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1 Notatets formål 

Formålet med nærværende notat er at vurdere betydningen for vandindtaget til NLMK Dansteel i 

relation til den planlagte ændring af kanalforløbet i forbindelse med projektet ”Stålsat By Vandkraft 

og byliv”. 
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2 Grundlag 

2.1 Kanalen 

Arresøkanalen fungerer som afløb for Arresø, og vandtilstrømningen til kanalen er reguleret af en 

sluse ved Arresødalbroen. Nær Dansteels vandindtag dele kanalen sig, hvor den primære strøm i 

dag er videre langs Strandgade, mens den sekundære strøm forsætter langs Allégade og videre 

langs Krudtværksalléen.  

 

 
Figur 3: Oversigt kort over kanal 

Vandstanden i kanalerne reguleres ved stemmeværker placeret i begge ender af Allegade.   

 

Vandmængderne fra Arresø er målt af Naturstyrelsen ved Arresødalbroen og udleveret af Halsnæs 

kommune d. 7. juli 2020. De registrerede vandmængder i perioden 2009-2017 variere mellem 

0,060 og 5,693 m³/s. 

2.2 Vandindtaget 

Det eksisterende vandindtag er et betonbygværk med et foranliggende risteværk, bygværket er 

funderet på pæle. Fra vandindtaget ledes vandet videre til Dansteels fabrik via et nedgravet ø700 

mm rør. 
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Figur 4: Udsnit tegning vandindtag 

Tegninger af det eksisterende vandindtag er vedlagt nærværende notat som bilag A. Foran vand-

indtaget er der i dag opsat en overfladeskimmer, der afleder uønsket flydende materiale på vand-

overfladen.  

 

NLMK Dansteel har tilladelse til at indvinde 3,660 mio. m³/år med en Qmax på 149 l/s.  

3 Konsekvensvurdering 

Ved den planlagte ændring af kanalerne vil vandindtaget komme til at ligge i den sekundære 

strømningskanal langs Allégade, mens hovedparten af vandstrømningen vil ske via kanalen langs 

Strandgade.  

 

Ændringerne vil i nogen grad påvirke strømningsforholdene omkring vandindtaget, idet vandet 

foran indtaget vil blive lidt mere stillestående end under de nuværende forhold. Det medfører 

umiddelbart to konsekvenser: 

 

• Det mere stillestående vand vil eventuelt kunne øge tendensen til dannelse af grøde foran 

vandindtaget. Virkningen kan dog modvirkes ved at designe udformningen af overflade-

skimmeren således at der bliver mindst mulig ”læzone” i forhold til vandstrømningen. 

 

• Tilsvarende vil den reducerede strømning i kanalen langs Allégade kunne øge tendensen til 

ophobning af bundsedimenter foran indløbsbygværket. Virkningen må dog formodes at 

blive minimal, idet bundsedimentet vil eroderet og transporteret videre i perioder (årstider) 

med stor gennemstrømning af Arresøkanalen.  

 

Samlet set vurderes ændringen af kanalerne ikke at få væsentligt konsekvenser på forudsætnin-

gerne for fortsat drift af vandindtaget til NLMK Dansteel.  

 

Bilag A: Tegning af vandindtag. 




