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Resumé

Nærværende rapport udgør den tekniske forundersøgelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i Uggerby Å i Hjørring Kommune. Indsatsen omhandler en spærring ved Bindslev Gl. Elværk og har id-nr.
AAL-697.
Projektet er en del af vandområdeplanen for hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak, og
er således en del af det danske Hav- og Fiskeriudviklingssprogram 2014-2020.
Formålet med nærværende tekniske forundersøgelse er at undersøge mulighederne for at forbedre
den økologiske kvalitet i Uggerby Å ved hjælp af virkemidlerne:
•

Fjernelse af fysiske spærringer

I forbindelse med forundersøgelsen er området blevet besigtiget, der er foretaget opmålinger, geotekniske vurderinger og indhentning af ledningsoplysninger. Derudover blev der foretaget opmålinger af
terræn, og opmålingerne er anvendt til hydrauliske beregninger i VASP og MikeHydroRiver.
I samråd med Hjørring Kommune og en følgegruppe til projektet, er der beskrevet forskellige scenarier
til etablering af faunapassage ved elværket. ud fra disse scenarier er et udvalgt og dette er detailprojekteret. Hovedelementerne i dette projekt består af:
-

Etablering af et nyt forløb af Uggerby Å, inkl. etablering af et 700 m langt stryg med 4 promilles fald i gennemsnit.
Hævning af vandløbsbunden nedstrøms elværket
Etablering af en ny kanal til det fremtidige vandindtag til elværket
Etablering af smoltrist og drosling ved vandindtag.
Brinksikring
Omlægning af ledninger
Etablering af nye broer
Reetablering af stier, mm
Plantning af træer og såning af græs

De projekterede tiltag forventes at forbedre passageforholdene i Uggerby Å markant, da de fremtidige
forhold vi sikre at alle fiskearter kan vandre frit i Uggerby Å. Desuden vurderes forbedringen i de fysiske forhold at kunne øge bestanden og diversiteten af smådyrene, og dermed øge DVFI lokalt.
Projektet forventes at kunne realiseres for 13.103.331,98 kr. alt inklusiv – hvilket medfører, at projektet
er en smule over kravet om omkostningseffektivitet. Det vurderes dog, at projektet har en betydelig
effekt, da der skabes passage til 211 km opstrømsbeliggende vandløbsstrækninger og at projektet
derfor bør gennemføres uagtet den manglende omkostningseffektivitet, jf. 1,5 gange referenceværdien.
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Indledning

Hjørring Kommune har anmodet EnviDan A/S om at udarbejde en teknisk- og ejendomsmæssig forundersøgelse af et vandløbsrestaureringsprojekt i Uggerby Å. Indsatsen har id-nr. AAL-697 og omfatter
en fysisk spærring i et type 3 vandløb. Nærværende rapport inkl. bilag og tegninger udgør således den
tekniske forundersøgelse inkl. detailprojektering.

2.1

Baggrund

Tilskudsordningen, der finansierer nærværende projekt, tager afsæt i Vandområdeplanerne 2015-21.
Vandløbsrestaureringsordningen er en del af det danske Hav- og Fiskeriudviklingssprogram 20142020. Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet har til formål at medvirke til at indfri EU2020-målene om
en smart, inkluderende og bæredygtig vækst. Dette sker gennem fremme af en fiskeripolitik, der balancerer hensyn til miljø, natur og behov for vækst og beskæftigelse i fiskeri og akvakultur.
Formålet med tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering er gennem forbedring
af de fysiske forhold i vandløb at bidrage til genopretning af gydepladser og passager for fisk, at forbedre forholdene for den akvatiske flora og fauna i øvrigt og omkostningseffektivt at sikre det fastlagte
miljømål i konkrete vandområder.
Genopretning foregår ved at restaurere vandløbsstrækninger ved brug af mindre strækningsbaserede
restaurering f.eks. udlægning af groft materiale, genslyngning eller lignende. Derudover foregår genopretning ved gennemførelse af punktbaserede restaureringer som fjernelse af spærringer, der forhindrer fisk og anden akvatisk faunas vandring og spredning i vandløbene eller ved etablering af sandfang og okkeranlæg, der forbedrer miljøtilstanden på nedstrøms strækninger.
Nærværende projektstrækning er en del af hovedoplandet 1.1. Nordlige Kattegat og Skagerrak.

2.2

Formål

Formålet med nærværende tekniske forundersøgelse er at undersøge mulighederne for at forbedre
den økologiske kvalitet i Uggerby Å ved hjælp af virkemidlerne:
•

Fjernelse af fysiske spærringer

Forundersøgelsen skal indeholde alle nødvendige oplysninger i henhold til at kunne vurdere, om projektet kan realiseres. Herunder hører også samtlige af de krav, der fremgår af bekendtgørelserne på
området.
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I forbindelse med beskrivelsen af relevante eksisterende forhold tages der udgangspunkt i udpegningen i vandområdeplanen. Spærringen har id nr. AAL-697. Ifølge vandområdeplanen er der 211,6 km
vandløb opstrøms den fysiske spærring ved Bindslev Gl. Elværk.
Spærringen er beliggende i den nordlige Hjørring Kommune, ved Bindslev (figur 3-1).

Figur 3-1 Oversigt over spærringens placering (AAL-697) i Uggerby Å.

I bilag 1 findes et luftfoto af indsatsstrækningen inkl. stationering under de nuværende forhold.
Stationeringen er baseret på data fra det gældende regulativ tilsendt fra Hjørring Kommune. Indsatsstrækningen strækker sig ca. fra st. 15.200 til st. 14.100 m.
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Opmåling og terrænmodel

Der er i forbindelse med nærværende forundersøgelse gennemført en vandløbsopmåling af hele projektstrækningen med henblik på at sikre et robust projekteringsgrundlag. Opmålingerne er foretaget
med DGPS. GPS’en er programmeret til kun at kunne måle ved en præcision mindre end 2 cm.
Som supplement til opmålingen anvendes den seneste digitale terrænmodel.
Et længedeprofil af strækningen fremgår af bilag 2. I bilag 3 ses en række udvalgte tværprofiler. Som
det fremgår, varierer bundbredden meget på indsatsstrækningen – nogle steder er bredden nede på
ca. 1,5 m og andre steder op imod 4 m.
3.1.2

Regulativmæssige forhold

Spærringen er omfattet af Regulativ for Uggerby Å, april 1998. I Tabel 3-1 ses et udklip fra regulativet
med den del der omfatter indsatsstrækningen. Det bemærkes at vandløbet er modstrømsstationeret.

Tabel 3-1 Udklip fra regulativet for Uggerby Å.
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Det gældende regulativ fastsætter en vandføringsevne i den grødefri situation. Der er dog udelukkende fastsat et krav til vandføringsevnen fra st. 24.380 og opstrøms, og således ikke for indsatsstrækningen.

3.2

Elværket

Den fysiske spærring ved Bindslev Gl. Elværk udgøres af en opstemning og en eksisterende fisketrappe. Elværket blev oprindeligt grundlagt i 1916 og under store vanskeligheder bygget i 1918 og
1919. Det er siden ombygget i flere omgange. Elværket har været nedlagt, men efter stort lokalt engagement og en omfattende restaurering og renovering blev det genindviet i 2004. Elværket drives som
en selvejende institution, hvor alle indtægter går til værkets vedligeholdelse.
Værket producerer jævnstrøm, der konverteres til 3-faset vekselstrøm i en statisk inverter placeret ca.
200 m fra værket. Vekselspændingen transformeres op og afleveres til 10 kV nettet. Elværket har de
senere år typisk produceret 300.000-350.000 kWh/år 1. Kun den største af værkets to turbiner anvendes. Normalt kører værket i automatisk drift styret af en computer, der konstant overvåger vandstanden og regulerer effekten, således at vandstanden ikke kommer under et niveau, der stadig sikrer tilstrækkelig vandføring over fisketrappen.
Bindslev Andels-Elektricitetsværk indstillede driften, formentlig i 1968. Den selvejende institution Bindslev Gl. Elværk blev stiftet i 1976 og restaureringen af bygningerne og området blev færdigt i 1977.
Elværket søgte herefter om tilladelse til at genoptage driften i samarbejde med Bindslev Fjernvarme,
som investerede størstedelen og aftog produktionen. Driften begyndte efter renoveringen igen i 1980.
I 1981 meldte Fiskeriinspektøren værket til politiet for ulovlig produktion. Sagen blev overdraget landvæsenskommissionen og driften reguleres nu af kommissions kendelser af 30. januar 1984 og 14. oktober 1986. Ifølge kendelsen skal der tilføres fisketrappen og slisken mindst 450 l/s (forudsat, at der er
så meget vand i åen), hvilket ifølge amtsvandsvæsenets beregninger svarer til et flodemål på 7,96
DNN (svarende til 7,95 DVR90). I opgangsperioden 1. juli til 1. april skal produktionen om natten i 6
timer nedreguleres til 15 % af normal vandføring. Der blev fastlagt en prøveperiode på 2 år. Amtet
meddelte den 29. januar 2004, at elværket kunne genoptage produktionen i henhold til landvæsenskommissionens kendelser.
Figur 3-2 viser et snit gennem elværket.

1

http://www.bindslevglel.dk/main/Historietabel.htm
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Figur 3-2 Snit gennem elværket

3.3

Fisketrappen

Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn blev stiftet i 1928. En avisartikel fra 1930 nævner, at
Uggerby Å tidligere var rig på havørred, men at bestanden har været i "rivende tilbagegang" siden elværket blev opført i 1919. Foreningens første projekt var derfor opførelsen af en ørredtrappe ved
Bindslev Elværk. Trappen blev betalt (900 kr.) og opført af foreningen efter anvisning af C.V. Otterstrøm fra Dansk Biologisk Station under Fiskeridirektoratet. Trappen blev udført i jernbeton, fik 6
kamre og blev anbragt i frislusen.
Den nuværende fisketrappe er etableret i 1976 ved det nedlagte elværk efter landvæsenskommissionens kendelse af 7. april 1976. Fisketrappen blev ifølge kendelsen udført som en 19 m lang, 3 m bred
trappe med uregelmæssige trin, hver med en overflade på hver 8 m², en trinhøjde på højst 0,5 m og
en vanddybde på mindst 0,5 m.
Der er i dag et vandspejlsfald hen over fisketrappen på ca. 3 m. Fisketrappen udgør en spærring for
fauna i Uggerby Å, da den ikke har optimal funktion ift. passage af alle arter i vandløbet. Under nogle
vandføringsforhold kan stærke svømmere (store ørreder) godt passere fisketrappen, men andre arter
af både fisk og smådyr samt mindre individer af ørred kan ikke anvendes fisketrappen som passagemulighed. Fisketrappen udgør derfor en barriere ift. opfyldelse af miljømålsætningen for Uggerby Å.

Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.: +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05

Hjørring Kommune – Faunapassage ved Bindslev Gl. Elværk

Side 12 af 49

Figur 3-3 Fisketrappen ved Bindslev Gl. elværk

3.4

Fysiske forhold i Uggerby Å

I forbindelse med forundersøgelsen er indsatsstrækningen omkring Bindslev Gl. Elværk besigtiget
flere gange og der er bl.a. foretaget opmåling af vandløbet. Vandløbsstrækningen opstrøms fisketrappen og elværket er karakteriseret ved at have et meget lavt fald på en lang strækning op gennem
Bindslev by. Faldet på vandspejlet er således opgjort til ca. 0,1 promille på en ca. 1 km strækning opstrøms elværket. Denne opstuvningszone er yderligere karakteriseret ved at der er en relativ stor
vanddybde, hvor dybden flere steder er mere end 2 m.
Nedstrøms elværket forløber Uggerby Å i et naturligt slynget forløb. Denne strækning er karakteriseret
ved at vandløbet er meget dybt nedskåret under det omkringliggende terræn. Det nedskårne profil er
en konsekvens af en naturlig proces i området, hvor den meget sandende geologi og fortsat landhævning efter sidste istid bevirker at Uggerby Å langsomt graver sig ned i terræn. Faldet på strækningen
nedstrøms elværket er ligeledes relativt begrænset og vandspejlsfaldet på en 1 km lang strækning
nedstrøms elværket er opgjort til ca. 0,7 promille.
Substratforholdene i Uggerby Å er domineret af sand, men enkelte områder hvor bunden består af ler
eller organisk materiale. Opstrøms elværket og fisketrappen er der flere steder aflejret et op til 1 m tykt
lag af sand oven på den faste bund (opgjort vha. nedstik fra båd). Undtaget fra dette er umiddelbart
nedstrøms fisketrappen og elværket hvor der udlagt sten og grus.

3.5

Oplande og afstrømning

Det relevante opland for projektet er bestemt med Scalgo Live på grundlag af 2014-højdemodellen.
Oplandet opstrøms elværket er opgjort til 271,3 km². til beregning af karakteristiske afstrømninger ved
elværket er der brugt data fra en målestation placeret ved Ransbæk, nedstrøms elværket.
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I efteråret 2014 forekom en ekstremhændelse i Uggerby Å og der var oversvømmelse ved elværket.
Den eksakte vandføring ved denne hændelse er ukendt, da målestationen blev sat ud af drift, men
den er estimeret til at være ca. 45 m3/s.

Figur 3-4 Oversvømmelse ved elværket 17. oktober 2014, hvor der faldt mellem 100 og 150 mm regn i Vendsyssel (foto fra elværkets hjemmeside). Oversvømmelsen medførte store skader.

De beregnede karakteristiske afstrømninger for Uggerby Å ved elværket er vist i Tabel 3-2
Tabel 3-2 Karakteristiske afstrømninger for Uggerby Å ved elværket

Afstrømning (l/s/km2)

Vandføring ved elværket (l/s)

Medianmin.

4,9

1220

Sommermedian

11,1

3030

Årsmiddel

14,1

3830

Medianmaks.

24,9

6760

Ekstremhændelse 2014

163 l/s/km2

45 m3

(beregnet ud fra oplyst vandføring)

(oplyst af Hjørring Kommune)

3.5.1

Biologiske forhold

Den samlede økologiske tilstand for indsatsstrækningen omkring elværket er jf. MiljøGIS for basisanalysen for til vandområdeplanerne 2021-2027 opgjort til at være ”Moderat” (figur 3-5). Som det fremgår,
er det dog generelt, at vandløbene i Uggerby Å-systemet langt fra lever op til kravet om god økologisk
tilstand og der er mange vandområde både op- og nedstrøms elværket der ikke har målopfyldelse.
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Figur 3-5 Den samlede økologiske tilstand for et udsnit af Uggerby Å (Kilde: MiljøGis)

I det følgende gennemgås de enkelte biologiske parametre, som den samlede tilstandsvurdering er
baseret på. Som det fremgår af Figur 3-6, så viser den økologiske tilstand baseret udelukkende på
smådyr, at der er målopfyldelse for mange vandområder i Uggerby Å – også på strækningen omkring
elværket i Bindslev.
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Figur 3-6 Den økologiske tilstand for et udsnit af Uggerby Å, baseret på smådyr (Kilde: MiljøGis)

Betragtes udelukkende planter, ses det af Figur 3-7, at der er meget få registreringer af planter i Uggerby Å og tilstanden er derfor ukendt mange steder.

Figur 3-7 Den økologiske tilstand for et udsnit af Uggerby Å, baseret på planter (Kilde: MiljøGis)
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Betragtes endelig det biologiske kvalitetselement fisk, ses det af Figur 3-8, at der er målopfyldelse for
strækningen hvor den fysiske spærring er placeret, men der er mange yderligere vandområder både
op- og nedstrøms elværket hvor der ikke er målopfyldelse.

Figur 3-8 Den økologiske tilstand for et udsnit af Uggerby Å, baseret på fisk (Kilde: MiljøGis)

Konklusionen ift. den aktuelle økologiske tilstand er således, at det er fiskene, der er den primære årsag til manglende opfyldelse i mange vandområder både op- og nedstrøms elværket. Ift. tilstandsvurderingen ved brug af fiskene, så er der for hovedvandløbet af Uggerby Å anvendt et indeks der tager
samtlige forekomne fiskearter med i betragtning, mens der for de mindre tilløb er anvendt et indeks
der udelukkende kigger på bestanden af ørreder. Dette betyder, at der skal en forbedring af hele fiskebestanden til før der kan opnås målopfyldelse i Uggerby Å og tilløb - så længe at tilstanden ved de øvrige to parametre ikke ændres i negativ retning.

3.6
3.6.1

Jordbundsforhold
Jordbundstyper

I figur 3-9 ses et jordartskort omkring indsatsstrækning. Kortet stammer fra den geologiske overfladekortlægning på Danmarks Miljøportal. Indsatsstrækningen løber næsten udelukkende igennem et område med finsandet jord.
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Figur 3-9 Udpegning af jordbundstyperne omkring indsatsstrækningen, hvor lilla indikerer finsandet jord og gul indikerer lerblandet sandjord (Kilde: MiljøGIS).

3.6.2

Okker

På baggrund af okkerkortlægningen i Danmarks Miljøportal fremgår det, at der på størstedelen af indsatsstrækningen ikke er registreret nogen risiko for okkerforurening (figur 3-10).
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Figur 3-10 Udpegning af okkerklassificeringen langs vandløbsstrækningen ved Bindslev, hvor grøn indikerer, at der ikke er risiko for okkerudledning (Kilde: MiljøGIS).

3.7

Jordforurening

Ifølge Danmarks Miljøportal er der kortlagt V1 jordforurening i umiddelbar nærhed af elværket, samt
længere opstrøms på arealer langs med Uggerby Å. En kortlægning på V1-niveau betyder, at der er
kendskab til aktiviteter der muligvis kan have forårsaget en forurening, men der er ikke konkret konstateret en forurening.
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Figur 3-11 Udpegning af jordforurening langs vandløbsstrækningen ved Bindslev, hvor blå indikerer et areal kortlagt på V1-niveau (Kilde: MiljøGIS).

3.8

Arealanvendelse

Generelt er arealanvendelsen omkring indsatsstrækningen meget blandet. Der er en del skovarealer
men også intensivt landbrug, samt rekreative arealer og bebyggelse.
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Planforhold og administrationsgrundlag
National beskyttet natur

Uggerby Å og tilløb er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, og dette gælder også stort set samtlige
af de tilstødende arealer langs indsatsstrækningen. Arealerne er kategoriseret som mose, eng og
overdrev, men der forekommer også en vandhuller- og småsøer.

Figur 3-12 Naturtyper omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 ved indsatsstrækningen i Bindslev, hvor brun markering er mose,
grøn er eng og gul er overdrev.

3.9.2

Natura 2000-beskyttelse

Uggerby løber på de nederste 2,1 km af sit løb langs og igennem Natura 2000 område nr. 5 – Uggerby Klitplantage og Uggerbys Å's udløb. Natura 2000-området består af habitatområde nr. 5, der
bl.a. har hav- og bæklampret på udpegningsgrundlaget. Området og dets beliggenhed ift. indsatsstrækningen fremgår af figur 3-13.
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Figur 3-13 Udpegning af Natura 2000-habitatområde (grøn skravering), Heder og Klitter på Skovbjerg Bakkeø.

3.9.3

Bilag IV-arter

I henhold til habitatdirektivets artikel 12 skal EU-medlemslande indføre en streng beskyttelse af en
række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer indenfor et af de udpegede habitatområder eller udenfor. Bilag IV-arterne er ligeledes beskyttet efter § 29 a i naturbeskyttelsesloven, under navnet
bilag 3 arter.
Bilag IV-arterne må ikke bevidst forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet
er gældende i forhold til alle livsstadier. Yngle- eller rasteområder må ligeledes ikke beskadiges eller
ødelægges.
Ifølge DMUs faglige rapport nr. 635 vedrørende habitatdirektivets bilag IV arter forventes det, at der
omkring selve indsatsstrækningen vil forekomme en udbredelse af dværgflagermus og vandflagermus, markfirben, strandtudse og spidssnudet frø. Der er dog ikke kendskab til, hvorvidt andre af de
nævnte arter konkret forekommer inden for undersøgelsesområdet. Der er odder i vandløbssystemet,
og der er ifølge Naturdata fundet tegn på odder i forbindelse med indsatsstrækningen, og såfremt fiskebestanden øges, så vil odderen sandsynligvis blive mere almindelig i området.
3.9.4

Planloven

Planlovens formål er at sikre, at den sammenfattende fysiske planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af
dyre- og plantelivet.
Projektet ved Bindslev Gl. Elværk er beliggende delvist i landzone og delvist i byzone. Efter planlovens § 35 må der ikke i landzone uden tilladelse ske ændring i anvendelsen af ubebyggede arealer,
herunder etableres søer/vandhuller.
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Det er kommunen, der meddeler tilladelse/godkendelse efter loven.
3.9.5

Okkerloven

Okkerloven har til formål at forebygge og bekæmpe okkergener i bl.a. vandløb.
Ifølge loven skal dræninger og udgrøftninger indenfor de okkerpotentielle områder godkendes af kommunen.
3.9.6

Vandløbsloven

Uggerby Å er omfattet af vandløbsloven. Vandløbslovens har til formål at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af overfladevand samt spildevand og drænvand – under hensyntagen til de miljømæssige interesser.
Generelt skal vandløbsrestaureringer godkendelse efter § 37 i vandløbsloven, da der ikke må gennemføres vandløbsrestaurering uden vandløbsmyndighedens godkendelse. Hjørring Kommune er
vandløbsmyndighed og skal derfor give godkendelsen.
3.9.7

Bygge- og beskyttelseslinjer

Hele indsatsstrækningen er omfattet af en åbeskyttelseslinje.
3.9.8

Fredninger og kulturhistorie

Der forekommer et enkelt fredet fortidsminde i nærheden af projektet ved Bindslev Gl. Elværk, hvilket
fremgår af figur 3-14. Der er ikke fredede sten-og jorddiger ved indsatsstrækningen, men et enkelt område udlagt som fredskov.

Figur 3-14 De orange linjer angiver beskyttede sten- og jorddiger, mens cirklerne er beskyttelseszoner omkring fredede fortidsminder. Den grønne markering angiver fredskov.
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Som led i forundersøgelsen er der rettet kontakt til det lokale museum for en udtalelse. Vendsyssel
Historiske Museum udtaler, at der i nærområdet er registreret gravfund og bopladsfund fra jernalderen. Det anbefales derfor, at der forud for anlægsarbejdet gennemføres en arkæologisk forundersøgelse. Udtalelsen fra museet kan ses i bilag 4.

3.10 Tekniske anlæg
3.10.1

Ledninger

I forbindelse med forundersøgelsen er der hentet ledningsoplysninger hos LER. I bilag 5 præsenteres
de registrerede ledninger. Nedenfor beskrives de væsentligste af de registrerede ledninger.
Fra elværket går der mod nord kabler der forbinder elværket med transformatorstation. Disse kabler
krydser Uggerby Å ved fisketrappen og er ophængt under den eksisterende bro. Ophængt under
broen er 1 stk. 7* 1,5 mm styrekabel, 1 stk. 4’ 90 AL og 1 stk. 4*240 AL.
Til elværket og bygningerne i området går der forsyningsledninger langs grusvejen. Det drejer sig om
drikkevand, el, TDC og fiber.
Opstrøms hovedvejen krydses Uggerby Å af en Ø800 spildevandsledning, der er en del af et rørbassin. Rørbassinet står i forbindelse med en pumpestation, placeret nord for åen. Der findes brønde på
begge sider af åen der tilhører rørbassinet.
Opstrøms hovedvejen krydses åen også af en gasledning. Derudover er der udløb til Uggerby Å fra
pumpestationen samt regnvandsudløb.
3.10.2

Broer og veje

Sdr. Bindslevvej (hovedvejen) krydser Uggerby Å opstrøms elværket. Opbygningen og funderingen af
denne bro fremgår af tegning vist i bilag 6.
Der forekommer ligeledes en grusvej syd for Uggerby Å, der leder ind til elværket.
Ved fisketrappen er der en bro over Uggerby Å. Denne bro anvendes for forbindelse mellem parkeringspladsen nord for åen og elværket.
3.10.3

Dræn

Der blev registreret enkelte dræntilløb på strækningen. Generelt vurderes området ikke som voldsomt
drænet, hvilket sandsynligvis er en konsekvens af den sandholdige jordbund.

3.11 Geotekniske forhold
Som led i den tekniske forundersøgelse er der gennemført geotekniske undersøgelser i området, samt
eksisterende boringer er kortlagt. Undersøgelserne har til formål at afgrænse områder med organisk
jordbund (gytje), for derved at kunne vurdere konsekvenser af en evt. ændring i vandstand på funderingsforhold ved bygninger. Derudover er de geotekniske undersøgelser anvendt til bestemmelse af
fremtidige anlæg på vandløbets nye forløb, samt som grundlag for stabilitetsberegninger.
De eksisterende boringer i området havde generelt ikke tilstrækkelig dybde til at de nødvendige vurderinger kunne laves. Der er derfor gennemført 8 nye boringer til 10 meters dybde. De eksisterende boring samt placering af de 8 nye fremgår af Figur 3-15.
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Figur 3-15 Placering af geotekniske boringer i området ved Bindslev Gl. Elværk, hvor blå markeringer er eksisterende boringer
fra tidligere, mens de røde og sorte markeringer er boringer gennemført som led i indeværende forundersøgelse.

Undersøgelserne viser overordnet set, at der forekommer et organisk lag i området og at dette lag
strækker sig fra parcelhusområdet nord for Uggerby Å og vest på mod elværket. der er derfor en risiko
for at fundamenter ved bygninger nord for Uggerby Å kan påvirkes, hvis vandstanden sænkes i Uggerby Å. Samtidigt sætter forekomsten af det organiske lag nogle rammer for fremtidige anlæg på nt
skråninger og for stabiliteten af diger og anlæg. De geotekniske vurderinger er vedlagt i bilag 7 og bilag 8.
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Projektforslag

Som et led i forundersøgelsen, er der arbejdet med en række forskellige projektscenarier. Disse er opsummeret i vedlagte Notat 1. I dette notat er omkostningerne, samt fordele og ulemper ved de forskellige scenarier også beskrevet og ud fra dette er det besluttet at arbejdet videre med ét bestemt projektscenarie og for dette scenarie er der foretaget en detailprojektering.
I de følgende afsnit vil de enkelte elementer i projektet blive beskrevet på detailniveau. Beskrivelserne
vil have en detaljeringsgrad som gør, at de senere kan danne grundlag for et udbud af projektet. Projektet er vist på oversigtstegning 1.
De enkelte elementer er beskrevet i detaljer nedenfor. Udover beskrivelserne leveres der en maskinfil
til entreprenør der indeholder udformning, dimensioner, længder, bredder, mm for alle de store udgravninger i projektet. Disse udspecificeres derfor ikke i dette materiale, udover en mængdeangivelse.

4.1
4.1.1

Arbejdsplads, drift og retablering
Adgangsforhold

Der kan opnås adgang til projektområdet via flere veje i området.
Anvendte adgangsveje og interimsveje skal vedligeholdes og renholdes under arbejdets udførelse og
være til rådighed for lodsejere og leverandører mv. Adgangsveje og andre veje skal afleveres i mindst
samme stand som før benyttelsen.
Eventuelle kørespor udplaneres og efterfyldes med afrømmede/tilførte materialer samt efterfyldes efter behov, således at arealerne efter retableringen ikke viser tydelige tegn på kørespor. Er køresporene dybe, efterbehandles med grubning i sporene før efterfyldning.
4.1.2

Arbejdsplads

Arbejdspladsen etableres efter aftale med bygherre. Opsætning af skur, toiletvogn m.v. aftales ligeledes med bygherre og godkendes af sikkerhedskoordinatoren.
Alle udgifter i forbindelse med etablering, drift, vedligehold og retablering afholdes af entreprenøren.
Det gælder ligeledes udgifter til el, vand m.v.
I forhold til ledningsejere og håndtering af ledninger, så forestår entreprenøren at informere disse om
arbejdet, samt lave aftaler, hvis der er behov for afværgeforanstaltninger.

4.2

Indledende arbejder

4.2.1
Etablering af midlertidige adgangsveje
Der skal etableres to midlertidige adgangsveje i forbindelse med projektet, se nedenstående kort for
placering og længder.
De midlertidige adgangsveje skal etableres med en 3,5 m bred kørebane og bygges op med 15 cm
sand og 30 cm stabilgrus.
4.2.2
Etablering af permanent adgangsvej
Ved det fremtidige indløb til kanalen etableres en permanent adgangsvej således, at der er adgang til
området for fremtidig service. Denne vej skal ligeledes fungere som adgangsvej under anlægsarbejdet. Placering og længde fremgår af nedenstående kort.
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Den permanente adgangsvej skal etableres med en 6 m bred kørebane og bygges op med 15 cm
sand og 30 cm stabilgrus.
4.2.3
Etablering af materialeplads uden sikring
Der kan etableres materialeplads nord for projektområdet på græsarealet ved parkeringspladsen.
Denne materialeplads kan etableres uden sikring og området skal efterfølgende reetableres med
græs. For placering af pladsen se nedenstående kort.
4.2.4
Etablering af materialeplads med sikring
Der kan etableres en materialeplads ved Geddevej, og denne plads skal sikres, da der forekommer en
del ledninger i området. Pladsen sikres ved udlægning af 30-40 cm stabilgrus på området. For placering af pladsen se nedenstående kort.

Figur 4-1 Placering af permanent adgangsvej (blå), midlertidige adgangsveje (rød), materialeplads uden sikring (brun) og materialeplads med sikring (gul)

4.2.5
Rydninger
Der er behov for at fjerne en del buske og træer i forbindelse med etableringen af kanalen og det nye
forløb. Det vurderes, at der i alt skal fjernes bevoksning på ca. 15.000 m2, men der er ikke tale om tæt
bevoksning alle steder, og det meste er buske og piletræer. Det eksakte omfang afdækkes i forbindelse med fællesbesigtigelse med entreprenøren. Træerne skal bortskaffes som en del af entreprisen.
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4.2.6
Sikring af ledninger
Idriftværende ledninger og kabler sikres generelt kontinuert drift. Der er indhentes ledningsoplysninger
som en del af projekteringen, og de registrerede ledninger kan ses på bilag 5.
Eksisterende ledningsanlæg mv. inden for udgravningsområderne og ved interimsvejene eftersøges,
påvises, og sikres under anlægsarbejderne.
4.2.7
Sikring af blivende træer
Enkelte store træer skal blive i området og skal dermed sikres under anlægsarbejdet så de ikke tager
skade. Det eksakte omfang afdækkes i forbindelse med fællesbesigtigelse med entreprenøren, men ift
afgivelse af tilbud prissættes sikring af 10 blivende træer.

4.3

Hævning af vandløbsprofilet nedstrøms Elværket

Som et element i udjævning af faldet, hæves vandløbsbunden på en strækning nedstrøms udløbet fra
elværket. Der foretages hævning af bunden på en ca. 380 m lang strækning. Bundhævningen foretages ved udlægning af sten og grus ovenpå den eksisterende vandløbsbund 4 steder på strækningen –
se bilag 9 der viser længdeprofil med omtrentlig placering. Hver udlægning får en længde på ca. 10-15
m og udlægges i hele vandløbets bredde. Ift. den eksisterende bund, hæves vandløbsbunden med ca.
70-80 cm ved hver udlægning. Af hensyn til at mindske fremtidig erosion af brinker rundt om hver udlagte bunke, fortsættes udlægning af sten og grus ca. 1,5-2 m op ad vandløbsbrinkerne, hvor dette er
muligt.
Grundet de eksisterende stejle brinker langs Uggerby Å på denne strækning, skal der til udlægningen
anvendes en maskine med ”long-reach”, så udlægningen kan foretages oppe fra det nuværende terrænniveau på kronekanten. Dette begrænser hvor det præcist er muligt at udlægge de enkelte bunker
af sten og grus og den præcise placering afgøres ved opstart af anlægsarbejdet.
Ved anlægsarbejdet skal det sikres, at der ikke udlægges materiale ved udløbet fra elværket.
Udlægning af de 4 bunker sten og grus resulterer i et gennemsnitligt fald af vandløbsbunde på ca. 3
promille på denne strækning. Dette fald er for højt til at der vil kunne udlægge en relativ lille fraktion af
grus (gydegrus) og der anvendes derfor en større fraktion til udlægningerne. Der anvendes en fraktion
der består af 40 % 128-256 mm, 40 % 64-128 mm og 20 % 32-64 mm. Derudover udlægges enkelte
større sten øverst.
De enkelte udlægninger foretages ved at udlægge materialet så der lave en hævning til den bestemte
kote i udlægningens forkant. Derefter laves en jævn afslutning på den enkelte udlægning, hvor derved
at forhindre at der opstår styrt nedstrøms udlægningerne ved lave afstrømninger. Derudover skal den
jævne afslutning sikre et fald hen over udlægningerne på maks. 3-4 promille. Koter på for- og bagkant
af de 4 udlægninger fremgår af nedenstående tabel. Den nødvendige jævne afslutning af udlægningerne fremgår ikke af disse koter, og dette skal tilpasses ved anlægsarbejdet.
Samlet skal der udlægges 450 m3 materiale på denne strækning samt 25 m3 store enkelt sten.

Tabel 4-1 Koter på for- og bagkant af udlægninger nedstrøms elværket. Den nødvendige jævne afslutning af udlægningerne
fremgår ikke af disse koter, og dette skal tilpasses ved anlægsarbejdet.

Station

Kote

Udlægning 1 start

1750

4,07 m

Udlægning 1 1 slut

1770

3,99 m
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Udlægning 2 start

1830

3,80 m

Udlægning 2 slut

1848

3,75 m

Udlægning 3 start

1972

3,40 m

Udlægning 3 slut

1992

3,34 m

4.4
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Etablering af vandindtags-/kanokanal langs sydsiden af Uggerby Å

Under de fremtidige forhold skal vandindtaget til elværket reguleres efter fastsatte bestemmelser fra
Miljøstyrelsen. Disse fastsætter at ved vandføringer under 3 x medianminimum (Qmm), må der maksimalt indtages 50 % af Qmm, samtidigt med at der altid skal opretholdes mindst 50 % af Qmm til vandløbet uden om værket. Når vandføringen overstiger 3 x Qmm kan der indtages op til 30 % af den
vandmængde der overstiger 3 x Qmm.
Det fremtidige vandindtag er dimensioneret efter disse bestemmelser, og der er gennemført beregninger der viser hvor meget vand der ledes til elværket ved forskellige vandstande i Uggerby Å. Disse beregninger er opsummeret i nedenstående figur. Som det ses, opnås der et maksimalt vandindtag på 4
m3/s.

Figur 4-2 Beregnede vandmængder til vandindtaget som funktion af vandstanden i Uggerby Å. Den grå linje er det teoretiske
tilladte vandindtag, den blå linje er vandmængden via 1. overløbskant og huller til begrænsning af vandmængden og den
grønne er vandmængden via 2. overløbskant
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4.4.1
Opbygning af stuvende stryg ved vandindtaget
Umiddelbart nedstrøms det fremtidige vandindtag etableres der i Uggerby Å et bredt stryg. Dette stryg
skal sikre at vandstanden opstrøms ikke ændres under de fremtidige forhold, og samtidig sikres, at
der kan løbe vand fra Uggerby Å og til vandindtaget.
For at sikre den ønskede effekt også ved lave vandføringer, etableres stryget så bredt som muligt,
hvilket er ca. 15 m. Stryget skal etableres med en længde på 30 m og overkant på starten af stryget
etableres i kote 7,85. Stryget skal etableres med et fald på 5 promille.
Der anvendes en fraktion der består af 40 % 128-256 mm, 40 % 64-128 mm og 20 % 32-64 mm til opbygning af stryget. Derudover udlægges enkelte større sten øverst og der etableres et sekundært profil i stryget (se afsnit 4.10).
Samlet skal der udlægges 100 m3 materiale på denne strækning samt 10 m3 store enkelt sten.
4.4.2
Etablering af bygværk med smoltrist
For at forhindre at nedvandrende smolt eller andre fisk trækker ind i vandindtaget skal der etableres
en smoltrist ved indløbet. Smoltristen indsættes ved starten af vandindtaget i vandløbets brink.
Leverandør af smoltristen har gennemført beregninger, der viser hvilket omfang smoltristen skal have
for at de ønskede vandmængder kan løbe gennem risten. Risten etableres med en afstand mellem de
enkelte gitre på 6 mm, og dette indebærer et relativt stort tryktab gennem risten.
Risten får en samlet længde på 8 m og udføres i 3 sektioner. Risten udføres i 5 mm fladstål med lysning på 6 mm. Det etableres en vinkelhældning af risten på 60 grader. Risten monteres i en stålramme der fremstilles og leveres til formålet.
Risten etableres med en automatisk risterenser, der løbende holder risten fri for blade, mm. Der skal
monteres 3 risterensere, en for hver sektion. Risterenserne fører blade, mm til en rende, hvorfra materialet ledes til Uggerby Å nedstrøms vandindtaget. Langs risten etableres ligeledes et skumbræt.
Der etableres en ny strømforsyning til risterenseren, inkl. selvstændig måler. Strøm kan trækkes fra
vejen umiddelbart syd for ristens placering. Der skal etableres 70 m ny ledning.
Risten indsættes i den eksisterende vandløbsbrink og der afsluttes på begge sider med brinksikring i
sten samt stålplader.
Selve risten og tilhørende risterensere og stålramme leveres som en bygherreleverance og der er afsat en fast pris til dette på TBL. Entreprenør afgiver bud på montering af rist, risterrensere, stålramme,
strømforsyning, jordarbejder ved montering, stensikring, mm.
Nedenfor er vist billeder af risterenser, stålramme og færdigmonteret rist med risterenser.

Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.: +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05

Hjørring Kommune – Faunapassage ved Bindslev Gl. Elværk

Figur 4-3 Hydraulisk risterenser
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Figur 4-4 Eksempel på stålkasse til montering af rist.
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Figur 4-5 Eksempel på færdigmonteres risterenser

4.4.3
Etablering af drosling
Umiddelbart nedstrøms smoltristen nedsættes der 2 jernplader på tværs af kanalen. Formålet med
disse plader et at styre vandmængderne til elværket som funktion af vandføringen og vandstanden i
Uggerby Å. Den første jernplade begrænser vandtilførslen til kanalen og først når vandstanden overstiger kote 7,95 i Uggerby Å vil der strømme vand over pladens top og ind i kanalen. Kote 7,95 m svarer til en vandføring på 50 % af Qmm i Uggerby Å og der må ikke indtages vand under denne vandføring.
I spændet i vandføring mellem 50 % Qmm og 3x Qmm må der indtages 50 % af Qmm. Jernplade nr. 2
sikre at dette overholdes. Når vandføringen overstiger 50 % Qmm og begynder at strømmer over
plade nr. 1, træder begrænsning i jernplade nr. 2 i kraft og udskæringer i pladen sikrer, at der maks.
tilføres 3x Qmm til kanalen. Når vandføringen i Uggerby Å overstiger 3x Qmm vil vandstanden stiger
over kote 8,25 m, hvilket er topkoten af plade nr. 2.
Overfaldskanten hen over plade nr. 2 er det sidste begrænsende element i konstruktionen. Pladens
bredde (10 m) virker som begrænsning og sikrer, at vandindtaget til elværket stiger med de tilladte 30
% af den vandmængde der overstiger 3x Qmm.
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Figur 4-6 Oversigtstegning med placering af de 2 jernplader ift. risten

Den første jernplade monteres ca. 2 m nedstrøms afslutningen af risten og dennes bygværk. Pladen
skal være 10 m bred og have topkote i kote 7,95 m. Bundkoten i kanalen er på dette sted 7,0 m, hvorved højden på pladen bliver ca. 1 m. Der skal etableres beslag eller andet til fæstning af pladen. Jernpladen skal have en tykkelse på 15 mm. Det skal sikres, at der ikke kan løbe vand under eller rundt
om pladen.
Plade nr. 2 monteres 2 m nedstrøms plade 1. Denne plade skal også være 10 m bred og have topkote
i kote 8,25 m og højden på pladen er 1 m. Der skal etableres beslag eller andet til fæstning af pladen.
Jernpladen skal have en tykkelse på 15 mm. Det skal sikres, at der ikke kan løbe vand under eller
rundt om pladen. I plade nr. 2 laves 9 udskæringer af huller der er 40 cm i diameter. Gennem disse
huller i pladen vil vandet strømme og det samlede areal af hullerne begrænser vandgennemstrømningen.
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Figur 4-7 Principskitse af de 2 overløbskant ved de 2 jernplader.

4.4.4
Etablering af hegn
Langs begge sider af kanalens begyndelse etableres et hegn. Hegnet bliver 10 m langt på hver side
og etableres som fletvævet trådhegn til 2 m højde. Der etableres en indgang gennem hegnet.
4.4.5

Indbygning i trækonstruktion

Risten ved kanalens begyndelse skal indbygges i en trækonstruktion, således at den ikke er synlig fra
boligkvarteret på den modsatte side af Uggerby Å. Trækonstruktionen skal være uden bund og dermed spænde over begyndelse af kanalen. Mål på konstruktionen skal være 10 x 3 x 2 m (længde x
bredde x højde). Der skal etableres en indgang i konstruktionen, så risten kan serviceres. Konstruktionen skal have et tag med hældning. Konstruktionen laves i træ (lærketræ) og taget i tagpap og den
skal ikke males. Trækonstruktionen dimensioneres af entreprenøren.
4.4.6
Etablering af kanal langs sydsiden af Uggerby Å
Ved udgravning i Uggerby Ås sydlige brink etableres det fremtidige vandindtag til elværket. Kanalen
etableres med en bundbredde på 3 m langs hele forløbet. De fremtidige bundkoter af kanalens forløb
fremgår af tegning 1. Bemærk at disse bundkoter er de endelige bundkoter, efter udlægning af substrat, membran, mm. Der skal håndteres 19.000 m3 ved udgravning af kanalen.
Det sydlige anlæg af kanalen etableres som vist på tegning 1. Undtaget fra dette er forløbet ved eksisterende brønd til rørbassin samt under landevejsbroen. Se særskilt beskrivelse af disse undtagelser
nedenfor.
Kanalens nordlige anlæg og adskillelsen ud mod Uggerby Å sikres med sten. Under stensikringen udlægges først en membran, med formål at øge holdbarheden af adskillelsen. Der anvendes en 1,5 mm
PE-membran til formålet og der skal samlet anvendes ca. 6.700 m2 membran. Membranen skal
dække hele adskillelsen, fra bund af kanalen til bund af Uggerby Å. Ovenpå membranen placeres min.
20 cm materiale, hvor materiale fra udgravningen anvendes. Derefter placeres stensikringen øverst.
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Stensikringen skal have en tykkelse på min 30 cm. Der anvendes sten i størrelsen 256 - 500 mm til
sikringen. Samlet skal der anvendes ca. 1.800 m3 til sikringen.
På forløbet fra start af kanalen og til landevejsbroen etableres overkant af adskillelsen i kote 8,9 – 8,5
m og der opbygges et anlæg på min 1:1,5 både ind mod kanalen og ud mod Uggerby Å. På forløbet
fra landevejsbroen og til elværket etableres overkant i kote 8,5 m og her følges anlæg som vist på tegning 1.
Forløbet af både kanal og Uggerby Å under landevejsbroen etableres ud fra særskilt beskrivelse, se
afsnit 4.9.
På forløbet af kanalen fra landevejsbroen og til elværket etableres begge sider af kanalen ved udgravning i eksisterende terræn. Anlæg etableres som vist på tegning 1.
En delmængde af overskudsjord fra etablering af kanal anvendes til etablering af sø foran elværket
(se afsnit 4.6). Den resterende overskudsjord køres væk.
Forløb ved brønd til rørbassin
På sydsiden af Uggerby Å findes en brønd der er en del af det eksisterende rørbassin der går under
Uggerby Å. Denne brønd ligger lige i kanten af ådalsskrænten. Ved udgravning af kanalen skal denne
brønd identificeres og sikres så den ikke beskadiges ved anlægsarbejdet. Samtidigt skal det sikres at
skråningsanlægget omkring brønden overholdes. Nedenstående figur viser en omtrentlig placering af
brønden ift. kanalens anlæg.

Figur 4-8 Omtrentlig placering af brønd.

Flytning af grusvej til elværket
Grundet det fremtidige forløb af kanal til vandindtag er det nødvendigt at flytte den eksisterende grusvej mod syd. Det nye forløb er vist på tegning 2 og det nye forløb af grusvejen bliver ca. 200 m. Grusvejen skal have en bredde på 6 m og opbygges af 30 cm stabilgrus ovenpå et 15 cm tykt sandlag.

4.5

Etablering af midlertidigt omløb af Uggerby Å

Efter endt etablering af kanal, etableres der umiddelbart opstrøms elværket et midlertidigt omløb af
Uggerby Å. Dette etableres ved en gennemgravning af terræn i den smalle tange nord for åen. Efter
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etablering af dette midlertidige omløb kan der arbejdes tørt foran elværket. Bortgravet materiale placeret lige ved udgravningen, og der skal bortgraves 200 m3.

4.6

Etablering af sø ved elværket

Foran elværket etableres en sø med formål altid at opretholde et minimums vandspejl foran elværket.
Søen fødes af kanalen til vandindtaget.
Søen holdes inde bag et nyetableret dige mellem søen og det fremtidige forløb af Uggerby Å. Dette
dige bygges op af materiale fra udgravning af kanalen og der etableres et anlæg på 1:4 ud mod Uggerby Å og et anlæg på 1:2 ind mod søen. Der skal anvendes 1.500 m3 materiale til opbygning af diget, og overkanten at dige etableres i kote 9,0 m. Diget opbygges med indbygning af en membran,
hvor der anvendes en 1,5 mm PE-membran. Membranen skal dække hele diget, fra bund af søen til
bund af Uggerby Å og der skal således anvendes ca. 800 m2 membran til formålet. Ovenpå membranen placeres min. 20 cm materiale, hvor materiale fra udgravningen anvendes. Derefter placeres stensikringen på skråningen ud mod Uggerby Å øverst. Stensikringen skal have en tykkelse på min 30 cm.
Der anvendes sten i størrelsen 256 - 500 mm til sikringen. Samlet skal der anvendes ca. 250 m3 til sikringen.
4.6.1
Etablering af overløbskant fra sø
På den midterste del af diget etableres en sænkning ned til kote 8,10 m. Sænkningen skal have en
bredde på 2 m. Denne sænkning skal fungere som nødoverløb fra søen og aflaste søen og elværket
ved meget store afstrømninger. På diget ud mod Uggerby Å sikres overløbet med sten der placeres
som brinksikring nedenfor overløbet hele vejen fra overkant af diget til bunden af Uggerby Å. Der anvendes samme sten som til brinksikringen til formålet og mængderne til formålet er indeholdt i mængder angivet under afsnit 4.6.

4.7

Etablering af midlertidig blokering af Uggerby Å

For at kunne arbejde tørt eller næste tørt etableres der efter kanalen er færdig en blokering af Uggerby Å, hvorved vandet ledes til kanalen og gennem elværket. Blokeringen etableres ved udlægning
af en bunke (50 m3) af det materiale der skal anvendes til opbygning det stuvende stryg i Uggerby Å
(se afsnit 4.4.1).

4.8

Udgravning af nyt forløb af Uggerby Å

På forløbet fra start af vandindtag og til landevejsbroen skal der ske begrænset udgravning og primært
en opbygning af den fremtidige bund (se afsnit 4.10). Eneste udgravning er ca. 50 m opstrøms landevejen, hvor vandløbets forløb gøres bredere ved at udgrave mod nord (se tegning 1)
Nedenfor landevejen skal der ske omfattende udgravninger for etablering af det nye forløb. Udgravningerne følger forløbet vist på tegning 1. Det nye forløb etableres med varierende bundbredde som vist
på tegning 1. Anlæggene for det nye forløb varierer ligeledes som vist på tegningen, men generelt
etableres der flade anlæg (1:3 og 1:5).
Ved udgravning skal der graves ned til 50 cm under den fremtidige vandløbsbund, således at der er
plads til efterfølgende opbygning af den fremtidige vandløbsbund. De fremtidige bundkoter fremgår af
tegning 1. Samlet skal der udgraves 45.000 m3 materiale.
Overskudsjord fra udgravningen køres bort som beskrevet i afsnit 4.22.
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Etablering af forløb under landevejsbroen

Under landevejsbroen skal der af hensyn til den begrænsede plads etableres et nyt fast profil både
kanal og Uggerby Å. Forløbet opbygges i sten i størrelsen 256 - 500 mm og tegning 3 viser opbygningen. Koter der fremgår af tegningen, er de endelige koter efter etablering og udlægning af membran,
sten, mm.
Forud for opbygningen af forløbet under broen udlægges en 1,5 mm PE-membran. Membranen skal
dække hele arealet fra start anlæg af kanalens sydlige brink til slut af det nordlige anlæg af Uggerby Å
og der skal anvendes 350 m2 membran. Ovenpå membranen placeres min. 20 cm materiale, hvor materiale fra udgravningen anvendes. Derefter placeres sten på anlæg og bund øverst. Stenudlægningen
skal have en tykkelse på min 30 cm. Der anvendes sten i størrelsen 256 - 500 mm til opbygningen.
Samlet skal der anvendes ca. 150 m3 til opbygningen. Der etableres et sekundært profil i forløbet af
Uggerby Å (se afsnit 4.10).

4.10 Opbygning af ny vandløbsbund i Uggerby Å
Fra starten af det nye forløb ved vandindtaget til kanalen og nedstrøms til placering af den nuværende
fisketrappe opbygges en ny vandløbsbund i sten og grus. Det generelle fald på strækningen er anvist
med bundkoter på tegning 1. Den generelle vandløbsbund skal derfor opbygges til disse koter. Bunden opbygges ved udlægning af et i gennemsnit 0,5 m tykt lag sten og grus. Der anvendes sten med
fraktionen 40 % 128-256 mm, 40 % 64-128 mm og 20 % 32-64 mm. Samlet skal der anvendes 2.300
m3 til opbygningen.
Den nye vandløbsbund skal følge variationen i bundbredde som vist på tegning 1. Derudover skal der
etableres et sekundært og mere slynget profil i den fremtidige vandløbsbund. Dette sekundære profil
etableres som en sænkning i den primære vandløbsbund og har til formål at skabe et forløb med et
lavere fald en det primære profil. Derved etableres der et forløb med lavere vandhastighed og dermed
mulighed for svagere svømmere til at passere faunapassagen. Ved lave vandføringer i Uggerby Å vil
størstedelen af vandføringen løbe i det sekundære profil, mens hele det primære profil vil blive taget i
brug ved høje vandføringer.
Det sekundære forløb etableres med en gennemsnitlig bundbredde på 1 m, anlæg på 1:2 og ca. 0,3 m
dybt. Det etableres med variation i bredde og dybde således at der opstår yderligere variation i vandhastigheder. På strækninger hvor det primære profil er bredt (10-12 m) kan der etableres megen variation i det sekundære forløb, mens der på strækninger hvor det primære profil er smalt (5 m) kan introduceres knapt så meget variation i det sekundære profil.
Den eksakte udformning af det sekundære profil fastlægges i forbindelse med opstart af anlægsarbejdet i samråd med bygherre, men det skal sikres at der opnås et vandspejlsfald der er mindre end 2
promille i det sekundære profil.

4.11 Brinksikring
Som følge af det relativt store fald på den nyetablerede strækning, vil brinkerne være meget udsatte
for erosion. Der er derfor behov for at brinksikre langs hele forløbet. Der anvendes håndsten i størrelsen 128-256 mm. Der udlægges et ca. 30 cm tykt lag fra bund og op ad brinken til 2,0 m over bundkoten. Stenene skal ikke placeres stejlere end anlæg 1:1,5 og de trykkes lidt ind i brinken, så de ligger
mere stabilt.
Den eksakte placering af brinksikring afgøres i samråd med bygherre og tilsynet efter etablering af det
nye forløb. Det er estimeret, at der skal anvendes i alt 1.200 m3 sten til brinksikring, hvorfor det er
denne mængde der skal lægges til grund for tilbuddet.
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4.12 Sikring af smalle landtanger
Mellem de nye slyng på Uggerby Å vil være 2 smalle landtanger. Den ene forløber langs nordsiden af
Uggerby å fra landevejen og nedstrøms til elværket og den anden forløber langs nordsiden af Uggerby
Å fra elværkshalvøen og mod øst. Disse smalle landtanger er udsatte for erosion ved store afstrømninger og der foretages derfor yderligere sikring af disse.
Sikringen gennemføres ved at der nedlægges en membran der dækker hele de 2 landtanger fra bund
vandløb på den ene side til bund vandløb på den anden side. Der anvendes en 1,5 mm PE-membran
til formålet og der skal samlet anvendes ca. 5.700 m2 membran. Ovenpå membranen placeres min. 30
cm materiale, hvor materiale fra udgravningen anvendes. Der placeres yderligere brinksikring tættest
på vandløbet, se afsnit 4.11.

4.13 Overløbskanter
For at aflaste det nye forløb af vandløbet ved meget store afstrømninger, etableres der 2 overløbskanter henover de 2 smalle landtanger. Det ene overløb etableres umiddelbart nedstrøms landevejen
nord for Uggerby Å og den anden etableres umiddelbart efter elværkshalvøen, ligeledes nord for Uggerby Å. Hvert overløb skal have en længde på 3 m.
Overløbskanterne etableres ved at terræn ved de smalle landtanger sænkes til henholdsvis 7,57 m og
6,75 m. Bemærk at dette er det resulterende niveau, efter etablering af membran og stensikring. Derved vil overløb påbegynde ved en vandstand i Uggerby Å på disse koter, hvilket svarer til en 20 års
hændelse.

Figur 4-9 Placering af de 2 overløbskanter med angivelse af terræn for overløb.

Nederst etableres en membran (se afsnit 4.12), hvorpå der placeres 20-30 cm materiale fra udgravningen. Øverst sikres med sten hele vejen fra bund vandløb, op over landtangen og ned til bund vandløb i et 3 m bredt bælte. Samlet skal der anvendes25 m3 sten til de 2 overløbskanter og der anvendes
sten i størrelsen 128 – 256 mm.
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4.14 Nye anlægsbroer til kanoer
Der anlægges i alt 4 nye anlægsbroer til kanoer. Den ene bro anlægges ved start af kanal til vandindtag, den anden anlægges i kanalen umiddelbart nedstrøms landevejen, den tredje anlægges i kanalen
umiddelbart før udløb i søen og den fjerde anlægges som erstatning for en eksisterende i Uggerby Å
nedstrøms elværket. Broerne anlægges i træ og den nærmere udformning aftales ved projektgennemgang før afgivelse af tilbud.

4.15 Nye slisker til kanoer
Der anlægges 4 nye slisker til optagning og isætning af kanoer. Den ene etableres i Uggerby Å ved
start af kanal, den anden etableres i kanalen umiddelbart nedstrøms rist og bygværk, den tredje etableres i kanalen umiddelbart før udløb i søen og den fjerde anlægges som erstatning for den eksisterende på bagsiden af elværket. Den nærmere udformning aftales ved projektgennemgang før afgivelse af tilbud.

4.16 Fjernelse af eksisterende fisketrappe, bro og støttemur
Den eksisterende fisketrappe, opstemning og støttemur fjernes. Sten genanvendes i videst muligt omfang til vandløbsprojektet, mens beton mm bortskaffes efter kommunens regler om affaldshåndtering.
Den eksisterende bro fjernes og bortskaffes efter kommunens regler om affaldshåndtering.
Under de nuværende forhold er ledninger fra elværket til transformatorstation ophængt på den eksisterende bro. Disse ledninger afbrydes ved fjernelse af broen og ledninger omlægges (se nedenfor).

4.17 Etablering af ny bro over Uggerby Å og kanalen
Den nuværende bro over Uggerby Å der forbinder parkeringspladsen med elværket fjernes. Som erstatning for denne etableres en ny bro over Uggerby Å. Denne etableres ikke samme sted, da det nye
profil af Uggerby Å bliver for bredt til at der kan etableres en bro. Der etableres ligeledes 3 nye broer
over kanalen.
Alle broerne etableres med en bredde på 2,5 m og en max længde på 8 m for broerne over kanalen
og en max længde på 15 m for broen over Uggerby Å. Alle gangbroerne skal udføres med rækværk
på begge sider. Rækværk skal udføres så det synes mindst muligt.
Gangbroerne og fundering dimensioneres af entreprenøren. Gangbroerne skal udover naturlaster, dimensioneres for en bevægelig last på qk = 5 kN/m² og Qk = 20 kN, rækværk dimensioneres for en
vandret last på qk = 2 kN
Broerne udføres med mindst mulig byggehøjde, hvor selve broen indbygges mellem 2 stk kantdragere, som kan udføres i galvaniserede HE stålprofiler.
Den eksakte beliggenhed af broerne er ikke fastlagt endnu, og der er derfor ikke udført geotekniske
undersøgelser for disse. Ud fra tidligere boringer i området er der stor variation i undergrunden, nogle
steder med fine funderingslag i normal funderingsdybde, andre steder underlejret med dyndlag i 4-6 m
dybde. Broerne kan funderes på tværgående betonvæg med fod i begge ender af broen, foden føres
til underside vandløb og sikres ud mod vandløbet med en skråningsbrink af sand fastholdt med geotekstil og sten.
Hvis broerne funderes på de områder med indlejrede dyndlag, skal der regnes med en sætning over
tid. For at undgå disse sætninger kan der piloteres med betonpæle ned til bæredygtige lag.
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4.18 Etablering af stier
For at reetablere det sammenhængende stisystem i området skal der etableres 250 m nye stier i området. Stierne etableres med et 0,2 m tykt underlag af stabilgrus samt et overlag af 0,1 m slotsgrus.
Fjernes mulden ved etablering af stierne må der ikke bruges plastiknet som bærelag.

4.19 Reetablering af krolfbane
Den eksisterende krolfbane fjernes som et led i projektet. Det afsættes et beløb på TBL til reetablering
af denne bane. Det aftales ved opstart, hvor banen skal reetableres.

4.20 Såning af græs
På alle blotlagte arealer skal der sås græs. Græsset skal være en engblandingen sammensat af arter,
der er naturligt hjemmehørende i Danmark.
Forud for græssåning skal den valgte engblanding godkendes af tilsynet.
Det er estimeret, at der skal sås græs på et areal svarende til 15.000 m2. Engblandingen skal dog sås
med lav tæthed, således at der også er mulighed for at hjemmehørende arter kan etablere sig på arealerne.

4.21 Plantning af træer
Som erstatning for de træer og buske der ryddes for at skaffe plads til anlægsarbejdet, inkluderes nyplantning af 225 træer i projektet. Træerne skal være hjemmehørende løvtræer og den eksakte sammensætning af arter fastlægges forud for selve plantningen.

4.22 Bortkørsel af overskudsjord
Overskudsjord fra anlægsarbejdet skal som udgangspunkt håndteres i nærområdet. De nærmere detaljer aftales ved opstart af anlægsarbejdet. Ift. prissætningen antages det at overskudsjord placeres i
bunke på et areal 300 m vest for udgravningen.
Udgravningerne ligger ikke indenfor kortlagte jordforureninger eller områdeklassificering. Undtagelsen
for dette er elværkshalvøen og materiale der graves fra dette område skal genplaceres på halvøen.

4.23 Kontrolopmåling af vandløb
Efter endt etablering foretages en kontrolopmåling af det nye vandløb samt kanalen. Opmålingen foretages efter retningslinjerne for en regulativmæssig opmåling og leveres i vex-format.

4.24 Køreplader
En del af anlægsarbejdet forventes at blive foretaget på blød bund, hvor der er ledninger begravet
som skal beskyttes eller i perioder med vådt vejr. Det forventes derfor at der bliver behov for udlægning af køreplader i længere perioder og på flere arealer.
Der er i TBL er der angivet et samlet areal af køreplader samt en periode for leje. Dette er bedste bud.
Der skal angives en enhedspris pr. m2 for transport til og fra projektområdet, håndtering samt flytning
af køreplader og denne pris skal være dækkende for hele perioden uanset længden. Derudover skal
der angives en enhedspris for leje af køreplader pr. 2.500 m2 for perioden.
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Flytning af træer

Flere af de eksisterende træer kan muligvis graves op med rod, flyttes og genplantes et andet sted indenfor projektområdet. Som en option, skal der derfor prissættes opgravning, flytning og genplantning
af 25 træer. Det forudsættes at de enkelte træer skal flyttes max 100 m, og at træerne er ca. 20 år
gamle.

5.

Afværgeforanstaltninger

5.1

Omlægning af forsyningsledninger

De eksisterende forsyningsledninger til bygningerne ved elværket (drikkevand, strøm og TDC) omlægges og placeres langs det nye forløb af grusvejen. Det er estimeret, at der skal omlægges 270 m af de
konkrete ledninger.

5.2

Omlægning af ledninger fra elværket

Den eksisterende ledning fra elværket og til transformatorstation omlægges. Det nye forløb af ledninger skal følge placering af den nye bro og ledningen ophænges under broen. Det er estimeret, at 150
m af disse ledninger skal omlægges.
Ophængt under broen er 1 stk. 7* 1,5 mm styrekabel, 1 stk. 4’ 90 AL og 1 stk. 4*240 AL. Disse 3 ledninger omlægges.

5.3

Ny turbine til elværket

Elværket anvender under den nuværende drift overskudsvarmen fra turbinen til opvarmning af elværksbygningen. Under de fremtidige forhold vil den eksisterende turbine kun køre i de perioder, hvor
der er vand nok til dette. Der vil være en markant nedgang i antallet af dage hvor den eksisterende
turbine kan kære, hvilket skyldes at den nuværende turbine skal have en relativ stor vandføring før
den kører rundt og perioder med relativt store vandføringer reduceres for fremtiden. Dermed vil der
ikke være overskudsvarme til at opvarme bygningen. For at kompensere for dette indkøbes og leveres
en ny og moderne turbine, der kan producere strøm ned til vandføringer på 600 l/s og en faldhøjde på
2 m og produktionen fra denne omsættes til varme.
De eksakte specifikationer af turbinen fastsættes i samråd med bygherre og elværket forud for anlægsarbejdet. Der afsættes et fast beløb på TBL til denne post.

5.4

Tilretning af elværk til ny turbine

Der laves de nødvendige tilretninger og ændringer i elværket, således at strøm fra den nye turbine
kan sendes videre til elnettet. Omfanget af dette fastsættes i samråd med elværket. Der afsættes et
fast beløb på TBL til denne post.
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Konsekvensvurdering

Nærværende afsnit fokuserer på konsekvenserne af de i afsnit 4 præsenterede projekttiltag.

6.1

Vandløbsforhold

6.1.1

Fysiske forhold

Gennemførsel af projektet vil markant ændre de fysiske forhold i Uggerby Å på projektstrækningen.
Under de nuværende forhold, er vandløbsstrækningen præget af opstemningen ved fisketrappen og
opstuvningszone opstrøms denne. Der er derfor et meget ringe fald på vandspejlet opstrøms fisketrappen, og dette ringe fald strækker sig helt op gennem Bindslev By, og dermed forplanter stuvningen
sig over 1 km fra fisketrappen. Grundet det meget lave fald i opstuvningszonen er bundsubstratet i
dag meget fint og domineret af sand og mudder.
Bilag 10 viser et længdeprofil med karakteristiske vandføringer under de fremtidige forhold i Uggerby
Å. På projektstrækningen, hvor faldet hen over fisketrappen afvikles, der strækker sig fra start af indløb til den nye kanal og til ca. 300 m nedstrøms elværket, vil gennemførsel af projektet medfører et
gennemsnitligt vandspejlsfald på 3,5 promille (ved median minimums vandføring). På strækningen fra
start af den nye kanal og til st. 1650 (placering af den nuværende fisketrappe) bliver det gennemsnitlige fald lidt højere – her ca. 4,3 promille, mens faldet fra st. 1650 og til slut af projektstrækningen bliver ca. 0,9 promille.
Det gennemsnitlige vandspejlsfald der opnås på strækningen ved median minimums vandføring (3,5
promille) er højt ift. det naturlige fald i Uggerby Å. Forundersøgelsen og detailprojekteringen har dog
vist, at det grundet bindinger ift. de geotekniske forhold og ledninger på tværs af Uggerby Å, ikke er
muligt at reducere faldet yderligere. Som beskrevet under projekttiltag, projekteres der etablering af et
sekundært forløb i det primære forløb, med det formål at etablere et forløb med et lavere vandspejlsfald end det generelle på strækningen. Dermed optimeres passageforholdene for alle arter i vandløbet.
Gennemførsel af projektet vil resultere i etablering af et ca. 700 m langt stryg, hvor vandløbsbunden vil
bestå af grus og sten. Materialet vil blive udlagt så der etableres variation i bredde og dybde på vandløbet, og der vil også blive udlagt store sten. Den fysiske variation vil således blive stor på strækningen.
Den projekterede kanal til elværkets fremtidige vandindtag bliver et nyt element i området. Denne kanal bliver adskilt fra Uggerby Å og vil få et markant anderledes udtryk end stryget i Uggerby Å. Faldet i
kanalen bliver lavt, bunden vil bestå af sand og anlæg på brinkerne vil blive relativt stejle, sammenlignet med det projekterede anlæg langs Uggerby Å.
6.1.2

Vandstandsforhold

I bilag 10 præsenteres et længdeprofil med de projekterede ændringer i Uggerby Å samt vandspejlsberegninger for det fremtidige scenarie. Sammen med længdeprofilet er der plottet vandstande beregnet i VASP ved en medianminimum afstrømning, sommermedian afstrømning, medianmaksimum afstrømning og en ekstrem hændelse.
Etableringen af det brede stryg ved begyndelsen på afvikling af faldet (st. 890) har til formål at sikre, at
vandstanden opstrøms dette punkt ikke påvirkes af projektet. En påvirkning opstrøms dette sted er
ikke tilladelig grundet de geotekniske forhold. Der er gennemført beregninger i både VASP og MikeHydroRiver til projektering af dette stryg, og beregningerne viser, at vandstanden opstrøms holdes uændrede.
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Nedstrøms det indledende brede stryg og på forløbet langs stryget, vil gennemførsel af projektet resultere i en markant sænkning af vandspejlet ift. de nuværende forhold. Under de nuværende forhold ligger vandspejlet i opstuvningszonen opstrøms fisketrappen ved en sommermedian omkring kote 8,0 m
(se bilag 2). Under de fremtidige forhold, sænkes vandspejlet fra starten af det nye stryg (kote 8,0 m)
og ned til kote 4,7 ved st. 1. 650 (se bilag 10). Dermed vil der forekomme en sænkning af vandspejlet
ved en sommermedian afstrømning på 3,3 m ved en gennemførsel af projektet.
Nedenfor elværket resulterer udlægningen af de 3 stuvende stryg i en mindre hævning af vandspejlet,
på ca. 40-50 cm ved en sommermedian afstrømning.
I kanalen der leder vand til elværket og i søen foran elværket, vil den fremtidige vandstand være på
samme niveau som den nuværende vandstand i Uggerby Å, da vandstanden i kanalen og i søen skal
tilpasses elværkets produktion og samtidigt sikre, at der ikke sker sætningsskader ved elværkets bygninger.
6.1.3

Ekstreme afstrømninger

Vandføringen og dermed vandstanden kan vise store udsving i Uggerby Å, hvilket senest blev oplevet
i efteråret 2014, hvor afstrømningen var rekordstor. Håndtering af ekstreme afstrømninger er derfor
indtænkt i projekteringen af faunapassagen således, at store vandmasser kan håndteres i forløbet i
fremtiden.
Det er uvist, hvor stor afstrømningen var ved hændelsen i 2014, og der er således ikke gennemført
beregninger af en afstrømning af denne størrelse. Der er gennemført beregninger af en afstrømning
på 20 m3/s. og denne strømning kan håndteres i forløbet. Til håndtering af større afstrømninger end
dette, er det i projektet indtænkt overløbskanter mellem det fremtidige vandløbs sving. Derudover
etableres der et overløb fra søen foran elværket og ned til Uggerby Å, og dette vil introducere en sikkerhed for elværket og dets bygninger ved de store afstrømninger.
Det helt afgørende, for hvor høj vandstanden bliver ved ekstreme afstrømninger, er forholdene nedstrøms elværket. Ved de store afstrømninger yder vandløbets profil modstand mod vandet, og der
sker en opstuvning som forplanter sig opstrøms. Dette var tilfældet ved hændelsen i 2014, og det kan
også ses ved vandspejlsberegningerne i bilag 10, hvor der ved de støres beregnede afstrømninger
ses overskridelse af brinkerne nedstrøms elværket. Der er således nogle forhold i Uggerby Å nedstrøms elværket og dermed nedstrøms projektstrækningen, der har betydning for vandstanden ved
ekstreme afstrømninger, men da disse forhold forbliver de sammen i fremtiden, vurderes det, at projektet ikke får betydning for hvor høj vandstanden bliver ved ekstreme afstrømninger.
6.1.4

Biologiske forhold

Gennemførsel af den projekterede faunapassage ved Bindslev Gl. Elværk vil resultere i en markant
forbedring af passageforholdene for fisk og smådyr i Uggerby Å. Under de nuværende forhold er passageforholdene meget dårlige, og kun stærke svømmere kan passere fisketrappen ved særlige afstrømninger.
Fiskefaunaen i Uggerby Å består bl.a. af ørred, skalle, aborre, ål, helt, bæk- og havlampret (bilag II arter) og flere andre. Fiskefaunaen i Uggerby Å er således relativt rig sammenlignet med mindre vandløb. Ved etablering af faunapassage er det vigtigt, at der tages hensyn til samtlige arter i vandløbet,
der har behov for at vandre. Dette er i nærværende projekt gjort, da der etableres et langt stryg med et
sekundært profil med et relativt lavt vandspejlsfald (mindre end 2 promille). Derudover introduceres
stor variation i de fysiske forhold, bredde- og dybdeforhold, hvilket vil resultere i områder med lav
vandhastighed i stryget. Dette vil sikre, at også svage svømmere kan passere faunapassagen.
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Der projekteres, at det udlagte materiale primært består af relativt store fraktioner, hvorfor det fremtidige stryg ikke vil være velegnet som gydeområde for f.eks. ørred. Der udlægges dog også gydegrus
ved etableringen på de steder af stryget hvor faldet er lavest, og her vil ørreder kunne gyde i gruset.
Det er ikke muligt at gå på kompromis med størrelsen på det afvendte materiale, da det skal sikre, at
det nye forløb ikke eroderer væk ved store afstrømninger.
Ift. den beskyttede art havlampret vil det nye stryg tilbyde forbedrede gydemuligheder. Havlampretten
gyder allerede i området, på sten nedenfor udløbet fra elværket. Det ca. 700 m lange nye stryg der
etableres, vil give markant forbedrede gydemuligheder for havlampretten.
Samlet set vil etablering af faunapassagen ved Bindslev Gl. Elværk betyde, at der vil være forbedret
passage til 211 km opstrøms beliggende vandløb. Som beskrevet under de nuværende forhold, er der
i dag ikke målopfyldelse på store dele af vandløbsstrækningerne opstrøms elværket og dette skyldes
primært en dårlig tilstandsvurdering ift. fiskene i vandløbet. Det vurderes derfor, at etablering af faunapassage ved Bindslev Gl. Elværk vil være stærkt medvirkede til, at der opnås god økologisk tilstand
på vandløbsstrækningerne opstrøms elværket. Denne vurdering forstærkes af, at Hjørring Kommune i
de senere år har gennemført en lang række vandløbsrestaureringer på strækninger opstrøms elværket og dermed lavet markante forbedringer af de fysiske forhold i vandløbet. Vandløbet er dermed blevet klargjort til at modtage fisk fra nedstrøms strækninger, og med etablering af faunapassage ved
Bindslev Gl. Elværk vil dette kunne ske.
De projekterede tiltag vil ligeledes have en positiv effekt på smådyrsfaunaen, da de øger passagemulighederne samt skaber mere fysiske variation.
I forhold til vandplanterne, vil etablering af det nye stryg medvirke til at plantearter der trives i raskt
strømmende vand, vil indfinde sig, herunder vandranunkel. Ligeledes vil det fremtidige vandløb med
stor fysisk variation betyde en højere diversitet ift. planterarter i vandløbet.

6.2

Arealanvendelse

De projekterede tiltag resulterer i meget begrænsede ændringer i arealanvendelsen. Mindre områder
af dyrkede marker inddrages til projektet og udgår således fra en landbrugsmæssig produktion. Derudover sker der ændringer i de rekreative arealer, der findes langs Uggerby i nærheden af fisketrappen. Her er det særligt udgravningen af det nye store sving på Uggerby Å, der vil medføre ændringer,
og der skal findes en ny placering for bl.a. krolfbanen og shelters.
Ændringer i vandspejl vil ikke betyde ændringer i arealanvendelsen i området, da der primært er tale
om en sænkning af vandstanden.
6.2.1

Påvirkede matrikler

Der forekommer varige påvirkninger af matriklerne langs projektstrækningen. Følgende matrikler vil
blive berørt af projektet:
•
•
•
•
•
•

6af Nr. Bindslev By, Bindslev. Ejer: Hjørring Kommune. Der udgraves nyt slyng på Uggerby Å
på matriklen.
7l nr. Bindslev By, Bindslev. Ejer: Hjørring Kommune. Der udgraves ny kanal på matriklen.
13r Nr. Bindslev By, Bindslev. Ejer: Hjørring Kommune. Der udgraves ny kanal på matriklen.
13o Nr. Bindslev By, Bindslev. Ejer: Hjørring Kommune. Der udgraves ny kanal på matriklen.
19 ar Nr. Bindslev By, Bindslev. Ejer: Hjørring Kommune. Der udgraves ny kanal på matriklen.
8df Nr. Bindslev By, Bindslev. Ejer: Hjørring Kommune. Der etableres nyt forløb af Uggerby Å
på matriklen.
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5k Nr. Bindslev By, Bindslev. Ejer: Hjørring Kommune. Der etableres nyt forløb af Uggerby Å
på matriklen.
5t Nr. Bindslev By, Bindslev: Ejer: Hjørring Vandselvskab A/S. Der justeres en smule i brinken
af Uggerby Å.
13q nr. Bindslev By, Bindslev. Ejer: Privat. Der udgraves ny kanal på matriklen.
13b Nr. Bindslev By, Bindslev. Ejer: Privat. Der udgraves ny kanal og etableres ny grusvej på
matriklen.
7e Sdr Bindslev By, Bindslev. Ejer: Privat. Der etableres ny grusvej på matriklen.
44b Sdr. Bindslev By, Bindslev. Ejer: Privat. Der etableres ny vandtrappe og foretages mindre
udgravning langs det nye forløb af Uggerby Å.

Hjørring Kommune forestår selve lodsejerdialogen og afdækningen af lodsejernes holdning til projektet. Dette afrapporteres således særskilt.

6.3

Elproduktion

Elproduktionen på Bindslev Gl. elværk vil fortsætte efter en realisering af projektet, dog på et lavere
niveau end i dag. Der er fastsat et niveau for det fremtidige vandindtag, men hvor meget dette vil nedsætte produktionen er ukendt.

6.4

Kanosejllads

Fremadrettet vil der stadig være mulighed for kanosejllads på Uggerby Å i området ved elværket. Under de nuværende forhold, stiger man ud af kanoerne umiddelbart opstrøms elværket og sætter dem i
åen igen umiddelbart nedstrøms elværket. I fremtiden er det hensigten, at kanoer skal anvende kanalen til vandindtag på strækningen, da der vil være risiko for at støde på store sten ved sejlads ned
gennem stryget. Kanoer skal derfor trækkes hen over risten ved kanalens start, sættes ned i kanalen
og trækkes op ad kanalen igen ved elværket, for til sidst at sættes i åen nedstrøms elværket.

6.5

Rekreative forhold

Under de nuværende forhold anvendes området ved elværket til en række forskellige rekreative aktiviteter, herunder udflugt, overnatning i shelters, besøg på elværket, gåture, krolf, mm. Efter en realisering af projektet vil der være mulighed for de samme aktiviteter, da stisystemerne genoprettes og forbindes, der etableres nye broer over Uggerby Å og kanalen, krolfbanen og shelters flyttes og adgangen til elværket bevares.

6.6
6.6.1

Planforhold og administrationsgrundlag
Vandområdeplanen

Som beskrevet i afsnit 6.1.4 forventes projektet at forbedre forholdene for særligt fiskene i Uggerby Å,
og det vurderes, at etablering af faunapassage vil være stærkt medvirkede til at der kan opnås mindst
god økologisk tilstand på vandløbsstrækninger opstrøms elværket. Derudover forventes det, at der
også vil være en positiv effekt på fiskebestandene nedstrøms elværket, da en generel større fiskebestand vil kunne sprede sig nedstrøms.
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National beskyttet natur

Dele af projektområdet, hvor der etableres enten kanal eller et nyt forløb af Uggerby Å er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Der skal således søges om dispensation fra §3 før gennemførsel af
projektet.
I forhold til selve Uggerby Å, der ligeledes er omfattet af naturbeskyttelsesloven, skal der også søges
dispensation fra §3, da tilstanden ændres som følge af projektet.
6.6.3

Natura 2000-beskyttelse

Indsatsstrækningen overlapper ikke med Natura 2000-områder.
6.6.4

Bilag IV-arter

I henhold til habitatdirektivets artikel 12 skal EU-medlemslande indføre en streng beskyttelse af en
række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer indenfor et af de udpegede habitatområder eller udenfor. Projektet forventes ikke at påvirke nogle Bilag IV-arter negativt. Den eneste umiddelbare
effekt vurderes at være på odder, som grundet større fiskebestande potentielt får et bedre fødegrundlag.
6.6.5

VVM

Vandløbsrestaureringer optræder på bilag 2 af VVM-bekendtgørelsen, og skal derfor screenes for
VVM-pligt forud for en eventuel realisering.
6.6.6

Okkerloven

Projektet sænker ikke vandspejlet væsentligt, og der er således ikke behov for at søge om godkendelse.
6.6.7

Vandløbsloven

Da projektet indeholder tiltag, hvori der indgår restaurering af vandløb, kræver gennemførelse af projektet godkendelse efter vandløbsloven, idet der ikke må ændres på et vandløbs skikkelse eller gennemføres restaureringsforanstaltninger uden vandløbsmyndighedens godkendelse.
6.6.8

Åbeskyttelseslinje

Gennemførsel af projektet indebærer etablering af en trækonstruktion ved risten samt flytning af
shelters og dette kræver en tilladelse ift. den gældende åbeskyttelseslinje.
6.6.9

Fredninger og kulturhistorie

I nærværende projekt gennemføres omfattende jordarbejder, og der er taget kontakt til det lokale museum. I udtalelsen fra museet står beskrevet, at der er sandsynlighed for at påtræffe fortidsminder ved
anlægsarbejdet, og der skal gennemføres en arkæologisk forundersøgelse forud for igangsættelse af
anlægsarbejdet.

6.7
6.7.1

Tekniske anlæg
Veje, broer og bygninger

Der er ingen af de projekterede tiltag, der vil påvirke veje eller bygninger.
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Den eksisterende bro over Uggerby Å ved fisketrappen fjernes og erstattes af en ny, der placeres tættere på elværket.
6.7.2

Ledninger

I forbindelse med forundersøgelsen er der hentet ledningsoplysninger hos LER, og der forekommer
ledninger i området. Forsyningsledninger til huset ved elværket skal omlægges, ligesom ledninger
væk fra elværket også skal omlægges som en del af anlægsarbejdet.
Det er vigtigt at entreprenøren er opmærksom på alle ledninger ved anlægsarbejdet.

7.

Realisering

7.1

Økonomi

7.1.1

Anlægsoverslag

Der er gennemført et anlægsoverslag for det præsenterede projektscenarie. Overslaget er primært baseret på erfaringspriser fra lignende projekter.
Tabel 7-1 Økonomisk overslag på anlægsarbejderne.

Pris
(DKK, ekskl.
moms)

Afsnit

Projektelement

4.1.1

Arbejdsplads, maskinel, etc.

750.000

4.2.1

Etablering af midlertidige adgangsveje

150.000

4.2.2

Etablering af permanent adgangsvej

75.000

4.2.3

Etablering af materialeplads uden sikring

10.000

4.2.4

Etablering af materialeplads med sikring

100.000

4.2.5

Rydninger

75.000

4.2.6

Sikring af ledninger

15.000

4.2.7

Sikring af blivende træer

15.000

4.3

Hævning af vandløbsprofilet nedstrøms elværket

300.000

4.4.1

Opbygning af stuvende stryg ved vandindtaget

25.000

4.4.2

Etablering af bygværk med smoltrist

900.000

4.4.3

Etablering af drosling

150.000

4.4.4

Etablering af hegn

10.000

4.4.5

Indbygning i trækonstruktion

45.000

4.4.6

Etablering af kanal langs sydsiden af Uggerby Å

4.4.6

Flytning af grusvej

1.300.000
125.000
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4.5

Etablering af midlertidigt omløb af Uggerby Å

15.000

4.6

Etablering af sø ved elværket

325.000

4.6.1

Etablering af overløbskant fra sø

24.000

4.7

Etablering af midlertidig blokering af Uggerby Å

15.000

4.8

Udgravning af nyt forløb af Uggerby Å

3.225.000

4.9

Etablering af forløb under landevejen

150.000

4.10

Opbygning af ny vandløbsbund

1.400.000

4.11

Brinksikring

1.200.000

4.12

Sikring af smalle landtanger

100.000

4.13

Overløbskanter

25.000

4.14

Nye anlægsbroer til kanoer

45.000

4.15

Nye slisker til kanoer

15.000

4.16

Fjernelse af fisketrappe

45.000

4.17

Etablering af nye broer over Uggerby Å og kanalen

600.000

4.18

Etablering af stier

225.000

4.19

Reetablering af kroflbane

15.000

4.20

Såning af græs

250.000

4.21

Plantning af træer

100.000

4.22

Bortkørsel af overskudsjord

4.600.000

4.23

Kontrolopmåling af vandløb

30.000

4.24

Køreplader

4.24.1

Flytning af træer

35.000

5.1

Omlægning af forsyningsledninger

80.000

5.2

Omlægning af ledninger fra elværket

100.000

5.3

Ny turbine til elværket

600.000

5.4

Tilretninger af elværk til ny turbine

500.000

I alt

7.1.2

1.000.000

18.764.000

Rådgivningsbistand

Der er ligeledes udarbejdet økonomisk overslag på rådgivningsbistand i forbindelse med en eventuel
realisering af projektet (Tabel 7-2). Det bemærkes, at udgifterne til realiseringen i høj grad afhænger
af bygherres ønsker bl.a. i forhold til udbudsform, tilsynsfrekvens m.v.
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Tabel 7-2 Økonomisk overslag på rådgivningsbistand, arkæologi og bygherre egne timer.

Projektelement

Pris
(DKK, ekskl. moms)

Byggeledelse og fagtilsyn (rådgiver)

500.000

Bygherres egen timer

200.000

Arkæologisk forundersøgelse
I alt

7.1.3

66.870,98
766..870,98

Omkostningseffektivitet

Jf. gældende bekendtgørelse er realiseringen af projekter ikke omkostningseffektiv, hvis det ansøgte
beløb for realiseringen, er mere end 1,5 gange referenceværdien for indsatsen. Vejledende referenceværdi for gennemførelse af fjernelse af spærringer i type 3 vandløb er 41.250 kr./km opstrøms strækning.
Der er 211 km vandløb opstrøms spærringen i Uggerby Å, og dette resulterer i en referenceværdi på
8.703.750 kr. For at være omkostningseffektivt skal projektet kunne realiseres for 13.055.625 kr.
Den samlede økonomi til anlægsomkostninger er i ovenstående overslag estimeret til at være højere
end dette. Der er dog pr. 02.07.2020 gennemført entreprenørudbud af anlægsomkostningerne, og resultatet af denne budrunde viser at anlægsarbejdet kan gennemføres for 12.336.461 kr. Sammen med
de øvrige udgifter til rådgivning, arkæologi og timer til bygherre, lader de endelige samlede udgifter
derfor på 13.103.331,98 kr., hvilket er meget tæt på 11,5 gange referenceværdien. Det vurderes dog,
at fjernelsen af spærringen ved Bindslev Gl. Elværk har betydelig effekt, og det derfor er muligt at budgettet kan overstige kravet om maks. 1,5 gange referenceværdien ud fra nedenstående argumenter:
-

Der skabes faunapassage til 211 km opstrøms beliggende vandløb.
Hjørring Kommune har gennem de seneste år arbejdet intenst med vandløbsrestaureringer i
vandområder beliggende opstrøms Bindslev Elværk. Der er opnået tilskud til disse restaureringer via vandplanerne og vandområdeplanerne. Samlet set har Hjørring Kommune gennemført
følgende opstrøms Bindslev Elværk:
o Indsatser i 19 vandløb
o Fjernet 62 spærringer
o Lavet i alt 68 indsatser
o Lavet indsatser for i alt 3.824.461 kr.

Dette allerede gennemførte vandløbsforbedrende arbejde opstrøms Bindslev Elværk, er således et
godt argument for at indsatsen ved Bindslev Elværk bør gennemføres, selvom prisen overstiger 1,5
gange referenceværdien.
7.1.4

Tidsplan

Som udgangspunkt anbefales det, at anlægsarbejderne gennemføres i sommerhalvåret. Hermed gennemføres arbejderne i perioden med lavest vandføring i Uggerby Å.
Under forudsætning af at anlægsfasen udføres sammenhængende, vurderes projektet at kunne gennemføres på 6 måneder.
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