
Bilag 1
Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelse til etablering eller ændring af kystbeskyttel‐
se.

A. Oplysninger om ansøger
Ansøger er den, som ønsker at etablere kystbeskyttelsen, og ansøger er ikke nødvendigvis ejer af
ejendommen, hvor kystbeskyttelsen placeres. Er der tale om flere ansøgere, kan oplysninger om disse
fremgå af samtykkeerklæringer (udfyld pkt. A) vedlagt ansøgningen.
Samtykkeerklæring kan findes på den kompetente myndigheds hjemmeside.

Navn

Adresse

Postnr. By

Telefon nr. Mobil nr. E-mail

Er ansøger ejer af ejendommen, hvor kystbeskyttelsen placeres?
□ Ja
□ Nej. Oplysninger om ejer fremgår af samtykkeerklæring vedlagt ansøgningen

B. Oplysninger om eventuel repræsentant for ansøger
Punktet udfyldes, hvis ansøger ønsker at lade sig repræsentere eksempelvis af nabo, rådgiver, entre‐
prenør e.l. Denne vil være kontaktperson til den kompetente myndighed under sagens forløb.
Husk samtykkeerklæring fra ansøger. Eksempel på samtykkeerklæring (udfyld pkt. B) kan findes på
den kompetente myndigheds hjemmeside.

Navn

Adresse

Postnr. By
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Naturstyrelsen Nordsjælland

Gillelejevej 2B

3230
Græsted

72543000 23215330
nsj@nst.dk  sar@nst.dk

x



Telefon nr. Mobil nr. E-mail

C. Projektets placering
Hvis projektet strækker sig over flere matrikler, skal disse nævnes under punkt O ”Andre oplysnin‐
ger”
Hvis ejendommen, hvorpå projektet ønskes etableret, ikke udelukkende ejes af ejeren som oplyst
under punkt A, skal der vedlægges samtykkeerklæringer fra samtlige andre ejere. Eksempel på sam‐
tykkeerklæring kan findes på den kompetente myndigheds hjemmeside.

Adresse

Postnr. By Kommune

Matrikel nr. Ejerlav

Hvad er projektets karakteristika?

Beskriv hele projektets dimensioner og

Beskriv hele projektets udformning
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Strandvejen u-nummereret beliggende mellem nr. 25 og 27

3220 Tisvildeleje Gribskov

8co Tisvilde By, Tibirke

Der henvises til vedlagte projektbeskrivelse med bilag

Der søges alene om skæntsikring og retablering af jordtrappe fra kildeplateau og til kildeskåret.
Der henvises til vedlagte projektbeskrivelse med bilag

Bilag 2 Baggrund og overblik - klip fra fondsansøgningsmaterialer som giver baggrund.
Bilagene 190707 Helene Kilde Genopbygning og forstærkning af skrænt ARB og BSB - henholdsvis arbejdsbeskrivelse og byggesagsbeskrivelse
Bilagene T90_*** - Tekniske tegninger og snit
NST-459-00111 18.5.2012 NST Ansøgning om retablering af skrænt og trappe jf. nærværende Bilag 1 punkt. F
NST-4132-270-00076 26.6.2012 - Tilladelse til retablering af skrænt jf. nærværende Bilag 1 punkt. F



D. Projektets indvirkning på miljøet

Beskriv indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning

Beskriv indvirkningens art

Beskriv indvirkningens grænseoverskridende karakter

Beskriv indvirkningens intensitet og kompleksitet

Beskriv indvirkningens sandsynlighed

Beskriv indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet

Beskriv kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller
godkendte projekter
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Indvirkningen består i standsning af erosion som truer fortidsmindet.

Der er alene indvirkning på det areal som indgår i selve projektet. 
Der ses ingen anden indvirkning på omkringliggende vand-, kyst- eller landmiljø.

Ingen indvirkning



Beskriv muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne

E. Hvad søges der om beskyttelse mod?

□ Erosion (kysten nedbrydes af havet) □ Oversvømmelse
Udfyld punkterne F-L Udfyld punkterne F-J og M-N

F. Beskrivelse af eksisterende og/eller godkendte forhold
Findes der allerede kystbeskyttelse eller tilladelse til kystbeskyttelse på ejendommen?

□ Nej

□ Ja, hvilken □ Skråningsbeskyttelse
□ Sandfodring
□ Høfde
□ Bølgebryder
□ Dige
□ Andet:

Hvis ja, angiv dok. nr. for evt. tilla‐
delse:
Eller
Omtrentligt år for etablering:

Hvis ja, er der kumulation med det ansøgte projekt og eksisterende og/eller godkendte for‐
hold?
□ Nej

□ Ja

Beskriv hvilke forhold og kumulationen
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x

Vedlagte NST-sagsakter for ansøgning og dispensation fra 2012

Ejendommen er medlem af Sankt Helene Kystsikringslag som vedligeholder hård kystsikring.



G. Værdier
Hvilke værdier ønskes beskyttet?

□ Hus eller anden bebyggelse med faste installationer
□ Infrastruktur (vej, sti, kloak m.v.)

□
Andet (landbrugsjord, ubebygget
areal, produktionsskov, have),
hvilket:

Hvorfor er kystbeskyttelse nødvendig?
Beskriv hyppigheden af tidligere oversvømmelser og/eller

Beskriv erosionens omfang og

Beskriv skader efter oversvømmelse eller erosion m.v.

Ved sager om kommunale fællesprojekter: Ansøgers overvejelser omkring værdien og levetiden af
det, der ønskes beskyttet i forhold til udgifterne til etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsen
over en længere periode på 25-50 år:
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x
Danmarks mest berømte helligkilde

Voldsom erosion i kystskrænten ved ekstremvejrhændelser har gjort at fortidsmindet er akut truet af undergang.
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme er de nationalt ansvarlige for denne vurdering af vurdering af klimabetingede trusler for fortidsminder

Kystskrænten under fortidsmindet er voldsomt eroderet, jordtrappen fra kildeplateauet mod kildeskåret er eroderet bort. Kilden trues af endeligt forfald hvis ikke ulykken standses.



H. Skovloven
Særlige oplysninger vedrørende tilladelser, godkendelser m.v., efter anden lovgivning, som ville være
nødvendige for at udføre de kystbeskyttelsesforanstaltninger, der søges om tilladelse til efter § 3 i lov
om kystbeskyttelse m.v.

Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på et areal, der er fredskovspligtigt ef‐
ter skovloven, oplyses, om det er muligt at placere anlægget uden for det fredskovspligtige areal?

Beskriv de samfundsmæssige interesser, der begrunder, at kystbeskyttelsesforanstaltningen udføres på
det fredskovspligtige areal.

Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på et areal med ”skovbryn af løvtræer
og buske” der er omfattet af § 27 i skovloven, beskrives, hvorvidt områdets økologiske funktionalitet
forsat kan opretholdes, når projektet er udført.
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Det er det ikke.

Sankt Helene Kilde omtales som Danmarks mest kendte helligkilde. Kilden er lokalt identitetsskabende og et vigtigt nationalt fortidsminde.



Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på et areal med ”søer, moser, heder,
strandenge eller strandsumpe, ferske enge og biologiske overdrev, som ikke er omfattet af naturbe‐
skyttelseslovens § 3 pga. for lille størrelse” der er omfattet af § 28 i skovloven, beskrives, hvorvidt
områdets økologiske funktionalitet forsat kan opretholdes, når projektet er udført.

I. Jagt- og vildtforvaltningsloven
Særlige oplysninger vedrørende tilladelser, godkendelser m.v., efter anden lovgivning, som ville være
nødvendige for at udføre de kystbeskyttelsesforanstaltninger, der søges om tilladelse til efter § 3 i lov
om kystbeskyttelse m.v.

Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger skal udføres i et vildtreservat, beskrives den nærme‐
re begrundelse for dette indgreb.

Beskriv projektets omfang og anlægsfasen, herunder hvilke maskiner, der skal anvendes og hvilket
tidspunkt på året projektet ønskes gennemført.

Hvis de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger ønskes udført på særligt for det pågældende vildtre‐
servat sårbare tidspunkter, fx yngletid, rastetid el.lign., beskrives hvorfor det er nødvendigt.

J. Lov om vandløb og lov om vandplanlægning
Særlige oplysninger vedrørende tilladelser, godkendelser m.v., efter anden lovgivning, som ville være
nødvendige for at udføre de kystbeskyttelsesforanstaltninger, der søges om tilladelse til efter § 3 i lov
om kystbeskyttelse m.v.

Oplysninger om de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltningers indvirkning på vandløb, grøfter, kana‐
ler, rørledninger og dræn, søer eller andre lignende indvande.
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Oplysninger om de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltningers indvirkning på diger, sluser, broer og
andre anlæg i og ved vandløb.

Oplysning om de ansøgte kystbeskyttelsesforanstaltninger har indvirkning på vandløb eller søer, der
er omfattet af et miljømål efter bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder eller grund‐
vandsforekomster.

K. Kystbeskyttelsesmetode mod erosion

Hvilken type kystbeskyttelse søges der om
tilladelse til:

Er der tale om:

□ Fodring (sand/ral) □ Etablering af ny kystbeskyttelse
□ Skråningsbeskyttelse □ Genopbygning af anlæg til oprindelig stand
□ Høfde □ Ændring af kystbeskyttelsens dimensioner og/

eller materialer
□ Bølgebryder □ Fjernelse af eksisterende anlæg*
□ Andet: *) er der alene tale om fjernelse af et eksisterende an‐

læg, er en forudgående tilladelse ikke nødvendig

L. Nødvendige bilag til ansøgning om beskyttelse mod erosion
Materiale på nedenstående liste vedlægges ansøgningen

• Kort, der viser matrikelgrænser, bebyggelse/infrastruktur og skræntkant. På kortet skal afstan‐
den fra bebyggelse til skræntkanten angives, og kystbeskyttelsens placering skal fremgå tyde‐
ligt.

• Målsatte snittegninger, der viser kystbeskyttelsens opbygning og materialevalg. For sandfo‐
dring skal mængde udlagt materiale pr. løbende meter kyst samt lagets tykkelse og profil oplys‐
es. For kystbeskyttelsesanlæg skal materialestørrelse, tykkelse af lag, hældning og top- og
bundkote i DVR90 fremgå.

• Redegørelse for anlæggets dimensionering. Den kompetente myndighed forbeholder sig ret til
at stille krav om udarbejdelse af dimensionsgivende beregninger for kystbeskyttelsen i løbet af
sagsbehandlingen, hvis dette skønnes nødvendigt.
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• En beskrivelse af, om nabostrækninger bliver påvirket/skadet af kystbeskyttelsesforanstaltnin‐
gen.

• En redegørelse af, om kystbeskyttelsen reducerer risikoen for erosion over tid, herunder at den
eksisterende adgang til og langs stranden bevares.

• Kystbeskyttelse, som etableres på søterritoriet, skal indtegnes på søkort.
• Fotos af stedet hvor kystbeskyttelsen ønskes etableret og som viser afstanden mellem skrænten

og det, der ønskes beskyttet. Vedlæg også gerne fotos der viser strækningen på hver side af lo‐
kaliteten.

• Samtykkeerklæringer

1) Ved flere ansøgere

2) Når der er en repræsentant for ansøger

3) Når kystbeskyttelse etableres på anden ejendom end ansøgers

4) Fra ejere af nabomatrikler, der accepterer hård kystbeskyttelse og dennes evt. negative på‐
virkning af deres ejendom

M. Kystbeskyttelsesmetode mod oversvømmelse

Hvilken type kystbeskyttelse Er der tale om:
□ Dige □ Etablering af ny kystbeskyttelse
□ Højvandsmur □ Genopbygning af anlæg til oprindelig stand
□ Fodring (hævning af terræn med sand/

ral) □ Ændring af kystbeskyttelsens dimensioner
og/eller materialer

□ Andet □ Fjernelse af eksisterende kystbeskyttelse*

*) er der alene tale om fjernelse af et eksisterende
anlæg, er en forudgående tilladelse ikke nødvendig

N. Nødvendige bilag til ansøgning om beskyttelse mod oversvømmelse
Nedenstående liste skal vedlægges ansøgningen

• Kort, der viser matrikelgrænser og højdekurver. På kortet skal bebyggelse/infrastruktur samt
højvandsbeskyttelsens placering fremgå tydeligt.

• Målsatte snittegninger, der viser kystbeskyttelsens opbygning og materialevalg. ¬Topkote,
hældninger, bredde m.v. af konstruktionen skal fremgå af snittegningerne.
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• Redegørelse for anlæggets dimensionering. Den kompetente myndighed forbeholder sig ret til
at stille krav om udarbejdelse af dimensionsgivende beregninger for kystbeskyttelsen i løbet af
sagsbehandlingen, hvis dette skønnes nødvendigt.

• En beskrivelse af, om nabostrækninger bliver påvirket/skadet af kystbeskyttelsesforanstaltnin‐
gen.

• En redegørelse for, om kystbeskyttelsen reducerer risikoen mod oversvømmelse over tid, her‐
under at den eksisterende adgang til og langs stranden bevares.

• Fotos af stedet, hvor kystbeskyttelsen ønskes etableret og som viser ejendom og det omkring‐
liggende område.

• Samtykkeerklæringer

1) Ved flere ansøgere

2) Når der er en repræsentant for ansøger

3) Når kystbeskyttelse etableres, på anden ejendom end ansøgers

4) Fra ejere af nabomatrikler, der accepterer hård kystbeskyttelse og dennes evt. negative på‐
virkning af deres ejendom

O. Andre oplysninger af relevans for ansøgningen
Kan evt. uddybes i bilag
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P. Offentliggørelse af ansøgningen

Det er den kompetente myndigheds praksis, at ansøgningen offentliggøres på den kompetente myn‐
digheds hjemmeside.
Det sker som led i den høring og orientering, som den kompetente myndighed er forpligtiget til at
gennemføre.
Herved opnås en effektiv og hurtigere behandling af sagen. I henhold til persondataloven vil person‐
følsomme oplysninger og oplysninger om rent private forhold, uanset denne accept ikke blive offent‐
liggjort. Det samme gælder oplysninger, som efter offentlighedsloven er undtaget fra aktindsigt

□ Jeg er indforstået med at oplysninger, fra ansøgningen offentliggøres på den kompetente myn‐
digheds hjemmeside

Q. Erklæring og underskrift

Undertegnede (ansøger eller partsrepræsentant) erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i
overensstemmelse med de faktiske forhold.

Dato Fulde navn (benyt blokbogstaver) Underskrift
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5/5-2020 genfremsendelse Søren Agerlund, Naturstyrelsen Nordsjælland Søren Agerlund, Naturstyrelsen Nordsjælland.
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1. Orientering 

1.1 Generelt 

Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) og tegninger/bygningsmodeller gælder frem 
for kapitel 3. Generelle specifikationer. 
 
Arbejdsbeskrivelser gælder frem for byggesagsbeskrivelsen. 
 
Hvor der i arbejdsbeskrivelser er anvendt forkortelser for bekendtgørelser og lig-
nende henvises til byggesagsbeskrivelsen for den fulde tekst. 
 
Ved genopretning forstås at bringe eksisterende bygningsdele i overensstemmelse 
med tidligere tilstand. Punktet 3.6.5 Genopretning må alene anvendes ved renove-
ring af bygningsdele og ikke ved nye bygningsdele, herunder i forbindelse med 
eventuel udbedring af fejl og mangler. 
 
Følgende basisbeskrivelser er gældende: 
• B2.010 (AB92) Byggesag R2 2016-07-08 
• B2.001 Arbejdsmiljø R0 2016-07-08 
• B2.100 Byggeplads R1 2019-02-04 
• B2.120 Jord R3 2018-03-07 
• B2.125 Jordarbejde for ledninger R3 2018-02-19 
• B2.310 Natursten, leverance R1 2017-10-13 
• B2.510 Befæstelser R3 2017-11-08 
• B2.520 Beplantning R3 2017-11-27 
 
Endvidere er Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2015 og 
DS1136:2013, Brolægning og belægningsarbejder gældende for arbejdet.  
 
 
Projektspecifik beskrivelse gælder frem for basisbeskrivelse. 
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2. Omfang 

2.1 Generelt 

Kysten ved Helene Kilde i Tisvilde har gennem de senere år været hårdt ramt af 
vejrligets påvirkninger. Ekstreme vejrsituationer, herunder især stormen Bodil i 
2013 og senere skybrud, blandt andet i august 2015, har medført store skader på 
kyst, skrænter, adgangsvej og den historiske Helene Kilde. Der er udført enkelte 
nødtørftige reparationer.  

Gribskov Kommune og Naturstyrelsen, der er ejere af kystgrundene nordøst og 
sydvest for Kildeskåret er gået sammen om et fælles projekt omfattende kyst- og 
skræntsikring samt opretning af skader på Sankt Helene Kilde og adgangsveje. 

Nærværende projekt omfatter genopbygning og forstærkning af skrænten ved He-
lene Kilde, genopretning af belægninger samt genopretning af jordtrappe fra kilden 
til stranden.  

Arbejdet omfatter de i punkt 2.2 bygningsdele nævnte bygningsdele og andre 
ydelser, som er nærmere beskrevet i arbejdsbeskrivelsen og/eller vist på tegnin-
gerne/bygningsmodellerne. 
 
Arbejdet omfatter herudover forskrifterne i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i 
tilbudslisten anførte ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til 
dette arbejde. 

2.2 Bygningsdele 

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-
dige færdiggørelse af bygningsdelene. 
 
For demontering gælder, at samtlige bygningsdele, der ikke skal sættes i depot, 
betragtes som eget affald. 
 
Demontering af en bygningsdel omfatter tillige samtlige bygningsdelens fastgørel-
sesmidler, opklodsninger mv. samt afrensning mv. klar til efterfølgende bygnings-
dele/arbejder. 
 
Byggesagen udbydes i hovedentreprise omfattende følgende arbejder: 
• Byggeplads (BPL) 
• Anlægsarbejde (ANL) 

 
Arbejderne omfatter følgende bygningsdele: 
• BPL01 Byggepladsens indretning 
• BPL02 Byggepladsens færdselsarealer 
• BPL03 Skurby 
• BPL04 Forsyning til byggeplads 
• ANL01 Dræn 
• ANL02 Genopbygning af skrænt 
• ANL03 Istandsættelse af arealet ved kildekarrene 
• ANL04 Istandsættelse af jordtrappe 

2.3 Projektering 

Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele: 
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• Jf. bygningsdelsbeskrivelserne 

2.4 Byggeplads 

2.5 Sikkerhed og sundhed 

Der henvises til Byggesagsbeskrivelsen (BSB). 

2.6 Omgivende miljø 

Der henvises til Byggesagsbeskrivelsen (BSB). 

2.7 Kvalitetsstyring 

Der henvises til Byggesagsbeskrivelsen (BSB). 
 

2.8 Arbejdets planlægning 

2.8.1 Generelt 

Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøde. 

2.8.2 Arbejdsdokumenter 

Før udførelse af arbejdet påbegyndes, skal der udarbejdes fornødne arbejdsdoku-
menter i form af arbejdstegninger, arbejdsinstruktioner, beskrivelser, beregninger 
mv. der viser, at de i projektmaterialet angivne specifikationer vil blive overholdt 
under udførelsen. 

2.9 Undersøgelser 

Prøver, der er gængs praksis og/eller krævet i normer og standarder, er ikke opli-
stet. 

2.10 Prøver 

Jf. bygningsdelsbeskrivelserne. 
Prøver på materialer og produkter (produktprøver) skal forelægges så tidligt, at 
eventuel kassation og fremskaffelse af nye prøver ikke forsinker arbejdet. Disse 
prøver skal være mærket med byggeriets navn samt entreprenørens og leverandø-
rens navn, adresse, e-mail og telefonnummer. 

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

Jf. bygningsdelsbeskrivelserne. 

2.12 Rengøring 

Alle synlige bygningsdele skal ved aflevering af arbejdet for et efterfølgende arbej-
de/før afleveringsforretning være rengjorte, hvor relevant.
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3. Generelle specifikationer 

3.1 Generelt 

3.1.1 CE-mærkning mv. 

3.1.2 Transport og oplagring 

3.1.3 Arbejdsdokumenter 

3.2 Referencer 

3.2.1 Generelt 

Hvis andre basisbeskrivelser er gjort gældende for nærværende arbejde, er refe-
rencerne i disse basisbeskrivelser gældende for de dele af arbejdet, som er henført 
til disse basisbeskrivelser og gentages derfor ikke i nærværende beskrivelse. 
 
Referencer, der indeholder byggelovgivning, er kun medtaget i nedenstående li-
ster, hvor det er fundet hensigtsmæssigt; oplistning af byggelovgivning er således 
ikke udtømmende. 
 
De i referencerne anførte vejledninger, noter, anbefalinger, råd mv. skal betragtes 
som krav, der kun må fraviges, hvis det er angivet i arbejdsbeskrivelsen eller på 
tegninger/bygningsmodeller eller er aftalt med byggeledelsen. 
 
Ved henvisning til en reference i arbejdsbeskrivelsen, anvendes ikke nødvendigvis 
referencens fulde titel, men ofte en forkortet titel eller anden entydig identifikation 
som fx publikationsnummer. 

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet 

• Jf. bygningsdelsbeskrivelserne 

3.3 Projektering 

3.3.1 Generelt 

3.3.2 Dokumentation 

3.4 Undersøgelser 

3.4.1 Generelt 

Der skal varsles om prøveudtagning for at give byggeledelsen mulighed for at 
overvære denne. 

3.4.2 Dokumentation 

3.5 Materialer og produkter 

3.5.1 Generelt 

Den krævede dokumentation for anvendte materialer og produkter skal forelægges 
byggeledelsen for gennemsyn. 

3.6 Udførelse 

3.6.1 Generelt 

Producent- og/eller leverandøranvisninger for valgte eller foreskrevne materialer 
og produkters korrekte anvendelse og indbygning skal følges. De i anvisningerne 
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anførte vejledninger, noter, anbefalinger, råd mv. skal betragtes som krav, der 
kun må fraviges, hvis det er angivet i arbejdsbeskrivelsen eller på tegninger-
/bygningsmodeller eller er aftalt med byggeledelsen. 
 
Byggeledelsen skal holdes informeret om planlagt og igangværende produktion 
uden for byggepladsen. 
 
På tegninger/bygningsmodeller samt i beskrivelse kan være angivet mål til eksiste-
rende bygningsdele. Sådanne mål skal kontrolleres på stedet. 

3.6.2 Mål og tolerancer 

Det er kun mål, der er af særlig betydning for sammenbygning eller særlige brugs-
krav, der er forsynet med toleranceangivelse. Andre mål skal overholdes med en 
nøjagtighed under hensyntagen til målets størrelse og tilstødende/efterfølgende 
bygningsdele. 

3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

3.6.4 Demontering 

3.6.5 Genopretning 

3.7 Relationer til andre arbejder 

3.7.1 Generelt 

Inden arbejdet påbegyndes, skal der rettes henvendelse til byggeledelsen, hvis 
forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til 
stede. 

3.7.2 Forudgående arbejder 

3.7.3 Koordinering 

Andre entreprenører skal, hvor det er foreskrevet, kunne udføre deres arbejder 
som angivet. 
 
Byggeledelsen skal løbende holdes underrettet om de aktuelle forhold for arbejdet, 
således at andre entreprenører i god tid kan adviseres. 
 

3.7.4 Overdragelse 

Den henvises til Byggesagsbeskrivelsen (BSB) 

3.8 Arbejdsmiljø 

3.9 Kontrol 

3.9.1 Generelt 

Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: 
• Jf. bygningsdelsbeskrivelserne 
 
Angivne kontroller gælder per kontrolafsnit. 
 
Hvis der ved kontrol konstateres fejl inden for et kontrolafsnit, udvides kontrolfre-
kvensen til det dobbelte. Hvis der herefter igen konstateres fejl inden for kontrol-
afsnittet, udvides kontrolfrekvensen efter byggeledelsens anvisning. 
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3.9.2 Projekteringskontrol 

Projektmaterialet skal kontrolleres før fremsendelse til byggeledelsen. 

3.9.3 Kontrol af undersøgelser 

Materialet skal kontrolleres før fremsendelse til byggeledelsen. 

3.9.4 Materiale- og produktkontrol 

Det skal kontrolleres, at de materialer og produkter, der skal anvendes, er i over-
ensstemmelse med de angivne specifikationer, og at dokumentationen herfor er 
fyldestgørende. 

3.9.5 Modtagekontrol 

Hvis der ikke har været udført materiale- og produktkontrol, kontrolleres materia-
ler og produkter ved modtagelsen i henhold til forskrifterne i 3.9.4 Materiale- og 
produktkontrol. 
 
Materialer og produkter, der er kontrolleret i henhold til 3.9.4 Materiale- og pro-
duktkontrol, kontrolleres ved modtagelsen for at være identiske med den forelig-
gende dokumentation. 

3.9.6 Udførelseskontrol 

Generelt gælder, at der skal udføres en visuel kontrol af, hvorvidt udfaldskravene 
er overholdt. Hvis der er tvivl om, hvorvidt disse er overholdt, skal udfaldskravene 
kontrolleres ved måling. 
 
Viser målingen, at udfaldskravene ikke er overholdt, skal der rettes henvendelse til 
byggeledelsen. 

3.9.7 Slutkontrol 

Før aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfølgende arbejde/før afleve-
ringsforretning skal der gennemføres en slutkontrol. Det skal visuelt kontrolleres, 
at arbejdet er korrekt udført. 
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4. Bygningsdelsbeskrivelser 

 Byggeplads 
 

 BPL01 Byggepladsens indretning 

4.1 Orientering 

• B2.010 (AB92) Byggesag R2 2016-07-08 
• B2.001 Arbejdsmiljø R0 2016-07-08 
• B2.100 Byggeplads R1 2019-02-04 

er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

4.2 Omfang 

Arbejdet omfatter:  
a. Byggepladshegn  
b. Trappe 
c. Førstehjælpskasser, redningsudstyr, skiltning 
d. Brandslukningsmateriel 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning 

T90_H1_N11 Byggepladsplan 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Mobilhegn af stål med følgende minimumsdimensioner: 
Rammer af runde rør (41,5/27×1,5 mm) i galvaniseret stål. Rammehøjde min. 2,0 
m. Svejset garn med en maskestørrelse på 100 × 300 mm, tråd dimension ø3 mm 
i galvaniseret udgave.  

Betonstøtter til mobilhegn:  
Armeret beton og udstyret med huller til variabel montering af hegnet. 

4.10 Udførelse 

a. Byggepladshegn 
Ydelsen omfatter etablering, flytning og afrigning af byggepladshegn, jf. tegning 
T90_H1_N11. Hegnet, der skal afskærme publikum fra arbejdsområdet, opstilles 
på tværs mod vest, ud for jordtrappen mod øst, oven for trappen ned til kildearea-
let samt oven for betontrappen ud for betonmuren. Hegnet ud for jordtrappen skal 
af hensyn til entreprenørens adgang til arbejdsområdet påregnes flyttet og genop-
stillet dagligt. Såfremt entreprenøren selv ønsker hegn omkring skurvogn/depot, 
skal dette være indeholdt i tilbudet. 
Hegnets enkelte rammer skal være samlet indbyrdes med egnede beslag.  
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Ydelsen omfatter endvidere leje og vedligeholdelse, herunder omrigninger, repara-
tioner og flytninger. Endvidere skal eventuelle vejrligsforanstaltninger være inde-
holdt. 
 
b. Trappe 
Ydelsen omfatter etablering, flytning og afrigning af trappeforbindelse ved beton-
muren vest for arbejdsområdet, jf. tegning T90_H1_N11. 
Trappen, der skal kunne anvendes for publikum, skal være mindst 1,2 m bred og 
forsynet med håndliste. Længden af to stigninger og en grund skal være 60-65 
cm, så trappen bliver behagelig at færdes på. 
Ydelsen omfatter endvidere leje og vedligeholdelse, herunder eventuelle omrignin-
ger, reparationer og flytninger. Endvidere skal eventuelle vejrligsforanstaltninger 
være indeholdt. 
 
c. Førstehjælpskasser, redningsudstyr, skiltning 
Entreprenøren skal levere og vedligeholde 2 stk. førstehjælpskasser med øjenskyl-
ler til brug for alle entreprenører.  
Førstehjælpskasser placeres i skurvogn og i arbejdsområdet. Entreprenøren har 
ansvaret for, at de til enhver tid indeholder de nødvendige rekvisitter jf. 
Arbejdstilsynets krav hertil. 
Der leveres endvidere lovpligtigt sikkerhedsudstyr i forhold til entreprenørens valg 
af metoder for arbejdets udførelse. 
Følgende skilte leveres, monteres og nedtages som en del af arbejdet: 
1 skilt med teksten «Sikkerhedsfodtøj påbudt» 
1 skilt med teksten «Hjelm påbudt» 
4 skilte med teksten ”Byggeplads - Uvedkommende ingen adgang”.  
Skilte placeres på byggepladshegn. 
Bygherre sørger for skilte med orientering til publikum om arbejdet.  
 
d. Brandslukningsmateriel 
Entreprenøren skal levere og vedligeholde 1 sæt brandslukningsmateriel. Et sæt 
brandslukningsmateriel omfatter både CO2-slukker og vandslukker. 
 
 - 0 - 

Samtlige udgifter til gennemførelse af ovennævnte ydelser, herunder materialer, 
arbejdsløn, maskiner, foranstaltninger, transport, afgifter og gebyrer, skal være 
indeholdt under de respektive positioner. 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

4.14 Kontrol 

4.15 D&V-dokumentation 
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BPL02 Byggepladsens færdselsarealer 

4.1 Orientering 

• B2.010 (AB92) Byggesag R2 2016-07-08 
• B2.001 Arbejdsmiljø R0 2016-07-08 
• B2.100 Byggeplads R1 2019-02-04 

er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

4.2 Omfang 

Arbejdet omfatter:  
a. Etablering, drift og afrigning af fælles færdselsarealer 
b. Etablering, drift og afrigning af køreplader 
c. Belysning 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning 

T90_H1_N11 Byggepladsplan 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

4.10 Udførelse 

a. Etablering, drift og afrigning af fælles færdselsarealer 
Ydelsen omfatter etablering, drift og afrigning af fælles færdselsarealer i henhold til 
byggepladsplan samt eventuelle øvrige fælles færdselsarealer, entreprenøren måt-
te etablere på byggepladsen. 

Adgangsvejen inkl. vendeplads er omfattet af nærværende ydelse. Adgangsvejen 
skal tillige fungere som adgangsvej for publikum til og fra stranden. Entreprenøren 
skal i den forbindelse sikre lovpligtige forsvarlige forhold. Udgifter til håndmand og 
øvrige sikkerhedsforanstaltninger skal være indeholdt i bygningsdelene under An-
lægsarbejde ANL01-ANL03. 

Ydelsen omfatter endvidere alle nødvendige omrigninger som følge af den skiften-
de indretning af arbejdsområdet. 

Ydelsen omfatter samtlige lovpligtige foranstaltninger, herunder midlertidige ræk-
værker, afdækninger og afmærkninger. 

Ydelsen omfatter udførelsen af vejrligsforanstaltninger på byggepladsens færdsels-
arealer. 

Ydelsen omfatter renhold af byggepladsens færdselsarealer. 

Eksisterende befæstelser, installationer, vegetation og inventar i terræn, der er i 
risiko for beskadigelse som følge af arbejdstrafikken, skal beskyttes. Entreprenøren 
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fremlægger forslag hertil for byggeledelsens godkendelse. Eventuelle skader forår-
saget af entreprenøren skal udbedres for dennes regning. 

Entreprenøren vurderer selv behovet for beskyttelse af belægninger med jernpla-
der eller lignende i forhold til byggepladsarealets beskaffenhed, arbejdsmetoder og 
valg af materiel. Eventuelle udgifter til sådanne foranstaltninger skal være inde-
holdt i tilbuddet. Uanset om der etableres beskyttelse eller ej, skal alle udgifter til 
retablering af belægninger være indeholdt i entreprenørens tilbud. Eventuelle lø-
bende vedligeholdelse og vejsikring skal være indeholdt under nærværende byg-
ningsdel. 

b. Etablering, drift og afrigning af køreplader 
Entreprenøren vurderer selv behovet for køreplader eller lignende i forhold til byg-
gepladsarealets beskaffenhed, arbejdsmetoder og valg af materiel. Eventuelle ud-
gifter til sådanne foranstaltninger skal være indeholdt i tilbuddet. Type af eventuel-
le køreplader fastlægges af entreprenør i forhold til underlaget og de maskiner og 
materiel, der skal anvendes til arbejdet. 

c. Belysning 
Entreprenøren etablerer lovpligtig orienteringsbelysning, min. 25 lux, og arbejds-
belysning. Arbejdsbelysningen fastlægges af entreprenøren i forhold til dennes valg 
af udførelsesmetoder og maskinel. Samtlige udgifter til etablering, omrigninger, 
vedligehold og afrigning af belysning skal være indeholdt. Plan for belysning frem-
lægges for byggeledelsen til godkendelse. Ydelsen omfatter belysning i hele byg-
geperioden. 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

Entreprenøren varetager alle sikkerhedsforanstaltninger i relation til publikum. 
Bygherre etablerer skiltning med generel orientering om projektet. 

4.14 Kontrol 

4.15 D&V-dokumentation  
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BPL03 Skurby og oplagsplads 

4.1 Orientering 

• B2.010 (AB92) Byggesag R2 2016-07-08 
• B2.001 Arbejdsmiljø R0 2016-07-08 
• B2.100 Byggeplads R1 2019-02-04 

er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

4.2 Omfang 

Arbejdet omfatter:  
a. Skurvogn 
b. Depot 

4.3 Lokalisering 

Skurby og oplagsplads placeres på parkeringspladsen syd for arbejdsområdet efter 
nærmere aftale med byggeledelsen.  

4.4 Tegningshenvisning 

T90_H1_N11 Byggepladsplan 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

Mandskabsvogn indrettet i overensstemmelse med AT-bekendtgørelse nr. 775, 
september 1982, Indretning af skurvogne og lignende. 

4.10 Udførelse 

a. Skurvogn 
Skurvogn opstilles på området nordøst for arbejdsområdet, jf. tegning 
T90_H1_N11.  
Tilslutning af vand og strøm sker fra vandforsyning etableret under bygningsdel 
BPL04. Skurvognen skal være forsynet med kværn og tank til opsamling af spilde-
vand. Alle installationer skal være sikret mod vejrligets påvirkninger. 
Skurvognen skal kunne anvendes til byggemøder for op til 6 personer. Skurvog-
nens størrelse og indretning i øvrigt fastlægges af entreprenøren i forhold til hans 
planlægning af arbejdet. 
Ydelsen omfatter etablering, leje og drift af skurvognen i hele byggeperioden, samt 
afrigning. Drift omfatter blandt andet almindelig daglig rengøring og renholdelse 
samt forbrug af sæbe, toiletpapir mv. Ydelsen omfatter bortskaffelse af affald fra 
skurvognen. 
I forbindelse med afrigning af skurvogn skal arealer og blivende bygningsdele, in-
ventar o.lign. retableres svarende til den tilstand, de blev overtaget i. 
 
b. Depot 
Ligeledes nord for arbejdsområdet er der afsat areal til depot, jf. tegning 
T90_H1_N11. 
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Det nærmere behov fastlægges af entreprenøren i henhold til dennes planlægning 
af arbejdet. Ydelsen omfatter etablering, leje, drift og afrigning af arealer og facili-
teter, herunder beskyttelse af arealet. Eventuel indhegning af arealet udføres un-
der BPL01-a. 
 
 - 0 - 

Samtlige udgifter til gennemførelse af ovennævnte ydelser, herunder materialer, 
arbejdsløn, maskiner, foranstaltninger, transport, afgifter og gebyrer, skal være 
indeholdt under de respektive positioner. 

 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

4.14 Kontrol 

4.15 D&V-dokumentation 
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BPL04 Forsyning til byggeplads 

4.1 Orientering 

• B2.010 (AB92) Byggesag R2 2016-07-08 
• B2.001 Arbejdsmiljø R0 2016-07-08 
• B2.100 Byggeplads R1 2019-02-04 

er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 
 

4.2 Omfang 

Arbejdet omfatter:  
a. Etablering, vedligeholdelse, drift og afrigning af vand 
b. Etablering, vedligeholdelse, drift og afrigning af strøm 

4.3 Lokalisering 

Skurby og oplagsplads placeres på parkeringspladsen syd for arbejdsområdet efter 
nærmere aftale med byggeledelsen.  

4.4 Tegningshenvisning 

T90_H1_N11 Byggepladsplan 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

4.7 Projektering 

Entreprenøren fastlægger eltavlernes kapacitet i forhold til sin nærmere planlæg-
ning af byggeaktiviteter og arbejdsmetoder. 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

4.10 Udførelse 

a. Etablering vedligeholdelse, drift og afrigning af vand 
Der er ikke adgang til vandforsyning, hvorfor entreprenøren skal etablere vandbe-
holdere med tilhørende installationer til forsyning af skurby og arbejdsområde. 
Alle installationer skal være sikret mod vejrligets påvirkninger i hele byggeperio-
den. 
Ydelsen omfatter etablering, leje, drift og vedligeholdelse, forbrug og afrigning af 
vandbeholdere og tilhørende installationer.  
 
b. Etablering, vedligeholdelse, drift og afrigning af strøm 
Der er ikke adgang til elforsyning, hvorfor entreprenøren skal etablere generatorer 
med tilhørende installationer til forsyning af skurby og arbejdsområde. 
Alle installationer skal være sikret mod vejrligets påvirkninger i hele byggeperio-
den. 
Ydelsen omfatter etablering, leje, drift og vedligeholdelse, brændstof og afrigning 
af generatorer og tilhørende installationer.  
 
 - 0 - 
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Samtlige udgifter til gennemførelse af ovennævnte ydelser, herunder materialer, 
arbejdsløn, maskiner, foranstaltninger, transport, afgifter og gebyrer, skal være 
indeholdt under de respektive positioner. 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

4.14 Kontrol 

4.15 D&V-dokumentation 
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 Anlægsarbejde 

ANL01 Dræn 

4.1 Orientering 

Molio basisbeskrivelser 
• B2.001 Arbejdsmiljø R0 2016-07-08 
• B2.420 Afløb i jord R2 2011-12-31 
• B2.125 Jordarbejde for ledninger R3 2018-0219 

er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

4.2 Omfang 

Arbejdet omfatter:  
a. Drænledninger 
b. Brønde og udløb gennem betonmur 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning  

T90_H1_N01 Situationsplan - Eksisterende forhold 
T90_H1_N02 Situationsplan, Skrænt opretning og drænplan – Fremtidige forhold 
T90_H1_N10 Oversigtskort 
T90_H3_N02 Snit A - Tværsnitsprofiler 
T90_H3_N03 Snit B - Tværsnitsprofiler 
T90_H3_N04 Snit C - Tværsnitsprofiler 
T90_H3_N05 Snit D - Tværsnitsprofiler 
T90_H3_N06 Snit E - Tværsnitsprofiler 
T90_H3_N07 Genopbygning af skrænt – Snit A 
T90_H3_N08 Genopbygning af skrænt – Snit B 
T90_H3_N09 Genopbygning af skrænt – Snit C 

4.5 Koordinering 

 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

Entreprenøren er forud for afgivelse af tilbud forpligtiget til selv at registrere for-
holdene på stedet. 

4.9 Materialer og produkter 

Drænledninger 
Dræn udføres med ø113 mm PP-drænrør uden bevikling.  

Drænkasse, materialer 
Drænkassen skal være ærtesten 8-12 mm 
Filterdug 

Brønde 
Sandfangsbrønde ø425 bt med bund og nødvendige anboringer.  
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Spulebrønde ø350 bt med bund og nødvendige anboringer. 
Brøndkarme og dæksler udføres i beton. 

Regnvandsledninger 
Regnvandsledninger udføres i Ø110PP SN4, certificeret i henhold til EN 13476. 

4.10 Udførelse 

a. Drænledninger 
Dræn udføres jf. tegning T90_H1_N02 med ø113 mm PP-drænrør uden bevikling. 
Drænkassen skal være ærtesten 8-12 mm min. 200 mm over rør og en bredde på 
min. 300mm. Drænkasse afsluttes med filterdug. 
Drænledninger tilsluttes spulebrønde og sandfangsbrønde ved anboring. 
Eksisterende afløb fra kildekarret længst mod vest tilsluttes nærmeste drænled-
ning.  
 
b. Brønde og udløb gennem betonmur 
Spule-og sandfangsbrønde etableres som vist på tegning T90_H1_N02 og 
T90_H4_N12. Sandfangsbrønde etableres, så dræntilslutninger er min 200mm 
over vandspejls-koten. 
Fra sandfangsbrønde etableres udløb gennem betonstøttemuren gennem ø110PP 
ledning. Hultagning i betonmuren udføres med diamantbor med fald udefter, ca. 
1:10. Udløbsledning føres gennem mur, og der tilløbes med cementmørtel mellem 
rør og beton. Såfremt der i nærheden af en sandfangsbrønd er et egnet eksiste-
rende hul i betonmuren, skal dette anvendes (skal ikke påregnes). 
 
 - 0 - 

Samtlige udgifter til gennemførelse af ovennævnte ydelser, herunder materialer, 
arbejdsløn, maskiner, foranstaltninger, transport, afgifter og gebyrer, skal være 
indeholdt under de respektive positioner. 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

Der skal tages særligt hensyn til, at arbejdet udføres på en stejl skrænt. 
Der henvises til BSB, herunder særligt afsnit 5 Sikkerhed og sundhed. 

4.14 Kontrol 

4.15 D&V-dokumentation 

Brønde indmåles præcist med GPS, og koordinater indføjes i D&V oplysninger til 
bygherren. 
 



Slots- og Kulturstyrelsen Helene Kilde 
Genopbygning og forstærkning af skrænt 

Hovedentreprise Dato : 07.07.2019 

Arbejdsbeskrivelse Rev.dato :  

4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19 

 

 
 

 

ANL02 Genopbygning af skrænt 

4.1 Orientering 

Molio basisbeskrivelser 
• B2.001 Arbejdsmiljø R0 2016-07-08 
• B2.120 Jord R3 2018-03-07 
• B2.310 Natursten, leverance R1 2017-10-13 
• B2.520 Beplantning R3 2017-11-27 

er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

4.2 Omfang 

Arbejdet omfatter:  
a. Regulering af eksisterende skræntoverflade 
b. Filterlag og dæksten 
c. Vækstlag 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning  

T90_H1_N01 Situationsplan - Eksisterende forhold 
T90_H1_N02 Situationsplan, Skrænt opretning og drænplan – Fremtidige forhold 
T90_H1_N10 Oversigtskort 
T90_H1_N11 Byggepladsplan 
T90_H3_N02 Snit A - Tværsnitsprofiler 
T90_H3_N03 Snit B - Tværsnitsprofiler 
T90_H3_N04 Snit C - Tværsnitsprofiler 
T90_H3_N05 Snit D - Tværsnitsprofiler 
T90_H3_N06 Snit E - Tværsnitsprofiler 
T90_H3_N07 Genopbygning af skrænt – Snit A 
T90_H3_N08 Genopbygning af skrænt – Snit B 
T90_H3_N09 Genopbygning af skrænt – Snit C 

4.5 Koordinering 

Arbejdet koordineres med ANL01 Dræn, der udføres i tilslutning til a. Regulering af 
eksisterende skræntoverflade.  

4.6 Tilstødende bygningsdele 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

Entreprenøren er forud for afgivelse af tilbud forpligtiget til selv at registrere for-
holdene på stedet. 

4.9 Materialer og produkter 

Grus 
Middelkornstørrelse:  (d50) ≥ 0,4 mm. 
Uensformighedstal:  (d60/d10) ≥ 4. 
Gennemfald på 0,063 mm sigte ≤ 5 %. 
Gennemfald på 16 mm sigte ≥ 95 %. 

Filtersten 
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Ral af søsten eller brudsten, frostsikkert nordisk granit, gnejs, diabas eller basalt i 
stenklasse 50-150 mm, D50 = 80-120 mm. 

Stenmaterialet skal være sundt uden væsentlige svækkelser (kraftige stik og 
revner eller stærkt eroderede partier) og med maksimalt 5 % indhold af hvid flint 
og kalk. 

Dæksten 
Brudsten af frostsikkert nordisk granit, gnejs, diabas eller basalt med massefylde 
> 2.500 kg/m3 i stenklasserne:  

• 1-3 tons, Dn50 = 910 mm 

• 0,3-1 tons, Dn50 = 625 mm (til den øvre del af dæklaget)  

• 100-400 mm, Dn50 = 200-300 mm (til den øvre del af dæklaget) 

Stenmaterialet skal være sundt uden væsentlige svækkelser (kraftige stik og 
revner eller stærkt eroderede partier) og med maksimalt 5 % indhold af hvid flint 
og kalk. 

Tørv 
Bygherre anviser lokalitet inden for 20 km fra Helene Kilde, hvor entreprenøren 
uden beregning kan høste egent sandet tørv. Tørven skal optages i en tykkelse på 
ca. 20 cm, og det skal påregnes at tørven skal løsnes (med plov) og skæres, inden 
den kan transporteres. Der skal ikke regnes med særlige foranstaltninger 
(køreplader o.lign.) for adgang til lokaliteten.  

Træpløkker 
Træpløkker l=25 cm, f.eks. af samme type, som anvendes til forankring af 
kokosnet.  
 

4.10 Udførelse 

0. Generelt 
Regulering og genopbygning af skrænten skal udføres, så skræntstabiliteten ikke 
svækkes. Entreprenøren planlægger, blandt andet under hensyntagen til sikkerhe-
den, udførelseslogistik og -procedurer. Inden opstart skal entreprenøren fremlæg-
ge sin arbejdsplan til bygherrens kommentering. 

Entreprenøren skal påregne, at gravearbejdet skal udføres under arkæologisk 
overvågning. Entreprenøren skal påregne at deltage i et indledende koordine-
ringsmøde herom. Da der fortrinsvis graves i intakte istidsaflejringer, forventes der 
ikke væsentlige forsinkelser i forbindelse med arkæologiske undersøgelser, men 
entreprenøren skal dog påregne, at der kan forekomme midlertidig indstilling eller 
flytning af arbejdet i kortere perioder for arkæologiske undersøgelser. Entreprenø-
ren er pligtig til at bistå arkæologen i nødvendigt omfang. 
 
a. Regulering af eksisterende skræntoverflade 

a1. Fjernelse af ledninger, træ, sten mm 

På de berørte arealer (skrænt og plateau neden for skrænten) fjernes ledninger, 
brønde, rester af tidligere skræntsikringstiltag (træstykker mm.) samt andet, der 
ikke skal indgå i den kommende opbygning. Materialet bortskaffes. Sten, der kan 
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genanvendes i den fremtidige opbygning deponeres. Sten, der ikke kan genanven-
des, deponeres i området efter nærmere aftale med bygherren. 

a2. Optagning og deponering af sand til genanvendelse 

Strandsand langs betonmuren afrømmes og deponeres til senere genudlægning 
under bygningsdel ANL02-c. Der skal regnes med en mængde svarende til udlæg-
ning af ca. 200 mm sand mellem betonmur og skræntfod. Overskydende sand op-
tages og bortskaffes under a3. Regulering af skrænt. 

a3. Regulering af skrænt 

Skrænten reguleres svarende til den udbudte fremtidige opbygning (tegning 
T90_H3_N07-N09) og profiler (T90_H3_N02-N06). Hvor det eroderede skræntpro-
fil ligger dybere end det niveau, hvor filterlaget generelt skal opbygges fra, ind-
bygges filtergrus og ral svarende til filterlaget.  

Den bortgravede jord skal bortkøres. Der skal dog fralægges lidt egent jord til op-
retning af jordtrappen under bygningsdel ANL04. Entreprenøren anmelder jordflyt-
ningen. Det kan forudsættes, at jorden er ren (klasse 1), men entreprenøren skal 
foretage forureningsundersøgelser efter de gældende jordflytningsregler i Gribskov 
Kommune. Alle udgifter til udgravning, transport, undersøgelse og deponering af 
jorden skal være indeholdt i tilbudsprisen. 

Der skal i tilbuddet regnes med de mænger, der fremgår af tilbudslisten. Enheds-
priser anvendes til regulering efter de faktiske mængder, der fastlægges ved op-
måling og vejesedler. 

Som option ønskes en fradragspris, såfremt der kan opnås tilladelse til at sandfod-
re med det opgravede jordmateriale på kyststrækningen neden for skrænten. 

De færdige skræntoverflader skal indpasses i karakteren af de eksisterende for-
hold, og der træffes nærmere aftaler med tilsynet og Naturstyrelsen herom i for-
bindelse med udførelsen. 

b. Filterlag og dæksten 
Umiddelbart efter regulering af skræntoverfladen og etablering af liniedræn under 
ANL01 udlægges filterlag og dæksten. Filterlaget opbygges af ral og filtergrus, der 
arbejdes lidt ind i skræntoverfladen for at sikre en god friktion. Langs drænlednin-
ger og -brønde skal der udvises fornøden forsigtighed, så der ikke sker skade på 
disse. Det skal sikres, at skræntoverfladen er fri for eventuelt opblødte områder. 

Laget af dæksten skal oplægges meget tæt. Der stilles krav om en porøsitet, der 
ikke overstiger 30 %. Porøsiteten måles som rumfanget af stenene i forhold til 
rumfanget beregnet som dækareal x Dn50. Der kan tillades enkelte mindre udfyld-
ningssten for opnåelse af den krævede porøsitet. Stenene i dæklaget skal lægges 
med så god indbyrdes kontakt som muligt, og et eventuelt spild som følge heraf 
skal være indregnet i entreprenørens tilbud. Laget af dæksten skal endvidere være 
godt sammenbygget med filterlaget. 

Den nedre og overvejende del af skræntsikringen udføres med dæksten i stenklas-
se 1-3 t. I den øvre del ved tilslutning til den del af skrænten, der ikke skal bear-
bejdes, anvendes mindre fraktioner (0,3-1 t og 100-400 mm) for tilpasning og re-
duktion af afgravning. Der afregnes efter udførte m2 (skrå flade) for hver af føl-
gende opbygninger af dæklaget: 

b021043
Fremhæv
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b1. Filterlag og dæksten 1-3 t 

b2. Filterlag og dæksten 0,3-1 t 

b3. Filterlag og dæksten 100-400 mm 

Såfremt entreprenøren vil sejle dækstenene til udførelsesstedet, skal han selv gøre 
sig bekendt med vanddybder, strøm- og kystforhold, og stranden skal efterlades i 
ubeskadiget og uændret stand. Eventuelle nødvendige tilladelser skal indhentes af 
entreprenøren. Nødvendige foranstaltninger og beskyttelse skal være indeholdt.  

c. Overfladelag 

c1. Tørv 

På skræntens overflader afsluttes med et tørvelag. Spalter og huller mellem dæk-
stenene udfyldes omhyggeligt med grus til overside af dækstenslaget. På dette 
underlag udlægges tørv. Tørvelaget fæstnes med 25 cm lange træpløkke, der ned-
bankes ca. 15 cm i gruset mellem dækstenene. Der anbringes 2-3 pløkke pr. m2.  

c2. Sand 

Plateauet neden for skrænten afsluttes med strandsand i mindst 200 mm tykkelse. 
Sandet skal arbejdes godt ned mellem dækstenene, og der skal hertil påregnes en 
udfyldning mellem dækstenene svarende til ca. 0,2 á 0,3 m3 pr. kvadratmeter 
overflade. Entreprenøren skal i sit tilbud endvidere indregne en efterfyldning med 
20 m3 strandsand på plateauet 1 år efter aflevering. 

 - 0 - 

Samtlige udgifter til gennemførelse af ovennævnte ydelser, herunder materialer, 
arbejdsløn, maskiner, foranstaltninger, transport, afgifter og gebyrer, skal være 
indeholdt under de respektive positioner. 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

Der skal tages særligt hensyn til, at arbejdet udføres på en stejl skrænt og ved 
vand. 
Der henvises til BSB, herunder særligt afsnit 5 Sikkerhed og sundhed. 

4.14 Kontrol 

4.15 D&V-dokumentation 

b021043
Fremhæv
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ANL03 Istandsættelse af arealet ved kildekarrene 

4.1 Orientering 

Molio basisbeskrivelser 
• B2.001 Arbejdsmiljø R0 2016-07-08 
• B2.120 Jord R3 2018-03-07 
• B2.510 Befæstelser R3 2017-11-08 
• B2.520 Beplantning R3 2017-11-27 

er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 
Endvidere er Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2015 og 
DS1136:2013, Brolægning og belægningsarbejder gældende for arbejdet.  

4.2 Omfang 

Arbejdet omfatter:  
a. Belægninger 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning  

T90_H1_N01 Situationsplan - Eksisterende forhold 
T90_H1_N02 Situationsplan, Skrænt opretning og drænplan – Fremtidige forhold 
T90_H1_N10 Oversigtskort 
T90_H3_N02 Snit A - Tværsnitsprofiler 
T90_H3_N07 Genopbygning af skrænt – Snit A 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

Entreprenøren er forud for afgivelse af tilbud forpligtiget til selv at registrere for-
holdene på stedet. 

4.9 Materialer og produkter 

Geonet: Produkt aftales nærmere med tilsynet 
Tilfyldningsjord: Stabilt grus SGII. 
Sættegrus: Grusgravmateriale med kornstørrelse 0-8 mm (brolæggergrus), 

jf. DS/EN 13285. 
Fugemateriale Lergrus som Slotsgrus. 
Belægningssten: Pigsten i kvalitet og dimensioner som eksisterende belægning. 

4.10 Udførelse 

a. Belægninger 
Den nuværende belægning blev reduceret ved stormen Bodil. Der skal i tilslutning 
til opretningen af skrænten, ANL02, udføres supplerende pigstensbelægning. Der 
opbygges et bærelag af SGII, der efter udlægning af jordarmering (geonet) kom-
primeres mest muligt under hensyntagen til den omliggende jords stabilitet. Pig-
stensbelægning etableres i overensstemmelse med DS1136. 

 - 0 - 



Slots- og Kulturstyrelsen Helene Kilde 
Genopbygning og forstærkning af skrænt 

Hovedentreprise Dato : 07.07.2019 

Arbejdsbeskrivelse Rev.dato :  

4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 24 

 

 
 

 

Samtlige udgifter til gennemførelse af ovennævnte ydelser, herunder materialer, 
arbejdsløn, maskiner, foranstaltninger, transport, afgifter og gebyrer, skal være 
indeholdt under de respektive positioner. 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

Der skal tages særligt hensyn til, at arbejdet udføres ved en stejl skrænt. 
Der henvises til BSB, herunder særligt afsnit 5 Sikkerhed og sundhed. 

4.14 Kontrol 

4.15 D&V-dokumentation 
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ANL04 Istandsættelse af jordtrappe 

4.1 Orientering 

Molio basisbeskrivelser 
• B2.001 Arbejdsmiljø R0 2016-07-08 
• B2.120 Jord R3 2018-03-07 
• B2.510 Befæstelser R3 2017-11-08 
• B2.520 Beplantning R3 2017-11-27 

er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 
Endvidere er Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2015 er gældende 
for arbejdet. 

4.2 Omfang 

Arbejdet omfatter:  
a. Istandsættelse af jordtrappe 

4.3 Lokalisering 

4.4 Tegningshenvisning  

T90_H1_N01 Situationsplan - Eksisterende forhold 
T90_H1_N10 Oversigtskort 
T90_H3_N03 Snit B - Tværsnitsprofiler 
T90_H3_N08 Genopbygning af skrænt – Snit B 
T90_H4_N13 Genopbygning af skrænt – Jordtrappe, princip 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

Entreprenøren er forud for afgivelse af tilbud forpligtiget til selv at registrere for-
holdene på stedet. 

4.9 Materialer og produkter 

Jord 
Til opbygning og supplering anvendes egnet jord fra afgravning under ANL02. 

Træ til trin 
Stødtrin:  Egeplanker 250x38 mm af FSC certificeret kernetræ 
Pæle:  Flækkede robinie spidspæle, l = 60 cm 
 

4.10 Udførelse 

a. Istandsættelse af jordtrappe 
Jordtrappen fra kilden til kildeskåret skal reguleres og rettes op med jord afgravet 
under bygningsdel ANL02. Det nærmere udformning aftales med bygherren og til-
synet. Der vil være tale om begrænsede jordmængder. Der skal indregnes etable-
ring af i alt 12 trin med stødtrin af egeplanker fastholdt af flækkede robinia-pæle. 
Stødtrin kan i tilbuddet regnes 80-100 cm brede. Plankerne forsænkes ca. 5 cm i 
jorden, så trinhøjden bliver ca. 20 cm. De ca. 60 cm lange pæle nedbankes ca. 40 
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cm i jorden og afskæres 2 cm under egeplankens overkant. Der anvendes to pæle 
pr. trin rykket lidt ind fra egeplankens ender. 

 - 0 - 

Samtlige udgifter til gennemførelse af ovennævnte ydelser, herunder materialer, 
arbejdsløn, maskiner, foranstaltninger, transport, afgifter og gebyrer, skal være 
indeholdt under de respektive positioner. 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

Der skal tages særligt hensyn til, at arbejdet skal udføres ved en stejl skrænt. 
Der henvises til BSB, herunder særligt afsnit 5 Sikkerhed og sundhed. 

4.14 Kontrol 

4.15 D&V-dokumentation
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Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

1 Planlægning      

1.1 Planlægning, udførelseslogistik 
og -procedurer 

ARB ANL02 4.10  Alle arbejdsprocesser Inden udførelse og 
evt. tilpasning under 
arbejdets udførelse 

ARB ANL02 4.10 

2 Kontrol af undersøgelser      

2.1 Førregistrering af eksisterende 
forhold 
 

BSB 4.3 Gennemgang af eksisteren-
de forhold med bygherre  

Adgangs-, depot og arbejds-
arealer 

Umiddelbart inden ar-
bejdets opstart 

 

2.2 Indhentning af LER-oplysninger BSB 4.4     

3 Materiale- og produktkontrol      

3.1 Dæksten, indhold af flint og kalk ARB ANL02 4.9 Kontrol af analyser og speci-

fikationer 

Aftales nærmere i forhold til 

leverandørens løbende kon-

trol. 

Før levering Maks 5 % indhold af hvid 

flint og kalk 

3.2 Grus, kornkurver ARB ANL02 4.9 Kontrol af sigteanalyser En analyse for den samlede 

leverance 

Før levering ARB ANL02 4.9 

3.3 Egetræ, kernetræ/FSC ARB ANL04 4.9 Kontrol af dokumentation 

for certificering 

 Før levering ARB ANL04 4.9 

4 Modtagekontrol      

4.1 Dræn og brønde ARB ANL01 4.9 Visuel kontrol og kontrol af 
følgesedler 

Alt leveret materiale Ved modtagelse Overensstemmelse med 
dimensioner og materiale-
angivelse ARB ANL01 4.9 

4.2 Indbygningsmateriale ARB ANL02-03 4.9 Visuel kontrol og kontrol af 
følgesedler 

Ved hver leverance Ved modtagelse Overensstemmelse med 
krav ARB ANL02-03 4.9 

5 Udførelseskontrol      

5.1 Afgravning, geometri og beskaf-
fenhed af afrømmede overflader 

ARB ANL02 Visuel kontrol (ren, ikke op-
blødt jordoverflade) 
Målekontrol (tilstrækkelig 
dybde til ny opbygning) 

Alle afrømmede overflader Under udførelse ARB ANL02 

5.2 Jordforurening, klassificering (18).011-014 Analyser Pr. 30 t, jf. Jordflytningsbe-
kendtgørelsen 

Inden deponering  

5.3 Dræn og brønde, korrekt place-

ring, korrekt udførte drænkas-

ser 

ARB ANL01 Visuel kontrol 

Målekontrol 

Alle drænledninger 

Brønde indmåles med GPS 

 

Under udførelse, in-

den tildækning 

ARB ANL01 
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5.4 Filterlag, sammenbygning med 
underlag og dæksten 

ARB ANL02 Visuel kontrol Stikprøver pr. 50 m2 over-
flade 

Under udførelse ARB ANL02 

5.5 Dæksten, sammenbygning og 
porøsitet 

ARB ANL02 Visuel kontrol 

Målekontrol 

100 % visuel kontrol af tæt 
sammenbygning 

Måling af porøsitet, 3 stk. 

Under udførelse, in-
den etablering af 
overfladelag 

ARB ANL02 

5.6       

6 Slutkontrol      

6.1       
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BAGGRUND 

På foranledning af Slots- og Kulturstyrelsen ved arkitekt MAA Jørgen Frandsen har Jørgen Nielsen, 

Rådgivende Ingeniører A/S besigtiget og vurderet skrænten ved Helene Kilde, der er stærkt skadet efter 

stormen Bodil i 2013, med det formål at udarbejde af skitseforslag til genopbygning og forstærkning af den 

skadede del af skrænten. Undersøgelserne og udarbejdelsen af skitseforslag forholder sig efter aftale med 

SLKS ikke til spørgsmålet om kystsikring, alene skræntskringen. Der henvises i øvrigt til oplæg fra Jørgen 

Frandsen i notat af 30. november 2016. 

Udkast til skitseforslag er blevet drøftet på møder hos SLKS med deltagelse af Jørgen Frandsen (SLKS), Pernille 

Denise Frederiksen (SLKS), Søren Agerlund (Naturstyrelsen Nordsjælland), Lise Vølund Henningsen (Gribskov 

Kommune) og Bo Bang Petersen (Sankt Helenekilde Kystsikringslag).  

 

 
Foto fra Helene Kilde under stormen Bodil torsdag 5. december 2013. Fotograf ikke kendt. 
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Skrænten ved Helene Kilde 

Topografi 

 

Plan over området ved Helene Kilde 

              
Snit A, B og C. Med rødt er på snit A angivet det formodede profil før stormen Bodil.  

Geologi og grundvand 

Skråningen består primært af moræneler med indlejrede smeltevandsaflejringer af fortrinsvist sand. 

Morænelersaflejringerne virker faste og er relativ fede og virker derfor vandstandsende hvilket betyder, at 

de indlejrede sandlag fremstår vandførende, og der ses derfor udsivende vand flere steder i skrænten. Der 

er givetvis tale om sekundært grundvand (årstidsafhængig) fra det bagvedliggende terræn. Morænelers-

aflejringerne stammer fra forskellige isfremstød og er mere udførligt beskrevet af geologerne Steen Andersen 

og Michael Houmark Nielsen.  

Stabilitet 

Afhængig af morænelerets styrkemæssige egenskaber iagttages almindeligvis naturlige skråningshældninger 

på 30o – 40o med vandret. Ved tre opmålte skråningsprofiler ved Helene Kilde er målt skråningshældninger i 
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ovennævnte interval.  Forstærkningsprojektet tilpasses den eksisterende geometri med udgangspunkt i en 

naturlige skråningsvinkel, det vil i nærværende tilfælde sige en vinkel på ca. 30o med vandret.  

Vandtryk i skråningen virker til ugunst for skråningens stabilitet, dels fordi skråningen påvirkes af betydelige 

udadrettede strømkræfter, og dels fordi det udsivende vand opbløder lerunderlaget. De foreslåede 

forstærkningsløsninger bliver etableret med et effektivt underliggende drænsystem, der sikrer, at udsivende 

grundvand opfanges og bortledes. Der vil dog stadig foregå en dybereliggende naturlig vandstrømning i 

skråningen i nedbørsrige perioder af året, og løsningerne er vurderet at kunne modstå de uhensigtsmæssige 

vandtryk som følge heraf. Der er i dimensioneringen forudsat, at grundvandet kan virke i en meters dybde 

eller dybere under det skrånende terræn – med dertil hørende destabiliserende differensvandtryk. 

Beregningerne er foretaget med afsæt i gældende konstruktionsnormer, og det er forudsat, at skråningen 

primært består af moræneler med indlejret smeltevandssand med skønnede karakteristiske 

styrkeegenskaber svarende til en effektiv friktionsvinkel på �� ≥ 30� og en effektiv kohæsion på c´~ 12 

kN/m2. Beregninger viser, at skråningsstabiliteten er tilfredsstillende med den (de) valgte opbygning(er) og 

styrkeparametre med normale sikkerheder iht. funderingsnormen.  

Kilden og kildekarrene 

Kildekarrene er placeret, hvor vandet i skrænten finder vej til overfladen, og det formodes, at kilden gennem 

tiderne har været placeret forskellige steder. Vandet opsamles i et kildekar, hvor vandet i princippet kan 

drikkes, og vand herfra ledes til det andet kildekar, hvor der kunne bades. Da vandtilførslen er stærkt 

varierende, har kilden tidligere løbet tør af og til, og der er suppleret med vandforsyning fra det lokale 

vandværk. Der er etableret en betonbrønd med en stophane i skrænten lidt over kildestedet. Vandet kan 

endvidere afbrydes ved Strandvejen. Kildekarrene er opbygget med stensider, og de er istandsat flere gange, 

blandt andet på grund af utætheder.  

Betonmuren 

Ved skræntens fod er der etableret en knap 3 m høj betonmur med skrånende flade mod havet. Det er uvist, 

hvordan muren er opbygget under terræn. I 2007 blev muren forstærket ved forøgelse af tykkelsen. Der ses 

flere drænhuller i murens forside.  

 

 

Forstærkningen 2012 

Den del af skrænten, der blev ødelagt under stormen Bodil, var i 2012 repareret og sikret med dræning af 

skrænten samt en belægning af græstørv armeret med lærkeplanker lagt på egetræpæle trykket ind i 

skrænten.  Denne sikring lå på skrænten mellem kildestedet øverst og en betonmur nederst, der er opført i 

strandkanten på en længere del af denne kyststrækning. Overgangen mellem skræntfoden og plateauet bag 

betonmuren var sikret med en enkelt række store sten. Søren Agerlund, Naturstyrelsen, der stod for 

reparationerne, har oplyst, ”at reparationerne blev udført ud fra den antagelse, at de problemer, som var 

kendt i området, alle hidhørte fra vand kommende inde fra landsiden i form af vand fra de vandførende lag 

samt overfladevand fra større regnskyl primært fra en ulovligt anlagt terrasse mellem vores matrikel, vejen 

og kildeskåret.”   
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Påvirkninger 

Skrænten påvirkes til stadighed af vand fra grundvand og overfladevand fra nedbør. Endvidere vil der være 

et slid på skræntens vegetation fra menneskers og dyrs færden samt fra vindpåvirkning. Betonmuren 

nedenfor skrænten skærmer under normale omstændigheder for bølgepåvirkning.  

Jordens vandindhold og grundvandspejlets forløb har stor betydning for skræntens stabilitet. Vandtryk i 

skråningen virker til ugunst for skråningens stabilitet, dels fordi skråningen påvirkes af betydelige 

udadrettede strømkræfter, og dels fordi det udsivende vand opbløder lerunderlaget.  

Det er oplyst, at der flere gange har været problemer med stabiliteten af opbygningen omkring kildekarrene 

både som følge af naturligt kildevand, der trænger ud gennem skrænten, men også som følge af 

skødesløshed, hvor der ikke er blevet slukket for vandtilførslen i det system, der skal sikre vand, når den 

naturlige tilførsel ikke er tilstrækkelig.  

En kraftigere opfugtning eller opblødning af skrænten kan endvidere forekomme i forbindelse med kraftig 

nedbør. Det er observeret, at større regnmængder ikke kan optages i afløbssystemet i Strandvejen, og vandet 

løber i stedet ned mod skrænten ved en lavning umiddelbart øst for Helenekilde Badehotel, se foto nedenfor. 

Der bør foretages nærmere undersøgelser af denne påvirkning af skrænten. 

 

 
Overfladevand fra Strandvejen kan ved kraftig nedbør ikke optages i afløbssystemet og ledes i stedet ud mod skrænten ved Helene 

Kilde. Foto fra video optaget umiddelbart øst for Helenekilde Badehotel af Bo Bang Petersen 27.8.2015. 

 

Ved høj vandstand i havet og samtidig storm fra nordvestlige vindretninger, som det var tilfældet under 

stormen Bodil den 5. december 2013, er den beskyttende effekt af betonmuren begrænset, og bølgerne kan 

slå mod skrænten med erosionsskader til følge. Her vurderes det at have betydning, at der ud for den skadede 

del af skrænten ikke er etableret en parallelbølgebryder. 
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Kyststrækningen mellem de to stenhøfder, der flankerer Kildeskåret, er uden parallelbølgebryder. Foto 2009 Bo Bang Petersen (?) 

 

Påvirkningerne fra stormen Bodil medførte omfattende erosionsskader på skrænten ved Helene Kilde, se 

også forsidefoto. Det vurderes, at skaderne har medført behov for reparation af ca. 600 m2 skræntoverflade. 

 

 

Krav til forstærkning og afledning af vand 

På baggrund af undersøgelser og drøftelser med erfaren entreprenør (Jens Martin Nielsen, Per Aarsleff A/S) 

er der fastlagt nogle krav, der skal sikre større sikkerhed mod nedbrydning af skrænten. 

Skræntoverfladen skal have en robust bevoksning, der sikrer mod almindeligt slid og sikrer afledning af 

overfladevand fra nedbør uden skader. Ved de sjældne kraftige påvirkninger fra bølgeslag må overfladen 

betragtes som et offerlag. 

Den øvre opbygning af skrænten (dæklaget) skal udføres så solid, at den kan optage energien fra bølgeslag 

uden, at der går hul på skrænten.  

Drænlag under øvre opbygning skal sikre, at indefra kommende vand bliver ledt bort og ikke udøver et 

skadeligt tryk på den øvre opbygning og overfladen på skrænten. Der skal være særlig fokus på dræning 

omkring kilden. Dræn tilsluttes gennemføringer i betonmuren for udledning til forstranden. 

Kildekarrene. Det skal ved passende udformning af anlæg samt drift og vedligeholdelse sikres, at 

vandtilledning og fyldning af kildekarrene ikke indebærer en risiko for lokal opblødning af jorden. Den 

stenbelagte afsats med kildekarrene skal i sig selv være udført, så den lokale stabilitet er i orden. 



HELENE KILDE SKITSEFORSLAG 

6 

 

Den utilsigtede vandpåvirkning fra arealerne oven for skrænten vurderes at kunne være særdeles skadelig 

for skrænten på grund af opblødning af jorden, og det bør ved etablering af vandrender og/eller udvidelse af 

kapaciteten af regnvandssystemet sikres, at overfladevand ved kraftig nedbør kan føres kontrolleret til 

udledning i havet.  

 

Skitseforslag 

Der er på baggrund af undersøgelserne og drøftelser med entreprenør (Jens Matin Nielsen, Per Aarsleff A/S) 

udarbejdet fire skitseforslag til genopretning og sikring af skrænten. Fælles for forslagene er: 

- Der etableres et vækstlag på 0,15-0,20 m, f.eks. tørv som anvendt ved reparationerne i 2012. Denne 

løsning sikrer en god robusthed med det samme. Alternativt kan anvendes en passende vækstegent jord 

armeret med kokosnet, der vil forgå efter 5-7 år, når bevoksningen har fået ordentligt fat. Løsningen med 

tørv vil formentlig være den bedst egnede. 

- Til sikring mod indefra kommende vand og til afledning af overfladevand, der trænger ned i jorden, 

etableres et drænsystem med drænrør pr. ca. 3,0 m. Drænene føres til samle- og rensebrønde (ikke vist 

på skitserne) ovenfor betonmuren, og der etableres herfra udledning gennem betonmuren. Der skal som 

ved reparationerne i 2012 også etableres dræn over kilden, der leder vand til det første kildekar som i 

dag. Drænet fra 2012 kan muligvis bibeholdes og genanvendes. Dette drænarrangement er ikke vist på 

skitserne. 

- Stenbelægningen på afsatsen med kildekarrene bør sikres med en underliggende stabil opbygning, f.eks. 

med armering af den underliggende jord med geonet eller måske ligefrem en støbning. 

Der er ved udarbejdelsen af forslagene taget udgangspunkt i de tekniske krav til løsningen, og der skal ved 

en nærmere vurdering af principper og materialer tages hensyn til de fredningsmæssige aspekter. Der er dog 

givet nogle umiddelbare kommentarer vedrørende løsningernes egenthed i fredningsmæssig sammenhæng. 

Forslagene er gennemgået i det følgende i vilkårlig rækkefølge. 
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Gabionløsningen 

 

Dæklaget udføres med gabioner af rustbeskyttet stål fyldt med mindre sten. Gabionerne måler ca. 4x2x0,5 

m og sammenbindes. Gabionerne fungerer tillige som drænlag. Materialer kan transporteres til stedet med 

lastbil. 

 

 

Gabionernes opbygning med rustbeskyttet stål må materialemæssigt umiddelbart anses for et 

fremmedelement, og løsningens levetid vil være begrænset af stålets holdbarhed.  

Det vurderes, at løsningen kan udføres for ca.  2.100 kr/m2 ekskl. moms (ekskl. byggeplads og omkostninger). 
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Løsning med mellemstore sten 

 

                                                                                                                             

Dæklaget udføres med mellemstore sten i fraktionen 0,5-1,0 t. Stenlaget skal sammenbindes med indlimede 

klammer af rustfast armering for at opnå tilstrækkelig styrke. Stenene kan transporteres til stedet med lastbil 

eller sejles til.  

Løsningens behov for ”sammensyning” af stenene med indlimede klammer gør den sårbar overfor 

utilstrækkelig forankring, enten som følge af utilstrækkelig omhyggelighed i udførelsen eller som følge af 

begrænset levetid af limsamlingerne. Stål og lim udgør materialemæssigt fremmedelementer i 

skræntopbygningen.  

Det vurderes, at løsningen kan udføres for ca.  1.700 kr/m2 ekskl. moms (ekskl. byggeplads og omkostninger). 
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Løsning med store sten 

 

 

Dæklaget udføres med store sten i fraktionen 1,0-3,0 t. Stenstørrelsen er tilstrækkelig til at modstå 

bølgepåvirkningen uden yderligere sammenbinding. Stenene kan mest hensigtsmæssigt sejles til.  

Løsningen er den mest ”naturlige” af de fire alternativer, og formentlig også den mest langtidsholdbare. 

Løsningen er forholdsmæssig omkostningstung, ca. 2.000 kr/m2 ekskl. moms (ekskl. byggeplads og 

omkostninger), men den kan vise sig at være totaløkonomisk den bedste af de fire alternativer.  
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Betonstensløsningen 

 

 

Dæklaget udføres med ”måtter” af sammensyede betonsten.  

 

 

Betonmåtterne er materialemæssigt fremmedelementer i skræntopbygningen, og det kan frygtes, at 

levetiden af sammenbindingerne kan være en begrænsende faktor. Løsningen er relativ billig i 

anlægsomkostninger.  

Det vurderes, at løsningen kan udføres for ca.  1.500 kr/m2 ekskl. moms (ekskl. byggeplads og omkostninger). 
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Økonomi 

Nedenstående grove overslag kan anvendes til at give en indikation af prisniveauet. Alle prisangivelser er 

ekskl. moms ved omkostningsindeks 2017K4. Overslagene omfatter ikke udgifter til den nødvendige 

forbedring af afledning af overfladevand fra arealerne oven for skrænten under kraftig nedbør.  

Gabionløsningen 

Genopretning og forstærkning af skrænt 600 m2 á 2.100 kr. 1.260.000 

Genopretning af belægninger og kildekar  kr. 100.000 

Byggepladsudgifter  kr. 150.000 

Omkostninger (rådgiverhonorar mm.)   kr. 250.000 

Samlede udgifter ekskl. moms, overslag  kr. 1.760.000 

Løsning med mellemstore sten 

Genopretning og forstærkning af skrænt 600 m2 á 1.700 kr. 1.020.000 

Genopretning af belægninger og kildekar  kr. 100.000 

Byggepladsudgifter  kr. 150.000 

Omkostninger (rådgiverhonorar mm.)   kr. 250.000 

Samlede udgifter ekskl. moms, overslag  kr. 1.520.000 

Løsningen med store sten 

Genopretning og forstærkning af skrænt 600 m2 á 2.000 kr. 1.200.000 

Genopretning af belægninger og kildekar  kr. 100.000 

Byggepladsudgifter  kr. 150.000 

Omkostninger (rådgiverhonorar mm.)   kr. 250.000 

Samlede udgifter ekskl. moms, overslag  kr. 1.700.000 

Betonstensløsningen 

Genopretning og forstærkning af skrænt 600 m2 á 1.500 kr. 900.000 

Genopretning af belægninger og kildekar  kr. 100.000 

Byggepladsudgifter  kr. 150.000 

Omkostninger (rådgiverhonorar mm.)   kr. 250.000 

Samlede udgifter ekskl. moms, overslag  kr. 1.400.000 

 

Der bør ved vurderinger af levetid og drifts- og vedligeholdelsesudgifter foretages en totaløkonomisk 

vurdering af de enkelte alternativer. Fælles for alle løsninger er, at der må forventes skader på vækstlaget 

ved ekstreme påvirkninger som storme Bodil. Løsningerne med gabioner og betonsten vil næppe være 

interessante ud fra en fredningsmæssig betragtning. 

 

Erik Nielsen 
akademiingeniør 

en@jorgen-nielsen.dk 

 

Bilag 

Tegninger og tegningsliste 



Betonmur

Dræn

ca. kote +2,75

ca. kote +10,0

Vækstlag, 0,2 m tørv

Dæksten

Filterlag

Eksist. profil efter stormen Bodil

Grus udfyldning

Min. 0,2 m strandsand

samt udfyldning mellem

dæksten

Drænkasse

pr. 3,0 m

Afløb fra Kilde

tilsluttes nyt dræn

Eksist. pigsten

Helene Kilde

Pigsten

Grus

Geonet

Opretning
Kildekar

Langsgående dræn med

tilslutning til spule og

sandfangsbrønd
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Længdesnit - princip

Ø 113 dræn ledning pr. 3,0 m

T L F              
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JØRGEN  NIELSEN   -   RÅDGIVENDE  INGENIØRER A/S 3 3   1 1    8 8    5 0
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UDGTEGN NRKSSIGNDATOMÅL

MATR NREMNE

SAG NRSAG

KSSIGNREV

T90_H3_N07

Genopbygning af skrænt 

Snit A 

1:50 2019.07.07 GA EN A

A 2019.08.08 Brønde udskiftet til Ø600 Bt GA EN

HELENE KILDE
Udbud

Genopbygning og forstærkning af skrænt 2606

 



Jordtrappe

Betonmur

ca. kote +2,75

Dræn

Vækstlag, 0,2 m tørv

Dæksten 1 - 3 t

Filterlag

Eksist. profil efter stormen Bodil

Min. 0,2 m strandsand

samt udfyldning

mellem dæksten

Grus udfyldning

Drænkasse

pr. 3,0 m

Langsgående dræn med

tilslutning til spule og

sandfangsbrønd

Tørv / grus
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Genopbygning af skrænt

Snit B

1:50 2019.07.07 GA EN A

A 2019.08.08 Brønde udskiftet til Ø600 Bt GA EN

HELENE KILDE
Udbud
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Betonmur

ca. kote +2,75

Dræn

VSP - kote ca. 1,3

Ø110 PE

Ø113 dræn

Sandfangsbrønd Ø600 Bt

Betondæksel i karm under

sand

Betonmur

ca. kote +2,75

Spulebrønd Ø600 bt

Betondæksel under sand
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Drænbrønde
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Udbud
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Betonmur

ca. kote +2,75

Dræn

Vækstlag, 0,2 m tørv

Dæksten

Filterlag

Eksist. profil efter stormen Bodil

Min. 0,2 m strandsand

samt udfyldning

mellem dæksten

Grus udfyldning

Drænkasse

pr. 3,0 m

Langsgående dræn med

tilslutning til spule og

sandfangsbrønd

Tørv / grus
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Dæksten
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Snit C

1:50 2019.07.07 GA EN A
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HELENE KILDE
Udbud
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