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1. Indledning 
 
Dette myndighedsprojekt omfatter tre klimatilpasningsprojekter i vandløbet Stampemølle Bæk. De 
tre projekter er en del af seks projekter, der er søgt midler til gennem medfinansieringsordningen, 
hvor SAMN Forsyning på vegne af Odder Spildevand ansøger om mulighed for medfinansiering af 
et alternativt klimatilpasningsprojekt i henhold til ”Bekendtgørelse om spildevandsforsynings-
selskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand” 
(BEK nr. 159 af 26/02/2016). Der er indgået aftale mellem Odder Kommune og Odder Spildevand 
A/S omkring projekterne. 
 
Formålet med projekterne er at klimatilpasse Odder by igennem de seks delprojekter. De seks 
delprojekter omfatter tiltag til håndtering af tag- og overfladevand, og vil beskytte byen mod 
oversvømmelser, forårsaget af fremtidens kraftigere ekstremnedbør. 
 
I dette myndighedsprojekt er der taget udgangspunkt i løsningsforslaget beskrevet i ansøgning 
om medfinansiering af 27-01-2020. Ansøgningen er forhåndsgodkendt af Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen d. 6. marts 2020. 
 
I figur 1.1 nedenfor, kan projektområderne ses. Mod vest er placeringen af opstuvningsarealet ved 
Overskov vist og mod øst er projektområdet ved Torvald Køhlsvej angivet. I den østlige del af 
dette område er rist ved Rådhusgade placeret. 
 

 
Figur 1.1. Mod vest er placeringen af opstuvningsarealet ved Overskov vist og mod øst er projektområdet 
ved Torvald Køhlsvej angivet. I den østlige del af dette område er rist ved Rådhusgade placeret. 

 
Det er aftalt med Odder Kommune, at der fra Kommunens side i dette myndighedsprojekt ønskes 
fokus på projektbeskrivelse og beregnede konsekvenser og ikke på beskrivelse af nuværende 
plan- og naturforhold. 
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2. Datagrundlag 

2.1.1 Vandløbsmodel 

Der benyttes en dynamisk vandløbsmodel for hele Odder Å-systemet til dimensionering af 

vandbremse og til vurdering af effekt på oversvømmelsesrisiko i Odder By og muligheder for 

faunapassage. Den nærmere opsætning af modellen er beskrevet i rapporten ”Konkretisering af 

Odder Kommunes Klimatilpasningsplan 2014” udarbejdet i maj 2015. Modellen er i 2019 blevet 

opdateret med opmålingsdata for Odder Å igennem Odder By og Stampemølle Bæk igennem 

Odder By. 

 

2.1.2 Opmåling 

Projektstrækningen af Stampemølle Bæk er opmålt i 2018. 

 

2.1.3 Hydrologiske data 

Der er benyttet vandføringsdata fra målestation mstnr. 27.08 Odder Å ved Fillerup for perioden 

1985-2007, dog inkl. skybrudshændelsen i august 2018. 

 

3. Tekniske anlæg 

3.1 Ledninger 

Der er indhentet ledningsoplysninger gennem LedningsEjerRegistret (LER) i februar 2021 i 

forbindelse med projektet. Ledningerne er angivet på tegning 1, 4 og 8. 

 

I tabel 1.1 nedenfor er de ledningsanlæg der vil blive eller muligvis vil blive berørt af projektet 

angivet. 

 
Tabel 1.1. Ledningsoplysninger for de enkelte områder. Ledningsanlæg der vil blive, eller muligvis vil blive 

berørt af projektet, er angivet. 

Projektområde Ledningsejer Aktion 

Overskov Odder Spildevand 

(SAMN Forsyning) 

Der er en række tekniske anlæg i forbindelse med 

stibroen, hvor profilkonstruktionen skal ændres, 

men der forventes ikke at ske ændringer til disse 

anlæg. 

   

Thorvald Køhlsvej Odder Spildevand 

(SAMN Forsyning) 

Der er en række ledningsanlæg der bliver påvirket 

i forbindelse med etablering af projektet, herunder: 

• Udløb til Stampemølle Bæk, hvorpå der 

skal sættes kontraklapper 

• Hævning af brønde 

• Strømpeforing (seperat projekt) 

• Ændring af brønde 

Der er samarbejde med SAMN Forsyning om disse 

ændringer. 

 Odder 

Forsyningsselskab 

og Odder 

Vandværk 

Fjernvarme hovedledning er placeret nær sti og vil 

blive påvirket af projektet. Der har under 

projekteringen været drøftelser med Odder 

Forsyningsselskab omkring nødvendig omlægning 

af deres ledninger i forbindelse med 
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gennemførelse af projektet. Under 

detailprojektering af anlægstiltagene skal Odder 

Forsyningsselskab og Odder Vandværk inddrages. 

Odder Vandværk har en Ø200 mm PN6 ledning 

som tilløb fra syd nær rørindløb under Torvald 

Køhlsvej. Ledningen vurderes ikke at blive påvirket 

i forbindelse med projektet. 

 AURA Fiber Fibertracé langs vestsiden af cykelsti. 

AURA Fiber har fiberkabler i projektområdet, som 

vil blive påvirket af anlægstiltagene. 

 AURA Installation Stibelysning på stien skal ifølge AURA fornys i 

forbindelse med anlægsarbejdet. 

Der har i forbindelse med projektet været afholdt 

fysiske og telefoniske møder omkring de fremtidige 

installationer langs stistrækningen, herunder delvis 

udskiftning. 

   

Rist Rådhusgade Odder Spildevand 

(SAMN Forsyning) 

Der går en Ø300 bt. Ledning over areal på 

sydsiden af bygværket. Ledningen liogger med 

bundkote i kt. 7,1 – 6,95 m. Ledningen forventes 

ikke at skabe problemer – dette er drøftet med 

SAMN forsyning. 

 Global Connect Kabel går på sydsiden af cykelsti og forventes ikke 

at skabe problemer. 

 TDC Kabel går ligeledes i kanten af cykelsti og 

forventes ikke at skabe problemer. 

 Dinel Ledningstracé syd for cykelsti, herunder 10 kV – 

entreprenøren skal være særlig opmærksom i 

forbindelse med disse kabler. 

  I forbindelse med arbejdet, skal entreprenøren 

være opmærksom på kabler i fortov fra TDC, Telia 

mv.  

 

Dræn: 

I projektområdet ved Overskov, har der ifølge drænoversigtskort været drænet. Se figur 3.1.  

Drænene i området vurderes dog at være uvirksomme grundet gensnoningsprojekt gennemført i 

området efter drænene er etableret. 
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Figur 3.1 Udklip af drænoversigtskort fra Hedeselskabets arkiv. Drænene forventes ikke længere at være 

aktive. 

3.2 Bygværker 

Der er følgende væsentlige bygværker i projektområderne: 

 

3.2.1 Overskov 

Det nuværende reguleringsbygværk er vist i figur 3.2. Bygværket består af en brokonstruktion af 

beton, hvorover der går en asfalteret sti. I brosluget er isat en jernplade med udskåret 

udløbsprofil. 

 

 
Figur 3.2 Betonbro med isat jernplade, hvori der er udskåret udløbsprofil.  
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Der er iøvrigt asfalterede stier og og grusveje i den østlige og nordlige del af projektområdet. 

 

3.2.2 Torvald Køhlsvej 

I den sydligste (nedstrøms) ende af projektstrækningen, er Stampemølle Bæk ført under Torvald 

Køhlsvej i underføring, hvor udløbssiden er vist i figur 3.3. 

 

 
Figur 3.3 Stampemålle Bæks rørudløb under Torvald Køhlsvej. 

Ovenfor Torvald Køhlsvej, er asfalteret sti ført parallelt med Stampemølle Bæk. Figur 3.4 – 3.7 

viser store dele af projektstrækningen. 

 

 
Figur 3.4 Stampemølle Bæk umiddelbart opstrøms Torvald Køhlsvej. Rørudløb  
kan ses for enden af sti mod vejen Christianslund, hvor der også kan ses sidesti.  
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Figur 3.5 Sti langs Stampemølle Bæk ved 1. sidesti. 

 

 
Figur 3.6 Sti/plæneareal langs Stampemølle Bæk. Rødt hus er  
Christianslund nr. 12. 

 



 

 

Projektnummer: 1322100008  

Version: 0 11/38 
 

 

 
Figur 3.7 Sti/plæneareal langs Stampemølle Bæk. 2. Sidesti på strækningen kan ses.  
Gult hus er Christianslund nr. 14. 

 

 
Figur 3.8 Sti/plæneareal langs Stampemølle Bæk. Rødt hus er Aahaven nr. 7. 
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Figur 3.9 Sti/plæneareal langs Stampemølle Bæk. 3. sidesti på strækningen kan ses. Gult hus er Aahaven  
nr. 3. 

 

 
Figur 3.10 Sti/plæneareal langs Stampemølle Bæk efter knæk til venstre (vest).  
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Figur 3.11 Asfalteret flade af vejen Christianslund, hvor kantsten skal hæves.  

 

3.2.3 Rist ved Rådhusgade 

Nedenfor er tekniske anlæg ved rist ved Rådhusgade vist. 

 

 
Figur 3.12 Stampemølle Bæk mod Rådhusgade.  
I baggrunden kan ristebygværket ses.  
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Figur 3.13 Ristebygværk ved rørindløb under Rådhusgade.  

 

 
Figur 3.14 Området langs Rådhusgade syd for ristebygværk.  

 
 

4. Projektforslag 

 

Nedenfor er de overordnede projektløsninger for de 3 områder beskrevet. Projektløsningen ved 

Torvald Køhlsvej strækker sig ned til ristebygværket ved Rådhusgade vist ovenfor, men Torvald 

Køhlsvej projektet og den nye rist ved Rådhusgade betragtes som 2 selvstændige projekter, 

selvom de med fordel kan udbydes i samme entreprise. 

 

4.1 Overskov – vandmagasin og udløbsbygværk 

I forbindelse med projektområdet ved Overskov, som er det mest opstrøms beliggende projekt, 

skal den nuværende vandbremse udskiftes, så der kan tilbageholdes mere vand ved ekstrem 

nedbør og dermed reducere oversvømmelser nedstrøms i Odder by.  
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Odder kommune har tidligere etableret en simpel vandbremse og dæmning på tværs af ådalen 

nedstrøms Snærildvej. Anlægget har ikke i tilstrækkelig grad kunnet sikre mod oversvømmelser 

længere nedstrøms i Odder by og derfor er det besluttet at det eksisterende anlæg skal optimeres 

med en ændret bygværkskonstruktion og en højere stuvningskote. Vandbremsen vil blive lavet 

efter samme princip som den konstruktion der er udført i Odder Å ved Rathlousdaldæmningen i 

2020.  

 

Den overordnede projektløsning: 

Det naturlige terræn ved Overskov, giver mulighed for at holde vandløbsvand tilbage opstrøms 

Odder by. Sammen med øvrige tiltænkte tiltag, vil dette kunne reducere oversvømmelsesrisikoen i 

Odder by ved store regnhændelser. Se tegning 1, 2 og 3. Den maksimale opstuvningskote bliver 

kt. 42,2 m og det maksimale forsinkelsesvolumen bliver ca. 17.500 m³. 

 

Arealerne i opmaganiseringsarealet er §3 beskyttet sø, eng og vandløb. 

 

For at skabe en mere optimal forsinkelse foretages ændring og tilpasning af eksisterende 

bygværk. 

 

De enkelte elementer i anlægsløsningen er nævnt i punktform nedenfor og er herefter nærmere 

beskrevet på skitseniveau. De projekterede ændringer fremgår af tegning 2 og 3. 

 

Der laves følgende: 

1. Ændring af nuværende udløbsprofil og tilpasning af bygværk 

2. Afværgeforanstaltninger med hævning af omkringliggende asfaltsti og grusstier. 

 

Nedenfor er de enkelte anlægselementer beskrevet nærmere. 

 

4.1.1 Ændring af nuværende udløbsprofil og tilpasning af bygværk 

Bygværket skal sikre faunapassage ved normalafstrømninger og tilbageholde vand ved hjælp af 

gennemløbsprofil ved meget store afstrømninger. Der skal desuden være mulighed for at mindske 

udløbsåbningen med et spjæld der kan sænkes, som ved nyetableret bygværk i dæmning ved 

Rathlousdal, Odder Å. Ved delvis lukning af spjældet, vil Stampemølle Bæks kapacitet øges 

gennem Odder by, hvis der opstår behov herfor. Der vil være indbygget et stop i spjældet, så der 

til stadighed vil løbe vand i Stampemølle Bæk nedstrøms bygværket, svarende til minimum en 

sommermiddel ved ½ fyldt bassin.  

 

Ændringen af det nuværende bygværk består af følgende tiltag (se figur 4.1): 

• I fronten af den nuværende betonbro afmonteres eksisterende jernplade og ny monteres  

med optimeret udløbsprofil med hensyn til faunapassage og forsinkelse. Det nye 

udløbsprofil er vist i figur 4.3.  

• Som lignende konstruktion etableret ved Rathlousdal i 2020, skal der være mulighed for 

at lukke en del af udløbsprofilet ved store regnhændelser over Odder by. Dette gøres ved 

hjælp af et spjæld der betjenes med et håndhjul fra brodækket. Spjældet kan lukke 

næsten helt af for vandgennemstrømningen gennem udløbsprofilet. Se figur 4.2, hvor 

bygværket ved Rathlousdal er vist. 

• Der ændres ikke ved hovedkonstruktionen af betonbroen. 
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Det vil kun være i meget sjældne tilfælde det vil være nødvendigt, at lukke for udløbet gennem 

udløbsprofilet. Der vil, som i Rathlousdal, blive isat et stop i lukningen af udløbsprofilet, så der til 

stadighed vil løbe vand i Stampemølle Bæk. 

 

Der monteres ikke ristebygværk foran indløbsprofilet, da risikoen for tilstopning vurderes lille. 

 

 
Figur 4.1 Foto af eksisterende jernplade i brokonstruktion. Pladen udskiftes og monteres i flugt med front af 
brodæk. 

 

Jernplade udskiftes 

med profilhul som 

angivet i figur 4.3. 

Ny jernplade flyttes 

frem i flugt med 

brodæk, så 

vedligehold fra 

brodæk lettes. 

Spjæld foran profilhul 

etableres med mulighed for 

at lukke hullet delvis – som 

i bygværk ved Rathlousdal 

dæmningen, se profil i figur 

4.3 

(styres via spindel) 

Overfaldskant ved fyldt bassin mellem overkant 

jernplade og betondæk etableres i kt. 42,0 m. 

Nuværende overkant jernplade ca. kt. 41,4 m 

Underkant betondæk 

ca. kt. 42,5 m. 
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Figur 4.2 Foto af nyligt etableret bygværk ved Rathlousdal-dæmningen. Princippet i opbygningen er den 
samme som den der skal etableres ved Overskov. Ved Overskov skal overløb ske mellem brodæk og 
jernplade, hvor det ved Rathlousdal løber over bygværket ved gelænderet. Der etableres ikke rist foran 
bygværket ved Overskov. 

Dimensionerne på hullet i det nye udløbsprofil bliver som vist nedenfor. 

 

 

Figur 4.3 Profil der udskæres i jernplade. Profilet er i alt 40 cm højt og 1,2 m bredt. 

 

Vandret akse : Afstand i m,  skala 1:10

Lodret akse : Kote i m Blandet, skala 1:10

Vandbremse ved Overskovbassin

Stampemølle Bæk

Overskov
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4.1.2 Udløbsprofil i jernplade 

For at kunne styre vandstrømmen gennem åbningen, er specialdesignet en 

udløbsåbning/udløbsprofil, som både er fuld faunapassabel for langt de fleste hændelser (op til en 

ca. 5 års hændelse) og dels opstuver vand oven for bygværket ved ekstreme afstrømninger. Se i 

øvrigt afsnit 5 Konsekvenser. 

 

En lignende konstruktion er etableret opstrøms Odder by i Odder Å ved Rathlousdal, og har ved 

flere regnhændelser virket efter hensigten.  

 

I figur 4.4 er profilåbningen i jernpladen illustreret. Udløbsprofilets dimensioner, er L = 1,2 m, H = 

0,40 m (højeste sted). Bundniveauet af åbningen vil komme til at ligge få cm over den opmålte 

vandløbsbund. Vandet ledes i en glidende bevægelse mod indløbsprofilet. 

 

 
Figur 4.4 Tværsnit af profilåbning gennem bygværk. Udløbsprofilets dimensioner er L = 1,2 m, H = 0,40 m 

(højeste sted). Bundniveauet af åbningen vil komme til at ligge få cm over den opmålte vandløbsbund. 

Jernpladen med det udskårne udløbsprofil skal monteres på forsiden af den eksisterende 

betonkonstruktion. 

 

4.1.3 Spjæld 

Der laves mulighed for delvis aflukning af udløbsprofilet ved hjælp af spjældplade der kan sænkes 

ned foran hullet via spindel og håndhjul monteret på toppen af broen. Lignende system er lavet 

ved udløbsbygværker ved Rathlousdaldæmningen, hvor nedenstående fotos er fra. 
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Figur 4.5 Færdigt bygværk ved Rathlousdaldæmningen, hvor spjæld i form af  
jernplade og spindel er bag risten og galvaniseret stålkasse med svinghjul er  
monteret ved gelænderet, så det kan betjenes fra toppen af broen.  

 



 

 

Projektnummer: 1322100008  

Version: 0 20/38 
 

 
Figur 4.6 Galvaniseret stålkasse på top af bygværk ved Rathlousdaldæmningen med Ø30 cm håndhjul til 
betjening af spjældplade foran udløbsprofil. Lukket kasse ses nederst til venstre (aflåselig). 

 

4.1.4 Hævning af asfaltsti og grusvej/sti 

En del af eksisterende asfaltsti mod nordøst og grusvej/sti mod nord hæves i forbindelse med 

projektgennemførelsen, grundet højden på opstuvningsvolumnet, der kan komme op i ca. kt. 42,2 

m. inden det løber over pladen af bygværket. Se tegning 2 og figur 4.7 nedenfor. 

 

 

Figur 4.7 I den nordøstlige del af projektområdet hæves eksisterende asfalteret cykelsti og grus 

sti/vej til kt. 42,2 m. Den røde streg på plantegningen angiver hævningen af asfaltstien, hvor 

længdeprofilet til højre er lavet. De angivne punkter er opmålt, eksisterende terræn. 
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Nedenfor er de enkelte projektiltag angivet: 
 
Hævning af asfaltsti: 

• 2,5 m bred asfaltsti markeret på tegning 2 hæves til kt. 42,2 m, længde ca. 20 m 

• Areal, ca. 50 m² 

• Asfalt opbrydes 

• Udlægning af 0 – 13 cm Stabilt grus, 50 mm GAB 1 og 20 mm PA. 

• Der foretages tilbageskæring af eksisterende asfalt, så korrekt samling opnås. 

 

Opbygning af asfaltbelægning aftales endeligt med Odder Kommunes vejafdeling. 
 
Hævning af grusvej/sti: 
Eksisterende grusvej/sti hæves op til ca. 20 cm til kt. 42,2 m på strækning op mod cykelsti vist i 
figur 4.4. 
 

Data for stihævningen fremgår nedenfor: 

Bredde: 5 m 

Længde: 40 m 

Areal: Ca. 200 m² 
 
Odder Kommune etablerer selv ny sti nord om lavt område nord for opstuvningsarealet, markeret 
med stiplet sort streg på tegning 2. Dette delelement finansieres særskilt. 

 

4.2 Torvald Køhlsvej 

Klimatilpasningen langs Stampemølle Bæk ved Torvald Køhlsvej er den mest omfattende af de tre 

delprojekter ved Stampemølle Bæk. De projekterede tiltag er vist på tegning 5  og 6. 

 

Overordnet løsning: 

For at sikre udsatte parcelhuse mod oversvømmelse etableres forhøjning af terrænet langs 

Stampemølle Bæk, primært opstrøms Torvald Køhlsvej. Dette gøres ved følgende tiltag, der er 

nærmere beskrevet i afsnittene nedenfor: 

 

• Sikring ved etablering af jordvold mellem Stampemølle Bæk og parcelhuse på vestsiden 

af vandløbet. 

• Etablering af betonmur eller lignende, hvor der ikke er plads til etablering af jordvold, som 

barriere for vandløbsvandet. 

• Etablering af enkelte, små terrænforhøjninger i haver på østsiden af vandløbet. 

Eksisterende terræn på østside ligger højere end på vestsiden. 

• Sikring så bagvandet kan få afløb efter forhøjningerne langs Stampemølle Bæk er 

etableret. Dette sker via eksisterende terræn, nyetablerede dræn mv, der via 

udløbsledninger med kontraklapper får afledning til Stampemølle Bæk. 

 

4.2.1  Jordvold 

Jordvolden angivet på tegning 5 etableres med følgende dimensioner og materialer:  

 

Dimensioner: 

• Skråningsanlæg, begge sider: a=3 

• Højde (faldende mod nord): 0 – 0,9 m 
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• Kronebredde: Ca. 0,5 m 

 

Materialer: 

• Grundopbygning: Råjord 

• Muldlag, ca. 15 cm 

• Græsblanding: Som Standard Dige og LAR blanding (DLF). Der gøres opmærksom på, at 

i den endelige udformning af beplantning af jordvolden, vil det sikres, at der specielt på 

vestsiden mod opstuvningsarealet, skal være tæt dække af bevoksning, så volden er 

modstandsdygtig over for erosion når bassinet er i funktion og vandet står op på volden. 

 

Mængder: 

• Råjord: Ca. 230 m³ 

• Muldlag: Ca. 900 m2 

• Græsblanding: Ca. 900 m² 

 

Tilpasninger: 

Der er flere steder, hvor volden bliver afbrudt af enten krydsende asfaltstier, eller skal tilpasses 

overgang til mur i den sydlige del af projektstrækningen.  

• Ved stikrydsningerne sammenbygges skråningsanlæggene mellem stihævningerne og 

volden i ét samlet udtryk.  

• Ved overgang mellem jordvolden og muren mod syd, indbygges muren på en 

delstrækning af volden, så muren ”forsvinder” ind i volden på skråningsstykket for enden 

af volden. 

 

4.2.2 Afvanding langs jordvold 

Terrænet langs jordvolden falder mod syd, hvilket også er den naturlige strømningsvej for 

overfladevandet. Langs vestsiden af jordvolden formes terrænet, så overfladevandet løber tæt på 

foden af jordvolden mod syd i en jordrende tilsået med græs, som den øvrige del af volden. 

For enden af jordvolden, ud for Christianslund nr. 8, etableres en kuppelrist med forbindelse til nyt 

Ø128 mm PVC dræn der nedlægges på indvendig side af murene langs Christianslund nr. 6 og 8. 

Drænet skal have udløb i eksisterende afvandingsbrønd nær sti mellem Christianslund 6 og 8. 

Herfra løber vandet ud i Idder Å via eksisterende udløb med ny kontraklap. 

 

Under de to sidestier på tværs af jordvolden, nedlægges rørunderføringer med Ø315 mm 

opføringsrør og kuppelriste på hver side for at sikre, at vandet ikke løber ovenpå stierne. 

 

Ved Christianslund nr. 6, skal drænledningen langs muren gå tæt mod hækken, da lodsejer 

oplyser der er problemer med vand i lavpunkt i hans have. I forbindelse med detailprojekteringen, 

skal der indgås dialog med lodsejerne i nr. 6 og 8 for at sikre den rette detailløsning på 

afvandingen.  

 

4.2.3 Lokal hævning af stier 

I forbindelse med etablering af jordvolden, skal to krydsende asfaltstier hæves til niveau med 

toppen af jordvolden. Dette gøres, så der ikke laves et ”hul” i voldkonstruktionen, hvor vandet kan 

passere. 
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I figur 4.8 er placeringerne af stikrydsningerne vist, inkl. krydsning mod syd, hvor særskilt løsning 

laves. 

   

 

Figur 4.8 Placeringer af stihævninger markeret med rød stjerne. 

 

Der etableres både ramper på hovedstien og på sidestierne. Faldet på ramperne må som 

udgangspunkt, maksimalt være 50 ‰. Afhængig af, hvilken højdeforskel ramperne skal overvinde, 

bliver de mellem ca. 8 m og 20 m lange. 

 

Opbygningen af asfaltbelægning aftales endeligt med Odder Kommunes vejafdeling, men der 

tages udgangspunkt i følgende opbygning: 

• 0 – 13 cm Stabilt grus 

• 50 mm GAB 1 

• 20 mm PA 

Der foretages tilbageskæring af eksisterende asfalt, så korrekt samling opnås. 
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4.2.4 Mur og hævning af kantsten 

Som vist på tegning 6, etableres betonmure eller lignende langs Christianslund 6 og 8 på grund af 

de smalle pladsforhold, hvor der ikke er plads til jordvold, som på den øvrige strækning. 

Der har været dialog med de to lodsejere om løsningsmulighederne på stedet. 

 

Som vist på tegning 6 laves følgende: 

• Hævning af kantsten ud for Christianslund 6 og 8. 

• Ny kant langs begge sider af hæk ved sidesti, højde ca. 40 cm – 60 cm. 

• Betonmur af præfabrikerede L-elementer eller tilsvarende på indvendig side af sti langs 

Stampemølle Bæk. 

• Afvanding på indersiden af betonmur i form af drænledninger, kuppelrist mv. der tilsluttes 

eksisterende afvandingssystem og udledes til Stampemølle Bæk via kontraklap løsning. 

• Gangsti langs Torvald Køhlsvej ved stitilslutningen er ca. kt. 10,6 m, hvilket passer med 

topkoten af muren. 

 

Nedenfor er eksempel på løsning med nedgravning af L formet betonelement vist, som er en 

mulig løsning langs hovedstien ud for Christianslund 6 og 8. 

 

 

Figur 4.9 Eksempel på mur af L-element. Nederst til venstre ses det fulde element. 

 

På begge sider af sidestien, skal muren eller den høje kantsten være mellem ca. 40 cm og 60 cm. 

Denne sammenbygges med muren langs hovedstien. Løsningen langs sidestien behøves ikke 

være et L-element, men kan etableres som anden støttemur. 
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4.2.5 Eksisterende ledningsanlæg 

Som det fremgår af afsnit 3, er der en række eksisterende ledninger i jorden, der skal tages 

hensyn til ved etableringen af anlægselementerne. 

 

Det er tæt samarbejde med SAMN Forsyning omkring tilpasninger af deres afvandingsanlæg til 

projektet. Dette gælder hævning af brønde, etablering af kontraklapper på udløb, som gennemgås 

i senere afsnit. Disse omlægninger er indeholdt i anlægssummen. 

 

Odder Forsyningsselskab har en række fjernvarmeledninger i området. Der er indgået dialog med 

selskabet omkring tilpasninger af deres ledninger til de nye forhold. I forbindelse med 

detailprojekteringen, skal denne dialog genoptages, og en nøjagtig løsning skal findes. Dette 

gælder også øvrige ledningeejere gennemgået i afsnit 3, herunder AURA fiber mv.  

 

Ændringer af eksisterende belysningsanlæg, er gennemgået nedenfor. 

 

4.2.6 Lysmaster 

Eksisterende lysmaster der står mellem jordvolden og Stampemølle Bæk, og som dermed bliver 

vandpåvirket ved opstuvningshængelser, skal ifølge AURA udskiftes til specialmaster, så 

masteluen i de nye master er placeret højere oppe i ca. 1 m højde. Der er 6 stk. af disse master. 

Masterne kan med fordel være LED master. To af masterne skal flyttes, da de står i vejen for den 

kommende betonmur og jordvold. 

 

Eksisterende 5 master der står på bagsiden af jordvolden, skal som udgangspunkt ikke udskiftes, 

men ifølge AURA ændres til LED. I forbindelse med det videre projektforløb, foreslås det, at indgå 

dialog med AURA om finansieringen af masteløsningen.  

 

 

4.2.7 Kontraklapper 

For at forhindre tilbageløb i eksisterende ledningsnet ved store afstrømninger, etableres 

kontraklapper i 5 afløb. 2 af afløbene er har udløb på projektstrækningen ved Torvald Køhlsvej og 

3 har afløb nedstrøms Bisgaardsvej. 

 

Placeringen af afløbene er vist i nedenstående figur 4.10. 
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Figur 4.10 Udløb til Stampemølle Bæk, hvor der etableres kontraklapper. ID numre på udløbene 

er vist. 

 

De 5 udløb har følgende dimensioner:  

• 1 x Ø600 bt. 

• 1 x Ø500bt 

• 3 x Ø150bt.  

Ifølge SAMN Forsyning kan eksist Ø1000 mm brønde benyttes til etablering af kontraklapperne. 

 

SAMN Forsyning har bestemt typen af kontraklapper, som WAPRO, Wastop. Typen er vist 

nedenfor. Det anbefales, at producenten foretager en nøjagtig opmåling af rørudløbene i 

forbindelse med bestilling. 

  

 

Figur 4.11  Type kontraklap, der påmonteres eksisterende udløb. 
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4.3 Rist ved Rådhusgade 

Rørunderføringen af Stampemølle Bæk under Rådhusgade er lagt med et uhensigtsmæssigt 

knækpunkt, som vil kunne tilbageholde grene mv. som føres med at vandløbsvandet. Derfor er 

der ved indløbet under Rådhusgade monteret en rist, som vist i figur 3.13 med det formål at 

opsamle og tilbageholde grene og andet materiale, som føres med vandløbet. Det har dog vist 

sig, at risten ofte tilstopper med fare for opstuvning. Der bruges desuden mange midler på 

vedligeholde af den nuværende ristekonstruktion, som derfor ønskes udskiftet. 

 

Under skitseprojekteringen, er der afholdt møde med handelsfagskolen, som på nuværende 

tidspunkt står for vedligeholdelsen af ristebygværket og Odder Kommune for at få en fælles 

forventningsafstemning om det fremtidige behov for arbejdsarealer mv i forbindelse med 

ristebygværket. Resultatet er vist i figur 4.12 nedenfor. 

 

 

Figur 4.12  Principskitse af område med nyt ristebygværk. Under de fremtidige forhold etableres 

et skråtstillet ristebygværk med væsentlig øget risteareal (grå flade), så risikoen for tilstopning 

mindskes betydeligt. Der er samtidig en stor vandret og gangbar risteflade, som benyttes ved 

tilstopning af de lodrette riste. Orange flade angiver opsamlingsflade, sænket i forhold til det 

omgivende terræn. Med grøn flade er angivet arbejdsareal for rendegraver eller lign, til opsamling 

af grene, stammer mv. fra opsamlingsflade eller foran rist. Mellem opsamlingsflade og 

arbejdsarealet er sikret skråning med sten. På nordsiden er der mulighed for at tilgå risten fra P-

areal, evt. via trappe. 
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Ristebygværk: 

Ristebygværket laves med væsentlig øget risteareal i forhold til den eksisterende rist, så risikoen 

for tilstopning mindskes. Ristearealet bliver ca. 17 m2 mod nuværende ca. 3 m2. Dette gøres ved 

at lave bygværket med skråtstillede, lodrette riste på tværs af vandløbet og så grene mv. samles 

på den sydlige side af bygværket, nær opsamlingsfladen, som angivet på figur 4.12.  

Den vandrette gangflade ovenpå ristebygværket laves også som et risteareal, evt. med 

elefantriste med passende maskestørrelse og med en eller flere oplukkelige ristefag som benyttes 

til vedligehold under ristene, eller som nødluger som kan åbnes, hvis risten er tilstoppet. Se figur 

4.13. 

 

 

Figur 4.13  Principskitse af lodret tværsnit af ristebygværk set fra nord. Til venstre påmonteres 

den nye rist på eksisterende betonender. 

 

Opsamlingsflade: 

Opsamlingsfladen benyttes til let opsamling af grene mv. der samler sig foran ristene. Materialet 

kan så trækkes op på fladen til senere afhentning med grab, hvor gravemaskine eller lignende 

holder på armeret fliseareal/gangsti, som vist i figur 4.12. Opsamlingsfladen belægges med sten 

som underlag. Opsamlingsfladen etableres i kt. 8,5 m. og er ca. 14 m2. 

Skråning fra opsamlingsflade til vandløbsbunden kan etableres med skråtstillede fliser, som under 

de nuværende forhold, så det er nemt at trække grene mv op. 

 

Areal med armerede fliser: 

Som udbygning fra fortovsareal, etableres et areal med armerede betonfliser, hvorpå rendegraver 

eller lignende kan holde og opsamle materiale fra opsamlingsfladen. Arealet er ca. 10 m2. 

 

Sikret skråning: 

Den sikrede skråning etableres fra det armerede fliseareal til opsamlingsfladen nedenfor, så 

robust underlag haves for det materiale der trækkes op af rendegraver eller lign. 

Skråningen stensikres med ca. Ø100 mm sten på en ca. 7 m2 stor flade.  

 

Øvrige skråninger: 

Ud over den sikrede skråning, laves de øvrige skråninger som tilsåede jordskråninger med græs. 

Areal ca. 20 m2. 
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Trapper: 

Både fra eksisterende terræn fra sydsiden og ned til opsamlingsfladen og fra eksisterende 

parkeringsareal fra nordsiden til niveau med risteareal, etableres 1 m brede trapper med 

præfabrikerede trappetrin. 

 

Arbejdslys: 

Der kan etableres arbejdslys på eksisterende mast nær areal med armerede fliser, så graveføre 

kan se, når det er mørkt. Dette aftales nærmere med ledningsejer for vejbelysning AURA under 

detailprojekteringen. 
 

4.3.1 Mindre jordvold langs vandløbet 
Som det fremgår af tegning 9, etableres en sikring lange Stampemølle Bæk mod 

Handelsfagskolens arealer, hvor arealet langs vandløbet ligger lavt. 

 

Dette gøres ved etablering af en mindre jordvold med en højde op til 40 cm på en ca. 80 m lang 

strækning som vist på tegningen. 

 

Der skal benyttes ca. 15 m3 jord til etablering af jordvolden, der indpasses bedst muligt i de 

eksisterende forhold. 
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5. Konsekvenser 

Nedenfor beskrives de afvandingsmæssige og faunapassagemæssige konsekvenser ved 

etablering af klimatilpasningstiltagene i Stampemølle Bæk. Der sker ikke påvirkning af § 3-

beskyttet natur udover selve vandløbstilpasningerne. De beskyttede naturtyper (eng og sø) 

indenfor opstuvningsarealet ved Overskovbassinet er allerede i dag påvirket af tidvise 

oversvømmelser som følge af det nuværende reguleringsbygværk og påvirkes ikke yderligere.  

 

Stampemølle Bæk er målsat ”god økologisk tilstand” i statens Vandområdeplan 2015-2021. 

Målsætningen er opfyldt for strækningen i den gældende plan. Af basisanalysen til 

Vandområdeplan 2021-2027 fremgår det ligeledes, at vandløbet har ”god økologisk tilstand” og 

dermed målopfyldelse. Den økologiske tilstand i basisanalysen er høj for det økologiske 

kvalitetselement fisk, ukendt for makrofytter og nationalt specifikke stoffer og god for bentiske 

invertebrater: Link til basisanalysen. 

  

Myndighederne må ikke gennemføre projekter, der kan forringe tilstanden for de målsatte 

vandområder eller hindre opfyldelse af målsætningen, jf. bekendtgørelse om indsatsprogrammer 

for vandområdedistrikter (BEK nr. 449 af 11/04/2019). En forringelse af tilstanden fortolkes som et 

fald i en tilstandsklasse for en eller flere af de økologiske kvalitetselementer. I nærværende 

projekt skal Odder Kommune således i sin administration sikre, at der ikke sker en forringelse for 

især fisk og bentiske invertebrater, idet projektet er uden betydning for de øvrige 

kvalitetselementer. 

 

I de senere år har Odder Kommune gennemført en stor indsats for at sikre fri faunapassage i 

Odder Å-systemet. Det sikrer muligheden for et frit optræk af gydemodne havørreder i efteråret og 

nedtræk af ørredsmolt i foråret. Denne indsats er også en af årsagerne til, at Odder Å-systemet 

har høj økologisk tilstand for kvalitetselementet fisk. Der er få andre fiskearter i Odder Å-systemet, 

men disse kan også trække op- og nedstrøms i Stampemølle Bæk under normale forhold.  

 

Det er afgørende for realisering af projekterne, at de ikke introducerer en faunaspærring i 

vandløbet, som vil hindre eller vanskeliggøre den fortsatte frie passage for fisk og bentiske 

invertebrater i Stampemølle Bæk. Bundforhold og strømforhold opstrøms og nedstrøms 

bygværker bør så vidt muligt være uændrede og vandløbsbunden skal som udgangspunkt være 

ubrudt uden menneskeskabte niveauspring (styrt m.v.) og med et fald så tæt på det, for 

vandløbet, naturlige som muligt, jf. retningslinje for Miljøstyrelsen i forvaltningen af vandløb. 

 

5.1 Overskov Vandmagasin 

Projektet med vandbremsen (udløbsprofilet) i Stampemølle Bæk ved Overskovbassinet 

indebærer, at det naturlige vandløbsprofil indskrænkes til profiludskæringen som tidligere 

beskrevet, dvs. med en bredde på 1,2 meter i stedet for de nuværende ca. 1,5-2,0 meter i 

vandløbet. Denne indsnævring sker dog på en meget kort strækning, og da jernpladen kun rager 

få cm op over den naturlige faste vandløbsbund har projektet derfor ikke væsentlig betydning for 

de fysiske forhold i vandløbet eller vandløbsbunden, ligesom der ikke introduceres niveauspring, 

der kan hindre den frie passage af fisk og bentiske invertebrater op- og nedstrøms bygværket.  

 

Det indsnævrede profil vil dog give anledning til øgede strømhastigheder på en kort strækning (få 

meter) omkring bygværket. Det kan have betydning for optrækkende fisk.  

 

https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3basis2019
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Den gennemsnitlige tværsnitshastighed i en passage skal være mindre end den forcerede 

svømmehastighed for den mindste fisk, der skal kunne passere. I tabel 5.1 neden for ses 

svømmehastigheder for forskellige fiskearter i Danmark (Nielsen J., 1994). Af særlig relevans for 

Stampemølle Bæk er havørred (optrækkende gydefisk) og bækørred (standfisk) samt ål. De 

øvrige arter i tabellen forekommer ikke eller kun meget sjældent i Stampemølle Bæk. Det fremgår 

af tabellen, at havørred og bækørred kan opretholde en svømmehastighed på op til 1,9 m/s som 

forceret hastighed, mens spurthastigheden er op til ca. 4 m/s.  

 
Tabel 5.1 Svømmehastighed for forskellige fiskearter (Nielsen, J., 1994). 

Art 
Rejsehastighed 

(m/s) 

Forceret hastighed 

(m/s) 

Spurthastighed 

(m/s) 

Regnbueørred  0 - 1,35 1,35 - 4,10 4,10 - 7,95 

Laks  0 - 1,15 - - 7,80 

Stalling  0 - 0,75 0,75 - 2,10 2,10 - 4,25 

Havørred  0 - 0,60 0,60 - 1,90 1,90 - 4,05 

Bækørred  0 - 0,65 0,65 - 1,85 1,85 - 3,80 

Skalle  0 - 0,60 0,60 - 1,20 1,20 - 

Aborre  0 - 0,60 0,60 - 1,20 1,20 - 

Gedde  0 - 0,35 0,35 - 0,45 0,45 - 

 

Tiden, i hvilken de forskellige arter kan opretholde en given svømmehastighed, er angivet i tabel 

5.2 (Sandell m.fl., 1994). 

 

Det ses, at en forceret svømmehastighed kan opretholdes i typisk flere minutter, mens en 

spurthastighed kan opretholdes i op til 20 sekunder.  

 
Tabel 5.2 Udholdenhedstid for forskellige svømmetyper hos fisk (Sandell m.fl., 1994). 

Hastighedstype Udholdenhedstid 

Rejsehastighed Over 200 minutter 

Forceret hastighed Mellem 20 sekunder og 200 minutter afhængig af art, 

størrelse og vandtemperatur 

Spurthastighed Maksimalt 20 sekunder 

 

Den beregnede hastighed ved den projekterede vandbremse i bygværket vil typisk ligge på 0,3-

0,9 m/s med enkelte perioder op til 2,0-2,5 m/s, se Tabel 5.3. Kun i 3 tilfælde i 

beregningsperioden fra 1985-2005 ville strømhastigheden overstige 3,0 m/s. I langt de flest 

tilfælde vil optrækkende ørreder kunne forcere vandbremsen ved forceret svømmehastighed og 

ved spurthastighed vil det være yderst sjældent, at ørreder ikke kan trække opstrøms og der vil 

højst blive tale om en forsinkelse på timer, inden optrækket kan fortsætte. I et fremtidigt klima med 

mere nedbør vil denne konklusion også holde, idet de allerstørste afstrømninger forventes at ske i 

forbindelse med skybrud om sommeren (f.eks. sommeren 2018), hvor der ikke er optrækkende 

havørreder. Optrækket af gydemodne havørreder sker typisk i november-december i 

Stampemølle Bæk.  
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Tabel 5.3 Hyppighed af strømhastigheder ved vandbremse (95 % fraktil betyder, at i 95 % af tiden vil der 
være en strømhastighed på 1,01 m/s eller lavere ved vandbremsen). 

Fraktil Vandbremse m/s 

10% 0,33 

50% 0,67 

80% 0,78 

90% 0,89 

95% 1,01 

99% 1,45 

99,5% 1,85 

99,7 % (en dag pr. år) 2,02 

100% (maksimum) 4,22 

 

Den anden væsentlige fiskeart i Stampemølle Bæk er ål, som er ekstremt mobil og under normale 

omstændigheder ikke vil have problemer med at svømme opstrøms og nedstrøms igennem 

vandbremsen. WSP har haft kontakt med fiskebiolog Jan Nielsen fra DTU Aqua i forbindelse med 

lignende projekt ved Rathlousdal dæmningen, hvor han udtalte, at det ikke vil give problemer for 

fiskepassagen, hvis vandføringen kun neddrosles over mediamaksimum-vandføringen, hvilket er 

tilfældet i dette projekt.  

 

Udtrækket af ørredsmolt i danske vandløb sker normalt i ”smoltvinduet” 15. marts til 15. maj og 

typisk i forbindelse med større afstrømninger. Under normale omstændigheder vil ørredsmolt 

produceret på vandløbsstrækninger opstrøms bygværket kunne drifte frit med strømmen gennem 

vandbremsen (udløbsprofilet), da der sjældent vil være behov for en dæmpning af vandføringen 

med tilhørende oversvømmelser i smoltvinduet. Det kan dog ikke udelukkes, at der ved en særlig 

uheldig kombination af en ekstrem afstrømning (f.eks. sneafsmeltning) kombineret med et stort 

smoltudtræk kan være ørredsmolt eller bækørreder, som forvilder sig ud i et oversvømmet areal 

opstrøms vandbremsen, men det vil være en så sjælden hændelse, at det ikke vil påvirke 

bestanden og dermed den økologiske tilstand for fisk.  

 

Hvis vandbremsen, mod forventning, bliver en selektiv og væsentlig spærring for fisk og der ses 

nedgang i yngel opstrøms, kan udskæringen af jernpladen relativt let udvides. Den automatiske 

vandbremseeffekt vil dermed reduceres, men der vil stadig mulighed for manuelt at reducere 

vandføringen. 

 

5.1.1 Effekt af bassin og vandbremse samt frekvens for ibrugtagelse 

Vandbremsen (udløbsprofilet) er dimensioneret med henblik på dels at sikre mulighed for passage 

af fisk og samtidig give god sikring af Odder By ved ekstreme skybrudshændelser, som den i 

august 2018. 

 



 

 

Projektnummer: 1322100008  

Version: 0 33/38 
 

Vandbremsen kan neddrosle til ca. 1100 l/s, når bassinet er fyldt til kote 42,2 m. Dette er ca. 

dobbelt så meget som medianmaksimumvandføringen i Stampemølle Bæk på 

projektstrækningen. 

 

Den faste udskæring i vandbremsen vil sikre, at bassinet kun sjældent vil træde i funktion, med 

mindre vandsluget i vandbremsen manuelt reduceres for at sikre øget kapacitet i Stampemølle 

Bæk igennem Odder By. 

 

I perioden 1985 – 2018 ville der således kun være sket opstuvning i bassinet ved omtrent 6 

hændelser svarende til en gennemsnitlig gentagelsesperiode for opstuvning på ca. 5 år. Heri er 

ikke medregnet de hændelser, der ville have givet anledning til, at Odder Kommune aktivt have 

reduceret kapaciteten af vandbremsen og dermed opstuvet vand i bassinet. 

 

5.2 Torvald Køhlsvej 

Projektet ved Torvald Køhlsvej berører ikke eksisterende vandløb, idet alle arbejder foregår uden 

for selve vandløbet og den tilhørende 2-meter bræmme og der er dermed ingen konsekvenser i 

forhold til faunapassage og miljømålsætning. 

 

5.3 Rist ved Rådhusgade 

Projektet med etablering af ristebygværk i Stampemølle Bæk består af en udskiftning af det 

eksisterende ristebygværk for større effektivitet og bedre vedligeholdelsesmulighed. I forhold til 

faunapassage benyttes en gitterafstand på 18 cm som på det nuværende ristebygværk. WSP 

vurderer, at dette er fuldt tilstrækkeligt til at sikre opgang og nedgang af havørreder, da der er 

gydende ørreder opstrøms ristebygværket i dag. Gitteret bør jævnligt tilses og renses for at 

forebygge opstuvninger og passageproblemer. 
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6. Anlægsoverslag og tidsplan 

 

6.1 Anlægsoverslag 
Nedenfor er givet et overslag på anlægsudgifterne for de enkelte delprojekter ved Overskov 

Vandmagasin, Torvald Køhlsvej og rist ved Rådhusgade. Til sidst er det samlet i et opsummrende 

anlægsoverslag. Der er ikke indregnet lodsejererstatninger, rådgivningsydelser mv. i 

anlægsoverslagene. Fremtidige driftsudgifter er heller ikke medtaget og skal afklares senere. 

 

6.2 Vandmagasin Overskov 

Nedenfor er angivet anlægsoverslag for delprojektet ved Vandmagasin Overskov. 

 

Tabel 6.1 Anlægsoverslag over skønnede udgifter i forbindelse med etablering af vandmagasinet ved 

Overskov. Der er ikke indregnet lodsejererstatninger, rådgivningsydelser mv. i anlægsoverslaget. 

Anlægsoverslag 

Arbejdsplads 40.000 kr. 

Nedbrydning 20.000 kr. 

Etablering af bygværk 90.000 kr. 

Asfalt- og grusstier, hævning 120.000 kr. 

  

Delsum 270.000 kr. 

Usikkerhed, 20 % 54.000 kr. 

Samlet sum, Overslag 324.000 kr. 

 

6.3 Torvald Køhlsvej 

Nedenfor er angivet anlægsoverslag for delprojektet ved Torvald Køhlsvej. 
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Tabel 6.2 Anlægsoverslag over skønnede udgifter i forbindelse med etablering af anlægselementer ved 

Torvald Køhlsvej. Der er ikke indregnet lodsejererstatninger, rådgivningsydelser mv. i anlægsoverslaget. 

Anlægsoverslag 

Arbejdsplads inkl. køreveje mv. 110.000 kr. 

Nedbrydning af kantsten 5.000 kr. 

Hævning af kantsten og etablering af små betonvægge 55.000 kr. 

Betonelementer langs hække, Stampemølle Bæk 240.000 kr. 

Jorddige inkl. tilsåning 110.000 kr. 

Terrænhævning i 2 haver 70.000 kr. 

Lokale hævninger af asfaltstier 130.000 kr. 

Lokal afvanding ved skråningsfod 100.000 kr. 

Lysmaster, udskiftning og opdatering LED 50.000 kr. 

Kontraklapper 400.000 kr. 

Tilpasninger ledninger SAMN 25.000 kr. 

Reetableringer 30.000 kr. 

  

Delsum 1.325.000 kr. 

Usikkerhed ca. 20 % 265.000 kr. 

Samlet sum, overslag: 1.590.000 kr. 

Det er forudsat, at jorden til opbygningen af volden tilkøres.  

 

6.4 Rist ved Rådhusgade 
Nedenfor er angivet anlægsoverslag for delprojektet ved etablering af ny rist mv. ved 

Rådhusgade. 

 

Tabel 6.3 Anlægsoverslag over skønnede udgifter i forbindelse med etablering af rist mv. ved Rådhusgade. 
Der er ikke indregnet lodsejererstatninger, rådgivningsydelser mv. i anlægsoverslaget. 

Anlægsoverslag 

Arbejdsplads inkl. køreveje mv. 30.000 kr.  

Fjernelse af rist, værn mv. 30.000 kr. 

Ristebygværk 190.000 kr.  

Jordarbejde 50.000 kr. 

Vold langs nordside af vandløb 40.000 kr. 

Sten- og belægningsarbejde 90.000 kr. 

Diverse, herunder lys og trapper 25.000 kr. 

  

Delsum 455.000 kr. 

Usikkerhed ca. 20 % 91.000 kr. 

Samlet sum, overslag: 546.000 kr. 
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6.5 Samlet anlægsoverslag 

I tabellen nedenfor er anlægsoverslagene for de tre ovennævnte delprojekter samlet. Hvis de tre 

projekter udbydes samlet, vil der muligvis kunne opnås en besparelse på byggepladsudgifter mv. 

 
Tabel 6.4 Anlægsoverslag over samlede, skønnede udgifter for de samlede projekter ved Stampemølle Bæk. 
Der er ikke indregnet lodsejererstatninger, rådgivningsydelser mv. i anlægsoverslaget. 

Anlægsoverslag 

Vandmagasin ved Overskov 324.000 kr.  

Torvald Køhlsvej 1.590.000 kr.  

Rist mv. ved Rådhusgade 546.000 kr.  

Samlet sum, overslag: 2.460.000 kr. 

 

6.6 Tidsplan 

Der er flere forskellige muligheder for gennemførelse af anlægsarbejdet for de tre delprojekter, 

enten samlet eller hver for sig. 

 

Det vurderes, at anlægsprisen vil være lavest, hvis alle tre delprojekter udbydes samlet isamme 

entreprise. Udbudsmaterialet med tilbudslister mv. kan udformes, så Odder Kommune har 

overblik over, hvilke udgifter der hører til hvilke projekter i forhold til medfinancierings-

ansøgningen. 

Nedenfor er givet forslag til tidsplaner, både hvis projekterne tænkes gennemført hver for sig og 

samlet. 

 

6.6.1 Anlægstidsplan - Vandmagasin Overskov 

 
Tabel 6.5 Anlægstidsplan for Vandmagasin ved Overskov. Der er ikke inkluderet udgifter til byggestyring og 
tilsyn, evt. lodsejererstatninger, eller andre udgifter. Der er usikkerhed omkring leveringstider på specielt 
bygværker, der pt. kan være op til ca. 4 måneder. 

 Tid i måneder 

Anlægselement Måned 1 Måned 2 Måned 3 

Bestilling af nyt bygværk    

Hævning af veje og stier    

Montering af nyt bygværk    

Afsluttende arbejder    
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6.6.2 Anlægstidsplan - Torvald Køhlsvej 

 
Tabel 6.6 Anlægstidsplan for Torvald Køhlsvej. Der er ikke inkluderet udgifter til byggestyring og tilsyn, evt. 
lodsejererstatninger, eller andre udgifter. Der er usikkerhed omkring leveringstider på specielt bygværker, der 
pt. kan være op til ca. 4 måneder. 

 Tid i måneder 

Anlægselement Måned 1 Måned 2 Måned 3 Måned 4 Måned 5 

Bestilling af betonelementer      

Ledningsomlægninger / brønde      

Hævning af kantsten/nye mure      

Jordvold og ny afvanding      

Hævning af stier / asfaltarbejde      

Lysmaster      

Afsluttende arbejder      

 

6.6.3 Anlægstidsplan – Rist ved Rådhusgade 

 
Tabel 6.7 Anlægstidsplan for Rist ved Rådhusgade. Der er ikke inkluderet udgifter til byggestyring og tilsyn, 
evt. lodsejererstatninger, eller andre udgifter. Der er usikkerhed omkring leveringstider på specielt 
bygværker, der pt. kan være op til ca. 4 måneder. 

 Tid i måneder 

Anlægselement Måned 1 Måned 2 Måned 3 

Bestilling af nyt ristebygværk    

Opsamlingsflade, flade ved gangsti    

Stensikringer, fliser i vandløb mv.    

Montering af nyt ristebygværk    

Afsluttende arbejder    

 

6.6.4 Samlet anlægstidsplan 

 
Tabel 6.8 Anlægstidsplan for, hvis anlægsarbejdet udføres samlet. Der er ikke inkluderet udgifter til 
byggestyring og tilsyn, evt. lodsejererstatninger, eller andre udgifter. Der er usikkerhed omkring leveringstider 
på specielt bygværker, der pt. kan være op til ca. 4 måneder. 

 Tid i måneder 

Anlægselement Måned 1 Måned 2 Måned 3 Måned 4 Måned 5 

Arbejdsplads      

Bestilling af diverse bygværker      

Anlægsarbejde Overskov      

Anlægsarbejde T. Køhlsvej      

Anlægsarbejde Rist Rådhusg.      

Afsluttende arbejder      
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Det forventes, at det samlede anlægsarbejdet kan gennemføres over en 5 måneders periode 

forudsat at ressourcer ved entreprenøren er tilstrækkelige. Der er desuden usikkerhed om 

leveringstiden for bygværker og betonelementer der pt. kan være op til ca. 4 måneder. 

 




















