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På vegne af Frederiksberg Forsyning A/S ansøges hermed om tilladelse til nedsivning af overflade
vand fra befæstede offentlige arealer i oplandet til skybrudsbassinet ved Jens Jessens Vej. Nedsiv
ningen ønskes foretaget via faskiner placeret i vejene, efter at vandet har passeret en centraliseret 
renseløsning. Se vedlagte fuldmagt i Bilag 1. 

1. Projektbeskrivelse 
Frederiksberg Kommune er på nuværende tidspunkt i gang med at projektere og anlægge et sky
brudsanlæg i form af et 24.000 m3 stort forsinkelsesbassin. Anlægget kombineres med boldbaner i 
kunstgræs på Idrætsanlægget på Jens Jessens Vej og forventes færdigt i efteråret 2019. Skybruds
anlægget skal aflaste afløbssystemet i forbindelse med kraftig regn og skal således sikre oplandet 
mod skadevoldende oversvømmelser op til en 100-årsregn i fremtiden. Derfor skal der implemente
res et separat og klimatilpasset regnvandssystem i oplandet, som sikrer at mest muligt regnvand kan 
nedsives indenfor projektområdet og kraftig regn kan ledes kontrolleret til skybrudsanlægget.  

Figur 1: Oversigtskort over skybrudsanlæg, boldbaner og indløbsbygværk. Projektoplandet er markeret med rødt. Vej

strækninger, hvor vejvand skal semisepareres, er markeret med turkis. Dog er stien langs banerne mellem Jens Jessens 

Vej og Rådmand Steins Allé undtaget. 

Projektoplandet indbefatter således vejene Jens Jessens Vej, Marielystvej, Hoffmeyersvej, Troels
Lunds Vej, Rådmand Steins Allé, J. C. Schiødtes Vej, Goldschmidtsvej og Johan Ottosens Vej. Yder
mere er p-pladser i umiddelbar tilknytning til vejarealet samt enkelte stier inkluderet i det reduce
rede areal, der skal kobles til det nye regnvandsanlæg.  

En oversigt over projektoplandet ses på figur 1, herunder også den foreskrevne placering af indløbs
bygværk og pumpestation til skybrudsanlægget. For grundigere beskrivelse af projektet og dets de
lementer henvises til projektforslaget, der er vedlagt i bilag 2. 
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1.1 Kort beskrivelse af løsningen 
Vejvand ledes gennem eksisterende eller nye vejriste til gravitationsledninger i dimensioner fra 
ø450 PP til ø1500 beton. Ledningerne har større dimensioner end normalt for derved både at fun
gere som bassinledninger samt have kapacitet nok til at transportere skybrudsvand til pumpestatio
nen ved den sydlige ende af boldbanerne. Via ledningerne transporteres al regnvand til områdets 
sydvestlige hjørne, hvor det renses og derefter pumpes til et reguleringsbygværk ved Troels 
Lundsvej midt i projektområdet. Fra reguleringsbygværket kan vandet fordeles jævnt ud i de sam
menhængende strenge af faskinekassetter, hvorfra det kan nedsive.  

Se Figur 2 for principiel optegning af den samlede løsning samt ledningsplaner i projektforslaget for 
mere detaljeret indplacering af løsningens enkeltelementer ift. fremmedledninger mm.  

Boringer 

B1 

B7 
B6 

B5 

B3 
B4 

B2 

Figur 2. Skitse af løsningsforslaget og placering af de enkelte elementer, herunder ledningsføring med dimensioner. Faski

ner er generelt 1,2 m høj og 0,6 m bred. Røde stjerner (B1-B7) indikerer hvor der er etableret boringer til undersøgelse af 

geologi, grundvandsspejl og grundvandskemi.  

Ved pumpestationen placeres en renseløsning i form af to parallelle SediPipes. Under almindelige 
regnhændelser op til ca. en 1 års hændelse ledes alt vand igennem renseløsningen til en mindre 
pumpe. Pumpen har en kapacitet på 20 l/s, og den sikrer, at der altid ledes maksimalt 10 l/s igen
nem hver SediPipe. Pumpen pumper det rensede vand til et reguleringsbygværk placeret centralt i 
oplandet ved Troels Lunds Vej.  
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Under kraftigere regn vil større pumper træde i funktion og pumpe vand fra bassinledningerne til 
bassinet under kunstgræsbanen. De kraftige pumper aktiveres ved højt vandniveau i bassinlednin
gerne således, at bassinkapaciteten udnyttes under hverdagsregn til at optimere mængden af års
nedbør, der kan sendes til nedsivning.  

I reguleringsbygværket modtages vand fra hverdagspumpen (20 l/s), og vandet fordeles ud til de 
forskellige faskiner. Hvis en faskine er fuld eller generelt dårligt fungerende, kan det undlades at 
lede vand til den. Der vil være mulighed for at lede vand til fællessystemet fra reguleringsbygvær
ket, enten direkte oppumpet vand eller ved tømning af faskiner. Tømning af faskiner kan også ske 
ved at åbne spjæld til bassinledningen. Således kommer vandet til pumpestationen og kan pumpes 
til boldbanerne. I første omgang kan reguleringsbygværket anlægges uden styring, således at vandet 
selv fordeler sig mellem faskinerne og der laves fast overløbskant til fællessystemet når faskinerne 
er fyldte. I første omgang etableres forbindelsen mellem reguleringsbygværk og faskiner på den 
enklest mulige måde, f.eks. vha. en manifold, der fordeler vandet, men bygværket designes og klar
gøres, således at spjæld og mere avanceret styring efterfølgende installeres, hvis det vurderes at 
være hensigtsmæssigt eller nødvendigt, fx for at mindske brugen af en eller flere faskiner pga. højt 
grundvand, eller lettere kunne tømme faskinerne til fællessystemet ved skybrudsvarsling. 

Under skybrud vil der være mulighed for overløb via vejristbrønde direkte til faskinerne. Overlø-
bene træder dog ikke i funktion før regnintensiteten overstiger hvad der svarer til en gentagelsespe
riode på 5 år. Vejriste vil få samme placering som eksisterende, mens supplerende vejriste placeres 
efter behov for at få skybrudsvand afledt hurtig nok fra terræn, primært i de lavninger hvor sky
brudsvandet vil samle sig. 

2. Forhold til belysning 
Der tages i ansøgningen udgangspunkt i Frederiksberg Kommunes ”Vejledning til ansøgning samt ret
ningslinjer for nedsivning af overfladevand ved større projekter”, og de relevante forhold belyses i 
tilsvarende rækkefølge. 

2.1 Ejerforhold 
Jf. projektforslaget i Bilag 2 anlægges der faskiner til nedsivning i Marielystvej (nord og syd), Troels 
Lunds Vej, Jens Jessens Vej og Goldschmidtsvej. 

Nedsivningsløsninger anlægges således udelukkende i kommunale veje. 

Ansøger er Frederiksberg Forsyning A/S. 

2.2 Afstandskrav 
Nedsivningsanlæggenes placering fremgår af Figur 2 samt bilag til projektforslaget (Bilag 2). Samt
lige relevante afstandskrav overholdes, men nedenfor kvantificeres de konkrete afstande yderli
gere. 

Samtlige faskiner er placeret med ≥ 8 meter til bygninger med/uden kælder. 

Afstanden til nærmeste indvindingsboring er ≥ 1 km. 

Afstanden til nærmeste vandløb (Grøndals Å) og sø (Damhussøen) er ≥ 0,5 km. 

Ift. vejledende afstand til skel, bør der skelnes mellem matrikelgrænse og brugsgrænse. På bl.a. 
Marielystvej (nord) og Goldschmidtvej ligger skelgrænsen omkring 5 indenfor hegn og hække, som 
må definere brugsgrænsen. Faskinernes afstand til brugsgrænserne er således nede på omkring 2-3 
meter flere steder på disse veje, mens afstanden til matrikelskel og bygninger i alle tilfælde er ≥ 5 
meter.  
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Faskinernes afstand til nærmeste grundvandsspejl vurderes på baggrund af undersøgelsesprogram
met, der er beskrevet nærmere i notatet ”Vurdering af mulighederne for nedsivning i oplandet til 
Jens Jessens Vej” udarbejdet af Rambøll i december 2018. I undersøgelsesprogrammet blev der 
etableret 7 boringer i området, som fremgår som røde stjerner i Figur 2, og grundvandsspejlet blev 
målt i oktober 2018. I juli 2019 blev grundvandsspejlet igen pejlet i boringerne. Begge tidspunkter 
forventes at repræsentere den periode hvor grundvandet står lavt, mens det ved vintertid kan stå 1-
2 meter højere. Grundvandsstanden i vinter- og forårsmånederne er således ikke undersøgt. Resul
taterne af pejlingerne fremgår af nedenstående diagram, hvor afstanden til bunden af de nærlig
gende faskiner, som ligger i kote 7,45, også fremgår.  

Som det fremgår af løsningsbeskrivelsen og Figur 2 etableres der kun faskiner i områderne omkring 
boringerne B2 – B4. Ifølge tabellen kan der således ved sommertid forventes afstand på ca. 2,3 – 4,4 
meter fra bund af faskiner til grundvandsspejl. Hvis det antages, at grundvandsspejlet står 1,5 me
ter højere i den vådeste periode, kan afstanden således i værste fald være 0,9 meter omkring B3 
mens der ved B2 og B4 vil være ned til 1,7 – 2,7 meter mellem bund af faskine og højeste grund
vandsspejl. 

Det skal i den forbindelse også bemærkes at der anvendes forholdsvis dybtliggende faskiner, hvor 
bunden ligger ca. 2,2 – 2,9 meter under terræn. Dybden skyldes primært at der er forudsat anvendt 
opretstående faskinekasetter med en højde på 1,2 m. Den variable dybde under terræn skyldes at 
alle faskiner ligger i samme kote for at kunne fordele vandet og nedsivningen bedst muligt i projekt
området. 

2.3 Karakterisering af overfladevandet 
Der ledes som udgangspunkt vand fra veje og fortove samt tilknyttede p-pladser gennem renseløs
ningen og til faskinerne, dvs. de arealer der er markeret som ”offentlig befæstelse” i Figur 3 neden
for. 

Det samlede areal af den offentlige befæstelse er på ca. 3,8 ha.  

Alle vejene er klassificeret som lokalveje, jf. Frederiksberg Kommunes klassificeringssystem. Der 
foreligger ikke målinger af trafikmængden i området, men alle veje vurderes som minimum at have 
en årsdøgnstrafik der er væsentlig mindre end 5.000.  
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Figur 3. Opmålte befæstede arealer. 

Der parkeres langs kantstenen på de fleste af vejene, mens der langs etageejendommene på nordlig 
side af Rådmand Steins Allé findes markerede p-pladser på tværs, hvor de der er placeret ud for nr. 
11 – 19 er udført som permeable p-pladser med delvis nedsivning og overløb til eksisterende kloak. 

Frederiksberg Forsyning har ikke og har ikke planlagt andre anlæg til nedsivning i projektområdet. 
Der kan muligvis blive etableret nedsivningsanlæg på den nye Ingeborggården, som er under nedriv
ning og genopførelse de kommende år. 

Alle de berørte veje er belagt med asfalt.   

2.3.1 Forventet regnvandskvalitet 
Forureningen af det nedsivende regnvand er estimeret ved hjælp af regnearket og databasen ”Regn
kvalitet”, der trækker på det tilgængelige danske måledata for regnvandskvalitet fra forskellige be
fæstede overflader. Ift. det konkrete projektområde er der taget udgangspunkt i 2 grundscenarier, 
bl.a. fordi det er usikkert hvorledes oplandet bedst bør opdeles ift. Regnkvalitets forudbestemte 
overfladetypologier samt fordi datagrundlaget generelt må betragtes som spinkelt. Derved inklude
res flere målinger i den samlede betragtning.  

Derudover demonstrerer scenarierne også betydningen af en fortyndingsfaktor i grundvandet på 
hhv. 1 og 2,5. Resultater kan ses i appendiks bagerst i nærværende dokument. 
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Scenarie 1 
I det første scenarium er der alene tastet arealer ind for veje og p-pladser. Da der ikke er kendskab 
til trafikmålinger på nogen af vejene, antages det at 45% af vejene har ÅDT < 500 og 45% har ÅDT > 
500, mens 10% betragtes som p-plads. I dette scenarium indregnes fortovs- og stiarealer således som 
en del af vejarealerne, hvilket kan betragtes som et worst case scenarium. 

Der ses potentielle overskridelser af grundvandskvalitetskriteriet for følgende stoffer: 

• Total P 
• Bly 
• Benz(a)pyren 
• DEHP 
• Glyphosat  

De fire første er almindelige parametre fundet i vejvand i både Danmark og udlandet. De væsentlig
ste kilder til fosfor i vejvand er dog organisk materiale i form af blade, græsafklip o.l., som samles i 
rendestene og sandfangsbrønde, hvor det nedbrydes og opløses eller opslæmmes i det strømmende 
regnvand. Herudover kan gødning fra haver samt dyreekskrementer også være kilder. Selvom fosfor 
potentielt overskrider grundvandskvalitetskriteriet regnes det generelt for uproblematisk i forbin
delse med grundvandsforurening og bidraget fra vejen skal desuden sammenstilles med de mængder 
der kan komme fra velgødskede haver, parker og landbrugsarealer. Organisk bundet fosfor vil i no
gen grad blive tilbageholdt i sand- og bladfang samt opsamles ifm. effektiv olieudskillelse. Opløst 
fosfor har desuden en middel affinitet for at binde sig til partikler i vejvandet, ligesom det binder 
sig til jorden under faskinerne. 

Fælles for især bly, PAH-stoffer og DEHP er, at de har en meget høj affinitet for at binde sig til par
tikler i vejvandet, hvorfor en effektiv sedimentationsløsning vil reducere indløbskoncentrationerne 
til faskinerne betragteligt. 

Glyphosat er et ukrudtsmiddel, som er lovligt at anvende i private haver og i landbruget. Stoffet 
binder sig kun i begrænset omfang til partikler i regnvandet og betragtes som forholdsvis mobilt i 
jord. Til gengæld har stofferne en mellem – høj nedbrydelighed i jord. 

Det skal også bemærkes at PEC/PNEC falder til under 1 for alle stoffer, hvis fortyndingen opjusteres 
til ca. 5. 

Scenarie 2 
I det andet scenarie er arealerne alene tastet ind som ”lave boligområder” for bl.a. at vurdere risi
koen ved potentielle bidrag fra private matrikler.  

Der ses her potentielle overskridelser af grundvandskvalitetskriteriet for følgende stoffer: 

• Total P 
• Zink 
• Bly 
• DEHP 
• Glyphosat og AMPA 

Resultatet indikerer et højere bidrag af zink fra tagmaterialer, men derimod også et mindre bidrag 
af PAH i form af benz(a)pyren. Zink binder sig også i betydeligt omfang til partikler i vejvandet, om 
end det ikke er på samme niveau som bly. Ved blot en halvering af koncentrationen falder 
PEC/PNEC til < 1.  

AMPA er et nedbrydningsprodukt af Glyphosat, så det er naturligt at de to parametre følges ad.  
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PEC/PNEC falder til under 1 for alle stoffer, bortset fra bly og glyphosat, hvis fortyndingen opjuste
res til ca. 2,5 som i scenarie 2b. Dog skal den hæves til ca. 10 for at nedbringe glyphosat tilstrække
ligt. 

Generelt vurderes det, at koncentrationerne af både bly og glyphosat i datasættet overvurderer de 
forventede koncentrationer i oplandet, da kilderne til begge stoffer er meget begrænsede. Dels er 
bly så godt som udfaset og dels anvendes sprøjtemidler ikke på vej- og fortovsarealerne. 

De øvrige potentielt problematiske stoffer vurderes at kunne reduceres betragteligt gennem alm ef
fektiv sedimentation og olieudskillelse. Salt som anvendes til glatførebekæmpelse er en undtagelse, 
og dette bør håndteres gennem ændret praksis for glatførebekæmpelse som beskrevet i senere af
snit. 

2.4 Beskrivelse af nedsivningsanlægget 
Der henvises i store træk til løsningsbeskrivelsen i afsnit 1.1 samt bilag 3a og 3b.  

Ift. vandkvalitet og risikovurdering er det væsentligt at hæfte sig ved følgende forhold ved nedsiv
ningsløsningen: 

1. Faskinerne placeres alle i omtrent samme bundkote (kote 7,45), således at vandet kan for
deles så ligeligt som muligt i området. De kan evt. lægges med en smule fald væk fra regu
leringsbygværket for at minimere risikoen for at det meste af årsnedbøren nedsiver i nær
området omkring Troels Lunds Vej. Dette skal dog gøres varsomt, så vandet ikke i stedet lø
ber hurtigt til de yderste grene af faskinestrengene. 

2. Det vil til enhver tid være muligt helt eller delvist at begrænse tilstrømningen til faski
nerne, ligesom der kan lukkes af for hver enkelt faskine efter behov.  

3. Op til T5 ledes kun renset vand til faskinerne. Og på grund af de store bassinledninger kan 
det sikres at al vand renses lige godt, dvs. ved et flow på 10 l/s. Se mere nedenfor om den 
valgte renseløsning. Først når regnintensiteten overstiger T5 kan der via overløb løbe uren
set vand til faskinerne fra vejbrøndene. 

4. Når faskinerne er fyldte, pumpes der ikke mere vand til faskinerne før vandstanden er sun
ket til et givent niveau. Hvis det fortsætter med at regne, når faskinerne er fyldte starter 
skybrudspumperne og ekspederer vandet videre ind i skybrudsbassinet under boldbanerne. 

5. Såfremt der sker udslip eller spild af forurenende stoffer i oplandet, vil det være enkelt at 
forhindre vandets adgang til faskinerne og i stedet sørge for, at det ledes til renseanlæg. 

Nedsivningsanlægget er primært dimensioneret ud fra, hvor det er enklest at anlægge faskinerne i 
vejene samt at det kan fordeles over et ganske stort areal i projektområdet. Det er faskinerne i 
samspil med regnvands- og bassinledningerne og ikke mindst skybrudspumpen ved idrætsanlægget, 
der udgør det samlede system, og som lever op til de samlede dimensioneringskrav.  

Det samlede system er dimensioneret ud fra en gennemsnitlig hydraulisk ledningsevne på 10-6 m/s. 
Den årlige mængde nedbør, der forventes at kunne nedsive i projektområdet er 70 – 80 %. Det er 
beregnet ud fra opsætningen af det samlede system, herunder især start- og stopkoter for pum
perne, men naturligvis også jordens hydrauliske ledningsevne.   

Jordens hydrauliske ledningsevne er skønnet ud fra målinger foretaget i 7 boringer i området, jf. 
Figur 2. Dette er afrapporteret notatet ”Vurdering af mulighederne for nedsivning i oplandet til Jens 
Jessens Vej” udarbejdet af Rambøll i december 2018. Se nedenstående tabel fra notatet. 
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Boring DGU-nr. 
Hydraulisk ledningsevne K {m/s} 

minimum maksimum 

81 201.12686 * -3,6 10 s 4* -7 10

82 201.12687 -7 2,4*10 -5 6,9*10

83 201.12688 3,7* -5 10

84 201.12689 * -7 3,3 10

BS 201.12690 -7 
S,4*10 -5 5*10

86 201.12677 8 * -7 ,3 10 8,6* -10 5 

87 201.12678 2,2* -10 8 * -6 4,7 10

Under skybrud, der overstiger systemets samlede kapacitet, eller ved nedbrud af samtlige pumper 
sammenfaldende med kraftig regn/skybrud vil vandet i værste fald fordele sig i området som vist på 
nedenstående figur. Det ses at der findes lavninger på Jens Jessens Vej, Hoffmeyervej, Troels Lunds 
Vej samt midt på Rådmand Steins Allé, hvor vandet primært vil samle sig. Det skal dog bemærkes at 
det nye separate afløbssystem giver mulighed for at åbne for afløb til fælleskloakken, således at op
stuvning på terræn helt kan afværges eller kun vil optræde midlertidigt. 

Faskinerne er i høj grad placeret i vejene ud fra et hensyn til de øvrige ledninger i vejen samt ud fra 
en minimering af det nødvendige opgravningsareal. Der skønnes derfor ikke at være risici forbundet 
med faskinernes placering ift. konflikter med andre ledninger eller forsyningsarter. 

Figur 4. Lavninger og strømninger, Scalgo. 
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2.5 Beskrivelse af renseforanstaltninger 
Til rensning af vejvandet forud for nedsivning anbefales at benytte en SediPipe-løsning. SediPipe-
systemet består grundlæggende af en Ø600 ledning, der er forbundet af to brønde. Indløbsbrønden 
fungerer som indledende sandfang, hvorfra ledningen løber med bagfald mod udløbsbrønden (se fi-
gur 5). Ledningen vil således være konstant vandfyldt. Når vandet skal presses opad på sin vej mod 
udløbsbrønden vil faldhøjden for sedimenterende partikler konstant være meget lav, hvilket resul-
terer i en effektiv sedimentering sammenlignet med traditionelle sedimentationsbrønde. 

SediPipe kommer i flere modeller, men til nærværende projekt er det valgt at benytte et system 
bestående af SediPipe med koalescensudskiller, den såkaldte Sedipipe-XL-PLUS. Den fås som stan-
dard i fire længder fra 6 til 24 m, hvor den længste kan klare et flow på op til 40 l/s.  

Figur 5. Principskitse af SediPipe-XL-Plus. Efter nyrupplast.dk. 

I alle modeller er der i bunden et gitter, hvor partikler sedimenterer igennem, figur 16. Gitteret 
gør, at partikler ikke eller kun i ringe grad remobiliseres ved turbulens. I SediPipe-XL-systemet er 
der yderligere en koalescenseffekt for rensning af flydestoffer heriblandt for olier baseret på et top-
gitter (kan virke som en klasse I eller klasse II olieudskiller afhængig af dimensioneringen). I Sedi-
Pipe’n samles oliedråberne således i den øvre del af røret, hvilket gør fraseparationen af oliestoffer 
ved flotation i udløbsbrønden mere effektiv.  

Figur 6. SediPipe XL med udskillergitter i top og bund 
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Placering i den samlede løsning: 

Sedipipe-løsningen placeres ved pumpestationen ved Rådmand Steins Allé, således at de mest drift
tunge anlæg er samlet ét sted, jf. Figur 2 og Bilag 3. 

Renseeffekt: 

SediPipe fungerer primært som sandfang samt med udskillelse af lette suspenderede stoffer (SS) i 
toppen af SediPipes herunder olier mv. Som olieudskiller vil typiske udløbskoncentrationer for olie
stoffer være i intervallet 1,6-<5 ppm (klasse I) og 1,6-13 ppm (klasse II).  

Som sedimentationsløsning renser SediPipe ved at fjerne en fraktion af de suspenderede stoffer 
samt den del af de øvrige forureningskomponenter, der er bundet hertil. Ifølge producenten kan Se
diPipe fjerne partikelstørrelser ned til ≥ 6 µm. 

I indeværende løsningsforslag med det angivne maksimalflow på 20 l/s foreslås det at anvende de 
længere varianter af løsningen, hvor rensningen er mest effektiv (78 – 83 %). Alt efter ønsket fjer
nelse af SS kan der installeres en eller flere SediPipes parallelt, ligesom de kan vælges i fire stan
dardlængder. Renseeffektiviteten ved forskellige kombinationer og et flow på 20 l/s fremgår af ne
denstående tabel: 

Antal Længde Fjernelse af SS 

1 12 m 46 % 

1 24 m 48 % 

2 12 m 58 % 

2 18 m 78 % 

2 24 m 83 % 

Afhængig af hvor stor en procentdel af de øvrige forureningsstoffer (tungmetaller, PAH, DEHP o.l.), 
der er bundet til SS, kan der forventes en varierende rensning af disse i SediPipe-systemet. 

SediPipes vil ikke rense for de opløste stoffer og den ikke-udfældelige del af de suspenderede stof
fer i vejvandet, men der refereres til afsnit 2.3.1, hvor de potentielle risikostoffers affinitet overfor 
adsorption til partikler i vejvandet er beskrevet. På den baggrund vurderes Sedipipe med flowsty
ring at være en meget velegnet renseløsning til det konkrete behov.  

Drift: 

Når hulrummet under gitteret i ledningen er fyldt, skal den tømmes. Dette kan gøres med en slam
suger, hvor der suges fra rense-/indløbsbrønden. Dette skal ifølge producenten udføres ca. en gang 
hvert andet år, dog afhængigt af belastningen. 

Koalescensudskillere skal tilses, vedligeholdes og tømmes regelmæssigt. Typisk anbefales visuel 
kontrol af olieudskillere minimum en gang om året, og tømning anbefales typisk når olieindholdet 
udgør maksimalt ca. 70 % af opsamlingskapaciteten. Hertil kommer, at koalescensudskillere jævn
ligt skal tæthedsprøves, typisk mindst hvert 5. år. Koalescensudskillere kræver desuden jævnligt 
tilsyn og vedligeholdelse.  

Ved at vælge en løsning med to parallelle SediPipe vil der være større kapacitet af sandfang, hul
rum under gitter og koalescensudskillere. Samtidig giver det mulighed for vedligehold af den ene 
mens den anden forsat er i drift. 
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2.5.1 Øvrige tiltag mod grundvandsforurening 
I overensstemmelse med kommunens retningslinjer bør der ikke anvendes kloridholdige glatførebe
kæmpelsesmidler f.eks. NaCl, på vejene i området, når vejvandet sendes til nedsivning i faskinerne. 
Der bør i stedet anvendes alternative glatførebekæmpelsesmidler, som f.eks. Calciummagnesium
acetat (CMA) eller Kaliumformiat. 

For glatførebekæmpelse, bilvask, anvendelse af pesticider samt andre potentielt forurenende akti
viteter kan der med fordel gennemføres en oplysningskampagne samt evt. opsættes skiltning rettet 
mod borgernes adfærd i området. Det er dog en fordel at al vand (op til ca. T5) ledes gennem den 
centrale renseløsning, ligesom der er mulighed for at dirigere vandet til fælleskloakken, hvis der 
opstår mistanke om uhensigtsmæssig forurenende adfærd.  

2.6 Risikovurdering overfor grundvand 
Der er konstateret jordforurening på vidensniveau 2 på matriklen for den nye Ingeborggården ved 
Troels Lunds Vej. Forureningen er placeret i behørig afstand fra nedsivningsområdet, ligesom det 
lægges til grund, at den forurenede jord håndteres efter gældende regler ifm. med bygge- og an
lægsarbejdet på Ingeborggården.  

Der er i 2018 gennemført et undersøgelsesprogram, hvor syv geotekniske boringer i oktober 2018 
blev etableret i oplandet (se røde stjerner på Figur 2). Programmet havde til formål at pejle grund
vandsspejlet, undersøge om der er forurening i jord eller grundvand, vurdere nedsivningskapacite
ten i området, samt vurdere risikoen for horisontal strømning af vand fra faskiner. 

Undersøgelsesprogrammet er afrapporteret i notatet Rambøll (2018), Vurdering af mulighederne for 
nedsivning i oplandet til Jens Jessens Vej. De foreløbige konklusioner på undersøgelsesprogrammet 
var følgende: 

• Grundvandsspejlet blev målt fra ca. 3 m til næsten 7 m under terræn i oktober 2018. Det 
vurderes dog, bl.a. pga. en meget tør sommer, at grundvandsspejlet i andre år vil ligge hø
jere på samme tidspunkt, ligesom det også forventes at være højere i vinter- og forårsmå
nederne.  

• Der blev konstateret jordforurening fra olie, PAH og bly i boringerne B1, B2 og B5 (klasse 3-
4), men primært i de øverste 0,2 m.u.t., for B2s vedkommende dog også ned til 0,5 m.u.t. 
Derfor anbefales nedsivning ikke i disse områder. I alle boringer var jorden klasse 0-1 fra 1 
m.u.t. og nedefter. 

• I en vandprøve fra boring B6, blev der fundet benzinlignende forurening, der overskred 
grundvandskriteriet, men kilden er ukendt. Derfor anbefales nedsivning ikke i dette område. 

• Den målte gennemsnitlige hydrauliske ledningsevne i de syv boringer lå mellem 3,3 x 10-7 
m/s og 3,1 x 10-5 m/s. På den baggrund vurderes der at kunne nedsives mindre mængder 
regnvand fra faskiner i oplandet baseret på en vurdering af faskinernes tømmetid. 

• Der vurderes at være risiko for horisontal transport af vand fra faskiner i området omkring 
B5 og til dels også B3, hvis der nedsives større mængder regnvand. 

I juli 2019 er grundvandsspejlet igen blevet pejlet i boringerne, ligesom der blev udtaget prøver af 
grundvandet i boringerne. Vandprøverne blev analyseret efter samme program som i 2018 og resul
taterne kan ses i Bilag 4. Følgende kan opsummeres: 

• Grundvandsspejlet var generelt højere (ca. 0,1 – 0,8 m) ved pejlingerne i juli 2019 end i ok
tober 2018. Dette skyldes formentlig den meget tørre sommer i 2018. Grundvandsspejlet må 
formodes at stå endnu højere i marts / april. Med faskinernes dybde er der således ingen 
faskiner, der vil have bundkote under de målte niveauer for grundvandsspejlet.   
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• I ingen af de nye vandprøver blev der fundet forurenende stoffer, der overskrider grund
vandskriterierne. Kun få parametre (benzinlignende stoffer) kunne måles over detektions
grænsen. Den mest kritiske parameter (benzen i boring B6) er ca. 30 gange lavere end 
grundvandskriteriet på 1,00 ug/l og ca. 120 gange lavere end ved sidste målekampagne i 
2018. 

De nyeste måleresultater fra 2019 indikerer således ikke at der skulle være udfordringer med styret 
nedsivning fra faskiner i området. Jordprøverne fra 2018 viste forurening i B1 og B2, men kun i de 
øverste jordlag ned til 0,5 m.u.t. Alle de projekterede faskiner har >1 meters jorddækning, hvorfor 
det forventes at den forurenede jord vil blive bortgravet og faskinerne således kun vil være i kon
takt med jord i klasse 0-1. Evt. kontakt mellem nedre og øvre jordlag vurderes ikke at kunne forår
sage spredning af forurening i de øvre jordlag. 

De tidligere vurderinger af risikoen for påvirkning af omkringliggende huse og bygningerne, jf. Ram
bølls notat fra 2018, indikerede, at der ved høj grundvandsstand og tømning af 3 x faskinevolume
net potentielt kunne være risiko for horisontal påvirkning af bygninger med kælder i området om
kring B3, idet der teoretisk kan formkomme forhøjet grundvand indenfor en afstand af ca. 3,5 me
ter fra faskinen.  

I nuværende løsning, jf Figur 2 samt Bilag 2 og 3, er faskinerne mere end 8-10 meter fra bygninger 
på de pågældende veje, herunder også de kommende bygninger på Ingeborggården. Der forventes 
desuden at være mindst end 1 meter til grundvandsspejlet det meste af året. Derudover vil grund
vandsstanden løbende blive moniteret, således at nedsivningen kan begrænses i lokalområdet, så
fremt der måles - eller på anden måde opstår tegn på - negative påvirkninger fra nedsivningsanlæg
gene.    

Ud fra ovenstående vurdering af grundvandsforholdene, den forventede kvalitet af vejvandet, de 
beskrevne rense- og pumpeløsninger såvel som systemets indbyggede muligheder for at monitere, 
styre og omdirigere vandet vurderes nedsivningsprojektet samlet set at være tilpas robust og fleksi
belt til at kunne foretage kontrolleret nedsivning vejvandet i området uden at risikere forringelse af 
grundvandsressourcen. 

2.7 Evt. moniteringsprogram 
Løsningen giver gode muligheder for at monitere såvel hydrauliske som stofmæssige forhold. Forsy
ningen planlægger således at installere en vandstandsmåler i reguleringsbygværket ved Troels Lunds 
Vej, således at vandstanden i faskinerne kan moniteres. Derudover vil grundvandsstanden blive pej
let i de allerede etablerede boringer (B1 – B4) således at potentielle effekter og dynamikker i grund
vandsspejlet kan indgå i styringen og planlægningen heraf.  

Endelig er der mulighed for at tage vandprøver til analyse af udvalgte forureningsparametre i såvel 
reguleringsbygværket som i de etablerede boringer. Vandkvaliteten i reguleringsbygværket vil være 
repræsentativ  

2.8 Beskrivelse af forhold til anden lovgivning 

Der gennemføres en VVM-Screening af projektet. 
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APPENDIKS 
Scenarie 1a: Veje og p-pladser, fortyndingsfaktor = 1 
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Scenarie 1b: Veje og p-pladser, fortyndingsfaktor = 2,5 
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Scenarie 2a: Lave boligområder, fortyndingsfaktor = 1 
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Scenarie 2b: Lave boligområder, fortyndingsfaktor = 2,5 
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