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1 Alment 
En forklarende beskrivelse af projektet, herunder topografi, jordbunds- og grund-

vandsforhold samt tegningsskitser (bilag A og B) fremgår af: 

 Redegørelse for vandafledning, NIRAS, 12.12.2017. 

Arbejdet omfatter samtlige ydelser for etablering af den viste og beskrevne vand-

afledning fra det eksisterende regnbed til lavningen med den temporære sø i sko-

ven nordøst for dette. 

Som arbejdets hovedydelser kan anføres: 

1. Afsætning, 

2. Rydning, 

3. Etablering af afløbsledning og brønde i skoven uden for regnbedet, 

4. Etablering af dræn, gabion og singels samt ny filtermuld i regnbedet, 

5. Etablering af bund i eksisterende udløbsbrønd til regnbedet. 

Vigtige biydelser er:  

6. Lænsning til den temporære sø af nedbør og udsivende grundvand fra led-

ningsgraven, 

7. Lænsning af tilløbene nedbør- og drænvand til regnbedet under arbejderne i 

dette. 

8. Kontrol af materialer og ydelser. Der skal generelt leveres følgesedler til doku-

mentation af leverede materialers mærke og kvalitet; øvrige krav fremgår ne-

denstående. 

 

Af relevante normer og vejledninger henvises til: 

 DS 430 Norm for lægning af fleksible ledninger af plast i jord, 1986/2012 

 DS 475 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord, 2012 

 Almindelig arbejdsbeskrivelse for afvanding, Vejdirektoratet 2010.  

 

 

2 Materialer 

2.1 Ledninger 
 1 stk. Ø110 mm PVC afløbsledning med muffer og tætningsringe, Længden ses 

på bilag B og tilpasses på stedet. 

 Tilhørende fittings for brøndtilslutninger samt 1 á 3 bøjninger til vinkelændrin-

ger i planen og højden.  

 

 4 drænstrenge på langs ad regnbedet, samledræn på tværs og tilslutning til 

inspektions/rensebrønden – alt Ø100 mm dobbeltvægget, fuldslidset PP dræn-

rør – varierende længder tages fra planen.  

 Hertil 4 fodbojninger, korte opføringsrør og aftagelige slutmuffer.  

2.2 Brønde 
 1 stk. Ø600 mm sandfang til betonbrønd, nyttehøjde 470 mm, som ibf med 

påboret studs til ovennævnte afløbsledning.  

 1 stk. Ø600 mm brøndring, nyttehøjde 500 mm, som ibf med påboret studs 

som udløb samt 100 mm udvendig isolering (formbar EPS) 

 Hertil tæt støbejernsdæksel med 100 mm isolering (EPS). 

 

 1 stk. Ø425 mm korrugeret plastbrønd med plan bund og 300 mm sandfang. 

Dybder ses på bilag B. 

 Hertil 1 stk. tæt støbejernsdæksel. 

 

 Beton 10 til eksisterende udløbsbrønd 



 

 
3 

2.3 Sten, grus og filtermuld 
 Udjævningslag og omkringfyldning: Jævnt gradueret grus 0-16 mm,  

DS 430/475, 

 Singels 32-64 mm, uknuste, renharpede. 

 Perlesten 4-8 mm, uknuste, renharpede. 

 Filtermuld: God drænevne (Grovsand omkring 60 %), Humus 3,5 %.  

Må ikke indeholde Fosfor.  

Der skal leveres eller udføres aktuelle kornkurver for materialerne henholdsvis 

teksturanalyse mv. for filtermulden. 

2.4 Andet 
 Drændug: Geotextil af polypropylen, brugsklasse 1 med en vægt på 110 g/m2 

og porestørrelse på 0,140 mm (som Typar SF 32). 

 Kraftig galvaniseret ståltråd til singelsgabion. 

 Erosionsmåtte af polyamid, 18 mm tyk, 1 m bred (som Enkamat 7220). 

 

 

3 Udførelse 

3.1 Afsætning 
Ledningstraceet fastlægges endeligt sammen med bygherren under hensyn til 

såvel nyligt plantede træer omkring regnbedet som gangbro og eksisterende træ-

er. 

Der nivelleres af entreprenøren til  

 knækpunkter i traceet,  

 forventelig placering af udløbsbrønd og inspektions/rensebrønd, 

 8 punkter i dræn-traceerne i regnbedet efter udgravning i  

filtermulden,  

 Fixpunkt aftales nærmere, fx dækslet på den eksisterende udløbsbrønd til 

regnbedet.  

 

Eventuelt justeres projektets koter ud fra resultatet af det indledende nivelle-

ment. 

3.2 Rydning 
Uden for regnbedet ryddes kun større grene, der er til gene for projektet – der 

ryddes således ikke efter udløbsbrønden og ind i den temporære sø. 

Eventuelt flyttes et par mindre nye træer nærmest regnbedet – afregnes til de 

anførte enhedspriser 

I regnbedet ryddes al beplantning, der primært består af dunhammer. 

Alt ryddet bortkøres 

Efter alle arbejdernes færdiggørelse foretages der almindelig oprydning samt 

udjævning af hjulspor. 
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3.3 Afløbsledning, brønde og overløb 
Hvor terrænet ned mod lavningen passerer den viste terrænkote (+22,09) place-

res udløbsbrønden med den viste udløbskote til terrænet henholdsvis indløbskote 

for ledningen.  

I forbindelse med udgravningen sikres nord- og østsiden af denne mod tilstrøm-

ning af vand fra den temporære sø, fx med træplader som spuns. 

Efter vandlænsning af udgravningen sættes brønden på et lag nøddesten dæk-

ket af udjævningsgrus komprimeret til i alt mindst 100 mm tykkelse.  

Der tilfyldes med udgravningsjorden, som komprimeres uden at beskadige isole-

ringen. Overskudsjorden fylden op omkring brønden til dækselniveau. 

Fra udløbsstudsen sikres fald på terræn mod den temporære sø.  

Hvor der under udgravningen træffes store rødder justeres traceet om muligt, så 

afløbsledningen kan lægges med et jævnt fald, mireret mellem knækpunkter i 

højden og planen.  

Udgravet jord placeres i afrettede bunker ved siden af ledningsgraven under 

hensyn til entreprenørens egen fremkommelighed. 

Der tilstræbes mindst 50 mm udjævningsgrus under ledningen.  

Omkringfyldningen komprimeres omhyggeligt ved siden af røret, og skal dække 

dette med mindst 100 mm.  

Al udgravningsjorden bruges som fyld, der komprimeres i udgravningen og 

lægges som en jævn bunke hen over denne. 

Inspektions/rensebrønden sættes, så der er mindst 0,50 m ”vandret” jord 

mellem brønd og regnbedets færdige skråningstop.  

Brønden sættes på nøddesten/udjævningsgrus som udløbsbrønden, og med 

udløbet 10 mm lavere end indløbet.  

Der tilfyldes med udjævningsgrus omkring sandfang og ledninger, og i øvrigt 

med den mest indbygningsegnede del af udgravningsjorden.  

I den eksisterende udløbsbrønd til regnbedet udstøbes og afrettes 50 mm be-

ton over de foreliggende sten. 

For overløbet fra regnbedet frem til selve skoven, afrømmes de øvre 150-200 

mm muld for sig, hvorefter råjorden over 5 m bredde afgraves i en blød sinus-

formet bue med plads til mindst 150 mm muld – den færdige top skal således 

være 200 mm lavere end den eksisterende. 

Råjorden bortkøres sammen med overskudsjorden fra inspektions/rense-

brønden.  

Efter udlægning af 100 mm muld lægges centralt i renden erosionsmåtten, L x B 

= 10 x 2 m, som dækkes af de øverste 50 mm muld. 

Der stilles ikke egentlige komprimeringskrav til grus og fyld i ledningsgrav og 

omkring brønde. Men fyld skal tilføres og komprimeres i lag på ikke over 200 mm 

ved et antal overgange med passende komprimeringsgrej, valgt af entreprenøren.  

Bygherren kan forlange ændret udstyr og/eller procedure, såfremt det kan be-

grundes, at det udførte arbejde er mangelfuldt. 

Efter afslutning af regnbedsarbejderne spules afløbsledningen igennem, og 

efter beroligelse oprenses sand- og slamfang, ligesom det sikres, at der er frit løb 

fra udløbsstudsen mod lavningen.  

Endelig foretages der et afsluttende kontrolnivellement (ikke GPS) af brøndenes 

dæksel- og bundkoter samt drænindløb og udløb i rense/inspektionsbrønd og ind-

løb i udløbsbrønd. Afstanden mellem brøndene måles med målebånd følgende 

ledningstraceet. 
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3.4 Regnbedsarbejder 
Overpumpning 

Regnbedet tømmes indledningsvist for frit vand. I regnbedets sydvestlige hjørne 

etableres der endvidere en pumpesump, hvorfra tilstrømmende ned-

bør/drænvand fra rørudløbet henholdsvis nedbør fra vejens vandrende kan over-

pumpes. 

Endelig etableres der efter behov mindre ad hoc pumpesumpe i drænrenderne 

for tørholdelse af disse under etableringen. 

Alt oppumpet vand ledes til den forud etablerede inspektions/rensebrønd. 

 

Hvor signalnettet opskæres, og der udgraves i lerbunden for pumpesumpene, 

skal der efterfølgende retableres: 

 Stampes ler i hullerne – om muligt det opgravede, 

 Lægges ny signalnet-lapper med mindst 0,15 m overlapning, 

 Lægges 0,40 m ny filtermuld.   

Drænrenderne udgraves i den eksisterende filtermuld ned til signalnettet – det 

udgravede bortkøres. Her udføres det i 3.1 anførte nivellement for verifikation 

eller justering af drænkoten. 

I renden lægges en udfoldet bane drændug samt perlesten op til endelig drænko-

te. Efter lægning af drænrøret påfyldes perlesten i mindst 50 mm tykkelse over og 

omkring drænrøret, hvorpå filterdugen foldes ind over. Der tilfyldes i renden med 

ny filtermuld. Ved lægning af drænrøret skal det især påses, 

 at drænrøret ikke ligger med bagfald på perlestenene, 

 at der ved samlinger i drændugen er mindst 0,20 m overlæg. 

 

For gabionen udgraves der foran stensætningen ved det eksisterende rørudløb, 

så oversiden kommer i niveau med det færdige regnbed (kote +22,50 m). Ståltrå-

den bindes så fast og tæt omkring singelsene, at de enkelte sten ikke kan undvige 

– men ikke nødvendigvis så fast, at gabionen kan løftes hel. 

 

Efter at alle dræn og gabionen er lagt, påfyldes der 0,20 m ny filtermuld i hele 

regnbedet. Overfladen planeres med en ikke-ensidig tolerance på +/- 30 mm 

 

Endelig lægges der løse singels i 2 lag og 0,20 m bredde fra vejens vandrende 

0,20 m ud på filtermulden. 

 

 

4 Kontrol 
Der afleveres til bygherren en kvalitetssikringsmappe med følgende indhold: 

 Bilag A påført koter fra det indledende nivellement samt liste af samme, 

 Eventuelle reviderede projektkoter, 

 Bilag B med påførte koter og mål fra kontrolnivellement/opmåling samt liste 

med samme, 

 Samtlige følgesedler og kornkurver, 

 Underskrevet erklæring med angivelse af komprimeringsprocedure omkring 

ledning og brønde 

 

 


