NSPV
Nordsjællands Park og Vej (Bestyrelsesmøde i Nordsjællands Park
& Vej)
29-08-2018 17:00
Sindshvile, Kongevejen 425C, 3490 Kvistgaard
Information :
Overgartner Christina Kastrup Madsen fra Furesø Kommune samt Thomas Weber og
Marie Seeberg Braun deltager i pkt. 2.
Afbud fra Uffe Eitz Bastiansen.
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Beslutning for punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

1

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af dagsorden
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen:
• at dagsorden godkendes.
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Beslutning for punkt 2: Fremme af biodiversitet i driften
NSPV arbejder videre med fremme af biodiversitet i samarbejde med de to kommuner.

3

Punkt 2: Fremme af biodiversitet i driften
Fremme af biodiversitet i driften.
Indledning
NSPVs bestyrelse har ønsket at undersøge, hvorledes NSPV gennem eventuel omlægning til en mere bæredygtig
drift kan bidrage til øgningen af biodiversiteten.
På tidligere bestyrelsesmøder blev udtrykt et ønske om en bestyrelsestur for at se på biodiversitet i driften. Som
følge af sommerens tørke og årstiden generelt er der imidlertid ikke grundlag for en besigtigelse.
Sagsfremstilling
En tysk forskergruppe har siden 1989 undersøgt insektbestandene i flere end 100 naturreservater i Vesteuropa.
Siden 1989 er mængden af insekter målt i biomasse faldet med 80 %.
Årsagen er ikke anvendelsen af insektgifte eller klimaforandringer alene, men også effektivisering af skov- og
landbrug samt brug af naturressourcer til ny bebyggelse, infrastruktur og produktion. som er skyld i forringelsen af
insekternes levesteder.
Biodiversitet er den variation af liv, der finder overalt på jordkloden. Jo flere individer af den samme art, der er, jo
større chance for overlevelse har arten. Produktionen af fødevarer er afhængig af insekterne.
Nogle mener, at tabet af biodiversitet ikke får den nødvendige bevågenhed i samfundet, og at økonomer generelt
ikke anerkender den værdi, som biologisk mangfoldighed har for samfundsøkonomien.
De største udfordringer for at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed er, at:
• Naturen har for lidt plads i landskabet.
• Naturområderne er for små og spredt beliggende til at understøtte levedygtige bestande af planter og dyr.
• Naturområderne er negativt påvirket af intensivt landbrug og skovbrug (næringsstoffer, sprøjtegifte,
monokulturer og dræning), manglende pleje.
• Fortsat opsplitning og tab af naturarealer.
Omlægning af driften omfatter ikke bare reduktion i omfanget af slåning mv. og dermed økonomiske besparelser,
men også nye driftsformer, der vil fordyre driften (eksempelvis opsamling af afklippet græs) og kræve investeringer i
andre materieltyper.
Som indledning til arbejdet med biodiversitet vil Overgartner Christina Kastrup Madsen give et indlæg om, hvorledes
der arbejdes med biodiversitet i Furesø Kommune. Indlægget træder i stedet for et besøg i marken.
De to kommuner arbejder hver især selvstændigt med fremme af biodiversitet. Emnet vurderes meget velegnet til et
samarbejde mellem de to kommuner og NSPV, da ændrede driftsformer i den ene kommune vil påvirke
effektiviteten i den anden.
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen
• At sagen drøftes
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Beslutning for punkt 3: Budgetopfølgning 1. halvår 2018
Budgetopfølgningen godkendt
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Punkt 3: Budgetopfølgning 1. halvår 2018
Budgetopfølgning 1. halvår 2018
1. Budgetter for de to kommuner:
Forbruget for de to kommuner fremgår af bilag 1 og 2.
Forbruget ’indenfor budget’ ligger efter de to første kvartaler for HK på 51 % og FK 37%.
Overordnede er driftsbudgettet særdeles tilfredsstillende. Det skal dog bemærkes, at der er poster, der skal
omkostningsføres i de to kvartaler som endnu ikke er blevet det. Dette er primært regningsarbejde fra eksterne samt
varekøb, hvor faktura endnu ikke er modtaget.
Den procentuelle forskel er primært begrundet i, at ’Vinter’ i HK indgår i ’Indenfor budget’, hvor det i FK er
regningsarbejde.
I HK er ’vejafvanding’ i de to første kvartaler blevet overskredet. Dette skyldes, at der er sket en stor udskiftning af
brønde i forbindelse med asfaltarbejder. Der vil derfor være en budgetoverskridelse i dette område som søges
finansieret indenfor samme politikområde.
Budgetposten "Asfalt" i Fredesnborg Kommune dækker over 700.000 til forberedende arbejder i forbindelse med
funktionskontrakten med Colas og 100.000 til planlæggerløn forbundet med forberedelse af arbejderne. Beløbet
vurderes pt. at være ca. 160.000 højere end budget, hvorfor der vil være en ekstraregning til Fredensborg Kommune.
Punktet vurderes underbudgetteret.
2. Budgetopfølgning, finans:
Finansregnskab for 1. halvår bilag 3.
Der er totalt forbrugt lidt mere end budgetteret og de forskellige områder er kommenteret.
Det er vurderingen, at det trods 1. halvårs overskridelse er muligt lande på budget pr. 31.12.2018.
Overskridelsen på maskinomkostninger, skyldes primært anskaffelser af småmaskiner og biler under ca. 100.000,
der ikke leases.
3. Anvendelse af overskud, Fredensborg:
På bestyrelsesmødet 21. marts 2018 blev det besluttet at føre overskuddet fra 2017 tilbage til driften. Det blev
besluttet, at imødekomme Fredensborg Kommunes ønsker om anvendelse af 2% effektivisering i 2018. Endvidere
var der mindreforbrug fra 2014-2016 og fra 2017.
Der har fra Fredensborg Kommunes side været udtrykt ønske om at NSPV i mindre grad fremsender regninger for
”ekstraarbejder”.
I styringsgrundlaget for NSPV er aftalt:
• NSPV kan overføre overskud/underskud til efterfølgende driftsår. Eneste undtagelse er udgifterne til
snerydning, hvor……(mindreforbrug tilbageføres/overskud dækkes af tillægsbevilling).
• Såfremt ejer-kommunerne uden for budgetprocessen, ønsker ekstraordinære opgaver løst må den
pågældende kommune tildele NSPV en ekstrabevilling eller i samarbejde med NSPV omprioritere den
eksisterende bevilling.
• Meromkostninger i forhold til det oprindelige budget, der direkte kan henføres til en bestemt geografi, skal
dækkes af den pågældende kommune.
På den baggrund, har NSPV disponeret en del af midlerne jf. bilag 4
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Punkt 3: Budgetopfølgning 1. halvår 2018
Indstilling:
Det indstilles til bestyrelsen:
• At budgetopfølgningen godkendes.
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Bilag til Punkt 3: Budgetopfølgning 1. halvår 2018
•
•
•
•

FK-budget.pdf
HK-budget.pdf
Kvartalsrapport 2018-2.pdf
Kopi af Status økonomi FK 06_18.pdf
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Punkt 3, Bilag 0: FK-budget.pdf
Fredensborg Kommune
Indenfor budget
Politikområde 1
Parker
Skove og naturområder
Strandrensning
Vedligeholdelse af vandløb
Politikområde 3
Asfalt
Fortove, flisebelægninger
Vejbeplantning
Skilte og vejudstyr
Vejafvandning
Renholdelse af veje, stier og pladser
Kystsikring og sandfodring
Ukrudt vejmatrikel
Teknikervagt
Planlægger løn/Borgerhenvendelse
Politikområde 4
Kommunale ejendomme
Politikområde 5
Idræt
Øvrige fritidsfaciliteter
Politikområde 9
Kulturejendomme
Ekstra
Vinter

Budget 18 Forbrugt 18

Rest 18

31.231.000 11.513.462 19.717.538
4.626.000
1.630.365 2.995.635
2.023.000
615.077 1.407.923
986.000
184.502
801.498
541.000
550.398
-9.398
1.076.000
280.389
795.611
16.311.000
5.487.897 10.823.103
800.000
3.375
796.625
3.394.000
664.302 2.729.698
3.837.000
1.734.338 2.102.662
1.505.000
469.300 1.035.700
2.450.000
951.780 1.498.220
2.285.000
938.807 1.346.193
100.000
100.000
700.000
107.460
592.540
361.200
179.135
182.066
878.800
439.400
439.400
5.399.000
2.597.598 2.801.402
5.399.000
2.597.598 2.801.402
4.665.000
1.659.355 3.005.645
4.610.000
1.620.565 2.989.435
55.000
38.790
16.210
230.000
138.246
91.754
230.000
138.246
91.754

6.574.000

3.989.929

2.584.071

Forbrugt %
37%
35%
30%
19%
102%
26%
34%
0%
20%
45%
31%
39%
41%
0%
15%
50%
50%
48%
48%
36%
35%
71%
60%
60%

61%

Punkt 3, Bilag 1: HK-budget.pdf
Helsingør Kommune
Indenfor budget
Center for By, Land og Vand (BLV)
Asfalt
Fortove, flisebelægninger
Vejbeplantning
Skilte og vejudstyr
Vejafvandning
Renholdelse af veje, stier og pladser
Parker
Skove og naturområder
Strandrensning
Vedligeholdelse af vandløb
Ukrudt vejmatrikel
Vinter
Center for Økonomi og Ejendomme (ØE)
Kommunale ejendomme
Planlægger/borger
Planlægger løn/Borgerhenvendelse

Budget 18 Forbrugt 18

Rest 18

47.051.000 23.937.906 23.113.094
37.451.000 18.978.686 18.472.314
800.000
409.545
390.456
5.437.000
2.160.232 3.276.768
3.477.000
1.812.572 1.664.428
1.795.000
874.190
920.811
2.600.000
2.180.292
419.708
7.200.000
2.834.352 4.365.648
3.760.000
1.603.819 2.156.181
965.000
447.276
517.724
621.000
180.246
440.754
1.226.000
265.236
960.764
600.000
9.720
590.280
8.970.000
6.201.208 2.768.792
7.660.000
3.989.220 3.670.780
7.660.000
3.989.220 3.670.780
1.940.000
970.000
970.000
1.940.000
970.000
970.000

Forbrugt %
51%
51%
51%
40%
52%
49%
84%
39%
43%
46%
29%
22%
2%
69%
52%
52%
50%
50%

Punkt 3, Bilag 2: Kvartalsrapport 2018-2.pdf

KVARTALSRAPPORT 2018-2
Regnskab for NSPV i perioden 1. januar – 30. juni 2018

Omsætning
Vareforbrug
Dækningsbidrag

Realiseret i perioden
(27.612.256,91)
7.334.260,76

Rea ifht.
Bud i %
Budget i perioden
(20.915.346,00)
132%
2.352.000,00

ÅTD realiseret
(49.554.906,22)

Rea ifht.
Bud i %
ÅTD budget
(41.830.692,00)
118%

312%

14.182.734,75

(20.277.996,15)

(18.563.346,00)

109%

(35.372.171,47)

(33.966.692,00)

7.864.000,00

180%
104%

14.825.867,83

13.456.302,00

110%

26.904.958,12

26.911.882,00

100%

Maskinomkostninger

2.399.746,01

2.322.600,00

103%

5.858.045,99

4.635.200,00

126%

Lokaleomkostninger

1.590.587,19

1.019.400,00

156%

2.546.583,65

2.038.800,00

125%

408.399,97

437.250,00

93%

1.091.256,51

874.500,00

125%

888,24

373,36

238%

16.454,90

899,10

1830%

79%

1.045.127,70

494.589,10

211%

Personaleomkostninger

IT og adm.
Finansielle poster
Resultat

(1.052.506,91)

(1.327.420,64)

NB. ”–” foran tal er = indtægt.

Kommentarer:
Poster er specificeret på efterfølgende side.
Der er ÅTD et merforbrug ift. Budget på. tkr. 551. Se specificeret kommentar nedenfor.
Omsætning:
Kommenteret særskilt i omsætnings rapport fordelt på politikområde. Dog kan det nævnes at årsagen til at
der er omsat for mere end der er budgetteret, er at der er bogført ekstra arbejde, som ikke er med i
budgettet.
Vareforbrug:
Vareforbruget er højere end budgetteret og årsagen til dette merforbrug skyldes at der har været større
aktivitet pga. ekstraarbejder. Dette er primært på eksterne entreprenører samt varekøb.
Personaleomkostninger:
Ingen kommentarer – følger samlet budget.
Maskinomkostninger:
Merforbrug ÅTD ift. Budget på tkr. 1.000 skyldes at der pt. er anskaffet mere end budgetteret samt at
vedligehold har været dyrere.
Lokaleomkostninger:
Merforbrug ÅTD ift. Budget pr. tkr. 500, skyldes at der er installeret en ny port på ca. tkr. 200 samt leje af
GPS Location til bilerne.
IT og adm.:
Merforbrug ÅTD ift. Budget på tkr. 217 skyldes primært udgifter til nye tablets, printer og telefoner.
Finansielle poster:
Ingen kommentarer.

Punkt 3, Bilag 3: Kopi af Status økonomi FK 06_18.pdf
Fredensborg Kommune:
Mindreforbrug perioden 2014-2016

603.000

Regnskabsmæssig overdækning 2017

822.000

Mindreforbrug 2017

539.000

POL 1
POL 3
POL 4
POL 5
POL 9

391.000
-404.000
345.000
211.000
-4.000

Sum mindreforbrug + overdækning periode 2014-2017

1.964.000

Effektiveringsønske 2018 (2% af 2018 budgettet (29.987 tkr. = 599)

594.000

POL 1
Sandfang etablering og efterfølgende oprensning Bassebækken (1 stk.) og Grønholt Å (4 stk.)
Drift af nye stier, f.eks. Kratbjerg og Nivå Fredning

80.000
20.000

POL 3
Graffiti ny pulje ud over 180 tkr.
Drift af ny anlagt sti i Kokkedal, cykelsti Egedalsvej, Rundkørsel Humlebæk og Ole Kielbergsvej
Skilte - nye som ikke er alm. løbende udskiftning

100.000
100.000
100.000

POL 4
Faldunderlag legepladser - udskiftes løbende

101.000

POL 5
Nivå Havn, Strandpark - aftales løbende
Fritid, Idræt - aftales løbende
POL 9
Kultur- aftales løbende

6.000
83.000

4.000

Samlet sum af effektivering+mindre forbrug + overdækning 2018

2.558.000

Disponering 2018
POL 1
Sandfang etablering og efterfølgende oprensning Bassebækken (1 stk.) og Grønholt Å (4 stk.)
Drift af nye stier, f.eks. Kratbjerg og Nivå Fredning
Pumpe underføring lergrave

80.000
20.000
300.000

POL 3
Graffiti ny pulje ud over 180 tkr.
Drift af ny anlagt sti i Kokkedal, cykelsti Egedalsvej, Rundkørsel Humlebæk og Ole Kielbergsvej
Skilte - nye som ikke er alm. løbende udskiftning

100.000
100.000
100.000

POL 4
Faldunderlag legepladser - udskiftes løbende
Fredensborg Stadion - genopretning boldbane
Rådhus - fældning egetræer
Humlebæk Posthus - udeareal
Kokkedal Skole - ny drift LAR
Endrup Skole - rep af plantemur
Solstrålen - træfældning
Sletten Legeakademi - fældning/beskæring

101.000
345.000
30.471
840
20.655
12.299
132.817
25.230

POL 5
Nivå Havn, Strandpark - aftales løbende
Fritid, Idræt - aftales løbende
Genopretning Nivå Strandpark
Fredensborg Stadion - drænplan
Karlebo Idrætsforening - Grøn drift

6.000
83.000
254.000
72.000
8.000

POL 9
Kultur- aftales løbende
Samlet disponering *realiseret + planlagt 2018
Ikke disponeret 2018
*kursiv er realiserede arbejder pr. 30/6-2018

400.000

300.000

668.311

423.000

4.000
4.000
1.795.311
762.689

Beslutning for punkt 4: Udbud 2018
Orienteringen taget til efterretning.
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Punkt 4: Udbud 2018
Oversigt over større udbud i NSPV i 2018.
Indledning
Nordsjællands Park & Vejs behov for indkøb kan opdeles i følgende kategorier:
1. Projektindkøb i forbindelse med større aktiviteter
2. Løbende behov for indkøb af varer og tjenesteydelser
3. Ad hoc indkøb af større og mindre specialydelser
4. Enkeltstående småindkøb under 50.000 kr.
Indkøb i Nordsjællands Park- og Vej følger ” Politik og vejledning for udbud i Nordsjællands Park & Vej” (se ”Øvrigt
materiale”).
Formålet er at orientere bestyrelsen om større udbud i NSPV.
Sagsfremstilling
Udbud 2018 i NSPV.
Vare- og tjenesteydelser som har en tærskel værdi på kr. 1.700.000 over hele perioden, typisk 4 år skal i EUudbud. Dette kræver juridisk bistand fra de to kommuner.
Udbuddene annonceres i EU-Tidende og køres elektronisk over udbudsportalen Mercell.
Vinterudbud af hånd/skole ruter 2018-2020.
NSPV gennemfører et vinterudbud af håndruter og skoleruter, som NSPV ikke selv varetager. Den forventede
omsætning er ca. 1. mio. kr. pr. år i en 4 årig periode, 2 år med mulighed for yderligere 2 års option. NSPV udbød
lastbilruter i 2016, med udløb 2020.
Det er NSPV intention at forsøge at indhente bud fra små lokale entreprenører og landmænd, men processen
omkring et EU udbud er meget kompleks, hvilket skræmmer mindre entreprenører. Bl.a. er der krav om udfyldelse et
25 sider langt ESPD papir.
Det er intentionen at gennemføre udbud af alle ruter i 2020. NSPV vil drøfte muligheden for involvering af lokale med
de to kommuner.
Licitationen er den 11. september 2018.
Kontrakt underskrivelse sidst i september, kontrakt start 15. oktober.
Arbejdsbeklædning 2019-2022.
Forventet omsætning ca. kr. 600.000,00 pr år i en 4 årig periode. Nuværende leverandør er August firmatøj i
Helsingør, og samarbejdet har fungeret upåklageligt.
Der har været inviteret leverandører var August Firmatøj Aps., Backe og Kompagni Aps., Orloff firmatøj og Baca
Arbejdstøj. Alle firmaer dækker både lokalt, og hele spektret af firmatøj.
Licitation er den 20 november 2018
Kontrakt underskrivelse uge 1/2019, Kontrakt start 1. februar 2019
Vejbrønde Rammeaftale, tømning af vejbrønde.
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Punkt 4: Udbud 2018
Opgaven med tømning af vejbrønde i de to kommuner har været udbudt i 2015 af NSPV, og skal genudbydes i år.
Opgaven er løst af NCC.
NSPV deltog indledningsvist i et tværkommunalt samarbejde om fælles udbud af sugning af vejbrønde.
Indledningsvist drejede det sig om følgende kommuner.
Allerød,
Ballerup,
Egedal,
Gentofte,
Gladsaxe,
Gribskov,
Halsnæs,
Herlev,
Hillerød og
Hørsholm
Rudersdal, og
NSPV
NSPV deltog i styregruppen med en udbudsjurist fra Helsingør Kommune og en faglig medarbejder fra NSPV.
Efterfølgende trak flere kommuner sig ud af udbuddet.
NSPV besluttede efterfølgende at trække sig fra fællesudbuddet, da udbudsmaterialet efter vores vurdering (NSPV
og udbudsjuristen) ikke levede op til de kvalitetskrav, som er af afgørende betydning for NSPV.
Som led i arbejdet i styregruppen påpegede NSPV blandt andet behovet for en systematisk kravspecifikation med
angivelse af mindstekrav, herunder nødvendigheden af at adskille kontraktkrav fra krav, som retteligt henhører i en
kravspecifikation. Dette var der ikke lydhørhed over for.
Opgaven omfatter tømning af 19.000 nedløbsbrønde, hvilket er et ganske betydeligt antal brønde, som kun de
færreste nordsjællandske kommuner kan mønstre hver for sig. NSPV har derfor grundlaget for at gennemføre et
selvstændigt udbud, hvilket senest blev bekræftet ved udbuddet i 2015, hvor der indkom fordelagtige priser.
Licitationen er forår 2019
Kontraktunderskrivelse forår 2019
Græspleje Rammeaftale.
Speciel behandling af boldbaner i begge kommuner, skal udbydes til foråret 2019. Omsætning ca. 1. mio. kr.pr. år
og NSPV er kontraktholder.
Licitationen er den forår 2019
Kontraktunderskrivelse forår 2019
Ukrudtsbekæmpelse på kantsten.
Ukrudtsbekæmpelse på kantsten i det to kommuner er udbudt samlet. Det, der før var en brænding, er nu en
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Punkt 4: Udbud 2018
hedvandsbehandling ved 98 grader. Fordelen ved dette mindre CO2 udledning, mindre energiforbrug og ingen
brandfare. Metoden er dog nok mere følsom overfor overholdelse af lav kørehastighed.
NSPV har mulighed for en options periode i 2019 og skal have evalueret dette års kørsel. Inden der tages endelig
stilling til et nyt udbud i 2019 eller 2020
Ved Bygge- og anlægsopgaver op til 3 millioner indhentes der 2-4 tilbud fra leverandør lister i Comdia, som er
vores elektroniske udbuds portal.
Gefionsbakken 3, Helsingør
Er en udvidelse af parkeringsplads arealet i Espergærde, efter det gamle Tekniske forvaltning er blevet solgt til
boliger.
Licitation 8 maj. De bydende var Preben Beck, afgav ikke noget bud. Ebbe Dalsgaard på kr. 599.522 og Zøllner på
Kr. 467.589,00. sagen er stadig i gang pg. Plantearbejdet der ikke kan udføres før i efteråret 2018.
Krydsombygning Smakkevej, Helsingør
En del af Trafiksikkerheds by 2018. NSPV står selv for 2/3 af opgaverne. NSPV har på baggrund af en vurdering af
ressourcer og kompetencer valgt at del udbyde Smakkevej/Rønnebæralle krydset.
Licitation 24 juli. De bydende var OK Nygård, afgav ikke noget bud. Zøllner på kr. 1.945.036,00. Ebbe Dalsgaard på
kr. 1.891.576,00 og Preben Beck på kr. 1.669.052,00. Sagen er op startet i uge 33.
Niverød vejafvanding, Fredensborg
Er en del af afvandingspuljen fra Fredensborg kommune.
Licitation den 31 juli. De bydende var J. Berner Petersen på kr. 624.605,00, Preben Beck på kr. 534.862, PP
Brolægning på kr. 505.231,00 og Ebbe Dalsgaard på kr. 456.153,00. Sagen er under opstart.
P-Pladser gl. Hellebækvej, Helsingør
Licitation den 14 august. De bydende var Køge brolægger, afgav ikke noget bud. Ebbe Dalsgaard på kr. 2.331.747,
Zøllner på kr. 1.854.585. og Hede Danmark med kr. 1.647.240. De kontaktes for en opstart.
Bus læskærme, Fredensborg
Licitation 28 august. De bydende er Martin Knold, PP Brolægning, Kathøj Kloakservice og Ebbe Dalsgaard. Budget
kr. 800.000
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen:
• At orienteringen tages til efterretning
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Beslutning for punkt 5: Sammenlægning af materielgårde
Bestyrelsen ønsker, at der arbejdes videre med planerne om en sammenlægning.
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Punkt 5: Sammenlægning af materielgårde
Samling af materielgårde
Indledning
NSPV bestyrelse har i den tidligere bestyrelsesperiode drøftet mulighederne for samling af NSPV aktiviteter på
færre lokaliteter, og har besluttet at arbejde videre med en sammenlægning af NSPV lokaliteter. NSPV nuværende
bestyrelse har bedt om en kort orientering om sagen.
Formålet med punktet er at orientere om muligheder og udfordringer samt give mulighed for en drøftelse af sagen.
Sagsfremstilling
Samling af aktiviteterne har været et udtrykt ønske af bestyrelsen på strategiworkshop 28. januar 2015 og 26. august
2015 samt af MED-udvalget i Nordsjællands Park og Vej. Samling af aktiviteterne vurderes at kunne skabe nogle
synergier i organisationen. Nordsjællands Park og Vej foreslog ved aflæggelse af årsregnskab 2014, at en del af
overskuddet anvendes til samling af aktiviteterne.
Sagen blev efterfølgende drøftet i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune vurderede, at tiden endnu ikke
va inde til at opgive facilliteterne på Møllevej. Sagen blev drøftet på bestyrelsesmøde 11. november 2015 og sagen
henlagt til fremtidig behandling under indddragelse af ekstern rådgiver.
Samling af aktiviteterne blev anbefalet i ”Rapport vedrørende Nordsjællands Park & Vejs virksomhed 2014-2016”.
Her blev det anbefalet, at sagen genoptages i bestyrelsen og de to byråd, idet der inden endelig stillingtagen
udarbejdes en ”fall-back option” for Fredensborg Kommune, såfremt fællesskabet opløses.
Nordsjællands Park og Vej råder over tre maskingårde: H.P. Christensensvej, Helsingør, Kongevejen 425c,
Kvistgård samt Møllevej 7, Nivå. NSPV betaler pt. ca. 2,5 mio. kr. i leje og omkostninger for de tre faciliteter. Ingen af
de tre faciliteter er 100 % velegnede til formålet eller rummer i sig selv muligheder for en samplacering af
faciliteterne.
De største udfordringer ses at være Sindshviles placering i transport korridoren og landzone og sikre tryghed for de
to kommuner frermadrettet.
Yderligere uddybning fremgår af vedlagte notat.
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen:
• At sagen drøftes.
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Bilag til Punkt 5: Sammenlægning af materielgårde
• Notat om samling2.pdf
• Underbilag til bilag 1.pdf
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Punkt 5, Bilag 0: Notat om samling2.pdf

August 2018
Notat om samling af NSPV materielgårde
Indledning
NSPV bestyrelse har i den tidligere bestyrelsesperiode drøftet mulighederne for samling af
NSPV aktiviteter på færre lokaliteter, og har besluttet at arbejde videre med en
sammenlægning af NSPV. NSPV nuværende bestyrelse har bedt om en kort orientering
om sagen.
Sagsfremstilling
Samling af aktiviteterne har været et udtrykt ønske af bestyrelsen på strategiworkshop 28.
januar 2015 og 26. august 2015 samt af MED-udvalget i Nordsjællands Park og Vej.
Samling af aktiviteterne vurderes at kunne skabe nogle synergier i organisationen.
Nordsjællands Park og Vej foreslog ved aflæggelse af årsregnskab 2014, at en del af
overskuddet anvendes til samling af aktiviteterne.
Sagen blev efterfølgende drøftet i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune
vurderede, at tiden endnu ikke va inde til at opgive facilliteterne på Møllevej. Sagen blev
drøftet på bestyrelsesmøde 11. november 2015 og sagen henlagt til fremtidig behandling
under indddragelse af ekstern rådgiver.
Samling af aktiviteterne blev anbefalet i ”Rapport vedrørende Nordsjællands Park & Vejs
virksomhed 2014-2016”. Her blev det anbefalet, at sagen genoptages i bestyrelsen og de
to byråd, idet der inden endelig stillingtagen udarbejdes en ”fall-back option” for
Fredensborg Kommune, såfremt fællesskabet opløses.
Nordsjællands Park og Vej råder over tre maskingårde: H.P. Christensensvej, Helsingør,
Kongevejen 425c, Kvistgård samt Møllevej 7, Nivå. NSPV betaler pt. ca. 2,5 mio. kr. i leje
og omkostninger for de tre faciliteter. Ingen af de tre faciliteter er 100 % velegnede til
formålet eller rummer i sig selv muligheder for en samplacering af faciliteterne.
Organisering
NSPV organisation fremgår af bilag.
NSPV har etableret en funktionel organisation bestående af fem driftsenheder:
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-

Driftsaftaler- og idræt (Skoler, institutioner og idrætsanlæg)
Inventar- og vejudstyr. (Skilte, renhold, bænke)
Vand, Park og natur.
Belægning, vejafvanding og transport.
Værksted.

Den funktionelle organisation sikrer en professionalisering inden for de enkelte opgaver,
overførsel af viden på tværs af kommunegrænsen og skaber mulighed for at udnytte
ressourcerne bedre. Endvidere sikrer organiseringen i modsætning til en geografisk
opdeling, at der ikke skabes et ”NSPV—Fredensborg og et ”NSPV- Helsingør”.
Værkstedet er pt. placeret på to lokaliteter, Møllevej og H.P. Christensensvej underlagt en
værkstedsleder, men overvejes samlet i Helsingør på grund af mangel på mekanikere og
arbejdsmiljøkrav.
Administration og teknisk stab er placeret på Sindshvile.
Ledelsen er placeret på Sindshvile og Møllevej, idet værkstedslederen er placeret på H.P.
Christensensvej. Driftsledere med personel på flere stillesteder møder på skift på de
forskellige stillesteder.
Faciliteter
H.P.Christensensvej, Helsingør: Maskingården rummer NSPV primære værksted og
stillested for de medarbejdere, der renholder og snerydder Helsingør City. Værkstedet vil
kunne rumme hele NSPVs værkstedsfunktion.
Derudover omfatter faciliteten også NSPV jordplads, som muliggør deponering og
sortering af opgravet jord, fejeaffald samt belægningsmaterialer mv. Jordpladsen muliggør
stordrift i forhold til bortskaffelse af jord mm., og sikrer på den måde større besparelser.
Jordpladsen har problemer i forhold til naboer, som, uagtet det er et industrikvarter, føler
sig generet af aktiviteterne på jordpladsen. Der arbejdes pt. på at lave en fælles jordplads
med Forsyning Helsingør.
H.P. Christensensvej vil ikke kunne anvendes til et samlet NSPV, men det vurderes
nødvendigt at opretholde en materielgård i Helsingør af hensyn til snerydning og renhold
af centrum. Endvidere vil bygning af nyt værksted på Sindshvile være omkostningstungt.
Kongevejen 425c, Kvistgård (Sindshvile): Omfatter stillested for størsteparten af NSPVs
medarbejdere herunder flere tværgående funktioner samt rummer pt. størsteparten af
administrationen. Sindshvile ligger nøjagtig midt i det samlede område og kun ca. 1 km fra
kommunegrænsen. Køretider fra Sindshvile til Fredensborg og Humlebæk er kortere end
fra Møllevej, hvorfra de betjenes i dag (se bilag).
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Til Sindshvile hører en større materielplads. Det er ikke muligt at rumme materiel og
køretøjer under tag, hvilket øger behovet for vedligeholdelse og mindsker levetiden for
materiellet. Sindshvile vil efter ombygning kunne rumme det samlede NSPV.
Sindshvile er beliggende i transport korridoren og i landzone, men er i øvrigt ikke underlagt
byggelinjer fra Vejdirektoratet. Beliggenheden i transport korridoren vurderes at være en
udfordring i forhold til verserende politisk sag i Helsingør om ulovligt opførte boliger i
transportkorridoren. Der har været ansøgt om landzonetilladelse til indledningsvis
opførelse af en kontorpavillon og omklædningsfaciliteter til yderligere 40 medarbejdere.
Landzonetilladelse kan kun gives for to år ad gangen.
Sindshvile er senest vurderet (2014) til 6,1 mio. kr.
Møllevej 7, Nivå: Møllevej rummer medarbejdere primært beskæftiget i Fredensborg
Kommune. Møllevej omfatter mulighed for at have de køretøjer under tag, som i dag
betjener Fredensborg Kommune. Møllevej omfatter ikke en materialeplads med mulighed
for opbevaring af jord, fejeaffald og materialer. Møllevej rummer et mindre værksted, som
ikke kan dække NSPV samlede behov for værksted.
Møllevej 7 er vurderet (offentlig vurdering) til 13,5 mio. kr.
Fordele og ulemper
En samling af aktiviteterne på Sindshvile og H.P. Christensensvej vurderes at have
følgende fordele og ulemper:
Fordele:













Én samlet kultur
Samlet ledelse og administration
Enkel og overskuelig organisation
Bedre udnyttelse af medarbejderressourcerne
Bedre koordinering af arbejdsopgaver
Bedre udnyttelse af maskinparken
Bedre udnyttelse af varelager
Bedre udnyttelse af diverse værktøj
Bedre udnyttelse af værkstedsfunktionen.
Bedre fagligt miljø og større faglig bredde til løsning af drifts- og anlægsopgaverne
Kortere køretid til de fleste af opgaverne også i Fredensborg Kommune.
Mulighed for salg af Møllevej 7.

Ulemper:


Sindshviles placering i transportkorridoren og i landzone. Dette er en væsentlig praktisk
udfordring.
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Manglende politisk opbakning i Fredensborg Kommune.
Fredensborg mister en materielgård. Der skal findes ”fall back” option for dette.
Bekymringer om fremtid hvis Helsingør opsiger aftalen.
Behov for investeringer i Sindshvile, som begge kommuner vil skulle bidrage til
(kantine, omklædning og koldhal til køretøjer).
Evt. deponeringspligt for Fredensborg Kommune (der kan gives dispensation) samt
manglende huslejeindtægt. Såfremt Fredensborg sælger Møllevej 7 og investerer en
del af provenuet i Sindshvile, vurderes det at være nemmere at opnå dispensation for
deponeringspligten.
Der bør findes plads til et mindre saltdepot i den sydlige del af NSPVs område.
Længere køretid til opgaverne primært i Kokkedal-området (se bilag). Maksimal forskel
i køretid er 6 minutter svarende til ca. 50-75 kr.

Tidligere behandlinger
Ved tidligere behandlinger er følgende besluttet:
-

Sagen skal belyses af et eksternt konsulentfirma for at sikre objektivitet inden
forslaget lægges op i byrådene.
Der udarbejdes evt. en model der kompenserer mindre institutioner, hvortil
køretiden forlænges.
Der udarbejdes et alternativ for Fredensborg Kommune, hvis fællesskabet
nedlægges på sigt.

Sidste punkt kan evt. løses således:
o Møllevej udlejes med opsigelse svarende til opsigelsesfrist for NSPV.
o Helsingør og Fredensborg fortsætter med at dele materielgård som
Gladsaxe og Herlev gør i dag. Evt. til der findes anden løsning.
o En ny materielgård indrettes i ledige faciliteter i kommunen ved leje af
pavillon løsninger.
o Sindshvile eller anden lokalitet til NSPV købes af fællesskabet og sælges
ved ophør.
Øvrigt
Opgivelsen af Møllevej er en stor bekymring for Fredensborg Kommune.
Samling bør drøftes tilbundsgående i NSPV lederkreds. Resultatet af denne bør
forelægges bestyrelsen.
Samlingen kan gennemføres med en forudgående prøveperiode på 1-2 år, hvor Møllevej
bevares for at indhente erfaringer. Saltlade mv. på Møllevej anvendes fortsat i perioden.
Øvrige faciliteter sikres mod forfald.
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Forandringer på Sindshvile kan midlertidig gennemføres i pavilloner. Således kan kontor
pavillon købes for ca. 400.000 + omkostninger af Fredensborg Forsyning.
Omklædningspavillon kan lejes, idet den alene aktiveres i sommerhalvåret
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen:


At sagen drøftes.

Bilag:
Organisationsskema og køretidsberegning til opgaver i Fredensborg Kommune
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Nordsjællands Park og Vej
Park & vej
Niels Christian Koefoed

Administration & indkøb

Teknisk stab

Vakant

Thomas Weber

Værksted
Jens Godtfredsen

Drift

Drift- & Idræt
Kim Wolfram

Anlæg og projekter

Driftschef

Projektchef

Hans-Jørgen Kirstein

Preben Berg Nielsen

Projektleder

Projektleder

Bjarke Lyby Vestergaard

Michael Roland Jensen

Inventar & vejudstyr
Morten Juul Koch

Aktiveringsprojekter

Vand, park & natur
Kasper Morthorst

Vakant

Belægning, vejafvanding
og transport

Anlægsprojekter

Steen Knudsen

Vinter

Asfaltkontrakter
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H.P. Christensensvej
Sindshvile
Møllevej
Mål
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B
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B
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D
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Møllevej

E
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10

E
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6

F
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9

9

11,3 12
13

12,7 16

9
3,2

7,5

23 km
A
B

5

F
E

C
D
16 km
Kilde: KRAK, ruteplan

Beslutning for punkt 6: Sprøjtning af boldbaner
Sagen drøftet i bestyrelsen.
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Punkt 6: Sprøjtning af boldbaner
Sprøjtning af boldbaner.
Indledning
I 2017 var der debat om tilstanden på Fredensborg Kommunes fodboldbaner. Det blev i den forbindelse fremført, at
banerne havde for meget ukrudt i græsset.
Efterfølgende har Center for Læring, Sundhed og Fritid efterspurgt, hvad der skal til for forhindre ukrudt i banerne.
NSPV har i 2017 afgivet et foreløbigt svar.
Formålet med punktet er en drøftelse af NSPVs tilgang til spårøjtning af boldbaner.
Sagsfremstilling
Nuværende drift
NSPV er underlagt de to ejerkommuners vedtagne politikker vedrørende anvendelse af pesticider mv.
NSPV anvender, i overensstemmelse med kommunernes miljøstrategi, ikke pesticid i drift af kommunens arealer.
Hvilket endvidere følger Miljøministeren, Danske Regioner og KL’s aftale omkring ” Aftale om fortsat afvikling af
brugen af plantebeskyttelsesmidler på offentlige arealer” (2007).
NSPV drifter fodboldbanerne mekanisk, efter de anviste anbefalinger om Pesticidfri pleje af fodboldbaner og
golfbaner (Skov og Landskab og Miljøstyrelsen 2002). Denne drift kan ikke forhindre vækst af ukrudt i banerne,
som derfor vil forekomme i større eller mindre grad. Pesticidfri drift kan på sigt kun holde mængden af ukrudt nede
eller i ave.
Ukrudtsfri drift ved sprøjtning
Den eneste måde hvorved ukrudtet kan undgås i fodboldbanerne, er ved anvendelse af pesticid.
Det anslås at sprøjtning et år, kan holde banen ukrudtsfri i minimum 5 år med den nuværende aftalte driftsplan. Der
vil i sprøjtningsåret være en merudgift til ekstra græsfrø, anslået til 2.500 kr. pr. hektar.
Det godkendte middel der kan bruges er Ariane FG S, som er almindeligt anvendt på golfbaner og fodboldbaner.
Der skal bruges 3 liter pr hektar blandet op i 300 liter vand, der er omkring 17,5 hektar boldbaner i Fredensborg
Kommune fordelt på 4 anlæg, 5 hektar omkring Fredensborg Stadion, 3,8 hektar i Humlebæk, 7 hektar på
Karsemosegård og 1,7 hektar i Karlebo.
Det er bedst at udbringe midlet i foråret når der er god vækst i græs og 2 kimbladet ukrudt, det er vigtigt at det
udbringes hvor der er godt med bladmasse, derfor må der ikke klippes græs lige inden udbringning og der skal gå
mindst 24 timer efter udbringning inden der igen klippes græs. Det kræver tørvejr i 2 timer efter udbringning og
effekten er over 90%.
Da banerne er rigtig hårdt invaderet af 2 kimbladet ukrudt må det forventes at der skal eftersås 3 til 4 uger efter med
dobbelt frømængde, 200 kg pr hektar, i forhold til aftalt serviceplan. Forventningen er at effekten kan holde i
minimum 5 år med den nuværende og aftalte plejeplan.
Omkostningerne til sprøjtning er omkring 9.000 kr pr hektar. I forbindelse med sprøjtning er eftersåning nødvendig,
da der efterlades bare pletter, hvro ukrudtet var. Eftersåning sker en gang årligt i følge servicekontrakt, hvilket kan
passes ind, således ekstra omkostningen kun bliver den øgede frømængde som det anbefales at efterså med.
Anslået kr. 2.500 pr hektar.
Opgaven kan ikke udføres i indeværende år da Ariane FG S ikke må udbringes efter 1. august.
Det kan nævnes, at Helsingør Kommunes 1. divisionsbane sprøjtes.
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Punkt 6: Sprøjtning af boldbaner
Ukrudtet - bekæmpes eller accepteres
Generet anbefaler NSPV pesticidfri drift. Men særlige tilfælde kan berettige brug af pesticider. F.eks. for én gang for
alle at få bugt med ukrudtet, eksempelvis på boldbaner af særlig karakter såsom opvisningsbaner og lignende.
Endvidere kan pesticider bruges mod visse invasive arter som bjørneklo. NSPV vil derfor anbefale, at man vurderer
om alle 4 anlæg i kommunen er i en kategori, hvor 2 kimbladet ukrudt ikke må forekomme. Det bør herunder
overvejes:
1. Til hvilket niveau man vil man vil pleje sine fodboldbaner. Er banerne i en klasse, hvor det kan forsvares at
bruge pesticider.

2. Hvis ukrudt skal bekæmpes ved brug af pesticider, skal det så omfatte baner på alle fire anlæg.

3. Hvis ukrudt skal bekæmpes ved brug af pesticider, skal det så kun ske på opvisningsbanerne.

4. Miljø- og naturmæssige forhold omkring banerne bør undersøges inden evt. anvendelse af pesticid.
Indstilling:
Det indstilles til bestyrelsen:
• At sagen drøftes
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Beslutning for punkt 7: Nivå Strand
Orienteringen taget til efterretning, notatet sendes til Fredensborg Kommune
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Punkt 7: Nivå Strand
Nivå Strand
Indledning
NSPV har ansvaret for den grønne drift af Nivå Strandpark og Nivå Havn. Der har gennem årerne været et tab af
sand fra Nivå Strand, som i løbet af efterår/vinter eroderes. Der har gennem de senere år været en diskussion af,
hvem der har ansvaret for genopretning af stranden, og hvem der skal finde de nødvendige økonomiske midler.
Formålet med punktet er at at give bestyrelsen indblik i de særlige forhold der gælder på Nivå Strand.
Sagsfremstilling
Budgettet for Nivå Strandpark og Havn er 283.000 om året inkl. livreddertjeneste.
Nivå Strand er etableret for at sikre diget ind mod svanesøen mod gennembrud og samtidig skabe en
bademulighed.
NSPV har i 2018 som følge af de mange klager over en smallere og smallere strand gennemført en tilbageførsel af
sand til stranden. Projektet har medført en del positive tilbagemeldinger. Genopretningen har kostet ca. 250.000 kr.,
som har måttet findes uden for budget ved anvendelse af overskud fra foregående år. Tilbageførsel af sand er sidst
sket for 10 år siden.
NSPV har på den baggrund ladet arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard udarbejde et kortfattet notat om problemer
og udviklingsmuligheder for stranden. Notatet viser, at stranden er udsat, og at konstruktionen ikke er optimal. En af
udfordringerne er den løbende, nødvendige oprensning i indsejlingen til Nivå Havn, der påfører kysten et varigt tab af
sand. Der vil være behov for løbende tilbageførsel af sand til stranden.
Notatet påpeger nogle varige løsningsmuligheder, som kræver væsentlige investeringer, idet der altid i forbindelse
med kystanlæg skal tages højde for en usikkerhed omkring økonomi og effekt.
Det kan nævnes, at der i 2018 har været en drukneulykke på Nivå Strand og en klage over varierende vanddybder.
Indstilling
Det indstilles til bestyrelsen:
• at orienteringen tages til efterretning, og at notatet videresendes til Fredensborg Kommune
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Bilag til Punkt 7: Nivå Strand
• Notat om Nivå Strand.pdf
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Punkt 7, Bilag 1: Notat om Nivå Strand.pdf

Nivå Strand

Udviklingsmuligheder for stranden
Juni 2018
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Indhold
Baggrund

s3

Transporten fra syd til nord

s5

Transporten fra nord til syd, sandfygning

s7

Løsningsmuligheder - ændring af høfderne og sandtilførsel

s9

Udarbejdet for
Nordsjælland Vej og Park
af:
Hasløv & Kjærsgaard
Arkitektﬁrma I/S
Byplankonsulenter
Marskensgade 7
2100 København Ø
Dan Borgen Hasløv
Line Mellgren Thorsen
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Nivå Strand | Vurdering af muligheder for stranden
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Nivå Strand
Baggrund
Stranden blev etableret som en del af Nivå Havn baseret på
tilført sand og en forlængelse og forhøjelse af to ældre og
dengang delvist nedbrudte høfder. Stranden skulle skabe
en bademulighed og samtidig kystbeskytte diget ind mod
Svanesøen, som på anlægstidspunktet var eksponeret med
risiko for et egentligt gennembrud.

Sandvandringer ved Nivå strand og Havn
Kystprocesserne i Nivåbugten er ganske komplicerede og
sammensat af betydelige årstidsvariationer som er karakteristiske for Øresundskysten. Den følgende beskrivelse
bygger på en kvalitativ vurdering og rådgivers mangeårige
lokalkendskab fra havne- og kystbeskyttelsesprojekter langs
Øresundskysten.

Der opleves et tab af sand fra stranden, som i løbet af
efterår/vinter eroderes. Stranden oven for daglig vande
bliver smallere og lavere. Det opleves at sandet skylles ud
i strandproﬁlet øst for stranden, som bliver mere lavvandet. Lavvandet er ikke optimalt for den rekreative brug af
stranden.

Generelt er der meget sand og et bredt strandproﬁl i
Nivåbugten op til og med Nivå Havn. Nord for havnen er
proﬁlet smallere og tilsyneladende med mindre sand. Hele
kysten er præget at en sandvandring fra syd mod nord.
Sandvandringen drives af bølgepåvirkningerne på kysten
som dog udviser store variationer. Der skyldes forskellige
kombinationer af vindretning, vindstyrke, bølgestørrelse,
kyststrøm (genereret af bølger) – og ikke mindst vandstanden i Øresund.

For 10 år siden gennemførtes en tilbageførsel af sand fra
de lavvandede områder ud for stranden til den øvre del af
stranden. Denne vedligeholdelse af kystbeskyttelsesanlægget – og stranden, er igen gennemført i maj 2018.
Det tilbageførte sand er lagt højt i strandproﬁlet, men uden
at berøre vegetationsområder mm. Det tilbageførte sand er
hentet i området inden for de to høfder.
Der er ﬂyttet ca 4000 m3 sand fra de lavvandede områder
ind på bagstranden. Uddybningen er foretaget ved lavvande
med gravemaskine til en max vanddybde på 0.5 m (daglig
vande).

Sandvandringen (transporten af sand), kan beregnes gennem en modellering, men de følgende vurderinger bygger
på:
- Studier af historiske fotos
- Oplysninger om oprenset materiale i indsejling og
forhavn til Nivå Havn
- Resultater af modelleringer af sandvandringerne i
den sydligste del af Nivåbugten.

Der er ikke, i forbindelse med den seneste tilbageføring,
foretaget en opmåling af strandproﬁlet før/efter reguleringen.
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Transporten fra syd l nord
Den generelle transport af sand sker fra syd mod nord.

Brydningen skyldes revler der vokser op i brydningszonen.

Denne transport skyldes bølgepåvirkninger fra hyppige
vinde fra sydøstlige retninger, som er er en dominerende
påvirkning på Sjællands Øresundskyst. Bølgerne møder
kysten i en skrå retning, som skaber den strøm der transporterer sandet langs kysten. Vindretninger fra Ø og NØ er
forholdsvis sjældne i Øresund. Ved kraftig bølgepåvirkning
trækkes sandet ud på dybere vand. Når bølgepåvirkningen
er mindre, typisk om sommeren, ﬂyttes sandet ind mod
lavere vand.

Ved østlige vinde kommer sandet der transporteres fra syd
mod nord derfor ikke ind bag revlen.

Ved SØ-lige vinde er vandstanden i Øresund enten tæt på
daglig vande (kote 0) eller der er lavvande. Kraftigere vinde
skaber typisk større lavvander – på op mod 0,5 m eller
mere under daglig vande er ikke usædvanligt.
Nivåbugten er en lavvandet kyst. Det betyder, at den del af
kysten der påvirkes af bølger fra SØ ligger på dybder fra
kote - 0,5 og dybere. I Nivåbugten ses der ved kraftige østlige vinde en brydning af bølgerne i stor afstand fra kysten.

Det er karakteristisk, at der syd for og op mod den sydlige
høfde ud for Svanesøen sker en lokal opvækst af revlen.
Den ligger næsten tør ved daglig vand (luv side aﬂejring).
Revlen vokser ikke forbi den sydlige høfde hvor en læsideerosion dominerer på nordsiden. Op mod den nordlig høfde
bygges revlen igen lidt op, men ikke i samme omfang som
syd for den sydlige høfde.
Nord for den nordligste høfde passerer sandet indsejlingen
til Nivå Havn. Det lægger sig dels i den ydre del af indsejlingen, dels i den lille forhavn. Havnen har en oprensningstilladelse på 3.000 m3 (bypasstilladelse). Den seneste
oprensning er på 1.500 m3, og omfattede både indsejling
og forhavn. Sandet deponeres nord for havnen. Havnen
oplyser at tilsandingen i indsejlingen overvejende synes at
komme fra syd.
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Transporten fra nord mod syd
Ved kraftige storme fra nordlige retninger ændres sandtransporten på kysten. Vandstanden øges op til 1 - 1,5 m
og bølgepåvirkningen er betydelig, selv om kysten ligger
delvist i læ. Stormene er ikke hyppige. De kommer i efterår/
vinter, nogle år kan have ﬂere stormhændelser af denne
art, andre år kommer de ikke. De er oftest kortvarige. Under
de nordlige storme kan der iagttages bølgepåvirkning, som
skyldes lokalt generede bølger i Øresund og en påvirkning
af store dønninger fra Kattegat, der breder sig ned gennem
Øresund. Det er især disse dønninger der påvirker sandet i
Nivåbugten.
Bølgepåvirkningen rammer nu hele kystproﬁlet, også de
dele der ligger over daglig vande. De skråt indkomne bølger
skaber en transport af sand fra N mod S og trækker også
sandet ud på dybere vand.
Imellem strandens to høfder sker der en erosion på sydsiden af den nordlige høfde. Også den del af stranden der
ligger over daglig vande påvirkes i disse situationer. Noget
sand trækkes ud på dybere vand, noget føres mod syd forbi
den sydlige høfde. Transporten sker både øst om høfden og

hen over høfden. Det opleves efter disse stormhændelser
at stranden bliver lavere og smallere. Syd for den sydlige
høfde sker der en læsideerosion af som påvirker den revle
der normalt ligger her.
Der vurderes således at være et tab af sand imellem de to
høfder ved disse stormhændelser. Da der ikke er meget
sand i kystproﬁlet nord for Nivå Havn kompenserer dette
ikke tabet af sand mod syd.
Da kun de SØ-lige vinde fører sandet tilbage til kysten, sker
der ikke en genopbygning af stranden over daglig vande.
Tilførslen af sand fra syd ved de SØ-lige vinde kompenserer
for tabet af sand mellem strandens to høfder, men det sker
ude i strandproﬁlet, på lavt vand.
Sandfygning
På øresundskysten er tab ved sandfygning med kraftige
vinde fra SØ i vinterperioden velkendt, specielt ved bredere
strande f.eks. i Hørsholm, Vedbæk og Bellevue. I Nivå fører
sandfygningen sandet ind i Svanesøen hvor sandet ikke
længere er aktivt i kystprocessen.
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Løsningsmuligheder - ændring af høfde og sand lførsel
Afkortes den sydlige høfde, vil den fremherskende sandtransport fra S mod N føre mere sand ind mellem høfderne,
så revlen fra syd fortsætter ind foran stranden. Mellemrummet mellem revlen og den nuværende strand bør fyldes
med sand gennem en frembygning af stranden. Der opstår
et bredt strandproﬁl hvor den bagerste del bør tilplantes
med hjelme. Det vil konsolidere strandproﬁlet fordi sandfygningen fanges på stranden, og ikke som nu fortsætter ind
i Svanesøen. Det bredere proﬁl vil rumme store rekreative
kvaliteter.

med en evt. fremrykning af stranden. Forudsættes den
eksisterende strand rykket frem til en strandlinje ca. 60m
øst for den nuværende strand (se plan), vurderes der at
være et behov for tilførsel af ca. 80 m3 sand pr. m, i alt ca.
20.000 m3.

Der vil fortsat ske en erosion af den øvre del af stranden
ved storme fra N som skal kompenseres. Det forventes at
strandproﬁlet vil stå stejlere, men uden det brede, lavvandede område foran. Det vil øge den rekreative kvalitet.

Den nye strand vil blive ca. 15 – 20m bred, med en hældning på ca. a=20/25. Bag stranden, ind mod Svanesøen
opbygges et proﬁl i ca. 40m bredde, der kan udformes som
et lavt klitlandskab karakteristisk for en østsjællandsk kyst.
Det beplantes med hjelme, for at begrænse sandfygning.
Det beplantede areal vil blive ca. 10.000m2.

En evt. afkortning kan nærmere belyses gennem en modellering og en optimering af de rekreative, økonomiske og
driftsmæssige forhold, mht. til at ﬁnde en optimal placering
af den fremrykkede kystlinje.
En samtidig afkortning af den nordlige høfde kan evt.
overvejes. Det vil mindske behovet for en frembygning af
stranden, mindske læsideerosionen ved bølger fra N, men
samtidig øge sandtransporten fra stranden og nordpå. Det
vil være gavnligt for kysten nord for Nivå Havn, men øge
oprensningsbehovet på Nivå Havn.
Der foreligger ikke opmålinger af det aktuelle bundproﬁl
mellem de to høfder, der kan danne grundlag for en fastlæggelse af hvor meget sand, der bør tilføres i forbindelse

Baseret på en tilsvarende sandtilførsel i forbindelse med et
kystsikringsprojekt ved Bukkeballevej i Hørsholm Kommune
vurderes sandtilførslen til 100 kr./m3 baseret på at sandet
tilføres/indpumpes fra skib.

Den sydlige høfde afkortes ca. 50 m. Høfdens opbygning er
ikke nærmere undersøgt, men det skønnes at en fjernelse
vil koste ca. 2.000 kr./m, baseret på at stenene kan genbruges på havnen. Der er dog en udstøbning med beton
mellem stenene, som måske nødvendiggør en fordyrende
renseproces.
Afkortningen af den nordre mole vil koste det samme. Også
her er der en udstøbning. Denne afkortning vil være en
fordel for stranden, men vil give et større sandtransport mod
nord, som vil lejre sig i havnens indsejling. Størrelsen af
denne aﬂejring er ikke vurderet nærmere kan belyses i en
hydraulisk model.
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Punkt 8: Eventuelt
Ansættelser:
NSPV har pt. følgende ledige stillinger, der er slået op:
Drift og Idræt: 5 pladser
Vand, Park og Natur: 2 pladser + 1 skov og naturteknikerelev.
Renhold: 2 pladser
Skilte: 1 plads
Belægning: 1-2
Værksted: 1-2
Bortset fra mekanikere vurderes der ikke at være rekrutteringsproblemer.
Der er for tiden:
2 skov- og naturteknikerelever.
2 gartnerelever
1 mekaniker elev
Revision 2018
Det blev aftalt at lade NSPV revisor gennemgå revisionsplanen for 2018 på næste bestyrelsemøde.
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Punkt 9: Underskrift
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Bilag til Punkt 9: Underskrift
• underskrift20180829.pdf
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