STARUP BÆK REGULERINGSPROJEKT
MAJ 2022

Projektnavn

Haderslev Kommune

Kunde

Haderslev Kommune

Projektleder

DKNT01477

Projektnummer

1372200001

Til

Claus Moss Hansen

Udarbejdet af

Nicolaj Thomassen

Kvalitetssikret af

Christian Kristensen

Godkendt af

Peter Bornhardt

Version

1.22

Versionsdato

09.06.2022

Første udgivelsesdato

03.05.2022

wsp.com

Side 2

INDHOLD

wsp.com

1.1

Indledning ................................................................4

1.2

Projektbeskrivelse ...................................................5

1.2.1

Design og dimensioner ................................................................... 5

1.2.2

Passage gennem eksisterende dæmning ..................................... 8

1.3

Anlægsoverslag.......................................................9

1.4

Hydrauliske forhold ...............................................11

1.4.1

Karakteristiske afstrømninger ....................................................... 11

1.4.2

Vandløbsopland ............................................................................ 11

1.4.3

Manningtal ..................................................................................... 12

1.4.4

Nuværende og fremtidige vandstandsforhold .............................. 12

1.5

Naturbeskyttelse og Afvandingsforhold .............15

1.5.1

Konklusion ..................................................................................... 17

1.6

Faunapassage og øvrig indvirkning på
fiskebestanden ......................................................17

1.6.1

Konklusion ..................................................................................... 19

Side 3

1.1 INDLEDNING
For at rense og forsinke fra regnvandet fra et planlagt og flere eksisterende kloakoplande inden udledning til det
naturbeskyttede og miljømålsatte vandløb Starup Bæk, vil Haderslev Kommune og PROVAS forlægge
vandløbet og etablere et vådt regnvandsbassin og overrislingsområde i den naturbeskyttede Starup Bæk-ådal.
Projektet indebære en forlægning af Starup Bæk og derfor skal PROVAS ansøge Haderslev Kommune om
tilladelse efter Vandløbsloven til at gennemføre projektet. Nærværende notat er en beskrivelse af projektet, der
anvendes som bilag til ansøgningen om tilladelse til at gennemføre reguleringsprojektet.
Haderslev Kommune har tidligere undersøgt mulighederne for at forlægge Starup Bæk på den pågældende
lokalitet for at etablere faunapassage i vandløbet. Nærværende projekt skal ses som en justering af dette projekt
og derfor henvises der til dette projekt Forbedring af passageforhold i Starup Bæk juli 2014 (vedlagt som bilag
1) for informationer om eksisterende forhold som f.eks. beskrivelse af lokaliteten, opland og geologi samt plan
og naturforhold.

Starup
Projektområde

Starup Bæk

Vandløbsopland

Figur 1 Starup Bæk, vandløbsoplandet til Starup Bæk samt projektområdets placering.
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1.2 PROJEKTBESKRIVELSE
1.2.1 DESIGN OG DIMENSIONER
I projektet forlægges Starup Bæk i et 300 m langt slynget forløb i den vestlige side af ådalen (se figur 2
nedenfor), hvor ved vandløbet forlænges med 150 m i forhold til de nuværende forhold. De overordnede
projekterede koteforhold, bundbredder og anlæg, er angivet i tabel 1 nedenfor. Endvidere er et længdeprofil af
det projekterede forløb vist i figur 3.
Tabel 1 Projekterede koteforhold (DVR90), bundbredder og anlæg

STATIONER ∆ AFSTAND
[m]
2400

BUNDKOTE

∆ HØJDE

FALD

BUNDBREDDE

ANLÆG

[m]

[m]

‰

[m]

x:x

10.97
86

Start

2486

1.05

2590

1:1
0.33

3.2

1.5

9.57
88

2678

1:1
0.57

6,5

1.2

9.00
75

2753

1.5

9.90
104

Slut

12.2

1:1
1.5

20.0

0.9

7.5

For at opretholde et terrænært forløb og naturlige fugtighedsforhold i ådalen er de første 125 m (st. 2.485 –
2.590) af det projekterede forløb, anlagt med et gennemsnitligt fald på 3,2 promille. Vandløbet får her en
bundbredde på 1,5 m og et anlæg 1:1. På strækningen etableres ca. seks gydebanker af fem meters længde og to
gydebanker af 10 meters længde, således at der ikke etableres gydebanker i svingene. Gydebankerne anlægges
med et maksimalt fald på fem promille jf. anbefalingerne i DTU Aquas vejledning i etablering af gydebanker.
Mellem gydebankerne etableres dybere langsomtstrømmende partier med et fald på 0,5 – 1,5 promille.
Efterfølgende øges faldet til 6,5 promille på den midterste tredjedel (st. 2.590 – 2.678) af vandløbet dels fordi
behovet for at opretholde fugtighedsforholdene bortfalder, da der her etableres et regnvandsbassin øst for
vandløbet dels for at undgå et meget stejlt og langt videre løb i den sidste tredjedel af traceet. Et meget stejlt
forløb vil gøre vandløbet vanskeligt at passere op igennem for fiskene og et langt forløb vil medføre et uønsket
stort indgreb i fredskoven nord for dæmningen. På denne strækning afvikles faldet i en vekslen mellem stenede
stryg med fald op til 10 promille, gydebanker med et fald på 5 promille og dybere langsommere partier med fald
på 2 promille. Der etableres 3 gydebanker med 10 meters længde og 3 gydebanker med 5 meters længde. For at
opretholde en gunstig vanddybde ved lave afstrømninger indsnævres vandløbet til en bundbredde på 1,2 m og
anlæg 1:1.
På den sidste tredjedel (st. 2.678 – 2.753) af det genslyngede forløb, falder vandløbet med 20 promille. Her er
faldet for kraftigt til at der kan etableres gydebanker og i stedet afvikles faldet i en naturlig vekslen mellem
stenstryg og høller med langsomt strømmende vand. For at opretholde en gunstig vanddybde ved lave
afstrømninger trods det kraftige fald, indsnævres vandløbet yderligere til en bundbredde på 0,9 m og anlæg 1:1.
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Eksisterende
vandløbstracé

Nyt vandløbstracé

Figur 2 Nuværende og planlagt forløb af Starup Bæk vist på den fremtidige terrænmodel
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Figur 3 Længdeprofil af det forlagte vandløb inklusiv terræn
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1.2.2 PASSAGE GENNEM EKSISTERENDE DÆMNING
I forbindelse projektet gennembrydes den eksisterende dæmning i den vestlige side af ådalen. I figur 4 er et snit
gennem dæmningen vist, hvor den planlægges gennembrudt.

Figur 4 Et snit gennem dæmningen, som opmålt i Danmarks digitale højdemodel 2015. Snittet er lavet i
det punkt, der planlægges gennembrudt.

Dæmningen har her en trapezform med en højde på 2 meter på den opstrøms side og 2,75 meter på den
nedstrøms side. Digekronen er ca. 5 m bred med en to meter bred befæstet gang- og cykelsti (se figur 5).

Figur 5 Dæmningsvej over Starup Bæk (T.V.) og rørgennemføring af vandløbet gennem dæmningen
(T.H.). Gengivet fra Haderslev Kommunes forundersøgelse af forbedring af passageforhold i Starup Bæk
(Bilag 1)
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TRÆBRO MED FRIT SPÆND
Skråningsanlægget er ca. 1:3 på den opstrøms side og 1:2 på den nedstrøms side. Dæmningen er mere detaljeret
beskrevet i Haderslev Kommunes forundersøgelse af forbedring af passageforhold i Starup Bæk (Bilag 1).
For at opretholde passagen henover Starup Bæk etableres en træbro med gelænder i stil med det der er
visualiseret i figur 6 nedenfor.

Figur 6 Visualisering af broforløb, der planlægges etableret henover Starup Bæk

1.2.3 STENSIKRING AF BRINKER
I forbindelse med at projektet gennemføres, stensikres tre delstrækninger af Starup Bæk nedstrøms
projektområdet. Dette sker for at sikre en cykel- og gangsti langs bækken. I bilag 5 findes et notat, der beskriver
projektet inkl. et fotobilag af de pågældende strækninger.
Stensikringen indgår ikke i nedenstående anlægsoverslag.

1.3 ANLÆGSOVERSLAG
Det nedenstående anlægsoverslag tager udgangspunkt i, at vandløbsprojektet gennemføres som en del af en
hovedentreprise sammen med etablering af regnvandsbassin. På nuværende skitseniveau er ikke taget stilling til
det samlede projekts jordhåndtering, herunder behov for evt. jordprøver, analyser m.v., muligheder for oplæg af
jord, bortskaffelse af jord og transport af jord. Det samme gælder arbejdsplads, rydning, adgangsveje og sikring
af disse til jord- og materialetransport, sikkerhedshegning m.v. Under detailprojektering af vandløbsprojekt og
regnvandsbassin bør ovenstående koordineres, således mere nøjagtig anlægsoverslag kan fremsætte, da
ovenstående faktorer har stor betydning for det samlede anlægsoverslag. Anlægsoverslaget indeholder ikke
afværgeforanstaltninger, midlertidige sikringer (f.eks. sandfang) eller overslag på rådgivningsydelser ifbm. med
detailprojektering eller byggeledelse, hvilket forventes at afklares med bygherre på et senere tidspunkt.
I tabel 2 er givet et økonomisk overslag over de væsentlige anlægsudgifterne ved vandløbsprojektet.
Anlægsarbejderne og materialepriserne er baseret på erfaringstal fra lignende projekter samt V&S-prisbøger.
Alle priser er ekskl. moms. Der skal gøres opmærksom på usikkerheden omkring dette, grundet den ekstra
ordinære situation i kølvandet på corona epidemien samt krigen i Ukraine, hvilket har forårsaget materiale
mangel, lange leveringstider og generelt en markant prisstigning, herunder på brændstof.
Samlet set vurderes der anlægsomkostninger på 634.000 kr. for realisering af det samlede.
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Tabel 2 Anlægsoverslag for realisering af projektforslaget.
Anlægselement

Mængde

Enhed

Enhedspris
kr.

Beløb i kr.
(ekskl. moms)

1.000

m3

120

120.000

Stensikring, 30 cm sider og bund

165

m3

700

115.500

Gydegrus – delstrækning 1 og 2

50

m3

600

30.000

Variationsskabende enkeltsten

10

m3

850

8.500

Gennembrydning af dige og bortskaffelse af jord ifbm. det
samlede projekt

500

m3

120

60.000

Træbro på beton vederlag inkl. træbeklædning og gelænder.
Dimensioneret for køretøjer (3.500 kg/m2). Leveret og
indbygget.

1

Stk.

230.000

300.000

Udgravning af nyt vandløb, bortskaffelse af jord ifbm. det
samlede projekt

Træbro med 10 meter frit spænd

Samlet sum
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1.4 HYDRAULISKE FORHOLD
1.4.1 KARAKTERISTISKE AFSTRØMNINGER
Udfra en tidsserie af døgnmiddelvandføringer fra den hydrometriske målestation 37.04 Tapså, Christiansfeld for
perioden 1975 – 2019, er der oparbejdet karakteristiske afstrømninger gengivet i tabel 3. Det vurderes at
afstrømningerne er repræsentative for Starup Bæk.
Tabel 3 Karakteristiske af afstrømninger for mst. nr. 37.04 Taps Å for perioden 1975 - 2019 anvendt i
nærværende projekt

KARAKTERISTISK AFSTRØMNING AFSTRØMNING
[L/S/KM2]
Median minimum

2,1

Sommermiddel

4,5

Vintermiddel

16,3

Median maksimum

94

5-års maksimum

113,3

10-års maksimum

134,6

1.4.2 VANDLØBSOPLAND
Udfra en terrænanalyse i programmet Scalgo er oplandsvæksten angivet i tabel 4 nedenfor, oparbejdet og
anvendt i de gennemførte vandspejlsberegninger.
Tabel 4 Oplandstilvækst anvendt i gennemførte vandspejlsberegninger

STATION (EKSISTERENDE)

STATION (FREMTIDIG)

OPLAND

[M]

[M]

[KM2]

0

0

0,1

2486

2486

4,22

2635

2785

4,24

3682

3832

4,93
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1.4.3 MANNINGTAL
På baggrund af en besigtigelse af vandløbet gennemført d. 24. januar 2022 samt erfaringen fra andre lignende
vandløb, er der i de gennemførte vandspejlsberegninger anvendt et VinterManningtal på 20 og et
sommerManningtal på 15.

1.4.4 NUVÆRENDE OG FREMTIDIGE VANDSTANDSFORHOLD
På baggrund af karakteristiske afstrømninger, oplandstilvækst og Manningtal, er de nuværende og fremtidige
karakteristiske vandstande beregnet i WSPs program VASP.
I bilag 2 er vandstanden ved medianminimum, sommermiddel og vintermiddel vist i et længdeprofilplot.
I bilag 3 er vandstanden ved medianmaksimum, 5-årsmaksimum og 10-årsmaksimum vist i et længdeprofilplot.
Under en medianminimum, sommermiddel og vintermiddelafstrømning medfører projektet ingen ændringer i
vandstandsforholdene opstrøms projekstrækningen (st. 2486).
Ved en medianmaksimumafstrømning sker der under de eksisterende forhold en opstuvning til kote 10,78 m
(DVR90), der stuver op til st. 2435. Denne opstuvning forsvinder som en konsekvens af projektet.
Tilsvarende er der en opstuvning ved en 5-års hændelse og en 10-års hændelse, hvor vandspejlet når op over den
overløbskote på 11,78 m (DVR90), der indbygget i dæmningen. Et vandspejl i denne kote stuver op til ca.
station 2375. Disse opstuvninger forsvinder ligeledes som en konsekvens af projektet. I figur 9 er vist det areal,
der i dag oversvømmes ved ved et vandspejl på 11,78 m (DVR90).
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Figur 9 Udbredelse af oversvømmelse ved en vandstand på 11,78 m (DVR90)

Projektet vil således ikke ændre afvandingsforholdene ovenfor projektstrækningen, men det vil fjerne
tilbagestuvningen ved store afstrømninger og dermed genskabe normale vandstandsforhold ved disse.

1.4.5 OVERSVØMMELSES- OG EROSIONSRISIKO
I projektet etableres et stort vandslug i dæmningen, således at der genskabes faunapassage i Starup Bæk. Det
betyder at det nuværende systems stuvningseffekt fjernes og at der nedstrøms dæmningen genskabes et naturligt
afstrømningsmønster.
Da udledningen fra Starup by i fremtiden dæmpes af et regnvandsbassin, der neddrosler udledningen fra byen til
ca. 10 l/s ved en fem års regnhændelse, medfører den delvise fjernelse af dæmningen ikke en øget risiko for
oversvømmelse. Oprindeligt blev dæmningen sandsynligvis etableret for at dæmpe regnvandudledningen fra
Starup by på en måde hvor man undgik at grave et bassin i et vanskeligt areal og hvor man bl.a. også kunne
opstuve vandet til skøjtebane. Da man imidlertid også skulle håndtere vandløbets afstrømninger blev
neddroslingen gennemført med et ø 400 mm rør med et fald på 15 promille og ingen vandbremse. I følge
forundersøgelsen vedlagt i bilag 1, så har dette anlæg en vandføringsevne på 270 l/s. Dette skal holdes op imod
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ovennævnte fremtidige udledning på 10 l/s. Det fremtidige anlæg vil således i langt højere grad neddrosle
regnvandsudledningen fra Starup by og ved regnhændelser, der ligger indenfor PROVAS serviceniveau op til 5
år, skåne Starup Bæk for de eroderende kraftpåvirkninger af næsten uforsinkede udledninger, der indtil videre
har fundet sted.
I forhold til de naturligt forekommende store afstrømninger fra Starup Bæk (> 5-årshændelser), så vil en
fjernelse af dæmningseffekten betyde at Starup Bæk hurtigere når op på den maksimale vandføring. Det skyldes
at der ikke længere er et stuvningsvolumen, der først skal fyldes op før anlægget går i overløb og når op på den
fulde afstrømning. Store naturlige afstrømninger er så langvarige at et magasin, som det der er etableret på
Starup Bæk, vil være fyldt op før afstrømningen falder igen. Det er derfor usandsynligt at projektet vil have
mærkbare effekter på de store afstrømninger, der forekommer i systemet. Ved overløbskoten (11,75 DVR90) i
det nuværende system, er der et volumen på ca. 7.000 m3. Ved en 10-års maksimumafstrømning løber der ca.
570 l/s i Starup Bæk jf. de karakateristiske afstrømninger. Der er således ca. 300 l/s, der stuver op i
dæmningsanlægget (570 – 270 l/s = 300 l/s). Med et opstuvningsvolumen på 7.000 m 3 vil bassinet være fyldt i
løbet af 6 ½ time. Maksimumafstrømninger i vandløb, er erfaringsmæssigt langvarige hændelser og derfor er der
ikke volumen i et anlæg som nærværende dæmningsanlæg til at ændre på vandføringen i disse situationer.
I figur 10 nedenfor vises det beregnede vandspejl ved 10-års afstrømning inklusiv en udledning på 10 l/s fra
Starup by nedstrøms dæmningen (plottet findes i A3 i bilag 4). Som det ses af figuren, så overstiger vandspejlet
ikke vandløbskanten på noget tidspunkt og det vurderes derfor at der er plads i Starup Bæk til store naturlige
afstrømninger inkl. en neddroslet udledning fra Starup by uden at der opstår hydrauliske problemer.
Det vurderes således at dæmningen i sin tid blev etableret for at dæmpe udledningen af regnvand fra Starup By.
Idet et nyt bassin opretholder og tilmed forbedre denne dæmpning ved at målrette den regnvandsudledningen, så
vurderes det at projektet ikke vil skabe hydrauliske problemer.

Figur 10 Beregnede vandspejl ved afstrømninger fra median minimum til 10-års maksimum inkl. en
udledning fra Starup by. Plottet findes også i bilag 4.
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1.5 NATURBESKYTTELSE OG AFVANDINGSFORHOLD
I figur 11 nedenfor er vist hvilke arealer, der er naturbeskyttet og fredskovpligtige jf. Danmarks Miljøportal
2022. Lavbundsarealet i ådalen er naturbeskyttet eng, mens den vestlige skråning er naturbeskyttet overdrev.
Nord for dæmningen er skovarealet omfattet af fredsskovsbeskyttelsen.
Fredskov

Beskyttet eng

Eksisterende
vandløbstracé

Nyt vandløbstracé

Beskyttet overdrev

Figur 11 Eksisterende og projekteret vandløbstracé vist sammen med beskyttet natur (skravering) og
fredskov jf. miljøportalen 2022.

For at undersøge, hvilken betydning projektet har for fugtighedsforholdene, er der gennemført en ådalsanalyse,
hvor hhv. det opmålte vandspejl i det eksisterende tracé og det beregnede vandspejl ved en
sommermiddelafstrømning for det projekterede forløb er skudt ud i ådalen. Efterfølgende er differensen mellem
vandspejlet og terrænet omregnet til afvandingsklasserne: tør eng, fugtig eng, våd eng, sumpet og fritvandspejl. I
figur 12 nedenfor er vist afvandingsforholdene under de hhv. de eksisterende forhold og de fremtidigt planlagte
forhold.
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a)

Eksisterende afvandingsforhold

b) Fremtidige afvandingsforhold

Figur 12 Nuværende (øverst) og fremtidige afvandingsforhold (nederst)

Som det ses af figuren så ligger Starup Bæk så dybt i terrænet under de nuværende forhold at vandspejlet i
vandløbet ikke påvirker afvandingsforholdene under en sommermiddelvandstand. De fugtige forhold i ådalen
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skyldes derfor enten tilstrømmende grundvand fra terrænnet imod vest eller midlertidige opstuvninger og
dermed oversvømmelser ved dæmningen.
Ligeledes fremgår det af figuren at det projekterede forløb og fremtidige afvandingsforhold, vil hæve
vandspejlet til de fugtige forhold, der karakterisere en ådal med naturlig hydrologi. Dog vil
fugtighedsforholdene først og fremmest skabes af at grundvand samles centralt i lunken i området, da både
terrænet og en lav vold langs vandløbet hindre en oversvømmelse med åvand. Endvidere vil det i fremtiden fra
grundvand fra den østlige side af ådalen der samles i ådalen fremfor som nu fra den østlige del ådalen.

1.5.1 KONKLUSION
I projektet vil det nye vandløbstracé medvirke til at skabe en højere og mere naturlig grundvandstand i den
naturbeskyttede del af ådalen omkring Starup Bæk. Samtidig vil en vold imellem vandløbet og ådalen sikre at
der ikke i fremtiden aflejres næringsrigt sediment fra vandløbet under store afstrømningshændelser. Det
vurderes derfor at projektet samlet vil have en neutral til positiv indvirkning på naturtilstanden i de
naturbeskyttede arealer indenfor projektområdet, hvor der ikke etableres bassin.

1.6 FAUNAPASSAGE OG ØVRIG INDVIRKNING PÅ
FISKEBESTANDEN
Ved at forlægge Starup Bæk til et forløb hvor et brud igennem dæmningen erstatter de to rørunderføringer, der i
dag leder vandet under og igennem dæmningen, skabes der faunapassage. For at undgå at ligge vandløbet
unaturligt dybt i ådalens terræn eller at etablere et langt tracé i fredskovsarealet nord for dæmningen er
vandløbet dimensioneret med et gennemsnitligt fald på 20 promille nedstrøms dæmningen. Faldet afviger fra de
10 promille, der normalt anbefales i forbindelse med faunapassageprojekter i vandløb. Derfor blev DTU Aqua
kontaktet med henblik på en vurdering af om det stejlere fald vil udgøre et problem for faunapassagen. I følge
fiskeplejekonsulent Jan Nielsen, DTU Aqua, så burde det gennemsnitlige fald på 20 promille ikke udgøre et
faunapassageproblem for ørrederne i Starup Bæk. Det ville dog være væsentligt at der bliver etableret
hvilebassiner eller høller, jævnt fordelt ned over den stejle strækning, så fiskene ikke skal passere hele
strækningen på én gang.
I samtalen refererede Jan Nielsen til erfaringerne fra Kvak Møllebæk i Vejle Å-systemet. Vandløbet har et
opland på ca. 5 km2, hvilket er meget lig Starup Bæks opland. I 1991 gravede Vejle Amt et nyt forløb omkring
den møllesøen og gennem den oprindelige dæmning.
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Figur 13 Kvak Møllebæk nedstrøms Kvak Mølle. Hentet fra google Streetview 2022.

Kvak Møllebæk har et naturligt stort fald og i forbindelse med projektet fik omløbet et fald på op til 50 promille.
Figur 14 nedenfor er Kvak Møllebæks længdeprofil plottet sammen med den projekterede strækning på Starup
Bæk. Faldet i Kvak Møllebæk er aflæst på højdemodellen for 2015. På de naturligt stejleste strækninger af Kvak
Møllebæk falder vandløbet med mere end 50 promille. En interessant lighed med Starup Bæk, er at at der inden
det stejel stryg forløb er et fladt forløb, hvor der er ideelle gydemuligheder for havørreder. Det fremhævede Jan
Nielsen, DTU Aqua, som et væsentligt aspekt af forholdene i Kvak Møllebæk og en forklaring på den store
fremgang i ørredbestanden efter projektet blev gennemført i 1991.

Starup Bæk/Kvak Møllebæk

Figur 14 Bundforløbet af Kvak Møllebæk, som aflæst på højdemodellen vist sammen med bundforløbet i
den projekterede forlægning af Starup Bæk. Stræknngen omkring st. 2.700 i Kvak Møllebæk, er den
genslyngede strækning.
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I artiklen ”25 år med mange ørreder i genslynget bæk” (fiskepleje.dk, 2022) dokumentere Jan Nielsen den
fremgang i ørredbestanden, som man efterfølgende oplevede i Kvak Møllebæk. I figur 14 nedenfor er
udviklingen i ørredbestanden gengivet. Som det ses af figuren og fremhæves i artiklen så oplever man at 27 år
efter, at den nye strækning af bækken blev anlagt, var der 3½ gange så meget yngel fra gydning som det
skrappeste krav til ørredbestandene i små vandløb og kravet til et vandløb med ”høj økologisk tilstand” har
været opfyldt ved alle undersøgelser siden 1993.

Figur 14 Gengivelse af figur med udviklingen i ørredbestanden i Kvak Møllebæk efter genslyngningen af
denne. Fra Fiskepleje.dk (2022)

1.6.1 KONKLUSION
Projektet resultere i at Starup Bæk får et fald på op til 20 promille. Erfaringen fra lignende projekter understøtter
at dette ikke udgør et faunapassageproblem. Tværtimod er kombinationen af et fladt opstrøms forløb og stejlt
nedstrøms forløb med indlagte hvilebassiner tilsyneladende understøtte en stor bestand af ørreder.
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