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Ansøgning om vandløbsprojekt Brådebækken – Hævning af vandstanden i Nygård Sø Side 1 af 4 

 
Til Rudersdal Kommune Værløse, den 21. december 2017 
 Natur, Park og Miljø 
 Øverødvej 2 
 2840 Holte 
 Att: Peter B. Jørgensen 
 
 
Ansøgning om regulering af Brådebækken. 
 
Som en del af et naturgenopretningsprojekt, ansøges der hermed om at hæve vandstanden i Nygård Sø, 
der er en del af vandløbet Brådebækken. 
 
Formål 
Vandløbsprojektet er en del af et naturgenopretningsprojekt, hvor vandstanden i Nygård Sø hæves 70 cm 
til kote 47,32 m og føres tilbage til oprindeligt niveau, som er sænket i flere omgange, senest omkring 1986. 
 

 
Figur 1: Oversigtskort. 
 
Området, hvori vandstanden hæves er selve søen og det tilhørende moseområde nordøst for søen. Se 
detailkort næste side, hvor det pink område omtrentligt viser den kommende vandstand. Uden for det pink 
område er der ingen ændringer, herunder i de rørlagte tilløb og afløb, (på nær få meter opstrøms i to tilløb, 
se afsnit ”Rør til Nygård Sø fra Brådebækken og Høsterkøb Gadekær”). 
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Figur 2: Projektområdet – inden for det pink område vil mosen og søen genskabes. 
  
Omfattede ejendomme, burgere, grundejere, udgiftsfordeling m.v. 
Vandstandsændringen vil kun påvirke tre matrikler, og de er alle ejet af Friheden Invest A/S. Isterødstien er 
ejet af Rudersdal Kommune, og går igennem mosen på en dæmning (bækken er rørført gennem stien). 
Vandstandshævningen vil ske indtil 67 cm fra stiens laveste punkt, kote 47,99 m DVR90. 
 

Matrikelnummer Ejer Bemærkning 

2nq, Høsterkøb By, Birkerød Friheden Invest A/S Sø og mose vest for Isterødstien 

2np, Høsterkøb By, Birkerød Friheden Invest A/S Mose øst for Isterødstien 

4a, Høsterkøb By, Birkerød  Friheden Invest A/S Nordlige spids af søen 

7000e, Høsterkøb By, Birkerød Rudersdal Kommune Isterødstien 

Tabel 1: Ejere og matrikler i projektområdet. 
 

Tilløb på berørt strækning Ejer 

Udløb fra Høsterkøb Gadekær Novafos A/S 

Tabel 2: Ejere af tilløb på den berørte vandløbsstrækning 
 
Udgiftsfordeling 
Friheden Invest A/S vil alene afholde alle udgifter i forbindelse med projektet. 
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Tilløb til Nygård Sø fra Brådebækken og Høsterkøb Gadekær. 
Rørudløbene fra Brådebækken og Høsterkøb Gadekær til Nygård sø ligger henholdsvis 47 og 32 cm over 
den nuværende vandstand (kote 46,62 m). Derfor kræver en 70 cm vandstandshævning, at rørudløbene 
fritlægges nogle meter bagud for at sikre, at vandet har frit udløb, og ikke bliver dykkede udløb. Ved et 
dykket udløb kan flydende materiale ikke løbe ud af røret og der er risiko for opstuvning på vandoverfladen 
inden i røret. Et dykket udløb udgør en vandlås, hvilket ofte er ønsket, hvor vand løber ind i et rør for at 
friholde at røret for flydestof, mens det er sjælden ønsket ved rør udløb. 
  

Rørudløb 
DBVR90 

Bundkote, 
rørudløb 
[DVR90 m] 

Ny bundkote for udløb 
= nyt vandspejl af sø 
[DVR90 m] 

Fald af rør 
[Promille] 

Rørudløb 
skal hæves 
[m] 

Antal meter røret 
skal åbnes bagud 
[m] 

Brådebækken 47,087 47,32 14,35 0,23 16 

Høsterkøb GK 46,950 47,32 15,35 0,37 24 

Tabel 3: Data for rørudløb og sikring af åbent, ikke-dykket udløb ved hævning af vandspejl 70 cm fra kote 
46,62 m til kote 47,32 m DVR90. 
 
Hældningen af rørene (fald) er udregnet ved at måle afstanden til første brønd opstrøms og bundkoten. 
Antallet af meter som røret bagud skal graves op er under antagelse af, at røret ligger med konstant fald 
mellem brønd og udløb. Opstrøms fra Nygård Sø vil Brådebækken ikke blive påvirket af projektet udover 16 
meter bagud fra det nuværende udløb til Nygård Sø. 
 
Brådebækkens forløb gennem Nygård Sø og -mose. 
Bækforløbet gennem Nygård Sø og -mose er i dag en retlinjet gravet kanal, som ønskes ændret til et 
naturligt mæandrerende forløb, figur 3 herunder. Bredden af kanalen er i dag ca. 1,5 meter. Dermed bør 
mæanderne have en afstand - λ - på godt 25 m, jævnfør indsatsen på figur 3. 

Figur 3: Et naturligt mæandrende forløb for Brådebækken gennem Nygård Mose vist med blå. 
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I og med, at vandstanden bliver er højere i mosen vil meget af mæanderne inde i selve mosen kun kunne 
ses på vegetationen og hvis vandstanden om sommeren falder, mens den første bugtning mellem søen og 
Isterødstien vil blive gravet så højt i en nuværende mark, at den vil kunne ses, og vil udgøre en ny grænse til 
mosen. Det gamle forløb opfyldes til det øvrige terræn for mosen. 
 
Udløb fra Nygård Sø til Brådebækken 
Udløbet består i dag af et ca. 10 meter langt rør, der løber fra bækken til en brønd, hvor rørets bundkote nu 
bestemmer vandspejlet. Til brønden løber også et afløbsrør fra søen mod øst ved motorvejen, se bilag 2. 
Det afløb er medvirkende til at holde vejkassen under motorvejen tør, hvorfor det er væsentligt, at 
afvandingsforholdene herfra ikke ændres. 
 
Udløbet ønskes ændret ved at skyde en ekstra brønd ind på rør-stykket mellem bækken og brønden. I den 
nye brønd kan vandstanden styres med et overfaldsbræt. 
 
Overfaldsbrættet udformes, så det vil være muligt at sænke vandstanden til den nuværende vandstand, 
eller hæve vandstanden yderligere, skulle det blive nødvendigt fx i forbindelse med renovering af 
Isterødstien eller Brådebækken nedstrøms. 
 
Tidsplan 
I forbindelse med nærværende projekt er ansøgt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til: 
 

1) Oprensning af Nygård Sø. 
2) Fældning af træer i den kommende mose. 
3) Vandstandshævning (etablering af brønd). 

 
Punkt 1 og 2 forventes gennemført, så snart §3-dispensationens høringsperiode er overstået og inden 31. 
marts, hvor padder kommer ud af hi, mens selve vandstandshævningen vil ske, så snart det det kan lade sig 
gøre i henhold til nærværende vandløbsprojektansøgning. 
 
Selve Vandløbsprojektet – vandstandshævningen – vil være forholdsvist simpelt: etablering af en brønd på 
udløbet med et vandstandsbræt og frilægning af få meter opstrøms af de to rørlagte tilløb. 
 
 
Bilag: 

1. Kort med 25 cm højdekurver. 
2. Dræn fra Nygårds sø til Brådebæk sø. 
3. Drænledning fra Høsterkøb branddam til Nygård Sø, 1961. 

(Note: Høsterkøb Gadekær var tidl. Høsterkøb Gadekær). 
4. Foto af Isterødstien ca. 1962 med tidligere vandstand. 
5. Koter. 
6. Jordanalyser af sedimentet i Nygård Sø. 


