
Etablering af minivådområder
- et kursus for entreprenører

13/12-2017

Indsatsen er støttet af Miljø- og Fødevareministeriet via Promilleafgiftsfonden for landbrug.
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Minivådområder og oplandskonsulenter

• 1000 ha minivådområder

• Fjerner næringsstoffer

• Indsats indtil 2021

• Finder bla. placeringer for minivådområder

• Arbejder uden beregning for landmanden
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Program

9:30-10:15 Entreprenørens guide til Landbrugsstyrelsens krav til minivådområder 
(Julie Rose Bang og Agnete Suhr/Landbrugsstyrelsen) 

10:15-10:30 Konstruktionsdetaljer og krav om funktionalitet

(Charlotte Kjærgaard/SEGES) 

10:30-10:50 Kaffepause 

10:50-11:15 Tilbudsskabeloner og projekteksempler 

(Simon Bjorholm/SEGES) 

11:15-12:00 Hvad skal du være opmærksom på i din tilbudsgivning

(Søren Christensen/DM&E) 

12:00-13:00 Frokost 

13:00-13:30 En entreprenørs erfaringer med etablering af minivådområder

(Jens Oluf Thomsen, Øland Entreprenørforretning)

13:30-16:00 Besigtigelse minivådområder - Fillerupvej og Vesterskovvej 

(Flemming Gertz og Charlotte Kjærgaard /SEGES) 





Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Forudsætninger

• Landmanden bestemmer!

• Relativ enkel konstruktion

• Konstruktionskrav

• Usikkerhedsfaktorer

• Fast entreprisesum
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Krav til minivådområdet

Landbrugsstyrelsens krav

• Minivådområdets størrelse

• Dybdeintervallet på bassinerne

• Lavpermeabel bund

Landmandens krav

• Fortsat drænfunktion, stabil konstruktion

• Pænt arbejde, efterleve standarder

Kommunernes krav

• Iltningstrappe, skråningsanlæg



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Usikkerhedsfaktorer

• Drændybde ved indløb i minivådområdet

• Områder med sand

• Ukendte drænledninger
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Planlagt udbudsmodel

• Skitseprojekt (størrelse, beliggenhed, udformning og inddeling i bassiner)

• Samle relevante oplysninger

• Vejledning

• Funktionelt udbud

• Entreprenøren har handlefrihed i opgaveløsningen
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Minivådområde ved Fillerup
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Inddeling i bassiner
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Estimeret behov for jordarbejde
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Endeligt resultat
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Vester Skovvej
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Inddeling i bassiner
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Opgave som tilbudsgiver

At udarbejde et tilbud hvor der er taget højde for usikkerhedsfaktorerne         (Tilbudsskema)

At etablere et minivådområde, der laver op til kravene                                     (Vejledning)
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Planlagt opfølgning

10. januar Fyn

11. januar Sønderjylland

12. januar Nord for Limfjorden

15. januar Østjylland

18. januar Sjælland
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Lermembran

• Lemembran medtages i alle projekter

• < 30 % sand i udgravet bassinbund – dækkes med afgravet råjord uden ekstrabetaling

• > 30 % sand i udgravet bassinbund – etablering af lermembran med ekstrabetaling 
beregnet ud fra membranens areal


