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1

Sammendrag

Formålet med dette notat er at beskrive og give økonomisk overslag på uddybning,
sedimentafvanding og -bortskaffelse i forbindelse med udvidelse af robanerne og
opgradering af rofaciliteterne på Bagsværd Sø.
Det vurderes, at der til den planlagte opgradering af robanerne i Bagsværd Sø skal
oprenses og bortskaffes ca. 1.000 m3 let forurenet sediment med et meget stort
vandindhold. Da bortskaffelsen afregnes efter vægt, vil det være økonomisk fordelagtigt at afvande sedimentet, så der ikke skal betales for at bortskaffe vand som
forurenet jord.
Den teknisk og økonomisk mest fordelagtige oprensnings- og afvandingsmetode
vurderes at være:

›
›
›

oprensning med suction cutter på flåde
pumpning af sedimentet til afvandingsplads i skoven
afvanding i geotekstilposer. Afvandingsmetoden er ny i Danmark (velkendt
internationalt) og har endnu kun været anvendt til én større oprensning. Resultatet var særdeles godt - projektprisen blev skåret ned til en tredjedel (Skanderborg Sorte Sø).

Opmudringsmaskinen er relativt lille, da flåden skal kunne være på en blokvogn.
Støjniveauet under drift er lavt og er normalt ikke hørligt på 100 m afstand. Der vil
ligge en flydeledning på 20-30 cm i diameter i vandoverfladen på bag flåden, ind
til land. Oprensningen ventes at tage op til 1 måned. Arbejdet kan ikke udføres
mens der er is på søen. Der er udpeget en egnet afvandingsplads i en lysning i Aldershvile Skov. Pladsen vil skulle bruges i 5-8 måneder inden retablering med
græs/buske.
Afvandingen kan gennemføres uden flokkuleringsmiddel, men med ekstraomkostninger til bortskaffelse af rejektvand. Den økonomisk mest fordelagtige løsning
kræver anvendelse af flokkuleringsmiddel (polymer), hvilket har stoppet tidligere
forslag pga. udledningskrav til rejektvandet til søen. Det forventes fortsat, at der
ikke kan opnås udledningstilladelse til søen, såfremt der anvendes flokkuleringsmiddel. Resultaterne fra Sorte Sø indikerer ganske vist, at vandet har tilstrækkelig
god kvalitet til tilbageførsel til søen, for så vidt angår flokkuleringsmidlet, men
fosforindholdet forventes dog at kræve efterpolering af rejektvandet inden udledning (sandfilter og fosforfældning), hvilket er væsentligt dyrere end afledning til
rensningsanlæg.

.
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Efter afvanding ventes sedimentet at kunne genanvendes i anlægsprojekter eller
bortskaffes som let forurenet jord på KMCs Nordhavnsdepot.
For at optimere processen og opnå det optimale udbud vil der være både behov for
og økonomisk fordel i at udføre en række supplerende sedimentundersøgelser og
test. På baggrund af de tilgængelige data og erfaringspriserne fra Sorte Sø vurderes
den samlede oprensning, afvanding og bortskaffelse af sedimenterne at kunne gennemføres for mellem 3.290.000 og 7.120.000 kr. ekskl. moms. Dette indbefatter
ikke indhentelse af myndighedstilladelser, herunder evt. VVM-vurdering etc.
På basis af de nedenstående data og vurderinger er der beregnet økonomisk overslag for sedimenthåndteringen i forbindelse med udvidelsen af robanerne.
Tabel 1.1

Økonomisk overslag på sedimenthåndtering af ca. 1.000 m3 sediment i forbindelse med opgradering af banerne. Alle beløb er afrundet til nærmeste 10.000
kr. og er ekskl. moms.

Med flokkule‐
ringsmiddel, afled‐
ning af vand til
kloak
(DKK)

Uden flokkule‐
ringsmiddel, af‐
ledning af vand til
kloak
(DKK)

Uden flokkule‐
ringsmiddel, af‐
ledning af vand til
sø
( DKK)

150‐250.000

120‐200.000

120‐200.000

1.890.000

2.170.000

2.170.000

Poser

80.000

100.000

100.000

Oprensning

80.000

80.000

80.000

Drift af afvanding

270.000

350.000

350.000

Vandbehandling/
afledning**

70.000

60.000

2.650.000

Bortskaffelse,
sediment***

60.000

80.000

80.000

Bygherrerådgivning*

390‐400.000

440‐460.000

820‐840.000

Uforudseelige
udgifter****

300‐310.000

340‐350.000

640‐650.000

3.290‐3.410.000

3.740‐3.850.000

7.010‐7.120.000

Aktivitet

Forundersøgelser
Anlægsomkostninger

I alt interval
*:

Ekskl. VVM og myndighedstilladelser, 15 % af øvrige.

**:

Afledning til sø = efterbehandling inkl. leje af Actiflo‐anlæg i 6 mdr.

***:

Til Nordhavnsdepot ‐ forventede priser baseret på jordklasse 2‐3.

****: 10 % af øvrige.

.
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2

Indledning

Formålet med dette notat er at beskrive og give økonomisk overslag på uddybning,
sedimentafvanding og -bortskaffelse i forbindelse med ændring af robanerne på
Bagsværd Sø. Denne øvelse er foretaget i forskellige variationer gentagne gange
over de sidste 15 år. Forskellen mellem de tidligere overslag og det nærværende er,
at:

›

›
›

der denne gang vurderes på banelayout til internationalt træningsniveau, hvilket i den vestlige ende kræver forlænget bane og en dybde på min. 2 m. Der
forventes et beskedent oprensningsbehov af materialer under vandlinjen (sedimenter) på ca. 1.000 m3.
sedimenterne foreslås afvandet ved ny teknologi (geotekstilposer)
afvandingen foreslås lokaliseret i lysning i Aldershvile Skov.

Notatet kan indgå i grundlag for en eventuel VVM- screening af projektet og i
planlægning af de supplerende undersøgelser, der vil være nødvendige for at udbyde og gennemføre uddybningen.

Figur 2.1

Fyldning af geotekstilposer, Sorte Sø, Skanderborg.

.
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3

Basisdata

3.1

Dybdeforhold

Grontmij|Carl Bro (Grontmij|Carl Bro, 2007) målte i 2007 vanddybder i målområdet (målemetoden ikke oplyst) og rapporterede, at der ikke var sket væsentlige ændringer i området i forhold til tidligere ekkolod-opmålinger i 1993 og 2005. DHI
opmålte i 2010 (DHI, 2010) hele rostadion med ekkolod og fandt ud for Regattapavillionen og målområdet generelt samme dybder som i 2007, varierende fra ca.
1,2 m til 2 m i selve banerne og mindre dybder i bremseområdet.
Der lader dermed ikke til at være væsentlige ændringer i dybden i målområdet over
18 år. DHI har i 2005 (DHI, 2005) teoretisk beregnet en sedimentationsrate på 1 m
pr. 40 år i robanernes ender, hvilket de målte data dog ikke understøtter. De stabile
dybder tyder på, at enten er sedimentationsraten overestimeret, eller at der i målområdet forekommer bølgehøjder eller strømstyrker, der løbende kan resuspendere
og fjerne de bundfældede sedimentmængder. De resuspenderede sedimentmængder
vil bundfældes i søens dybere og mere rolige områder.
Der er observeret stigende bevoksning med undervands- og flydevegetation i målområdet i de senere år, hvilket på sigt vil kunne øge sedimentationsraten i området
ved at øge strøm- og bølgelæet. Der må generelt forventes undervands- og flydevegetation i områder med mindre end 1-1,5 m vanddybde.
DHIs måling fra 2010 (kortbilag 1 - Dybdeforhold i eksisterende robaner) er
foretaget som en ekkolodsmåling og har målt dybden til toppen af sedimentet.
Robanerne skal have en minimal dybde på 2 m til fast bund for at kunne tilbyde
gode træningsforhold. Ved dybder under 2 m bliver bådene påvirket af refleksioner
af trykbølgen fra stævnen. Det bløde sediment på toppen har dog ingen betydning
for refleksionerne, hvorfor fokus er på den faste bund.
COWI har derfor i 2013 udført en række målinger for at fastslå dybden til søens
faste bund (kortbilag 2 - Dybder til fast grund i robanerne). Målingerne er foretaget
af landmålerudstyret med en GPS og en stav med påmonteret specialbygget fod,
der sikrer, at staven kan gennemtrænge det bløde sediment, men ikke trænge ned
igennem den faste bund.

.
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3.2

Sedimentmængder og -sammensætning

3.2.1 Sedimentmængder
DHIs 2010-opmåling (kortbilag 1 - Dybdeforhold i eksisterende robaner) og COWIs 2013-opmåling (kortbilag 2 - Dybder til fast grund i robanerne) er sammen
anvendt til at anslå uddybningsbehovet.
Som det ses af kortbilag 2, er det kun et mindre område ved banens målstreg, der
kræver uddybning, for at banen kan leve op til ønsket om 2 m's dybde i robanerne.
Som anført på bilaget viser mængdeberegningen, at der skal fjernes omkring 322
m³ fast bund for at komme ned til 2 m's dybde. Ved at analysere forskellen på de to
målinger kan man finde sedimentlagets tykkelse og beregne mængden af sediment,
der skal fjernes, før man fjerner den faste bund. Resultatet bliver, at der skal fjernes
omkring 350 m³ sediment. I alt skal der således fjernes minimum 672 m³ materiale
fra søens bund. Da disse beregninger kan være behæf-tet med noget usikkerhed, er
tallet derfor rundet op, så der regnes med i alt at fjerne 1.000 m³ søbund.
Beregninger af volumen af afgravet jord og opsuget søbund bygger på følgende
forudsætninger. Afgravning af jord (tør) foretages til eksisterende søkant og 1 m
lige ned. Afgravning foretages på en måde, hvorpå jorden i videst muligt omfang
friholdes for søvand under gravearbejdet. Opsugning af mudder og fast søbund
foretages kun, hvor der er mindre end 2 m til fast bund og inden for rammerne af
det nye udlæg til de seks robaner. Det er i den forbindelse forudsat, at der ikke er
behov for opsugning i målområdets afløbszone.
Materialer, der i dag ligger på land men under søens vandspejl, forventes således
opgravet "tørt" og håndteret som almindelig jord. Disse jordmængder er derfor ikke
medtaget i beregninger og overslag vedr. sedimenterne.

3.2.2 Sedimentsammensætning
Der er over årene udført en række undersøgelser af sedimentsammensætningen i
Bagsværd Sø. Undersøgelserne er udført med forskellige metoder og specifikke
formål. De væsentligste er opsummeret herunder.
Hovedrapport "Forbedring af miljøet i Bagsværd Sø og overholdelse af internationale krav til robaner", udarbejdet af Carl Bro as, april 1999.
(siderne 25-30 af 51). Data er fra 1998.
Rapport "Oprensning af Bagsværd Sø - Vurdering af tekniske løsningsforslag til
afvanding af sediment" udarbejdet af DHI, marts 2004 omtaler dataene fra hovedrapporten fra april 1999 lidt mere detaljeret på nogle punkter. Disse er indbygget i
nedenstående.
Kornstørrelsesfordeling – geologiske lag

Det fremgår, at det kulturpåvirkede sediment er domineret af gytje. Herunder består sedimentet primært af tørv, men langs søens bredder er der dog en del prøver,
hvor laget under søsedimentet består af sand, sten eller ler. Det skal bemærkes, at

.
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rapporten omhandler oprensning af hele søen, og ikke kun området med robaner,
og der omtales en kulturpåvirket sedimentmængde på ca. 400.000 m3.
Der er foretaget en geoteknisk undersøgelse af den afvandede sedimentkage fra
pilotforsøgene i august 2002 ("Pilotforsøg med mekanisk afvanding af sediment fra
Bagsværd Sø". Der blev anvendt mudcat, centrifuge og AVC-filtrationscontainer).
Af denne fremgår følgende karakteristik:

›
›
›
›

Organisk stof:
Ler:
Silt:
Sand:

42 % af TS
14 % af TS
37 % af TS
7 % af TS.

Tørstof

I den øverste del af sedimentet er tørstofindholdet på 4-5%. Herefter stiger tørstofindholdet til at være omkring 8 % i 30-40 cm dybden. I dybder større end 40 cm
kan tørstofindholdet variere fra 8 % og opefter, afhængig af aflejret sedimenttype.
Tørstofindholdet stiger med sedimentdybden. Det mængdevægtede, gennemsnitlige
tørstofindhold for det kulturpåvirkede sediment er ca. 6 %.

Glødetab

Indholdet af organisk stof i tørstoffet er ca. 40 % og er relativt konstant i hele dybden.

Total P

Af hovedrapporten fremgår, at indholdet af fosfor i gytjen aftager jævnt med dybden ned til det lag, hvor skiftet fra kulturpåvirket sediment til upåvirket søsediment sker, for derefter at holde sig konstant. Indholdet af Total P i de øverste 10
cm varierer mellem 0,12 til 0,2 % af TS (1,2-2 g TP/kg TS) for at aftage til ca. 0,08
% i søgytjen. Skiftet fra kulturpåvirket sediment til oprindeligt søsediment finder
sted i ca. 25 cm's dybde.
Data tyder på, at en stor del af det ophobede fosfor fra spildevandstilledningerne er
ret mobilt og indgår i den biologiske omsætning i søen.

Tungmetaller

Der er udtaget prøver af det kulturpåvirkede sediment på 15 stationer. Det gennemsnitlige indhold i dette sediment var:

›
›
›
›
›
›
›

Cadmium:
Kviksølv:
Bly:
Kobber:
Zink:
Krom:
Nikkel:

1,7
0,4
120
56
430
56
12

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS.

Gennemsnittets højeste forureningsklassificering skyldes cadmium, der svarer til
klasse 2 (letforurenet).
Der blev også udført koncentrationsprofil gennem sedimentsøjlen for to stationer.

.
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Kulbrinter

Der er kun, i to ud af fem prøver hvor der er målt kulbrinter, fundet indhold over
detektionsgrænsen for analysemetoden. Det kan ikke afgøres, om de fundne kulbrinter er af naturlig oprindelse, eller om de stammer fra spildevandsudledning.
Rapport "Københavns Amt, Bagsværd Sø 2004 - Opmåling og prøvetagning af sediment", udarbejdet af Hedeselskabet, februar 2005.
Der er udtaget sedimentprøver i tre dybdefraktioner på 18 stationer i og omkring
robanerne, 12 stationer umiddelbart uden for robaner samt på 10 stationer i resten
af bassinet (af sedimentets øvre 10 cm). I alt er der udtaget prøver på 40 stationer,
som, efter de er puljet, har resulteret i 34 prøver til analyse. På bilagskort i rapporten forefindes koordinater for prøveudtagningssteder (bilaget haves dog ikke af
COWI).
Der er analyseret for følgende parametre (analyseresultater og analyseblade findes i
rapporten):

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Tørstof
Glødetab
Kulbrinter (C5-C10, C10-C25, C25-C35, Sum C5-C35)
PAH'er (naphtalen, benz(a)pyren, dibenz(a,h)anthracen, Sum PAH'er)
Tungmetaller (bly, cadmium, krom, kobber, nikkel, zink og kviksølv)
Total jern
Total P
Total N
Ammonium-N
Textur.

Der er foretaget en tentativ vurdering af sammensætningen. Indholdet af tørstof og
glødetab varierer med placering og dybde i de udtagne sedimentprøver. Som middelværdi indeholder sedimentet ca. 9 % tørstof med et glødetab på 35 % af TS.
Der er fundet stor variation i indhold af kulbrinter og særligt tungmetaller.
Klassificeret efter Jordplan Sjælland ses flere enkeltprøver at falde i klasse 3 pga.
relativt høje koncentrationer af cadmium og bly, mens størstedelen af prøverne falder i klasse 4 pga. kulbrintekoncentrationer. Analyselaboratoriet har dog beskrevet
på analysebladene, at de fundne kulbrinter kan være af naturlig oprindelse.
Slutrapport "Undersøgelse af bundfældningsegenskaber og overløbsvandkvalitet
for sediment fra Bagsværd Sø", udarbejdet af DHI for Københavns Amt, august
2005.
Der blev i maj 2005 udtaget fem sedimentprøver fra midt i robanerne ved afstandsmærkerne 1.550 m, 1.650 m, 1.750 m, 1.850 m og 1.950 m - den sidste ligger inden
for det planlagte oprensningsområde. Der forefindes koordinater for prøveudtagningsstederne. Sedimentet er udtaget i den naturlige tilstand og vurderes at inde-

.
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holde sediment fra de øverste 50-75 cm af sedimentlaget. Til forsøgene er udtaget
omkring 200 liter søvand til fortynding af sedimentet.
Partikelstørrelser i
sediment

90 % af sedimentpartiklerne har en diameter på 20-35 m, dvs. silt.

Tørstof og glødetab

Indholdet af tørstof og organisk stof af tørstof stemmer overens med de tidligere
undersøgelser fra 1998.

Stofindhold i sediment

Der er i de fem sedimentprøver analyseret for en række stoffer:

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

TS:
5,73-6,88 %
Glødetab:
34,3-43 % af TS
Total-N:
21,3-24,6 g TN/kg TS
Ammonium-N:
260-530 mg/kg TS
Total-P:
720-940 mg/kg TS
Bly:
78-130 mg/kg TS
Cadmium:
0,95-2,1 mg/kg TS
Total Krom:
9,4-14 mg/kg TS
Total jern:
15-23,1 g/kg TS
Kobber:
28-46
mg/kg TS
Benzen:
<0,1 mg/kg TS
C6-C10:
<2 mg/kg TS
C10-C25:
150-410 mg/kg TS
C25-C35:
89-200 mg/kg TS
Total kulbrinter (sum):
240-610 mg/kg TS
Benz(a)pyren:
0,23-0,52 mg/kg TS
Dibenzo(a,h)anthracen: <0,01-1,6 mg/kg TS.

Tungmetalkoncentrationerne indikerer, at både cadmium og krom er bundet hårdt
til sedimentet. Derimod synes både bly og kobber at være relativt mobile. Bly synes dog at være knyttet til kolloide partikler (sandsynligvis ler), mens kobber primært er på opløst form.
Indholdet af kulbrinter varierer en del og indeholder udelukkende de langkædede
kulbrinter fra C10-C35, mens de flygtige kulbrinter ikke kan detekteres. Klassificeret som forurenet jord falder prøverne (kulbrinte) i gennemsnit i klasse 4.

3.2.3 Sammenfattende sedimentkarakteristik
Tørstof, densitet

.

De øverste 0,5 m af sedimentet er de fleste steder karakteriseret som meget blødt
mudder/gytje og vurderes gennemsnitligt at bestå af 50-75 % silt eller ler, 25-45 %
organisk materiale og 0-10 % sten/sand. På basis af de foreliggende data skønnes et
gennemsnitligt tørstofindhold på 8 % i de øverste 0,5 m. De underliggende lag er
meget lidt beskrevne, men må gennemsnitligt forventes at ligge højere. Til brug for
de efterfølgende beregninger skønnes lag mere end 0,5 m under eksisterende søbund at have et tørstofindhold på 12 % i gennemsnit.
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Densiteten kendes ikke, men skønnes at ligge meget tæt på 1 i det øverste lag og 510 % højere i det underliggende. Til brug for de efterfølgende beregninger ansættes
den gennemsnitlige densitet i de øverste 0,5 m til 1,05 og til 1,15 i de underliggende materialer.
Stofindhold i sediment

De tidligere målte forureningskoncentrationer i sedimenterne omfatter alle toplaget, men kun i begrænset omfang de underliggende materialer. Det er tidligere påvist, at det kulturpåvirkede lag i søen som helhed udgøres af de øverste ca. 25 cm,
der har tungmetalindhold svarende til jordklasse 3 og kulbrinteindhold op til klasse
4. Kulbrinterne er, så vidt vides, analyseret uden florisil oprensning, der muliggør
skelnen mellem naturligt forekommende og mineralsk olie baserede kulbrinter. Lag
under det kulturpåvirkede lag forventes at være uforurenede.
COWI vurderer, at såfremt fremtidige prøver analyseres efter florisil oprensning,
vil det være muligt at skelne mellem naturligt forekommende kulbrinter og derivater fra mineralsk olie. Det må forventes, at dette vil kunne nedsætte forureningsgraden betragteligt for de prøver, hvor kulbrinteindholdet betinger klassificeringen.
Se i øvrigt afsnit 4.4 om bortskaffelse af afvandet sediment.

3.3

Arealer til afvanding

Der forventes oprenset ca. 1.000 m3 sediment i forbindelse med opgraderingen af
robanerne. Sedimentet ventes på baggrund af ovenstående at have et gennemsnitligt tørstofindhold på 6-10 %. For at kunne lave en afvanding af denne sedimentmængde i geotekstilposer kræves ca.1.600-1.900 m2 afvandingsareal, afhængig af,
om der anvendes flokkuleringsmiddel eller ej. Pladsen vil skulle bruges i ca. 3-4
måneder for afvanding med flokkuleringsmiddel og i ca. 6-7 måneder, hvis flokkuleringsmiddel ikke anvendes. Efter anvendelsen kan arealet retableres og vende tilbage til sin tidligere anvendelse.
Tabel 3.1 Arealbehov og forventet driftstid for afvandingsplads ved hhv. anvendelse/ikke-anvendelse af flokkuleringsmiddel i afvandingen.

Skønnet areal‐
behov
Forventet
driftstid

Med flokkuleringsmiddel

Uden flokkuleringsmiddel

1.600 m²

1.900 m²

4‐5 måneder

7‐8 måneder

Et areal i lysning i Aldershvile Skov er udpeget som teknisk egnet til formålet.
Arealet er vist i nedenstående Figur 3.2. Hvor i lysningen anlægget placeres er ikke
kritisk, idet pladsen under alle omstændigheder skal planeres. Ud over at være ubebygget, er der tre tekniske fordele ved pladsen:

.
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.

›

Pladsen ligger tæt ved og ikke alt for højt over søens niveau. Det vil formodentligt være uproblematisk og uden væsentlige gener for naboer og områdets
brugere at føre pumpeledningen i land og op til pladsen i grøft eller lignende.

›

Fra pladsen er der gode muligheder for enten at tilbageføre rejektvand til Bagsværd Sø (hvis der ikke bruges flokkuleringsmiddel) eller til rensningsanlæg
(hvis der bruges flokkuleringsmiddel). Om tilbageføring til søen vil kunne tillades, hvis der ikke bruges flokkuleringsmiddel, afhænger af myndighedernes
krav til rejektvandskvaliteten samt den valgte teknik til efterpolering af rejektvandet. Der forventes krav om sandfilter samt muligvis fosforfældning. Der
forventes ikke krav til afledning af rejektvand til kloak/rensningsanlæg, da
flokkuleringsmiddel i forvejen benyttes på rensningsanlæg
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Figur 3.1

Lysning i Aldershvile Skov, der er udpeget som muligt afvandingsareal. Der er
indtegnet et 1.600 m2 areal for at give indtryk af afvandingsanlæggets forventede størrelse. Placeringen er ikke lagt fast.
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4

Oprensning, afvanding og bortskaffelse
af sedimenter

Der foreslås anvendt samme teknologi til afvanding af sedimentet, som med succes
blev anvendt første gang i Danmark ved oprensningen af Sorte Sø i Skanderborg. I
Skanderborg var metoden hovedårsagen til, at oprensningen blev gennemført for
ca. 1/3 af prisen i forhold til anden mekanisk afvanding. Principopstillingen er vist
i Figur 4.1 og beskrives mere detaljeret herunder.
Sedimentet optages ved hjælp af en cuttersuger eller lignende, der fræser eller høvler sedimentet ned til den ønskede dybde, suger det opslemmede sediment op og
derefter pumper det til land i en stor flydeledning på 20-30 cm i diameter. Både
flådens placering og afgravningsdybden er GPS-styret. Flåden kan bevæges enten
ved flydereb udlagt i et Y, som vist i Figur 4.1, eller ved egen kraft ved hjælp af
støtteben. Pumpeafstanden vil ikke være noget problem på Bagsværd Sø. Oprensningstiden må forventes at være i størrelsesordenen 1 måned eller mindre. Arbejdet
kan ikke udføres, hvis der er is på søen.
Når sedimentet kommer frem til pladsen, iblandes polymeren (også kaldet flokkuleringsmiddel) direkte ind i røret ved hjælp af en computerstyret doseringsenhed,
der løbende måler tørstofindholdet i det pumpede materiale og derved sikrer den
optimale dosering af polymer.
Polymeren binder sedimentet sammen i op til centimeterstore klumper (kaldet
flokke), der umiddelbart bundfælder. Sedimentet fortsætter derefter til et fordelerbygværk eller manifold, der gør det muligt at fylde flere poser ad gangen, hvilket
optimerer både driften og udnyttelsen af posernes kapacitet. Afvandingspladsen er
et jordbassin med 1-1½ m høje kanter. Hele bassinet er beklædt med sammensvejset, tæt lossepladsmembran (se Figur 4.2).

.
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Figur 4.1

Principopstilling for oprensning med cuttersuger, ilandpumpning af sediment, tilsætning af polymer, afvanding
i geotekstilsposer og bortledning af rejektvand. For Bagsværd Sø forventes rejektvandet bortledet til
rensningsanlæg eller alternativt renset for fosfor inden tilbageledning til søen. Afvandingstiden forventes at
være på 3-6 måneder. Tegning: Jens Vox.

Figur 4.2. Opbygning af afvandingsplads med sammensvejset, tæt plastmembran.

.
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Fra manifolden ledes sedimentet i brandslanger ind i geotekstilposerne. Poserne
består af vævet kunststof med meget stor vandledningsevne, op til ca. 1.000 liter
pr. m2 pr. minut. Poserne sys efter mål - typisk størrelse vil være 30-100 m lange,
7-13 m brede og 3 m høje med et rumfang på 300-1.000 m3 eller mere. I poserne
presses flokkene ud mod væggen og danner en filterkage, der filtrerer mere effektivt end poserne selv.
Vandet (kaldet rejektvand) passerer ud gennem filterkage og pose og opfanges i
afvandingsbassinet. Når polymer og sediment passer sammen, er rejektvandet helt
klart med meget lille indhold af partikulært materiale. Afhængig af kvaliteten af
rejektvandet og udledningskravene kan vandet så enten ledes til rensningsanlæg
eller tilbage til søen. Såfremt der er behov for det, kan rejektvandet efterrenses
(kaldet efterpolering) inden tilbageledning til søen. Efterpolering kan omfatte f.eks.
sandfilter og fosforfældning, fuldstændig som i et rensningsanlæg.
Efter endt fyldning ligger poserne og fortsætter afdræningen, indtil tørstofindholdet
i sedimentet ikke stiger mere. Afvandingen forventes at tage ca. 3 måneder, hvis
flokkuleringsmiddel anvendes og ca. 6 måneder, hvis det ikke anvendes. Derefter
sprættes poserne op, tømmes og det afvandede sediment bortskaffes til genanvendelse, jordrensning eller deponering. Geotekstilposerne og membranen bortskaffes
til afbrænding eller evt. genbrug. Pladsen kan derefter retableres og tilsås.

4.1

Behov for supplerende undersøgelser

Baseret på erfaringerne fra Sorte Sø, vil der være behov for - og økonomisk fordel i
- at gennemføre detaljerede forundersøgelser. Derudover kræves afklaring på en
række basale, anlægstekniske spørgsmål.

4.1.1 Undersøgelser:
› Detaljeret beskrivelse af det sediment, der skal oprenses - både det øverste
mudder, samt især det underliggende materiale, hvor der ikke foreligger eksisterende data. Disse materialer har forskellige sammensætninger og tørstofindhold og reagerer ikke nødvendigvis på samme måde på flokkuleringsmidler, der bl.a. er ret følsomme for ændringer i sedimenternes elektriske ladning.
Det øvre mudderlag forventes at være relativt ensartet, men der vil være behov
for at kortlægge de underliggende jordtyper og beskrive dem præcist med
kornstørrelsesfordelinger m.m. En del af de eksisterende data kan genanvendes, men der forventes at være behov for geologiske og kemiske undersøgelser
for mellem 75.000 og 125.000 kr.

›

.

Flokkulenttest: der skal gennemføres såkaldte JAR-laboratorietest på alle de
fundne sedimenttyper for at finde den eller de polymerer, der fungerer bedst
på lige netop disse sedimenter. Der testes typisk op til fem-ti polymertyper,
men det vides ikke pt., hvor mange sedimenttyper oprensningen indeholder.
Der forventes at være behov for test for omkring 30-50.000 kr. Dette bortfalder, såfrem der ikke skal anvendes flokkuleringsmiddel.
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›

Afvandingspladsen og adgangsvejen til pladsen vil være udsat for en del tryk
fra både poserne og lastbiler/gravemaskine under tømningen. Der vil være behov for en mindre geoteknisk undersøgelse af pladsen og en registrering af
vejtilstanden ud til Bagsværdvej inden opstart af anlægsarbejderne, af hensyn
til evt. vejskader under projektet. Dette forventes at kunne gennemføres for
40-75.000 kr.

Sammenlagt forventes behov for forundersøgelser for ca. 115-250.000 kr. ekskl.
moms.

4.2

Oprensning/uddybning

Sedimentet optages ved hjælp af en cuttersuger eller lignende, der fræser eller høvler sedimentet til den ønskede dybde og samtidigt suger det opslemmede sediment
op. Der findes forskellige typer baseret på enten fræsehoved (cutter) eller en
vandret snegl (Auger-typer), som kan sænkes ned til den ønskede dybde.
Maskinerne er relativt små, da flåden skal kunne være på en blokvogn. Støjniveauet under drift er lavt og er normalt ikke hørligt på 100 m's afstand.
Både flådens placering og afgravningsdybden er GPS-styret og ved hjælp af en
digital model over bunden (eksisterer allerede for det meste af baneområdet) sikres,
at der bliver afgravet til den ønskede dybde og ikke mere. Det er væsentligt ikke at
grave for dybt, da mængden af både rejektvand og sediment til bortskaffelse derved
stiger, hvilket er en unødvendig ekstraomkostning. Dette har også betydning ved
valg af størrelse på maskinen. Hvis der skal tages relativt tynde lag, vil en stor maskine med stort cutterhovede tage relativt mere vand med, hvilket fordyrer projektet. Det er muligt at opnå en præcision på 2-4 cm i højden. Flåden kan bevæges
enten ved flydereb udlagt i et Y, som vist i Figur 4.1 eller ved egen kraft ved hjælp
af støtteben og motor. På grund af den store rekreative anvendelse af søen vil det
formodentlig være en fordel at undgå flydereb.

.
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Figur 4.3

Suction cutter-maskine på Sorte Sø. Bemærk den beskedne maskinstørrelse
samt flydeledning bag maskinen – skal afmærkes på søer med sejlads.

Uanset sedimentets tørstofindhold in-situ (kendt 6- 9 % i mudderet, ukendt men
formodentligt 10-25 % i de underliggende materialer), vil det blive opslemmet af
optagningen, typisk til tørstofindhold på 3-5 %. Derefter pumpes det til land i en
stor flydeledning på 20-30 cm i diameter. Denne flydeledning skal på Bagsværd Sø
være klart afmærket for at undgå påsejling af søens mange rekreative brugere. Oprensningstiden må forventes at være i størrelsesordenen ca. 1 måned med arbejdet
begrænset til dagtimerne og på hverdage. Kraftigt frostvejr og is på søen vil dog
standse arbejdet totalt, hvorfor sommeroprensning anbefales. Ved vinteroprensning
må påregnes risiko for forsinkelse på grund af is.

4.3

Afvanding af sedimenter

Det oppumpede sediment fra oprensningsmaskinellet skal ledes gennem et fordelerbygværk/manifold for fordeling til de enkelte geotekstilposer. Umiddelbart inden manifolden tilsættes polymer in-line for at forbedre afvandingsprocessen. Dosering af polymer sker automatisk ved hjælp af måleudstyr (TS % og sedimentflow). Der er direkte forbindelse fra måleenhederne til flåden, så pumpningen kan
stoppes eller ændres hurtigt, hvis flow eller tørstof ændrer sig. Hvis flow f.eks.
stopper, er der brud på ledningen og pumpen skal stoppes øjeblikkeligt.
Geotekstiler har meget stor vandafledningsevne. Den geotekstil, der blev anvendt i
Sorte Sø-projektet, kan dræne op til 960 l/m2/min. Metoden muliggør derfor effektiv udnyttelse af den tilgængelige pumpekapacitet på oprensningsmaskinellet, hvil-

.
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ket giver en hurtigere og billigere oprensning. Det er dog klart en driftsfordel med
så mange poser som muligt i gang ad gangen. Poserne fyldes nemlig af flere omgange for fuldt ud at udnytte hele kapaciteten i den enkelte pose. Spildtiden minimeres og posernes kapacitet maksimeres, hvis der hele tiden er mulighed for at
flytte slanger til en anden pose.

Figur 4.4

Sorte Sø: poser under opfyldning. Ved at slå på poserne (eller køre med lille
pladevibrator) fremskyndes afvandingen, og udnyttelsen af posernes kapacitet
optimeres.

Rejektvandet skal løbende bortledes fra afvandingspladsen, der kun har kapacitet
til at holde få timers indpumpning fra flåden. Der må ikke forekomme overskylning af volden omkring pladsen, idet man så risikerer digebrud. Afhængig af kvaliteten af rejektvandet og udledningskravene kan det enten ledes til rensningsanlæg
eller tilbage til søen. Såfremt der er behov for det, kan rejektvandet efterrenses
(kaldet efterpolering) inden tilbageledning til søen. Efterpolering kan omfatte f.eks.
sandfilter og fosforfældning, fuldstændig som i et rensningsanlæg.
Den første afvanding er meget hurtig, når der anvendes flokkuleringsmiddel - på
Sorte Sø bortledtes 75 % af det indpumpede volumen inden for 24 timer. Derefter
går processen langsommere og langsommere. Såfremt der ikke anvendes flokkuleringsmiddel, bortledes vandet væsentligt langsommere, hvilket medfører, at poserne kun kan fyldes langsommere og der kræves flere poser for at kunne modtage det
indpumpede materiale.
Tørstofindholdet måles månedligt, efter at indpumpningen er afsluttet. Når afvandingen er gået i stå, sprættes poserne op, og det afvandede sediment bortskaffes til
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genanvendelse, jordrensning eller deponering. Det forventes at der kan opnås tørstofindhold på 15 % uden flokkuleringsmiddel og 20 % med flokkuleringsmiddel.
Pladsen kan derefter retableres.
Det forventes, at anlæg af pladsen tager 1-2 uger, oprensningen kan gennemføres
på 1 måned og afvandingen på 3 måneder med flokkuleringsmiddel og 6 måneder
uden flokkuleringsmiddel, indtil tørstofindholdet i sedimentet ikke stiger mere. Retablering forventes at tage 1-2 uger. Pladsen ventes dermed realistisk at være i drift
i 5-8 måneder.

4.3.1 Landanlæg
Ud over selve afvandingspladsen skal der være mulighed for at søsætte pumpeflåden og lægge den til land til service. Disse to aktiviteter forventes ikke at kræve
særlige landanlæg og er ikke beskrevet yderligere.
Der er udpeget et areal i en lysning i Aldershvile Skov, hvor der kan foregå afvanding af det oprensede sediment – se Figur 3.2.
Der skal etableres og indrettes en afvandingsplads på det udpegede areal, hvilket i
hovedtræk omfatter følgende aktiviteter:

›
›
›
›
›
›

›

Etablering af mandskabsfaciliteter
Rydning af areal
Terrænregulering af pladsen og opbygning af volde omkring arealet for udlægning af geotekstilposer (jordarbejder)
Genanvendelse af overskydende jord fra terrænreguleringen til volde
Levering og opsætning af byggepladshegn med relevante skilte omkring afvandingspladsen
Levering og installering/etablering af tæt plastmembran, rejektvandsopsamlingssystem (ledningsanlæg, brøndarrangement, pumpe), geotekstilposer, fordelerbygværk for oppumpet sediment inkl. diverse ledningsanlæg og polymerdoseringsystem
Evt. frostsikring af polymer.

Forsyning til afvandingsprocessen - strøm og vand til polymeropspædning. (hvorfor er dette ikke en bullet??)
Terrænregulering og indretning af afvandingsudstyr udføres under hensyn til områdets arealstørrelse, geotekniske forhold, nødvendig volumen/kapacitet af geotekstilposer, polymerhåndtering og -anvendelse og rejektvandshåndtering m.v.
Til placering af geotekstilposerne skal etableres et "bassin" med tæt bund og omkransende volde. Der udlægges plastmembran (svarende til deponeringsanlæg) i
bunden og på skråninger. Den tætte bundmembran skal forhindre ud- og nedsivning af rejektvand og dermed hindre bortskylning/erosion af kantdiger og bund.

.
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Der skal etableres et afretningslag af sand (ikke skarpt) på 50 mm før lægning af
plastmembran. Se Figur 4.2 for illustration.
Afvandingsarealet skal være vandret, dog med en lille hældning (maksimalt ca.
1 %) for at hjælpe afledning af rejektvand langs bunden til rejektvandsbrønd. Der
installeres enten naturligt afløb, såfremt rejektvandet bortskaffes ned af bakke eller
en tank til opsamling af rejektvand, hvorfra det kan pumpes til enten offentlig kloak eller til in-situ rensning på arealet og tilbageledning til Bagsværd Sø.
Afvandingspladsen skal omkranses af volde. Voldene kan have forskelligt anlæg
på indvendig såvel som udvendig side samt i retninger. Voldene skal komprimeres,
således at voldene kan holde til vandtrykket, når der står vand op til voldkronen.
Der vurderes ikke at blive behov for, at jord skal flyttes fra matriklen under anlægsarbejderne - opgravet overjord fra afretning af pladsen anvendes til volde omkring anlægget og til retablering af oprindelig overflade efter projektets ophør.
Trafik til og fra afvandingsarealet kan ske ud til Frederiksborgvej enten via skovvej
(Ved Kobberdammene) uden beboelse eller via asfaltvej (Skovbrynet/Helmsvej)
med mange beboere.
Geotekstilposer

På baggrund af en overordnet vurdering skal der, ved en in-situ sedimentmængde
på ca. 1.000 m3, anvendes 4-6 geotekstilposer for hhv. afvanding med og uden
flokkuleringsmiddel. Posernes omtrentlige dimensioner er 13,7 x 30 meter (ikke
fyldt) og en omkreds på 27,4 meter.
Geotekstilposerne skal være af vævet polyester eller polypropylen. Der findes flere
fabrikater i Europa, og det er relevant at skaffe priser/data på flere forskellige typer. Ved optimalt posevalg kan anvendelsen af polymer minimeres.

Polymer

Hvis der skal anvendes flokkuleringsmiddel (polymer), skal der installeres polymerdoseringsenhed inkl. nødvendigt ledningsanlæg.
Polymeret skal opspædes til brugskoncentration inden dosering. Der skal derfor
etableres vandforsyning til polymeropblandingen, enten via vandtank eller vandledning. Der skal i alt anvendes 275-300 m3 vand.
Det er ikke på nuværende projektstadie muligt at bestemme den konkrete polymertype eller doseringen. Der bør således udføres supplerende undersøgelser, omfattende laboratorieforsøg (jar-test) til udvælgelse af de mest relevante polymertyper
og en hensigtsmæssig dosering.

Manifold

Der skal anvendes et fordelerbygværk/manifold med ventiler til fordeling og regulering af oppumpet sediment til geotekstilposer, således at oprensningen og fyldningen kan fortsætte, selv om der skal påfyldes i en anden geotekstilpose.
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Systemet skal monteres med en intern mekanisme, f.eks. en port, en butterflyventil,
kugleventil eller en klemmeventil, så entreprenøren kan regulere tilløbet til geotekstilposerne.
Rejektvandssystem

Der skal installeres et rejektvandssystem omfattende ledningsanlæg og opsamlingssump samt evt. brøndarrangement, pumpe og strøm.
Rejektvandet opsamles via bundmembranen, svag terræn-/bundhældning og den
opbyggede vold til direkte afløb (såfremt rejektvandet kan løbe ned af bakke til sø,
faskine eller kloak) eller opsamlingssump (såfremt der skal pumpes). Opsamlingssumpen (evt. uddybning i terræn) skal placeres inden for voldene.
På bundmembranen imellem geotekstilposerne skal der placeres drænledninger til
at afhjælpe transporten af rejektvand.

Der skal etableres et nedgravet brøndarrangement med pumpe og dæksel. Der skal
sørges for strømforsyning til pumpen.
Rejektvandet skal kunne løbe eller pumpes i tæt ledning til enten offentlig kloak
eller til in-situ rensning på arealet og udledning retur til Bagsværd Sø.

4.3.2 Håndtering af rejektvand
Rejektvandet fra afvandingen i geotekstilposer kan pumpes til enten offentlig kloak
eller til in-situ rensning af rejektvandet på arealet og tilbageledning til Bagsværd
Sø. Hvilken løsning der vælges afhænger af, hvad der kan opnås udledningstilladelse til.
Erfaringer fra Sorte Sø projektet:

Af Tabel 4.1 fremgår analyseresultater for urenset rejektvand fra Sorte Sø-projektet i 2009, hvor der også blev anvendt geotekstilposer og polymer til afvandingen.
Endvidere er angivet de foreslåede udlederkrav for udledning af rejektvand til Bagsværd Sø (DHI, Marts 2004). De foreslåede udlederkrav stammer oprindeligt fra et
Carl Bro-notat fra 1998, som er refereret til i DHI-rapport fra marts 2004 (Ref. 2).
Analyser af overløbsvandet fra bundfældningsforsøg (i slutrapporten om bundfældningsegenskaber og overløbsvandskvalitet af DHI, 2005) - svarende til en
blanding af vandfasen fra sedimentet og søvand fra Bagsværd Sø - er ligeledes angivet i tabellen til sammenligning.
Rejektvandsværdier for Sorte Sø-projektet og overløbsvandet, som overskrider foreslåede kravværdier for Bagsværd Sø-projektet, er markeret med fed skrift.
Derudover vil der være krav i henhold til bekendtgørelse nr. 1022 af 25/8-10 (Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet), bl.a. til forskellige PAH'er og kulbrinter. Eksempelvis er miljøkvalitetskravet for dibenzo(a,h)anthracen på 0,0014 µg/l
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(Bilag 2 i bek.), for naphtalen på 2,4 µg/l (bilag 3 i bek.) og for benzen på 10 µg/l
(Bilag 3 i bek.). Det bør også kontrolleres, at de ovennævnte udlederkrav for de
miljøfarlige stoffer i ref. 2 stemmer overens med nævnte bekendtgørelse.
Det skal bemærkes, at kravværdien for Total-P er meget lav. Den vil højst sandsynligt medføre behov for rejektvandsrensning ved fosforfældning. Koncentrationen af
Total-P i regnvand fra separat kloaksystem ligger typisk en 5 faktor højere end det
forventede krav.

.
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Tabel 4.1

Analyseresultater for rejektvand fra Sorte Sø-projektet i 2009 (geotekstilposer og polymer til afvanding) og
overløbsvandet fra bundfældningsforsøg i 2005 samt foreslåede kravværdier for rejektvand for oprensning af
Bagsværd Sø (citerede i ref. 2). Rejektvandsværdier for Sorte Sø-projektet og overløbsvandet, som overskrider
foreslåede kravværdier for Bagsværd Sø-projektet, er markeret med fed skrift.

Analyse

Metode

Enhed

Detektionsgrænse

Rejektvand
(geotekstilposer
og polymer til
afvanding)

Overløbsvand
fra bundfældningsforsøg
(DHI 2005)

Rejektvand (foreslåede kravværdier)
(Carl Bro 1998)

Sorte Sø

Bagsværd Sø

Bagsværd Sø

7,7-8,2

i.a.

6-9

9-97

30-44

20

1,7-6,8

1
1,5 (5)*

pH

DS 287:1978

pH

Suspenderede stoffer

DS/EN 872

mg/l

5

Ammonium-N

SM 17 udg. 4500

mg/l

0,005

0,52-1,6

Total-N

DS/ENI 11905aut

mg/l

0,05

1,9-5,9

3,6-11

Orthophosphat-P

SM 17 udg. 4500

mg/l

0,005

0,53-1

0,12-0,35

Total-P

DS/EN I 6878aut

mg/l

0,005

0,64-1,2

0,18-0,51

0,1

Sulfat

SM 17 udg. 4500

mg/l

0,5

23-35

i.a.

30

COD

ISO 15705

mg/l

5

28-190

46-72

mg/l

?

i.a.

0,28-0,7

2

mg/l

0,1

7,1-9,3

i.a.

6

0/00

?

i.a.

i.a.

2

Total jern
Iltindhold

DS/EN 25814

Salinitet
Olie (upolær fraktion)

DS/R 209M

Arsen (As)

mg/l

0,1

µg/l

?

0,1-9,4

i.a.

i.a.

i.a.

4

0,49-1,7

i.a.

160

Nikkel (Ni)

ISO17294m-ICPMS

µg/l

0,03

Bly (Pb)

ISO17294m-ICPMS

µg/l

0,025

<0,025-5,2

4-10

3,2

Cadmium (Cd)

ISO17294m-ICPMS

µg/l

0,004

<0,004-0,086

<0,1-0,11

5

Chrom (Cr)

ISO17294m-ICPMS

µg/l

0,04

<0,04-0,85

<2

10

Kobber (Cu)

ISO17294m-ICPMS

µg/l

0,04

0,17-46

3,5-7

1

Kviksølv (Hg)

EN1483AFSco.vap

ug/l

5

<5,0-14,1

i.a.

1

Zink (Zn)

ISO17294m-ICPMS

µg/l

0,5

5,6-41

i.a.

110

Acrylonitril

P&T GC/MS

µg/l

0,03

<0,03

i.a.

1

Acrylamid

LC-MS/MS

µg/l

0,02

<0,02-0,19

i.a.

1

Acrolein

SPME-GC-MS

µg/l

1

<1,0

i.a.

0,01

µg/l

?

Bortfaldt (i.a.)

i.a.

3

Acrylsyre**

i.a.

Ikke analyseret.

*

Det er af Københavns Amt tilkendegivet, at grænseværdien for Total‐N på 5 mg/l vil være acceptabel, under forudsætning af at
ammoniumkravet overholdes.

**

Bortfaldt, da analysemetode ikke kunne udvikles af laboratorium til så lav detektionsgrænse som påkrævet for at måle

?

Ikke oplyst.

koncentrationsniveauer angivet for Bagsværd Sø.

I Sorte Sø-projektet blev anvendt en kationisk højmolekylær polymer, Bofloc 0601 YF, som er oliebaseret og med en rest acrylamidmonomer-indhold på under
0,1 % (vægt). Den anvendes også på mange offentlige renseanlæg til afvanding af
spildevandsslam. Under normal drift var rejektvandet fra poserne klart og med lavt
indhold af både suspenderet stof og forureningskomponenter. Analyseresultater for

.
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rejektvandet under normal drift viser, at rejektvandskvaliteten stort set er i samme
størrelsesorden som regnvand i separat kloaksystem. Under normal drift har det
ikke været muligt at detektere nogen af de tre undersøgte acrylamid-monomerer i
rejektvandet (acrylamid, acrolein og acrylonitril) - selv ikke med de anvendte meget lave detektionsgrænser på 0,02 -1 µg/l. To analysemetoder måtte specialudvikles for de lave detektionsgrænser, men for den fjerde monomer, acrylsyre, lykkedes
det ikke analyselaboratoriet at udvikle en analysemetode (se ** i Tabel 4.1).
En analyse af rejektvandet fra Sorte Sø-projektet under en episode, hvor sedimentet
skiftede fra mudder til sand, viser klart dårligere vandkvalitet end under normal
drift og acrylamid-monomer kom op over detektionsgrænsen i rejektvandet. Værdien var dog stadig langt under det forslåede krav til Bagsværd Sø på 1 g/l. I alt
var der tre episoder med anderledes sediment og dårlig rejektvandskvalitet - og kun
på disse tre dage synligt dårlig kvalitet. Samlet varighed af episoderne var på i alt
tre dage ud af de i alt knap 90 pumpedage. På Sorte Sø er der derfor en god sammenhæng mellem rejektvandets visuelle kvalitet og den målte kvalitet. Analyserne
tyder på, at rejektvandets udseende eller in-line turbiditetsmåling muligvis kan
bruges som praktisk styreparameter for rejektvandskvaliteten.
Estimeret rejektvandsmængde

Rejektvandsmængden forventes at blive på ca. 2.900 m3 med anvendelse af flokkuleringsmiddel og ca. 2.700 m3 uden flokkuleringsmiddel.
Udledning til offentlig kloak

Ved udledning til det offentlige kloaksystem skal der betales vandafledningsbidrag.
I Gladsaxe Kommune er vandafledningsbidraget i 2013 på ca. 29 kr./m3 inkl.
moms, 23,2 kr./m3 ekskl. moms.
Den samlede rejektvandsmængde estimeres på mellem 2.700-2.900 m3 - se Tabel
4.2 herunder. Der er mest rejektvand, hvis flokkuleringsmiddel anvendes, hvilket
afspejler effektivitesforøgelsen i afvandingen ved anvendelse af flokkuleringsmiddel.
Rejektvandsrensning inden returledning til Bagsværd Sø (efterpolering)

Det skal bemærkes, at sammensætningen af rejektvandet fra afvandingen af sediment fra Bagsværd Sø, herunder specielt indholdet af fosfor og kvælstof samt
tungmetaller, vil afhænge af stofindholdet i in-situ sedimentet. Derudover er kravene til rejektvandskvaliteten endnu ikke formuleret fra myndighedernes side. Der er
aldrig blevet givet formel udledningstilladelse til de tidligere foreslåede oprensninger - og dermed heller ikke formaliseret et udledningskrav. De forventede krav baseres derfor på tidligere foreslåede værdier for tilbageledning til Bagsværd Sø.
Hvis udlederkravene bliver som de foreslåede i Tabel 4.1 og rejektvandssammensætningen som i Sorte Sø-projektet, vil der under normale, velfungerende driftsforhold for oprensningen og afvandingen kun være overskridelse for Total-P, sulfat og
iltindhold (men det vil som nævnt afhænge af både søvandets og sedimentets forureningsindhold). Ved unormale driftsforhold f.eks. forårsaget af skift i sedimentty-
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pe, vil der udover de ovennævnte parametre desuden også forekomme overskridelser for suspenderet stof, Total N, bly og kobber. Under både normale og unormale
driftssituationer overholdes de foreslåede krav til polymerstoffer (acrylamid, acrolein og acrylonitril) med stor margin.
In-situ rensning af rejektvand kan således - afhængig af konkrete udlederkrav til
stofindhold (jf. ref. 2) samt sammensætning og homogenitet af sediment - bestå af
en fosforfældning med fældningskemikalie i en bundfældningstank eller evt. en
finfiltreringsteknologi kombineret med en fosforfældning ved tilsætning af fældningskemikalie.
Den ønskede effekt kan sandsynligvis opnås med et sandfilteranlæg eller filterdugsanlæg med flere enheder for at sikre tilstrækkelig kapacitet.
Der findes forskellige fabrikater af sandfilterløsninger med kontaktfiltrering, bl.a.
Omegasandfilter (kap. op til 70 m3/h - flere kan sættes i parallel drift - EnviDan
Service har mobilt pilotanlæg) eller Dynasandfilter (kap. ca. 40 m3/h (flere kan sættes i parallel drift)- Purac A/S). Tilsætning af fældningskemikalie kan ske efterfølgende, hvis ikke det af driftsmæssige årsager kan gennemføres før sandfilteret. Et
alternativ til sandfiltrering kunne være et fiberfilteranlæg, som 3FM (Flexible Fibre
Filter Module) med tilsætning af fældningskemikalie til fosforreduktion. Øvrige
alternativer kunne være AVC fra Simon Moos (ca. 30 m3/h anvendt til pilotforsøg
som filtreringsløsning for rejektvand fra centrifuge) og Actiflo fra Krüger samt
skivefilter (evt. fra Hydrotech). Der er i beregningerne i afsnit 5 anvendt erfaringspriser på et Actiflo-anlæg.
Renseeffektiviteten for polymerstoffer kendes ikke for de nævnte teknologier. En
reduktion af suspenderet stof og fosfor vil også medføre en reduktion af tungmetaller.
Det vil være nødvendigt at etablere en rejektvandstank for udligning og konstant
tilledning til renseteknologien.
På baggrund af rejektvandskvaliteten fra Sorte Sø-oprensningen vurderes det overordnet at være sandsynligt, at rejektvandskvaliteten fsva. polymer vil være tilstrækkelig god til at opfylde de tidligere foreslåede udledningskrav. Såfremt rensning
bliver krævet med baggrund i disse krav, forventes det primært udløst af rejektvandets fosforindhold.
Der er imidlertid væsentlig opmærksomhed omkring polymer-rester og det er muligt, at der ikke vil kunne opnås udledningstilladelse, såfremt der anvendes flokkuleringsmiddel. I så fald kan rejektvandet uden problemer bortledes til rensningsanlæg - hvilket også vil være økonomisk fordelagtigt i forhold til rensning inden udledning til søen.

.
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4.4

Bortskaffelse af afvandet sediment

Ved indpumpningen vil sedimenterne i udstrakt grad opblandes i geotekstilposerne,
idet en pose typisk fyldes over 5-7 omgange og der løbende påfyldes et større antal
poser. Det vil derfor være gennemsnitskoncentrationer i det afvandede sediment,
der er relevante omkring de forventelige forureningskoncentrationer til bortskaffelse.
De tidligere målte forureningskoncentrationer i sedimenterne omfatter alle toplaget
(10-50 cm), men kun i begrænset omfang de underliggende materialer. Det er tidligere påvist, at det kulturpåvirkede lag i søen som helhed udgøres af de øverste ca.
25 cm, der har tungmetalindhold svarende til jordklasse 3 og kulbrinteindhold op
til klasse 4. Kulbrinterne er så vidt vides analyseret uden florisil oprensning, der
muliggør skelnen mellem naturligt forekommende og mineralsk oliebaserede kulbrinter.
Såfremt fremtidige prøver analyseres efter florisil oprensning, vil det være muligt
at skelne mellem naturligt forekommende kulbrinter og derivater fra mineralsk
olie. COWI vurderer, at det må forventes, at dette vil kunne nedsætte forureningsgraden betragteligt for de prøver, hvor kulbrinteindholdet betinger klassificeringen.
Derudover kan opblanding af det overliggende (forurenede) mudder med de underliggende (rene) materialer i poserne ikke undgås, hvilket vil sænke den gennemsnitlige forureningskoncentration. Det vurderes på denne baggrund, at det afvandede sediment højest vil have en gennemsnitlig forureningsklasse 2 (letforurenet)
eller mindre og kan bortskaffes som letforurenet jord. Det vurderes som usandsynligt, at sedimentet vil kunne anvendes til jordforbedring på landbrugsjord efter
Slambekendtgørelsens regler.
Bortskaffelse som forureningsklasse 2-3 jord koster 72 kr./ton på Kalvebod Miljø
Centers (KMC) Nordhavnsdepot. Depotet vil - ifølge oplysning fra KMC - i 2014
få sektion specielt til søsedimenter og kan derfor modtage bløde sedimenter med
meget stort organisk indhold, hvilket ellers kan være problematisk at finde modtagere til. Detaljerne i depotets godkendelse, for så vidt angår forureninger, ventes
forhandlet på plads med Miljøstyrelsen i 2014 og kendes derfor ikke p.t. med sikkerhed. Depotet ligger ca. 15 km fra afvandingspladsen og transport vurderes at
koste ca. 1 kr./ton/km = 15 kr./ton. Med et opnåeligt tørstofindhold på ca. 15-20 %
i det afvandede sediment (højest med flokkuleringsmiddel) og en forventet massefylde på ca. 1,1 forventes der ca. 550-730 tons afvandet sediment til deponering –
se Tabel 4.2 herunder.
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Tabel 4.2

Forventet afvandet tørstofindhold samt beregnede mængder afvandet sediment og rejektvand til bortskaffelse ved hhv. anvendelse/ikke-anvendelse af
flokkuleringsmiddel. Der er forudsat en forventet massefylde på 1,1 for det
afvandede sediment.
Med flokk. middel

Uden flokk. middel

Tørstof
(%)

Bortskaffelse
(tons)

Rejektvand
(m³)

Tørstof
(%)

Bortskaffelse
(tons)

Rejektvand
(m³)

20

550

2.859

15

730

2.691

4.5

Vandkvalitet i søen

FISA har krav til vandkvalitet for internationale stævner, men det vides ikke, om
der til træningssituationer er tilsvarende krav til vandkvaliteten i søen.
Bagsværd Sø er ikke udpeget som badesø og der er ifølge Gladsaxe Kommune derfor aldrig målt badevandskvalitet på søen. Den hygiejniske tilstand kendes derfor
ikke og vil i givet fald skulle dokumenteres ved undersøgelse.
Kvalitetskravene til badevand i DK (fra EUs badevandsdirektiv) er:
Tabel 4.3

Badevandskriterier(danske) baseret på EU's badevandsdirektiv og FISAs krav.

Parameter

Udmærket
kvalitet

Tilfredsstil‐
lende kvalitet

God kvalitet

Intestinale enterokok‐
ker (cfu/100 mL)

2001)

3302)

4001)

Escherichia coli
(cfu/100 mL)

5001)

9002)

10001)

1)

Ud fra en vurdering af 95‐ percentilen. Se direktivets Bilag 2

2)

Ud fra en vurdering af 90‐ percentilen. Se direktivets Bilag 2.

FISA‐krav

150

Oprensningen vil ikke have nogen som helst effekt på tallet for enterokokker eller
E. coli - disse kommer fra fugle og spildevandsudledning, ikke fra sedimentet.
Oprensningen vil under arbejdet kunne medvirke en mindre resuspension af bundmaterialer, der vil give forhøjet turbiditet (usigtbarhed) i vandet. Udstrækningen vil
erfaringsmæssigt være ret lokal og formodentlig begrænset til 10-50 m nedstrøms
fra flåden. Effekten er midlertidig og begrænset til ret få timer efter maskinens drift
ophører.
Resuspensionen vil også give anledning til en vis frigivelse af næringsstoffer fra
det ophvirvlede sediment. Disse næringsstoffer vil i et lille omfang kunne stimulere

.
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algevækst i en kort periode efter oprensningen, hvorefter effekten forsvinder. Det
er tvivlsomt, om effekten vil være observerbar i søen.
Efter arbejdets ophør vil oprensningen have en lille positiv effekt på vandkvaliteten, idet frigivelsen af fosfor fra de oprensede arealer vil falde fra det nuværende
niveau. Dette vil - alt andet lige - medvirke til en formindskelse af søens interne
fosforbelastning (fosforfrigivelse fra sedimentet). Det vurderes dog som usandsynligt, at denne formindskelse er stor nok til at medføre en synlig forbedring i vandkvaliteten, idet den synlige forbedring først optræder, når søen som helhed kommer
ned på en kritisk koncentration omkring 75-100 µg fosfor/liter i søvandet.

.
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5

Økonomisk overslag

På basis af de ovenstående data og vurderinger er der beregnet økonomisk overslag
for sedimenthåndteringen i forbindelse med udvidelsen af robanerne.
Tabel 5.1

Økonomisk overslag på sedimenthåndtering af ca. 1.000 m3 sediment i forbindelse med udviddelse af banerne. Alle beløb er afrundet til nærmeste 10.000 kr.

Aktivitet

Med flokkule‐
ringsmiddel, afled‐
ning af vand til klo‐
ak
(DKK)

Uden flokkule‐
ringsmiddel, af‐
ledning af vand til
kloak
(DKK)

Uden flokkule‐
ringsmiddel, af‐
ledning af vand til
sø
( DKK)

150-250.000

120-200.000

120-200.000

1.890.000

2.170.000

2.170.000

Poser

80.000

100.000

100.000

Oprensning

80.000

80.000

80.000

Drift af afvanding

270.000

350.000

350.000

Vandbehandling/
afledning**

70.000

60.000

2.650.000

Bortskaffelse,
sediment***

60.000

80.000

80.000

Bygherrerådgivning*

390‐400.000

440‐460.000

820‐840.000

Uforudseelige
udgifter****

300‐310.000

340‐350.000

640‐650.000

3.290 ‐3.410.000

3.740‐3.850.000

7.010‐7.120.000

Forundersøgelser
Anlægsomkostninger

I alt interval

.

*:

Ekskl. VVM og myndighedstilladelser, 15 % af øvrige.

**:

Afledning til sø = efterbehandling inkl. leje af Actiflo‐anlæg i 6 mdr.

***:

Til Nordhavnsdepot ‐ forventede priser baseret på jordklasse 2‐3.

****:

10 % af øvrige.
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OPGRADERING AF ROFACILITETERNE PÅ BAGSVÆRD SØ

1

Indledning

Gladsaxe Kommune ønsker at forbedre træningsfaciliteterne for roning, kano og
kajak på Bagsværd Sø, så Rostadion bliver en træningsfacilitet af international
standard. Formålet med dette notat er at beskrive hvilke natur- og fredningsmæssige forhold, der kan blive berørt i forbindelse med projektet, som medfører en udvidelse af robanerne på Bagsværd Sø. Endvidere beskrives projektets mulige konsekvenser i forhold til målsætningerne i Natura 2000-planer og vandplaner.

2

Resumé

›

I forbindelse med projektet vil der ske en landskabsbearbejdning, så søbredden får en mere naturlig udformning med færre dominerende tekniske anlæg,
end det er tilfældet i dag.

›

Ellesumpen ved Radiomarken og de gamle træer nær startområdet bliver ikke
berørt af projektet.

›

Der vil kunne foretages afgravning af brinkerne, fjernelse af rørsump og fældning af træer i målområdet uden negative konsekvenser for naturforhold.

›

Der vil skulle ryddes ca. 3000 m2 skov i forbindelse med projektet. Langt de
fleste af de træer, der fældes, er unge træer, og der er ingen rigtig gamle, hule
træer i målområdet. Dele af skovarealet (ca. 1300 m2) vil blive retableret ved
genplantning af bøg.

›

Projektet kommer ikke så tæt på Kobberdammene, at det vil påvirke naturforholdene i og omkring dammene.

›

Projektet berører ikke habitatområde nr. 123. Det vurderes, at opgradering af
rofaciliteterne ikke vil påvirke naturtyperne og arterne på udpegningsgrundlaget.

›

Generelt rummer hele området omkring Bagsværd Sø så mange potentielle
yngle- og rastesteder i form af gamle hule træer, at projektet ikke vil forringe
kvaliteten og udbuddet af yngle- og rastesteder for flagermus i området. Derfor vurderes det, at den økologiske funktionalitet for flagermusene vil kunne
opretholdes på samme niveau som hidtil.

›

Gennemførelse af projektet vurderes ikke at være i strid med formålet med
fredningen af Bagsværd Sø. Fredningskendelsen åbner mulighed for, at der
kan ske afgravning af glaciale lag i målområdet i forbindelse med en modernisering af rostadion. Før dette kan gennemføres, kræves godkendelse fra fredningsnævnet.

›

Projektet vil berøre fredningen af Radiomarken ved afgravning af den eksisterende bred ved robanernes start og ved fjernelse af det eksisterende bolværk.
Dette vil kræve en dispensation fra fredningen.
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3

Naturforhold ved Bagsværd Sø

3.1

Startområdet

3/14

Området gennemløbes af en sti, som mod syd afgrænses af ellesump. Mellem søen
og stien findes en græsrabat og en smal bræmme af lavtvoksende pil og rød-el. Vegetationen består af planter, som er typiske for næringsrig, fugtig bund. Her er også
forekomst af de invasive arter sildig gyldenris og japan-pileurt. Området fremstår
med et teknisk præg med en stejl lige afskåret brink med forfalden erosionssikring
mod søen.

Figur 3-1

Kort over den østlige ende af Bagsværd Sø med startområdet. Kortet viser
fredningen af Radiomarken og den gamle fredning af Nybropynten. Bagsværd
Sø fredningen er ikke vist på dette kort.
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I søens østlige ende er der forskellige tekniske anlæg som startbroer og et lille
dommertårn. Mod søen er der et bolværk af spuns med betonkant og ingen naturlig
søbred. Vegetationen består af græsplæne med enkelte gamle træer primært skørpil og rød-el, hvoraf enkelte kan have hulheder.

Figur 3-2 Østenden af Bagsværd Sø ved startområdet.

Vurdering

I forbindelse med projektet foreslås det at fjerne bolværket, udvide søen mod øst og
skabe en mere naturlig overgang mellem brink og vandflade. Ved dette indgreb
skal det sikres, at gamle træer bevares. Afværgeforanstaltninger i forbindelse med
eventuelle forekomster af flagermus er beskrevet nedenfor i afsnittet om bilag IVarter.
Det forventes, at ændringerne kan forbedre landskab og naturværdier i området,
idet der bliver en mere naturlig søbred langs søens østligste ende mod Nybrogård.
Der fældes ingen træer, og ellesumpen ved Radiomarken (markeret som §3beskyttet mose på Figur 3-1) bliver ikke berørt af projektet.

3.2

Målområdet

Området består af græsplæner omkring rostadion og stier. Mod syd og vest afgrænses området af løvskov. Brinkerne mod søen er meget stejle og bevoksede med et
krat af bl.a. rød-el, mirabel og spids-løn. Neden for brinken er der en relativt smal
bræmme af almindelige sumpplanter som tagrør, høj sødgræs, kær-star, søkogleaks, bredbladet dunhammer m.fl.
I hele vestenden af Bagsværd Sø inklusiv robanerne er der en kraftig vækst af rankegrøde, som primært består af aks-tusindblad. Forekomsten af vandplanterne kan
medføre farlige situationer for roerne, da årerne kan hænge fast i vegetationen.
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Figur 3-3
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Den vestlige ende af Bagsværd Sø ved Målområdet. Bagsværd Sø fredningen er
ikke vist på dette kort.
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Figur 3-4

Vestenden af Bagsværd sø ved målområdet.

De ældste dele af bevoksningen bag Rostadion består af bøg plantet i 1941. De fleste træer af andre arter er yngre dvs. max. 30-40 år. Skovbunden er en blanding af
bøgemor og bøgemuld med en vegetation, der ikke er rigtig typisk for nogen af
typerne. Skovbundsvegetationen er ret sparsom og består bl.a. af lund-rapgræs,
enblomstret flitteraks, miliegræs, alm. hundegræs, skov-star, bredbladet mangeløv
og skovmærke.

Figur 3-5

Bøgeskov bag dommertårnet ved Rostadion.
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Vurdering

Der vil kunne foretages afgravning af brinkerne, fjernelse af rørsump og fældning
af træer uden væsentlige negative konsekvenser for naturforhold. Vegetationen på
søbredden indeholder ikke sjældne arter eller plantesamfund. Der vil relativt hurtigt
etableres en naturlig vegetation, når flora og fauna genindvandrer efter anlægsfasen. Overskudsjord fra projektet vil blive fjernet fra området omkring søen, og køres til en af Gladsaxe Kommune anvist plads.
Der vil skulle ryddes ca. 3.000 m2 skov i forbindelse med projektet. Langt de fleste
af de træer, der fældes, er unge træer, og der er ingen rigtigt gamle, hule træer i
området. Dele af skovarealet (ca. 1.300 m2) vil blive retableret ved genplantning af
bøg.
Projektet kommer ikke så tæt på Kobberdammene, at det vil påvirke naturforholdene i og omkring disse. Der vil ikke ske fældning af træer eller forstyrrelser af vegetation og dyreliv nærmere end ca. 55 m fra bredden af den nærmeste dam.
Der findes et vandstandsende lerlag under dammene. Derfor vurderes det, at projektet med bortgravning af skrænterne bag tilskuerpladserne og dele af skoven, ikke vil påvirke de hydrogeologiske forhold. Ved udvidelse af Bagsværd Sø vil der
blive inddraget under 1 % af oplandet til dammene, og det vurderes, at dette ikke
vil påvirke vandstanden i Kobberdammene. Baggrunden for denne vurdering fremgår af notatet: Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø (COWI 2011).

3.3

Sø og bundforhold

Ifølge forslag til vandplan for hovedopland 2.3 Øresund er tilstanden i og miljømålet for Bagsværd Sø en moderat økologisk tilstand med max. 51 μg/l klorofyl a
(sommermiddel i vandfasen) (Naturstyrelsen 2013). Gladsaxe Kommune har data
fra 2009, hvor klorofylgennemsnittet var 26 μg/l, og undervandsplanterne havde
øget deres udbredelse betydeligt i forhold til tidligere, hvor der var hyppige opblomstringer af blågrønalger.
Der er en intern belastning med fosfor i søen, som skyldes, at tidligere tilførte næringsstoffer frigives fra søens bund. I visse tilfælde kan intern belastning afhjælpes
ved en sørestaurering, men søen opfylder ikke de kriterier, der i denne vandplanperiode er opstillet for at gennemføre restaurering på en teknisk og økonomisk forsvarlig måde. Vandplanens tidsfrist for målopfyldelse er derfor udskudt til næste
planperiode (Naturstyrelsen 2013).
Ifølge forslaget til vandplan er der ikke er behov for en supplerende indsats over
for den eksterne belastning. For at opnå målopfyldelse i 2015 vurderes det ud fra
data fra perioden 2003-2005 nødvendigt med en indsats over for den interne belastning f.eks. i form af kemisk fældning af fosfor i sedimentet. Det vurderes dog,
at der ikke er grundlag for at gennemføre sørestaurering i denne planperiode. Der
er dog ingen tvivl om, at fjernelse af dele af det fosforholdige sediment, på længere
sigt vil føre til en bedre vandkvalitet i Bagsværd Sø.
I Bagsværd Sø er der målt flere miljøfremmede stoffer der overskrider såvel 75 %
fraktilen som 90 % fraktilen målt i forhold til danske søer. Søen er derfor placeret
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både som vandområde under observation og som vandområde med stofspecifik
indsats i forhold til de konkrete stoffer, der er målt over 90 % fraktilen (Naturstyrelsen 2013).
Ved en oprensning af Bagsværd Sø skal det sikres, at fint sediment ikke resuspenderes og transporteres nedstrøms, hvor det kan påvirke Lyngby Sø og Nedre Mølleå. En oprensning kan gennemføres med relativt lille sedimentspild. Spredning af
suspenderet materiale kan f.eks. begrænses ved ophængning af siltgardiner. Ved
korrekt valg af metode skønnes det, at transporten ud af søen kan gøres ubetydelig.
Mængden af søsediment, der skal oprenses, og metoden herfor er nøjere beskrevet i
rapporten: Uddybningforhold, teknisk notat (COWI 2013).

4

Natura 2000

4.1

Habitatområde

Det område, der bliver påvirket af projektet, ligger ca. 100 m fra grænsen til Natura
2000-området Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, der er udpeget som
habitatområde nr. 123. Projektet kommer derfor ikke til at påvirke området direkte,
men det skal vurderes, om projektet kan medføre indirekte påvirkninger på habitatområdet f.eks. ved forstyrrelse af arter og ændringer i de naturtyper, som området
er udpeget for at beskytte. Der er derfor gennemført en vurdering af, om eventuelle
indirekte påvirkninger kan være væsentlige.
Området er udpeget for at beskytte en række arter og naturtyper:

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior)
1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana)
1042 Stor kærguldsmed (Leucorrhina pectoralis)
1082 Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus)
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus)
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
3160 Brunvandede søer og vandhuller
3260 Vandløb med vandplanter
6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)
6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
7230 Rigkær
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn
9130 Bøgeskove på muldbund
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld
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Af de naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget, er det kun næringsrig sø, bøgeskov på muldbund, bøgeskov på morbund og urtebræmme, som findes ved den
del af Bagsværd Sø, der bliver berørt af projektet. Projektet vil ikke påvirke naturtyperne inden for det udpegede habitatområde.
Skov

De ca. 3.000 m2 skov, der skal fældes i forbindelse med projektet ligger ikke inde i
habitatområdet, men i relativ nærhed og med økologisk forbindelse ind i habitatområdet. Skoven består primært af blandet løvtræskrat langs søbredden og relativ
ung bøgeskov med indslag af bl.a. birk, ahorn og lærk. Skoven har ikke en vegetation, der kan karakteriseres som naturtype 9110 og 9130 i habitatdirektivets forstand. Skoven vil blive erstattet ved genplantning af ca. 1.300 m2 bøg indenfor projektområdet samt evt. yderligere et areal udenfor projektområdet.
Urtebræmme

Der vil blive fjernet ca. 40 m urtebræmme langs Bagsværd Sø. Den urtebræmme,
der bliver fjernet, ligger ikke inde i selve habitatområdet og er derfor ikke omfattet
af beskyttelsen, men har økologisk sammenhæng med habitatområdet. Det vurderes, at bræmmen omkring Bagsværd Sø ikke lever op til kravene til naturtype 6430
mht. artssammensætning, da den består af almindelige, næringskrævende arter som
er uden naturbeskyttelsesmæssig prioritet. Fjernelsen vurderes derfor ikke at have
væsentlig betydning, og et lignende plantesamfund vil relativt hurtigt kunne genudvikles på de nye søbredder. Bræmmen vil blive erstattet ved landskabsbearbejdning og udlæg af ny mere naturlig søbred på steder, hvor brinkerne i dag er meget
stejle og vegetationen er nedslidt.
Der foretages terrænreguleringer, så eksisterende stejle brinker bliver udjævnet til
flade skråningsanlæg 1:5. Herved bliver der en mere naturlig overgang mellem
brink og vandflade. Der vil i alt blive fjernet ca. 180 m eksisterende søbred og
etableret ca. 190 m ny søbred, ved målområdet. Her vil der etablere sig nye urtebræmmer ved naturlig indvandring af planter tilpasset fugtig bund. På de arealer
langs tilskuerpladserne ved rostadion, hvor der er mest slid, kan der eventuelt udlægges såkaldte bredmåtter med lavtvoksende søbredsvegetation.
Næringsrig Sø

Bagsværd Sø er en næringsrig sø. Selvet arealet af søen vil ikke blive ændret væsentligt som følge af projektet.
I forbindelse med projektet vil der bliver fjernet næringsstofholdigt sediment
(slam) fra bunden af søen. Endelig er det væsentligt, at der løbende sker en oprensning af vandplanter især rankegrøde, for at fjerne næringsstoffer og sikre at
søen fortsat har et stort åbent vandspejl og ikke udvikler sig til rørsump.
Øvrige naturtyper og arter

Ingen af de øvrige naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget findes i det berørte område, og vil derfor heller ikke blive påvirkede af projektet. Projektet vil ikke
påvirke levesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. Det vurderes, at
udvidelse af robanerne ikke vil påvirke habitatområdets integritet, idet projektet
ikke vil påvirke tilstanden i habitatområdet og ikke vil forhindre at arealet af naturtyperne og levestederne for arterne på udpegningsgrundlaget kan være stabilt eller i
fremgang.

\\cowi.net\projects\A040000\A043431\3_Pdoc\DOC\AFLEVERING\Natur_Fredning_2.0.docx

10/14 OPGRADERING AF ROFACILITETERNE PÅ BAGSVÆRD SØ

4.2

Bilag IV-arter

Flagermus

Ifølge et notat fra Zoologisk Museum (2007) er området omkring Bagsværd Sø
levested for følgende arter af flagermus, som er opført på habitatdirektivets bilag
IV:

›
›
›
›
›

Vandflagermus
Brunflagermus
Dværgflagermus
Troldflagermus
Skimmelflagermus.

For alle disse arter er søen og dens umiddelbare omgivelser med god insektproduktion samt rigelig og varieret trævegetation et meget vigtigt fourageringsområde.
Det vurderes, at der er en eller flere ynglekolonier i området for alle fem arter.
Vandflagermus og brunflagermus vil udelukkende have kolonier i hulheder i træerne i nærområdet. Skimmelflagermus vil udelukkende holde til i bygninger og
dværgflagermus og troldflagermus kan have kolonier både i hule træer og i huse.
Træer med hulheder, der er egnede for flagermus er generelt værdifulde og flagermusene skifter mellem flere træer. Derfor er det vigtigt, at man, så vidt det er muligt, undgår fældning af hule træer eller træer med potentiale for at blive hule.
Afgravningen i målområdet vil kræve fældning af træer, men da de fleste af dem er
ret unge, er de ikke oplagte opholdssteder for flagermus. Afgravningen i startområdet vil ikke berøre de gamle hule træer i området.
For at tage hensyn til flagermus i området ved Bagsværd Sø skal anlægsarbejdet
tilrettelægges, så det ikke finder sted i de perioder, hvor flagermusene får unger
eller er i vinterdvale. Træer med egentlige huller må kun fældes i septemberoktober, og træer med sandsynlige forekomster af flagermus skal fældes fra 1-3
timer efter mørkets frembrud på en aften med temperatur over 10˚ C, ingen nedbør
og vindhastighed på < 8 m/s. Hvis der konstateres flagermus i et træ, skal Naturstyrelsen kontaktes, for at søge rådgivning om, hvordan flagermusene håndteres bedst
og om de evt. skal udsluses.
Generelt rummer hele området omkring Bagsværd Sø så mange potentielle yngleog rastesteder i form af gamle hule træer, at projektet ikke vil forringe kvaliteten og
det samlede udbud af yngle- og rastesteder i området. Derfor vurderes det, at den
økologiske funktionalitet for flagermusene vil kunne opretholdes på samme niveau
som hidtil.
Øvrige bilag IV-arter

Spidssnudet frø og stor vandsalamander er fundet ynglende flere steder omkring
Bagsværd Sø. Begge paddearter er bl.a. registreret i ellesumpen ved Radiomarken
samt i alle tre Kobberdamme i 2007 (Orbicon 2007). Ingen af disse yngle- og rastesteder bliver berørt af projektet.

4.3

Bilag I fuglearter

Udbredelse i forhold til yngle- og rasteområder for fuglearter opført på fuglebeskyttelsesdirektivet anvendes i Danmark som grundlag for udpegningen af fuglebe-
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skyttelsesområderne og skal vurderes i projekter, der kan påvirke de udpegede arter
indenfor fuglebeskyttelsesområderne. Der er ikke i den danske habitatbekendtgørelse eller vejledningen hertil krav om, at bilag I fuglearter i forbindelse med myndigheders tilladelser skal indgå i en vurdering på lige vilkår med bilag IV arter i
forhold til beskadigelse af yngle- eller rasteområder.
Af ynglefuglearter omfattet af habitatdirektivets bilag I er det kun isfugl, der potentielt ville kunne findes ved Bagsværd Sø. På grund af den store færdsel med (løse)
hunde i området, er det dog usandsynligt, at arten yngler ved Bagsværd Sø. Det
vurderes, at der ikke sker påvirkning af bilag I-fuglearter ved projektet.
Hvinanden er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivets bilag II, og indgår derfor i
udpegningsgrundlaget for de fuglebeskyttelsesområder, hvor arten forekommer
som rastende i store antal. Den indgår ikke i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet omkring Furesø, hvis grænser er sammenfaldende med Natura 2000området Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.
Hvinanden yngler i området omkring Lyngby Sø og Bagsværd Sø. Arten er sjælden
og derfor opført på den danske rødliste. Arten er afhængig af, at der opsættes ynglekasser i det begrænsede yngleområde. Hvinand vurderes derfor i rødlistekategorien næsten truet (NT). Hvinanden yngler ikke i de dele af Bagsværd Sø, der bliver
berørt af projektet.

5

Fredningsforhold

Området omkring Bagsværd Sø er beskyttet af landskabsfredninger og af naturbeskyttelseslovens regler om generel beskyttelse af visse naturtyper (§3) og landskabsbeskyttelse (bygge- og beskyttelseslinjer).

5.1

Bagsværd Sø fredningen

Bagsværd Sø er fredet ved en kendelse af 22. april 2010. Sagen blev anket til Natur- og Miljøklagenævnet, som traf endelig afgørelse 26. juni 2013. Formålet med
fredningen er følgende:

›
›
›
›
›
›

At bevare og forbedre områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter
At bevare og forbedre levemulighederne for plante- og dyreliv
At sikre de kulturhistoriske og geologiske kvaliteter
At sikre offentlighedens adgang
At sikre og udvikle områdets almene rekreative kvaliteter og friluftsliv, herunder rammerne for rosportsaktiviteter.
At skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning.

Gennemførelse af projektet vurderes ikke at være i strid mod fredningens formål.
Fredningskendelsen § 7 Stk. 6 åbner mulighed for, at der kan ske afgravning af
glaciale lag i målområdet i forbindelse med en modernisering af rostadion. Projektet kræver godkendelse fra fredningsnævnet.
Ifølge § 7 stk. 5 kan der uden Fredningsnævnets godkendelse ske oprensning af
søerne, dog må glaciale lag eller skrænter ikke berøres uden Fredningsnævnets for-
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udgående dispensation. Opgravet slam må ikke placeres permanent inden for fredningsområdet.
Endelig giver fredningskendelsens §7 stk. 4 mulighed for, at Rosporten uden fredningsnævnets godkendelse kan foretage fjernelse af siv af sikkerhedsmæssige årsager.

5.2

Radiomarken

Radiomarken ved startområdet i den østlige ende af Bagsværd Sø er fredet ved en
kendelse af 28. december 1993. Formålet med fredningen er at bevare hovedparten
af Radiomarken som naturområde, at sikre offentlighedens adgang hertil samt at
opretholde områdets landskabelige værdier.
Ifølge fredningskendelsen er det ikke tilladt at foretage terrænændringer i form af
afgravning, opfyldning eller planering. Områdets ellesump skal bevares i sin naturlige tilstand, og der må ikke ske ændringer af vandstanden omkring ellesumpen.
Fredningen rummer en mulighed for at give dispensation.
I forbindelse med projektet vil der ske afgravning af den eksisterende bred ved robanernes start langs søens østside, og det eksisterende bolværk vil blive fjernet.
Dette vil kræve en dispensation fra fredningen. I forbindelse med projektet vil der
ske en landskabsbearbejdning, så søbredden får en mere naturlig udformning med
færre dominerende tekniske anlæg, end det er tilfældet i dag. Der vil ikke blive
fældet træer i startområdet.
Projektet vil ikke berøre ellesumpen eller ændre de hydrologiske forhold omkring
denne.

Figur 5-1 Radiomarkens ellesump i vintertilstand.
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5.3

§3-beskyttelsen

Heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev med et samlet areal over 2.500
m², alle vandløb som er udpeget i kommuneplanen, samt søer over 100 m² er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 951 af 03/07/2013). Loven beskytter
de nævnte naturtyper mod ændringer i tilstanden, f.eks. i form af bebyggelse, opdyrkning, anlæg, tilplantning, dræning og opfyldning.
Som alle søer med et areal over 100 m2 er Bagsværd Sø omfattet at naturbeskyttelseslovens § 3. Ændringer i søens tilstand, herunder afgravning i søbredderne, fjernelse af vegetation og sediment fra søen vil kræve dispensation fra beskyttelsen.
Der er udpeget § 3-beskyttede moser i både øst- og vestenden af Bagsværd Sø. Inden af disse bliver berørt af projektet.
I forbindelse med en evt. dispensation vil kommunen kunne stilles vilkår om naturlig retablering af brinker og forhold vedr. opgravning og midlertidig deponering af
søsediment.

5.4

Søbeskyttelseslinje

Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 16 må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for
en afstand af 150 m fra søer med en vandflade på mindst 3 ha.
Udvidelsen af robanerne berører søbeskyttelseslinjen omkring Bagsværd Sø. Der
vil derfor skulle søges om dispensation fra beskyttelsen hos Gladsaxe Kommune.

5.5

Skovbyggelinje

Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 17 må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden for en afstand af 300 m fra skove. Ifølge oplysninger fra
Danmarks Miljøportal er skovbyggelinjen ophævet i det område ved Bagsværd Sø,
der bliver berørt af projektet.

5.6

Fredskovspligt

Hele området omkring Rostadion er omfattet af fredskovspligt. En del af det areal
der bliver påvirket af projektet er ikke træbevokset i dag, men henligger som græsplæne. En del af dette areal vil efterfølgende blive tilplantet for, så vidt muligt, at
opretholde det træbevoksede areal indenfor det fredskovspligtige område. En del af
arealet skal omdannes til sø, og fredskovspligten vil derfor skulle ophæves for dette
areal.
Der skal søges om ophævelse af fredskovspligt hos Naturstyrelsen for det areal
hvor der ikke kan genplantes træer. I forbindelse med en evt. dispensation vil der
blive stillet vilkår om rejsning af erstatningsskov i forholdet 1:1-1:2.
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