

2019 

DKMONRW6390 DFI=20 (moderat) i 2019  

 

I områder med moderat DFI vil det være muligt at forbedre 

vandløbets fysiske indeks ved fx at øge variationen i 

vandløbet med udlægning af groft materiale. På trods af det 

moderate DFI på station 6455 er DVFI højt. DFI afspejler 

sandsynligvis at brinkerne er flisebelagte, men der er alligevel 

gode bundforhold og godt fald der afspejles i DVFI på 5.  

 

Fisk: 

Der er foretaget elbefiskning ved station  DKMONRW6455 i 

2000 og 2001 uden at der blev registreret nogen arter. Der 

foreligger ingen andre kendte undersøgelser. I Plan for 

fiskepleje i sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund er 
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Flakvad Rende ikke besigtiget og beskrives som ikke 

ørredvand. 

§3-beskyttelse En række naturtyper inkl. selve vandløbet er beskyttet i 

henhold til Naturbeskyttelseslovens §3. Lokaliteterne ses på 

Figur 3. Udover selve vandløbet er nogle få søer langs med 

vandløbet beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens §3, 

som betyder at der ikke må foretages tilstandsændringer 

uden dispensation fra myndigheden. 

 
Figur 3: §3-beskyttede arealer i forbindelse med indsats o5504 Flakvad Rende. Blå linje er 
vandløb og blå skravering er sø (Kilde: Danmarks Miljøportal, 2020). 

Natura 2000-

beskyttelse 

Indsatsstrækningen ligger ikke i Natura 2000-område eller i 

oplandet dertil. Det nærmeste Natura 2000-område på land 

ligger ca. 5 km væk og er ikke forbundet via vandløb. Det 

nærmeste Natura 2000 område i Øresund ligger ca. 20 km 

væk. Et evt. kommende vandløbsrestaureringsprojekt med 

udlægning af groft materiale vil kun kunne påvirke andre 

områder lokalt og vil derfor ikke kunne påvirke disse natura 

2000-områder negativt. 

  

Bilag IV-arter Habitatdirektivets bilag IV arter er beskyttede overalt i den 
danske natur. I Danmark drejer det sig bl.a. om en række 
padder, krybdyr, insekter, pattedyr (først og fremmest 
flagermus), krybdyr (kun markfirben) og planter. 
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Figur 4. Fund af stor vandsalamander i nærheden af projektområdet. 
Fundene er markeret med grønne og røde markeringer. Kort fra 
Naturbasen.dk. 

Stor vandsalamander er den eneste bilag IV art, udover 
flagermus, der er registreret i nærheden af projektområdet. I 
september 2020 er der registreret 10 individer i nærheden af 
Rungsted Havn ca. 700 m. fra projektområdet. I 2007 er der 
fundet 6 individer i Hørsholm ca. 2 km fra projektområdet og i 
oktober 2020 er der fundet et dødt individ ca. 2 km syd for 
projektområdet.  
 
Stor vandsalamander er almindelig i hele landet. Forår og 
sommer lever den i vandhuller, hvor den parrer sig og lægger 
æg. Resten af året lever den på land, mest i skov og haver. 
Stor vandsalamanders levesteder og rasteområder på land 
ligger oftest nær vandhullet, hvor der er gode skjulesteder 
(grene, sten, o. lign.), gerne med store mængder af dødt ved 
under naturligt henfald. Størstedelen af bestanden opsøger 
levesteder inden for få hundrede meter fra ynglestederne, 
men enkelte individer kan vandre op til 1 km. Det ene fund 
ved Rungsted Havn ligger inden for denne afstand og det er 
muligt at stor vandsalamander kan benytte Flakvad Rende 
som spredningskorridor. 
 
Der kan forekomme flere arter af flagermus i området som 
kan benytte vandløbet til fouragering og ledelinje i landskabet. 
Flagermus kan desuden benytte større, gamle træer med 
huller til at yngle i og til overvintring. 
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Fredninger, arkæologi 

og kulturhistorie 

Fredningen af Rungsted Ladegård fra 1971 omfatter en del af 
det område som vandløbet løber igennem 

 
Figur 5. Rungsted Ladegård fredningen er markeret med gul 
skravering. Det ses at fredningen omfatter Ulvemose Rende og en 
del af Flakvad Rende. 

Ejendommen er fredet med det formål at bevare det 

nuværende værdifulde og karakteristiske landskab, der 

væsentligt er bestemt af dels store ubrudte marker mod nord, 

dels mindre og for hinanden forskudte skovpartier mod syd. 

Det er endvidere et formål med fredningen at bidrage til 

bevaring af det landskabelige og kulturhistoriske miljø, der 

præger Rungsted, herunder særligt arealerne mellem 

Rungsted hegn, Folehaven og Øresund. 
 
I fredningen er der ingen forhold der forhindrer restaurering af 
vandløbet. 

Nationale 

handleplaner for 

truede fisk 

Vandløbet er ikke omfattet af de nationale handleplaner for 

truede fisk, da hverken snæbel eller laks er registret i 

vandløbet.  

 

Dambrug Der er ingen dambrug i projektområdet. 

 

Øvrige udpegninger 

og registreringer 

Jordbundstype:  

Jordbunden består hovedsagelig af lerblandet sandjord i 

projektområdet, se Figur 6. I den nordlige del af 

projektområdet samt i skoven ved den sydlige del af 

projektområdet og i boligområdet findes partier med tørvejord, 

se Figur 7.  
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Figur 6. Jordbundstyper langs Flakvad Rende; lysebrun er lerblandet 
sandjord (MiljøGIS, 2020). 

 
Figur 7. Områder med tørvejord i projektområdet (MiljøGIS, 2020) 

 

Beskyttelseslinjer Vandløbet ligger indenfor skovbyggelinjen flere steder. Der er 

ikke andre byggelinjer, der kommer tæt på projektområdet. 

Der vil ikke foregå anlægsarbejder udover i selve vandløbet 

og derfor er skovbyggelinjen ikke et problem i forhold til 

projektet. 
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Figur 8. Beskyttelseslinjer og byggelinjer; Flakvad Rende er markeret med blå linje, skovbyggelinje 
med grøn skravering, og fredede diger med brun linje. (Kilde: Danmarks Miljøportal 2020. 

 

Nødvendige 

myndighedstilladelser 

Naturbeskyttelsesloven:  
Da selve vandløbet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3 
kræves der dispensation til indsatser i vandområdet.  
 
Hvis der foretages anlægsarbejder i vandløbet der kan 
påvirke §-områder tæt ved vandløbet fx ved ændring af 
vandstandsforhold, skal der søges om tilladelse hos 
Hørsholm Kommune om dette. 
 
Vandløbsloven: 
Da udlægning af groft materiale i Flakvad Rende er at regne 
for et restaureringsprojekt, skal projektet godkendes jf. 
Vandløbsloven (LBK nr. 127 af 26/01/2017) § 37. 
 

VVM-screening: Herudover skal der gennemføres en 

screening af, om der skal udarbejdes en Vurdering af Virkning 

på Miljøet (VVM-redegørelse). 

 
Med VVM-screeningen skal det vurderes, om projektet vil 
kunne påvirke miljøet væsentligt, herunder støjmæssige, 
landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier, og 
derfor er VVM-pligtigt. Afgørelsen skal træffes efter 
miljøvurderingslovens (LBK nr. 1225 af 25/10/2018) § 21 og 
bilag 2 pkt. 10f, ”Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af 
bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb”.  
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5. Tekniske anlæg 
 

5.1 Ledninger 
Der er ikke indhentet oplysninger om mulige ledninger og tekniske anlæg i 
undersøgelsesområdet, idet udlægning af groft materiale ikke kræver gravearbejde udover 
fjernelse af løst materiale og derfor er der ikke risiko for at støde på ledninger. Det største 
tekniske anlæg på vandløbet er Rungsted Strandvej, som vandløbet løber under i en 40 meter 
rørlægning 

 

 
6. Regulativer 

Det gældende regulativ er Regulativ for Flakvad Rende med to sideløb, Hørsholm Kommune, 

vedtaget 30. maj 1994. De to sideløb er Ulvemose Rende og Grøft over Sømandshvile. Der er 

foretaget en ny opmåling i 2015 i forbindelse med forberedelsen af et nyt regulativ. Der er stor 

overensstemmelse mellem de to opmålingen fra 2015 og regulativet fra 1994. Vi har derfor valgt 

at benytte den nyeste opmåling, hvor stationeringen ses i Figur 15, vandløbets teoretiske 

skikkelse som ses i bilag 1 og tilløb til vandløbet som ligeledes ses i bilag 1.   

 

 

6.1 Udløb og dræn 

I regulativet er der registreret en række dræn og tilløb, som der skal tages hensyn til ved 

udlægning af groft materiale. På den opstrøms private strækning gennem golfbanen er der 

ligeledes en række dræn. Ved evt. udlægning af groft materiale skal Rungsted Golfklub kontaktes 

for lokalisering af dræn. 
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7. Eksisterende forhold 
 

7.1 Besigtigelse 

Projektstrækningen blev besigtiget d. 19/11 2020. Da den øverste (opstrøms) strækning af 

vandområde o5504 er privat vandløb findes der ikke et regulativ for denne strækning. For at 

kunne referere til specifikke områder på vandløbet er der lavet en fiktiv stationering med station 0 

hvor vandområde o5504 begynder, se Figur 9. Det private vandløb rammer Ulvemose Rende i 

dennes station 0, se Figur 15, hvor den fiktive stationering for det private vandløb er i station 

1000.    

 

 
Figur 9. Fiktiv stationering på den øverste del af vandområde o554, der er privat vandløb. Det offentlige 
vandløb starter omkring station 1000 på dette kort. 

Vandløbet gennemgås i det følgende opstrøms fra hvor det private vandløb starter i station 0 tæt 

ved klubhuset på Rungsted Golfklub. 

 

7.2 Det private vandløb 

Fra station 0-250 er vandløbet bredt og vandet er stillestående. Omkring station 200 kommer der 

et tilløb fra højre. Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at der var opstuvning i dette tilløb og 

at der ikke kunne lokaliseres et udløb i Ulvemose Rende. Rungsted Golfklub bør informeres om 

dette, så yderligere opstuvning forhindres. 
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Figur 10. Den øverste strækning af det private vandløb . ca. st. 200, der viser et bredt vandløb med 
stillestående vand. 

Fra station 250 til ca. st. 325 er vandløbet smallere og slynger let. Der er lidt fald på vandløbet og 

bunden er delvist gruset, men også med sand. 

Fra st. 325-375 er vandløbet rørlagt hen over golfbanen. 

Fra 375-425 er vandløbet tilpas smalt og bunden er gruset med kun lidt sand. 

 

 
Figur 11. Fint let slynget parti på vandløbet ca. st. 400 på det private vandløb. 
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Fra 425-525 er vandløbet meget bredt med stejlebrinker der bærer tydeligt præg af hård 

vedligeholdelse. 

 

 
Figur 12. Bredt, stillestående vandløb med stejle brinker, samt partier med hård vedligeholdelse (indsat 
billede ca. st. 500 på det private vandløb. 

 
Figur 13. Materielgården med meget sand på pladsen, samt muligt udløb fra pladsen umiddelbart over 
udløbet af det rørlagte vandløb (indsat billede) 
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Fra 525-600 er vandløbet rørlagt under golfbanens materielgård, hvor der er en flisebelagt plads 

med store sandbunker, og hvor selve pladsen er sandet til. På pladsen er der en rist der muligvis 

leder til vandløbet der igen er åbent i ca. st. 600.  

St. 600-650 er vandløbet åbent hen til tilløbet fra Uglemoserenden. Vandløbet er dybt nedgravet 

og med et tykt lag sand.  

Fra st. 650-750 er vandløbet rørlagt over golfbanen og under jernbanen.  

Fra st. 750-1000 er vandløbet generelt åbent på nær nogle kortere rørlægninger under veje mm. 

På det meste af strækningen er der en del grus, mens sand dominerer på andre strækninger. 

Faldet synes tilstrækkeligt til bedre bundforhold, end dem der var ved besigtigelsen, og det 

vurderes at sand opstrøms fra er afgørende for de delvist ringe forhold her. En rørlægning i ca. st. 

950 er stoppet og vandet løber delvist ved siden af røret. På længere sigt vil jorden her blive 

undermineret og der bør tages kontakt til Rungsted Golfklub om at få genetableret denne 

rørunderføring.  

 

 
Figur 14. Den nederste strækning af det private vandløb har rimelige bundforhold, men er lidt bred - ca. st. 
950. 

Omkring st. 1000 er vandløbet bredere og faldet mindre og der er kraftigere sandaflejringer.  
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7.3 Ulvemose Rende 

Det offentlige vandløb Ulvemose Rende starter i station 0, hvor det private vandløb slutter i ca. st. 

1000, se Figur 15 og Figur 15 

 

 
Figur 15. Stationering på Ulvemose Rende og Flakvad Rende samt Grøft over Sømandshvile, som ikke er en 
del af denne forundersøgelse. 

Fra st. 0 til st. 175 løber vandløbet langs en skov som ligger på vandløbets østlige side. Der har 

stået træer på den vestlige side, men disse er fældet for et par år siden.  

 

 
Figur 16. Den øvre del af Ulvemose Rende langs med skoven - ca. st. 100. 
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På den vestlige side er der dannet et tæt krat af brombær og brændenælder. Som det ofte er 

tilfældet i skov, er vandløbet bredt – ofte over 1 m, med brinker uden vegetation som let eroderes, 

hvilket er årsagen til det brede profil. Ifølge regulativet burde vandløbsbredden være 80 cm. På 

denne strækning. Faldforholdene er gode med et gennemsnitligt fald på næsten 5 ‰ og bunden 

består af grus og sten, men med nogle sandaflejringer. Strækningen er restaureret med sten og 

grus i vinteren 2018/19. 

Fra st. 175 til udløbet i Flakvad Rende løber vandløbet ud af skoven og vandløbet bliver smallere 

og har et godt fald, men der er kun lidt grus og sten i bunden, hvilket undrer i forhold vandløbets 

skikkelse og fald. Den sidste del af Ulvemose Rende fra station 282 er der bagfald på vandløbet til 

udløbet i Flakvad Rende i st. 297.  

 

 
Figur 17. Den nedre del af Ulvemose Rende, hvor vandløbet bliver smallere - ca. st. 250. 

 

 

7.4 Flakvad Rende 

Tilløbet fra Ulvemose Rende løber ud i Flakvad Rende i st. 115, og det er kun den nedstrøms del 

af Flakmose Rende der indgår i Vandområde o5504, og dermed i denne forundersøgelse. 

Ved st. 123  - st. 225 mindskes vandløbets fald og vandløbet løber langs med skov på vandløbets 

højre side og en sø/mose på vandløbets venstre side. Vandløbet er her bredere og bunden 

generelt blød. Der blev registreret brøndkarse og pindsvineknop på denne strækning, der begge 

indikerer en lav strømningshastighed i dette område. Ifølge Hørsholm kommune kan strækningen 

lukke til i pindsvineknop om sommeren. Selvom kortet på Figur 7 ikke viser, at der er tørvejord i 

dette område, er det tydeligt at jorden delvist består af tørv. Vandløbsbunden er meget blød og 

uden besvær kan et jordspyd stikke en meter ned i bunden. Imidlertid er der visse områder med 

gruset og stenet bund, og det vurderes at restaureringsprojektet i 2018/19 har udlagt grus og sten 

her på områder som har været faste.  
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Fra st. 225 er vandløbet flisebelagt på siderne, faldet er godt og bunden er gruset. 

Fra ca. st. 350 går vandløbet igennem haver, og vandløbet er ikke besigtiget her, men fra 

regulativet ses at der generelt er et godt fald afvekslende med områder uden fald ned til station 

570 hvor vandløbet bliver rørlagt under Rungsted Strandvej. 

Fra st. 570 til 610 er vandløbet rørlagt under Rungsted Strandvej og faldet er 10,5 ‰. Umiddelbart 

efter rørudløbet er der et kraftigt fald på 40 ‰ over 1 meter. Dette fald og rørlægningen virker som 

en spærring for fisk og anden fauna.  

 

Fra st. 611 til st. 666 har vandløbet et kraftigt fald og gruset bund, hvilket også afspejles i de gode 

fysiske forhold (DFI) og at DVFI er 5 på denne strækning. Udløbet i Øresund var ved besigtigelse 

frit med mulighed for opgang af fisk, man varierer sandsynligvis over tid i forhold til vandstrømme 

samt vandføring i vandløbet. Dette er dog ganske normalt, og hindre ikke opgang af fx ørreder, 

der i sådanne situationer afventer periode med stor vandføring i vandløbet hvorefter de vil trække 

op. Dette hindres imidlertid af spærringen ved Rungsted Strandvej. 

 

 
8. Projektforslag 

Ud fra besigtigelse, regulativet og de biologiske data vurderes følgende. På den øverste private 

del af vandløbet er der strækninger hvor vandløbets potentiale for målopfyldelse kan øges 

betragteligt. Ligeledes er der god mulighed for forbedringer på Ulvemose Rende. Generelt er 

tilstanden god i Flakvad Rende, og der er DVFI = 5 på de to målestationer i denne del af 

vandløbet. I den opstrøms del er bunden imidlertid blød, men det vurderes at det ikke er muligt at 

ændre, da jordbunden her delvis er tørvejord, hvilket betyder at udlagt grusmateriale, gradvis vil 

forsvinde. Kortere strækninger med blød bund er normalt i danske vandløb og bør ikke være en 

hindring for målopfyldelse. Der foreslås derfor ikke restaureringstiltag på Flakvad Rende.  

 

På den nedstrøms del af Flakvad rende er der en rørunderføring af Rungsted Strandvej og et 

kraftigt fald ved rørudløbet, som begge virker som spærringer. Derfor vil der ikke vandre fisk op i 

vandløbet, og der kan ikke opnås målopfyldelse for fisk. Det er op til Miljøstyrelsen at vurdere om 

denne spærring skal fjernes på et senere tidspunkt.   

 

8.1 Skitseprojekt 

Indsatsstrækningen er generelt påvirket af sandaflejringer, og enkelte strækninger har en 

overbredde på 20-30 cm. Der er derfor udarbejdet et skitseprojekt med de i vandplanen vedtagne 

indsatser ”udlægning af groft materiale”. 

 

Der er generelt gode adgangsforhold langs med de områder som der foreslås restaurerede. På 

Golfbanen skal der udvises hensyn til græsbelægningen, og anlægsarbejdet bør udføres på en 

tør årstid med mindre maskiner der ikke ødelægger græsset. Det kan overvejes at udarbejde et 

risikokort med Rungsted Golfklub, der viser områder der ikke må køres på, samt finde tidspunkter, 

hvor der er mindst aktivitet på golfbanen så anlægsarbejderne ikke er i risiko for at blive ramt af 

golfbolde, og så spillet generes mindst muligt. 

 

8.2 Det private vandløb 

Den opstrøms del af vandløbet har for lidt fald til at det kan betale sig at udlægge grus, idet det 

udlagte materiale, hurtigt vil blive dækket af finere partikler. 
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På strækningen st. 250 til ca. st. 325 og 375-425 er vandløbet generelt fint med grusbund, men 

der er også partier med sand. Det anbefales at oprense sand og supplere med grus og mindre 

sten på op til ca. 50 % af de to strækninger svarende til ca. 60 m. Grusblandingen sammensættes 

af 25 % ærtesten (8-16 mm), 50 % nøddesten (16-32 mm) og 25 % håndsten (70-200 mm). 

 

Fra 425-535 er vandløbet meget bredt (ca. 80 cm), i forhold til vandføringen, med stejle brinker 

der bærer tydeligt præg af hård vedligeholdelse. Vandløbet ligger så dybt i terræn, at det vurderes 

at vandløbet kan indsnævres ved bunden uden kapacitetsmæssige problemer. Vandløbet 

indsnævres med skjulesten 150-300 mm. som lægges 4-5 sten pr. 5 m skiftevis i den ene og den 

anden side af vandløbet. Stenene kan evt. presses ¼ ned i bund eller ind i brink. Indsnævringen 

vil også fungere som afværgeforanstaltning mod tilsanding på strækningen, og det forventes at 

den fremtidige vedligeholdelse kan minimeres. Der udlægges grus på bunden i ca. 10 cm tykkelse 

på hele strækningen. Det er vigtigt at fremtidig vedligeholdelse på denne strækning ikke graver i 

brinkerne eller fjerner grus fra bunden.  

 

St. 600-650 er vandløbet åbent hen til tilløbet fra Uglemoserenden på nær en enkelt overkørsel. 

Vandløbet er dybt nedgravet og bunden er dækket af et tykt lag sand. Det vurderes at sandet 

kommer fra materielgården. Strækningen oprenses for sand. Det anbefales at materielgården 

sikrer pladsen med kanter mod vandløbet, således at sand ikke løber med regnvand i vandløbet 

og ikke blæser i vandløbet. Samtidig bør det sikres at der ikke via riste i materielgåden føres sand 

til vandløbet. Eventuelle tilløb til vandløbet fra pladsen bør forsynes med sandfang som bør 

tømmes regelmæssigt.  

 

For at forbedre forholdene generelt kan Hørsholm Kommune og Rungsted Golfklub overveje at 

anlægge et sandfang på vandløbsstrækningen umiddelbart nedstrøms materielgården for egne 

midler.  

 

Fra st. 750-1000 synes vandløbets fysiske form at være bedre end de bundforhold der er i 

vandløbet hvilket delvist skyldes sandpåvirkning fra den opstrøms strækning. Her anbefales det at 

udlægge håndsten 70-200 mm for at skabe mere variation og indsnævre det lidt brede 

vandløbsprofil. Der udlægges en sten for hver meter. 

 

Omkring st. 1000 er vandløbet bredere og faldet mindre og der er sandaflejringer.  

 

8.3 Ulvemose Rende 

Fra st. Fra st. 0 til st. 175 indsnævres vandløbet med håndsten 70-200 mm op mod den stejle 

brink ud mod stien på vandløbets højre bred. Det lægges varierende i et bælte på ca. 20 cm. Det 

vurderes at der skal udlægges håndsten langs ca. 50 % af strækningen. 

 

Fra st. 175 til udløbet i Flakvad Rende i st. 291 mangler der grus og sten i bunden. Der udlægges 

grus på op til 50 % af bunden bestående af 25 % ærtesten (8-16 mm), 50 % nøddesten (16-32 

mm) og 25 % håndsten (70-200 mm). 

 

1.1.1 Sandfang 

Hvis Hørsholm Kommune og Rungsted Golfklub vælger at etablere sandfang, bør de anlægges 

med dimensioner; 2-3 gange vandløbets bredde og bunden sænkes til ca. 1 m under normal 
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bund. Sandfangets længde graves til ca. 10 gange vandløbets bredde, afhængigt af 

sandtransportens størrelse. Da sandtransporten vurderes til middel ud fra de moderate aflejringer 

i vandløbet, anbefales dimensionerne B=3 m, L=10 m og D= 1 m under nuværende bund, hvilket 

vurderes at være tilpasset maksimalvandføringen. 

 

Etablering af sandfang er ikke en del af selve projektforslaget, og indgår derfor ikke i budgettet. 

 

8.4 Materialekrav og -forbrug 

 
Grusblanding til udskiftning af bund skal bestå af 25 % ærtesten (8-16 mm), 50 % nøddesten 16-
32 mm samt 25% håndsten 70-200 mm. Størrelserne er omtrentlige og der kan forekomme 
variationer i grusblandingerne fra leverandør til leverandør.  
 
Skjulesten skal være 150-300 mm og håndsten 70-200 mm. 

 

Anlægstype Grus/sten udlægges - m3 

Udlægning af groft materiale på 3 strækninger 12 

Oprensning af bund 3 

Skjulesten til indsnævring af vandløb 6 

Håndsten til indsnævring og variation  9 

Håndsten til indsnævring og brinksikring 45 

 

I alt opgraves/oprenses ca. 3 m3 sediment og der udlægges 12 m3 grus og 45 m3 sten i forskellige 

størrelser. 

 

 

I henhold til Miljøstyrelsens tilskudsregler er omkostningseffektiviteten for gennemførelsen af et 

restaureringsprojekt i Flakvad Rende/Ulvemose Rende maksimalt 125.685 kr. Det vurderes derfor 

at projektet kan gennemføres omkostningseffektivt. 
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9. Berørte lodsejere 
 
Som led i forundersøgelsen har Hørsholm Kommune undersøgt hvilke lodsejere, der direkte eller 
indirekte kan blive berørt af projektet. Listen over disse lodsejere og deres holdning til projektet 
fremgår nedenfor.   

Berørte lodsejere  Holdning til projektet 
Rungsted Golfklub Først og fremmest rigtig fint projekt, som Rungsted Golf Klub 

ser frem til bliver etableret. 

 

Rungsted Golfklub anlægger på nuværende tidspunkt ikke et 

sandfang på vandløbsstrækningen umiddelbart nedstrøms 

materielgården for egne midler. Vi støtter dog fuldt ud projektet 

og vil hjælpe, hvor det ellers er muligt.  

Det er Rungsted Golf Klub ukendt i hvilken grad et sådan 

anlæg vil forbedre vandkvaliteten. Golfklubben vil evt. på et 

senere tidspunkt genoverveje projektet, såfremt der kommer 

nye og flere oplysninger om, hvilke forbedringer projektet kan 

være med til at fremme helt præcist.  

Rungsted Golf Klub vil overveje, hvordan vi på anden måde 

kan sikre at sand fra pladsen ved materielgårdens ikke skylles 

ud i vandløb, f.eks. med kanter mod vandløbet, uden at det går 

ud over driften og kørslen i området. 

Hvis Hørsholm Kommune ønsker at anlægge et sandfang for 

egne midler, vil golfklubben bakke op om dette, såfremt det 

ikke hindre driften og kørslen på arealet og såfremt det ikke 

ændre golfbanens udseende væsentligt. 

 

Ved oprensning og ved supplering med grus og småsten i den 

øvrige del af vandløbet er det vigtigt, at golfbanens arealer 

berøres så lidt som mulig og evt. skader minimeres så meget 

som muligt. Rungsted Golf Klub anmoder om, at projektet med 

oprensning mm. gennemføres så sent på året som mulig eller 

så tidligt på året som muligt, for derved at hindre gener for 

klubbens medlemmer. Ved at imødekomme dette ønske sikre 

vi, at golfbanen forhåbentlig står klar igen med gode 

græsarealer rundt om vandløbene ved sæsonstart. 

 

Rapporten anfører, at der vil være erstatning for evt. skader. 

Rungsted Golf Klub vil derfor gerne anmode om fuld erstatning 

for de evt. ødelagte græsarealer, vegetation, veje mm., der evt. 

forekommer ved etablering/drift af projektet. 
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10. Forventede konsekvenser og afværgeforanstaltninger 
 
Som en del af forundersøgelsen er det vurderet, hvilke konsekvenser en gennemførelse af 
projektet forventes at få. Det gælder både lokalt i indsatsområdet og for vandløbssystemet som 
helhed. I nedenstående tabel redegøres for de forventede konsekvenser af projektet. 

 

Smådyr og DVFI Udlægningen af grus og sten vil skabe bedre og mere 

varierede forhold og sikre målopfyldelse for smådyr. 

Vandløbets nuværende tilstand i relation til smådyr (DVFI) 

er moderat – god med en DVFI-værdi på 4 - 5. Det 

vurderes at en mere gruset og stenet bund, vil skabe mere 

varierede leveforhold for smådyr på strækninger med DVFI 

4 og at der derfor vil opnås målopfyldelse i løbet af nogle 

år. 

Vandløbsplanter Udlægningen af grus og gydebanker samt indsnævringen 

af vandløbet vil gavne etablering af andre vandplanter end 

bredbladet mærke, brøndkarse og pindsvineknop og 

medføre et mere diverst plantesamfund. 

Fisk 

 

Udlægningen af grus og sten vil skabe egnede forhold for 

fisk men der er ikke registreret fisk i vandløbet, hvilket 

skyldes spærringen ved Rungsted Strandvej: Hvis denne 

spærring fjernes i et senere projekt, vurderes vandløbet at 

være velegnet til fisk, og vil sandsynligvis opnå 

målopfyldelse. 

Afvandingsmæssige 

forhold 

Indsatsen vil kunne gennemføres uden afvandingsmæssige 

konsekvenser for de omkringliggende arealer. Alle dræn vil, 

der i dag er fritliggende, vil stadig være fritliggende og de 

mindre indsnævringer i bunden af vandløbet på det 

opstrøms private vandløb vurderes ikke at give betydende 

vandstandsstigninger. 

Beskyttet natur Der er ingen beskyttet natur i området som kan blive 

påvirket af projektet, udover selve vandløbet som forbedres 

af projektet. 

Natura 2000-områder Indsatsen vil ikke påvirke det nærmeste Natura 2000 

område som ligger 5 km fra projektet.  

Bilag IV-arter Indsatsen vurderes ikke at have nogen negativ betydning 

for Bilag IV-arter.  

Myndighedstilladelser Der skal søges om dispensation fra Naturbeskyttelsesloven 

idet vandløbet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3. 

Kommunen er myndighed. Da projektet forbedrer 

naturforholdene i vandløbet og ikke har negativ betydning 

for and §3-områder vurderes det, at der kan opnås 

dispensation. 

 

Projektet skal VVM-screenes og Hørsholm Kommune er 

myndighed. En foreløbig vurdering er, at projektet ved dets 
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art, dimension og placering vurderes ikke at få væsentlig 

indvirkning på miljøet, og derfor ikke er VVM-pligtigt. 

Afværgeforanstalt-

ninger 

Specielt i den øvre del af vandområdet er der aflejret meget 

sand. Selvom vandløbets selvrensende kapacitet forbedres, 

er det muligt at der stadig vil aflejres sand. Hørsholm 

Kommune vil derfor sikre at der anlægges et sandfang for 

at sikre de nyrestaurerede strækninger mod sandaflejringer.  
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11. Detailprojektering, omkostninger og tidsplan 
 

11.1 Detailprojektering 

 

Det private vandløb 

På strækningen st. 250 til ca. st. 325 og 375-425 oprenses sand og supplere med grus på op til 

ca. 50 % af de to strækninger svarende til ca. 60 m, se kort 1. 

 

Fra 425-525 indsnævres vandløbet med skjulesten 150-300 mm. Der lægges 4-5 sten pr. 5 m 

skiftevis i den ene og den anden side af vandløbet. Stenene kan evt. presses ¼ ned i bund eller 

ind i brink. Der udlægges grus på bunden i ca. 10 cm tykkelse på hele strækningen efter 

oprensning af finkornet materiale, se kort 1. 

 

St. 600-650. Strækningen oprenses for sand, og der udlægges grus. Hvis Rungsted Golfklub og 

Hørsholm Kommune vælger at lægge et sandfang her, springes dette punkt over. se kort 2. 

 

Fra st. 750-1000 udlægges håndsten 70-200 mm for at skabe mere variation og indsnævre det lidt 

brede vandløbsprofil. Der udlægges en sten for hver meter, se kort 2. 

 

Ulvemose Rende 

Fra st. Fra st. 0 til st. 175 indsnævres vandløbet med håndsten 70-200 mm op mod den stejle 

brink ud mod stien på vandløbets højre bred. Det lægges varierende i et bælte på ca. 20 cm. Det 

vurderes at der skal udlægges håndsten langs ca. 50 % af strækningen, se kort 2. 

 

Fra st. 175 til udløbet i Flakvad Rende i st. 291 udlægges grus på ca. 25 % af bunden bestående 

af 25 % ærtesten (8-16 mm), 50 % nøddesten (16-32 mm) og 25 % håndsten (70-200 mm), se 

kort 2. 

 

 

11.2 Anlægsoverslag 

 

Overslagspris for detailprojektering og gennemførelse af indsatserne ses herunder.  

 

Omkostninger til gennemførelse 

Projektelement 
Beløb kr. (ekskl. 

moms) 
Udbudsmaterieale, kontraktforhandlinger (Hørsholm Kommune) 15.000 
Anlægsomkostninger (se tabel nedenfor) 75.500 
Byggestyring og tilsyn (Hørsholm Kommune) 15.000 
Samlet overslag over omkostninger til gennemførelse 105.500 
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Anlægsoverslag 
Beløb kr. ekskl. 

Moms 
Etablering af arbejdsplads 20.000 
Udlægning af grus - 12 m3 13.000 
Oprensning af bund - 5 m3 4.500 
Udlægning af skjulesten – 6 m3 6.000 
Udlægning af håndsten enkeltvist – 9 m3 8.000 
Udlægning af håndsten til indsnævring – 45 m3 24.000 
Anlægsoverslag 75.500 

 

11.3 Erstatning 

I forbindelse med gennemførelse af et vandløbsrestaureringsprojekt, kan kommunen ansøge 

Miljøstyrelsen og tilskud til erstatning. Som ved ansøgning om projektmidler er der en 

referenceværdi der beskriver, hvor stort et beløb der kan søges som tilskud til erstatning. Der kan 

kun søges til erstatning efter vandløbslovens regler. 

 

Efter de gældende regler i ”Vejledning om tilskud til erstatningsudgifter i forbindelse med 

vandløbsrestaurering (september 2020) vil der i nærværende projekt maksimalt kunne ansøges 

om 10. 200 kr. /km vandområde, svarende til 18.992,40 kr.   

 

Dette beløb vurderes tilstrækkeligt til at dække evt. skader på græs på golfbanen langs med 

vandløbet i forbindelse med udlægning af groft materiale i vandløbet på denne strækning. På de 

andre strækninger forventes ikke skader, idet der arbejdes fra vej eller i skov. 

 

11.4 Tidsplan 

 

Hvis Hørsholm Kommune vælger at gennemføre projektet, kan kommunen søge om midler til 

gennemførelse i den første ansøgningsrunde i 2021, som sandsynligvis ligger i perioden 1. marts 

til medio april. Ved ansøgningen kan denne forundersøgelse vedlægges som dokumentation for 

at projektet kan gennemføres. 

 

Kommunen vil sandsynligvis modtage tilsagn om tilskud til gennemførelse i juni-juli 2021 og det 

forventes at tilsagnet vil være gældende til medio 2023.  

 

Myndighedsbehandling og forhandlinger med lodsejere om hvordan projektet skal foregå og evt. 

erstatning kan foregå efterår/vinter 2021/2022.  

 

Den forventede tidsplan for projektet fremgår nedenfor. 

Tidsplan  
Projektelement  Periode 
Ansøgning  Forår 2021 
Myndighedsbehandling Efterår 2021 
Lodsejerforhandling/aftaler Efterår/vinter 2021/2022 
Udbud Forår 2022 
Anlægsperiode Sommer/efterår 2022 
Slutrapportering og regnskab Ultimo 2022 
Samlet tidsplan Forår 2021 – Ultimo 2022 



 

 

Projektnummer: 3672000067  

Dokument ID: Forundersøgelse – Flakvad Rende  

Version: 01 29/37
 

12. Projektets gennemførlighed 
 

På baggrund af den gennemførte forundersøgelse og dens resultater, som er gennemgået i de 

forrige afsnit, sammenfattes i nedenstående tabel de væsentligste konklusioner om projektets 

gennemførlighed.  

 

I relation til lodsejere Rungsted Golf Klub vurderer at det er et rigtigt fint projekt 

som de ser frem til, bliver etableret. 

Ved oprensning og ved supplering med grus og småsten i 

den øvrige del af vandløbet er det vigtigt, at golfbanens 

arealer berøres så lidt som mulig og evt. skader minimeres 

så meget som muligt. Rungsted Golf Klub anmoder om, at 

projektet med oprensning mm. gennemføres så sent på 

året som mulig eller så tidligt på året som muligt, for derved 

at hindre gener for klubbens medlemmer. Ved at 

imødekomme dette ønske sikre vi, at golfbanen forhåbentlig 

står klar igen med gode græsarealer rundt om vandløbene 

ved sæsonstart. 

 

Det vurderes derfor at projektet kan gennemføres i godt 

samarbejde med lodsejerne. 

I relation til 

målsætning 

Gennemførelse af indsatsen udlægning af groft materiale, 

vil medføre forbedrede leveforhold for faunaen og floraen 

idet der skabes forbedret fysiske variation i vandløbet. 

 

Spærringen ved Rungsted Strandvej hindrer opgang af 

ørreder, og vandløbet vil derfor ikke kunne forventes at få 

målopfyldelse for fisk, før end denne spærring ændres 

således at opgang af ørreder bliver mulig. 

Vandområdeplanerne for 2021-2027 er endnu ikke sendt i 

høring og det vides derfor ikke om den pågældende 

spærring er medtaget som indsats i næste 

vandområdeplan. 

I relation til 

omgivende natur 

Der vil ikke være negativ påvirkning af Natuar-2000 

områder, habitatarter eller anden natur.  

I relation til 

afvandingstilstand 

Indsatsen vil kunne gennemføres uden afvandingsmæssige 

konsekvenser for de omkringliggende arealer idet der 

arbejdes med udskiftning af bund og inden for rammerne af 

det gældende regulativ på Ulvemose Rende. På det private 

vandløb er der ikke noget regulativ, men vandløbet ligger 

generelt dybt, og en mindre indsnævring ved 

vandløbsbunden, har en minimal betydning i forhold til 

vandløbets vandføringsevne. 

Tilladelser Det vurderes at kommunen kan opnå de nødvendige 
tilladelser. 

Projektets økonomi Gennemførelsen af indsatsen er budgetteret til 105.000,00 

kr. hvilket ligger under omkostningseffektiviteten på 
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125.685,00 kr. Erstatningsbeløbet vil også kunne holdes 

inden for det maksimale erstatningsbeløb på 18.992,40 der 

kan søges til projektet. Projektet vurderes derfor at kunne 

gennemføres rent økonomisk med støtte fra Miljøstyrelsen.  

Sammenfatning Projektet kan gennemføres både økonomisk og teknisk 
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Kort 1. Restaureringstiltag på den øverste private del af vandløbet. Stiplet blå linje = oprensning af sand og 

udlægning af grus. Rød linje = indsnævring af vandløbet med skjulesten. 
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Kort 2. Restaureringstiltag på den nederste private del af vandløbet, samt Ulvemose Rende. Stiplet blå linje = 

oprensning af sand og udlægning af grus: Grøn linje = Indsnævring af vandløb med håndsten. 
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Bilag 1. 
 

Flakvad Rende. Vandløbets (teoretiske) dimensioner. Koterne i nedenstående tabel bygger på 

2015-opmålingen 

Station 

 

 

m 

Vandløbets 

bundkote 

 

m DVR90 

Bundbredde / 

rørdimension 

 

cm 

Fald 

 

 

‰ 

Anlæg Bemærkning 

0 4,75 Ø30 123 – Rørudløb 

3 4,38 100 17,1 1,5 – 

10 4,26 100 6 1,5 – 

20 4,20 100 5,6 1,5 – 

29 4,15 100 2,5 1,5 – 

37 4,13 100 11,7 1,5 – 

43 4,06 100 5,3 1,5 – 

58 3,98 100 6,3 1,5 – 

66 3,93 100 -40 1,5 – 

67 3,97 Ø30 2 – Rørindløb 

77 3,95 Ø30 40 – Rørudløb 

78 3,91 100 4,5 1,5 – 

109 3,77 100 -3,3 1 – 

115 3,79 100 10 1 
Tilløb af Ulvemose 

Renden 

123 3,71 100 2,8 1,5 – 

241 3,38 100 1,8 1,5 – 

252 3,36 100 1,8 1,5 – 

296 3,28 100 0 1,5 – 

330 3,28 100 50 1,5 – 

332 3,18 100 -2 1,5 – 

342 3,20 100 -10 1,5 – 

343 3,21 100 5 1,5 
Tilløb af Grøft over 

Sømandshvile 

353 3,16 100 7,9 1,5 – 

372 3,01 100 -2 1,5 – 

377 3,02 100 4,2 1,5 – 

401 2,92 100 2,2 1,5 – 

419 2,88 100 -10 1,5 – 

420 2,89 100 11,9 1,5 – 



 

 

Projektnummer: 3672000067  

Dokument ID: Forundersøgelse – Flakvad Rende  

Version: 01 35/37
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

436 2,70 100 0 1,5 – 

440 2,70 100 1,7 1,5 – 

458 2,67 100 7,5 1,5 – 

462 2,64 100 3,3 1,5 – 

471 2,61 100 3,0 1,5 – 

515 2,48 100 5,4 1,5 – 

528 2,41 100 7,2 1,5 – 

553 2,23 100 35 1,5 – 

555 2,16 100 14 1,5 – 

570 1,95 Ø60 10,5 – 
Rørindløb  

Rungsted Strandvej 

610 1,53 Ø60 40 – 
Rørudløb 

Rungsted Strandvej 

611 1,49 75 20,4 1,5 – 

639 0,92 75 18,5 0,5 – 

652 0,68 75 32,9 0,5 – 

659 0,45 75 11,4 0,5 – 

666 0,37 75 – 0,5 – 
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Ulvemose Rende. Vandløbets (teoretiske) dimensioner. Koterne i nedenstående tabel bygger på 

2015-opmålingen.   

 

Station 

 

 

m 

Vandløbets 

bundkote 

 

m DVR90 

Bundbredde / 

rørdimension 

 

cm 

Fald 

 

 

‰ 

Anlæg Bemærkning 

1 5,44 80 36,7 1,25 – 

4 5,33 80 3,3 1,25 – 

10 5,31 80 -5 1,25 – 

18 5,35 80 5 1,25 – 

36 5,26 80 1,7 1,25 – 

50 – 75 – 2 – 

78 5,19 75 0 2 – 

88 5,19 75 3,3 2 – 

112 5,11 75 4 2 – 

157 4,93 75 15 2 – 

159 4,90 75 25 2 – 

161 4,85 75 20 2 – 

171 4,65 75 18 2 – 

181 4,47 75 10,7 2 – 

200 – 80 – 1,5 – 

236 3,88 80 5,9 1,5 – 

282 3,61 80 -14,3 1,5 – 

289 3,71 80 -5 1,5 – 

291 3,72 80 – 1,5 Udløb i Flakvad Rende 
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Flakvad Rende. Oversigt over registrerede tilløb på opmålingstidspunktet. 
Station 

m 

Bundkote af rør 

m DVR90 

Dimension 

cm 

Bemærkning 

2 4,53 Ø15 Venstre 

2 4,40 Ø15 Venstre 

9 4,47 Ø15 Venstre 

20 4,34 Ø15 Højre 

29 4,32 Ø15 Venstre 

37 4,41 Ø10 Højre 

43 4,21 Ø10 Venstre 

58 4,42 Ø10 Venstre 

243 3,62 Ø10 Venstre 

317 3,49 Ø10 Venstre 

438 3,25 Ø50 Højre 

 

 

Ulvemose Rende. Oversigt over registrerede tilløb på opmålingstidspunktet. 
Station 

m 

Bundkote af rør 

m DVR90 

Dimension 

cm 

Bemærkning 

0 5,57 Ø15 Venstre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


