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Frederiksberg Forsyning A/S 
Stæhr Johansens Vej 38 
2000 Frederiksberg 
Att.: Atef Sadr 

Dato: xx-xx-2020 
Sagsnr: 09.08.26-G00-12-17 

Tilladelse til nedsivning af overflade- og vejvand fra Jens Jessens Vej, Marielystvej, Hoff-
meyersvej, Troels-Lunds Vej, Rådmand Steins Allé, J. C. Schiødtes Vej, Goldschmidtsvej 
og Johan Ottosens Vej via faskiner i oplandet til skybrudsbassinet ved Jens Jessens Vej 

Vej-, Park- og Miljøafdelingen (VPM), Miljø meddeler hermed tilladelse til nedsivning af overfla
de- og vejvand fra vejarealer på Jens Jessens Vej, Marielystvej, Hoffmeyersvej, Troels-Lunds 
Vej, Rådmand Steins Allé, J.C. Schiødtes Vej, Goldschmidtsvej og Johan Ottosens Vej via faski
ner. 

Tilladelsen gives i henhold til Miljøbeskyttelseslovens1 § 19 stk. 1, jf. § 38 i bekendtgørelse om 
spildevandstilladelser mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 42. 

Det skal bemærkes, at tilladelsen alene gælder de miljømæssige forhold omkring afledning af 
overflade- og vejvand til nedsivning.  

Gyldighed 

Tilladelsen kan udnyttes straks, jf. dog bemærkninger under Generelt om afgørelse af VVM-
spørgsmålet, under forudsætning af, at faskinerne er dimensioneret korrekt efter den forventede 
vandmængde og jordens nedsivningsevne. 

Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, der lå til 
grund for afgørelsen, viser sig at være ændret væsentligt, jf. § 20 i Miljøbeskyttelsesloven.  

1 Lov om Miljøbeskyttelse, lovbek. nr. 966 af 23. juni 2017 
2 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3  
og 4, bekendtgørelse nr. 726 af 01/06 2016  
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Generelt  

Det skal bemærkes, at tilladelsen alene gælder de miljømæssige forhold omkring afledning af 
overflade- og vejvand fra vejareal til nedsivning.  

Vi gør opmærksom på, at det er ansøgers ansvar, at LAR-anlægget er dimensioneret til at mod
tage vandet fra det ansøgte areal, og at der ikke sker overfladisk afstrømning, overfladegener 
eller gener i øvrigt på nabogrunde som følge af projektet. 

Bygherren har 18. marts ansøgt/anmeldt projektet i forhold til VVM-reglerne. Vi skal her gøre 
opmærksom på, at bygge- og anlægsarbejdet ikke må påbegyndes, jf. Lov om Miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), før myndigheden, jf. § 17, skriftligt har 
meddelt bygherren, at projektet antages ikke at få væsentlig indflydelse på miljøet, jf. lovens 21.  

I skal desuden være opmærksom på Vejledning om Miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder: 
https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-2/Vejledning_om_miljoeforhold_ved_byggeri.pdf

Grundlag for tilladelsen  

1. Vurdering af mulighederne for nedsivning i oplandet til Jens Jessens Vej. Rapport udar
bejdet af Rambøll, dateret 8. februar 2019 

2. Teknisk notat vedr. vejvandskvalitet, udarbejdet af Rambøll, dateret 25. marts 2019 
3. Vurdering af løsningsprincipper samt notat vedr. vægtet vurdering, udarbejdet af Envidan, 

dateret 4. juni 2019 
4. Referat af møde mellem Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Forsyning og Envidan, 

udarbejdet af Envidan, dateret 23. juni 2019  
5. Ansøgning om nedsivning af overfladevand fra befæstede arealer i oplandet til skybruds

bassinet ved Jens Jessens Vej, udarbejdet af Envidan, modtaget 30. september 2019 
Ansøgningens bilag: 

a. Bilag 1. Fuldmagt – nedsivning 
b. Bilag 2. Projektforslag (dokument) 
c. Bilag 3a. Løsningsforslag (oversigt) 
d. Bilag 3b. Løsningsforslag (nord) 
e. Bilag 3c. Løsningsforslag (syd) 
f. Bilag 4. Analyserapport, juli 2019 

6. Orientering til Envidan/Frederiksberg Forsyning om fund af N,N Dimethylsulfamid (DMS) i 
moniteringsboring på Troels-Lundsvej samt spørgsmål til ansøgning i relation til dette. 
Mail fra Frederiksberg Kommune, 22. november 2019 

7. Screening af Dimethylsulfamid (DMS) i grundvandet på Frederiksberg. Opdateret notat, 
udarbejdet af Nordiq-Group, dateret 20. december 2019 

https://www.frederiksberg.dk/sites/default/files/2017-2/Vejledning_om_miljoeforhold_ved_byggeri.pdf
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8. Analyser af DMS, klorid samt pejlinger i boringer i opland til Jens Jessens Vej, udført ALS 
Global, mail fra Nordiq Group, 8. januar 2020 

9. Envidan. Mail vedr. estimater for klorid-koncentrationer i oplandet til Jens Jessens Vej. 
16. januar 2019  

10. RegnKvalitet, program til beregning af problematiske stoffer i overfladevand  

Vilkår for tilladelsen 

Selve anlægget 

1. At LAR-anlægget kun må modtage renset vejvand fra vejene Jens Jessens Vej, Marielyst
vej, Hoffmeyersvej, Troels-Lunds Vej, Rådmand Steins Allé, J.C. Schiødtes Vej, Gold-
schmidtsvej og Johan Ottosens Vej samt p-pladser og stier i umiddelbar tilknytning til veja
realet.  

2. At der etableres LAR-anlæg i form af faskiner til nedsivning i Marielystvej (nord og syd), Tro
els Lunds Vej - dog ikke på strækningen udfor matr.nr. 33bo, der er kortlagt som forurenet, 
Jens Jessens Vej og Goldschmidtsvej, Faskinerne skal placeres i omtrent samme bundkote 
(kote 7,45), således at vandet kan fordeles så ligeligt som muligt i området. Anlægget skal 
etableres med digital styring (fx SRO-styring) således, at det til enhver tid er muligt helt eller 
delvist at begrænse tilstrømningen til faskinerne, ligesom der skal kunne lukkes af for hver 
enkelt faskine efter behov.  

3. At LAR-anlæg, pumpestation, rensningsanlæg og reguleringsbygværk etableres og driftes 
som beskrevet i ansøgningen. 

4. At LAR-anlægget som minimum er dimensioneret til at håndtere en 5-års regnhændelse 
med klimafaktor 1,4. Når faskinerne er fyldte skal vandet pumpes til skybrudsbassinet under 
boldbanerne på Jens Jessen Vej. 

5. At der på grund af LAR-anlægget ikke må opstå overfladisk afstrømning, overfladegener el
ler gener i øvrigt. 

Inden etablering / ibrugtagning  

Jordhåndtering 

6. At det inden etablering af LAR-anlægget skal dokumenteres med jordprøver i bund og sider 
af udgravningerne, at der er ikke findes jordforurening. Dette skal dokumenteres med 2 prø
ve pr. 50 lbm i bund og 2 prøver pr. 50 lbm i midt i udgravningernes sider. Jordprøver skal 
som minimum analyseres for kulbrinter, tungmetaller og PAH´er. Analyseresultaterne skal 
sende til VPM til godkendelse inden etablering af LAR-anlægget.  
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7. At hvis der under gravearbejdet visuelt eller lugtmæssigt ses tegn på forurening af jord eller 
grundvand, skal gravearbejdet standes, og VPM kontaktes omgående, jf. § 71 i Jordforure
ningsloven, bl.a. med henblik på en evt. revurdering af tilladelsen. 

Orientering af beboere 

8. At Frederiksberg Kommunes ”klimavej-skilte” opsættes på de relevante vejstrækninger. 
Der skal som udgangspunkt opsættes 1 skilt pr. 150 meter i hver vejside. En plan med 
placering af skilte skal fremsendes til godkendelse hos VPM. Skiltene skal være opsat se
nest ved ibrugtagning af LAR-anlægget.  

9. At Frederiksberg Forsyning, inden LAR-anlægget tages i brug, skal fremlægge et forslag til 
en årlig oplysningskampagne henvendt til boligforeninger og grundejere i projektområdet 
om forbud mod at anvende vejsalt til glatførebekæmpelse samt opfordring til at undgå pe
sticider og uønskede aktiviteter såsom bilvask på og i nærheden af faskinerne. Forslaget 
skal godkendes af VPM. 

Afstandskrav 

10. At placeringen og dimensioneringen af LAR-anlægget skal overholde gældende bygnings
lovgivning samt bygningsreglement. Bl.a. skal LAR-anlægget placeres i en afstand af 
mindst 5 meter fra beboelseshuse og huse, hvorunder der er kælder, og mindst 2 meter fra 
skel.  

Miljøforhold, vandkvalitet 

11. At Frederiksberg Forsyning i forbindelse med drift må ikke tilføre stoffer til LAR-anlægget, 
der kan forurene jord eller grundvand.  

12.  At det ved spild af kemikalier, olie eller lignende på vejarealerne sikres, at spildet samles 
op øjeblikkeligt, absorberende materiale anvendes og berørte faskiner lukkes. Ved større 
spild skal Hovedstadens Beredskab kontaktes på 112. VPM skal straks informeres både 
ved større og mindre spild. Der skal udarbejdes en beredskabsplan, der beskriver indsatser 
og ansvarsfordeling ved ovennævnte beredskabssituationer. Beredskabsplanen sendes til 
VPM til godkendelse inden anlægget tages i brug.  

At hvis der ændres i for eksempel størrelsen af vejarealet, der ønskes nedsivning fra skal 
VPM kontaktes på jord@frederiksberg.dk for en vurdering af, om det ønskede kan tillades 
inden for den gældende tilladelse.  

13. 

Drift, vedligeholdelse og monitering 

14. At der inden anlægget sættes i drift fremsendes en drifts- og vedligeholdelsesplan for LAR-
anlægget. Denne skal blandt andet indeholdende regler og retningslinjer: 

a. Beskrivelse af hvordan glatførebekæmpelse uden natrium- og kloridholdige pro
dukter vil blive udført, herunder hvilket produkt der anvendes på hvilke vejstræk

mailto:jord@frederiksberg.dk
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ninger. Kopi af aftale med Frederiksberg Gartner og Vejservice (FGV), der står for 
drift af de offentlige veje, skal vedlægges. Hvis drift af veje overgår til anden aktør, 
skal der fremsendes kopi af aftale med denne. 

b. Beskrivelse af hvor ofte og hvordan LAR-anlægget, herunder, SediPipe-systemet, 
pumpestation og reguleringssystem, mv. skal efterses og renses. Dette skal mini
mum ske en gang om året. Affald skal bortskaffes efter gældende regler. 

c. Beskrivelse af digitalt SRO-system til drift og overvågning af LAR-anlægget. 

Moniteringsprogram 

15. Der skal udføres ca. 5-7 nye filtersatte boringer til det terrænnære grundvandsmagasin, til 
overvågning af LAR-anlægget på de vejstrækninger, der ikke er tilstrækkeligt dækket ift. 
grundvandsovervågning. Forslag til placering af boringer skal sendes til godkendelse hos 
VPM inden anlægget ibrugtages. 

16. For fastlæggelse af referenceniveauer pejles boringerne B1-B7, nye boringer jf. vilkår 16, 
samt boringerne DGU 210.6158 på Troels-Lunds Vej og DGU 201.6157 på Glahns Allé in
den ibrugtagning af LAR-anlægget. Boringerne skal efterfølgende pejles halvårligt i februar 
og oktober. Alternativt kan der installeres dataloggere til løbende monitering i boringerne.  

17. At der halvårligt i februar og oktober skal udtages vandprøver ved ind- og udløb af rensean
læg, i boringerne B1-B7 samt nye boringer jf. vilkår 16, der analyseres for følgende para
metre: 

Parameter Grundvandskvalitetskriterium µg/l 
Suspenderede stoffer 
pH 
Turbiditet 
Konduktivitet 
Chlorid, filtreret 
BTEX og olie 
Benzen 1 
Toluen 5 
Xylener (Ethylbenzen, o-xylen, m+p-xylen) 5 
Benzen-C10 - 
C10-C25 - 
C25-C35 - 
Sum (benzen-C35) 9 
PAH´er 
Naphtalen 1 
Flouranthen 0,1 
Benzo(a)pyren 0,01 
Dibenz(ah)athracen - 
Metaller 
Bly (filtreret) 1 
Chrom total (filtreret) 25 
Chrom VI (filtreret) 1 
Kobber (filtreret) 100 
Nikkel (filtreret) 10 
Zink (filtreret) 100 
Cadmium (filtreret) 0,5 
Alm spildevandsparametre 
Total-N - 
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Total-P - 
Ammoniak + Ammonium  - 
Nitrat-N-filtreret - 
Sulfat, filtreret - 
COD, kemisk iltforbrug - 
Biologisk iltforbrug (BOD) - 
Phthalater (blødgører) 
Sum blødgører - 
Diethylhexylphahalat (DEHP) 1 

Andre miljøfremmede stoffer  
Nonylphenol, octhylphenol 20 

Total anioniske tensider (LAS, AOS, AS)  100 
NSO forbindelser (10 stk.) - 
Pesticider 
Pesticider, pakke iht. drikkevandsbekendtgørelsen 
(hvert 3. år):  

Total: 0,5. Enkelte: 0,1 

18. Vandprøver skal udtages i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om mil
jømålinger og analyseres på laboratorium akkrediteret hertil.  

19. Stoffer, der i 3 på hinanden følgende analyserunder ikke kan spores i analyserne fra samme 
prøvetagningspunkter, kan efter skriftlig aftale med VPM udgå af analyseprogrammet. Ana
lyseprogrammet kan på anmodning revurderes efter 5 års drift. 

Vilkår til afrapportering vedr. etablering  

20. At når etablering af LAR-anlægget er endeligt afsluttet, skal de udførte arbejder be
skrives i et notat der fremsendes til VPM. Notatet skal indeholde oplysninger om, 
hvordan etableringen har taget højde for sikring af eksisterende kabler og ledninger 
mv., herunder forsyningsledninger.  

Vilkår til årlig afrapportering 

21. At der årligt, senest ved udgangen af marts måned fremsendes en afrapportering til VPM. 
Afrapporteringen skal indeholde analyseresultater fra vandprøver og pejlinger samt følgen
de vurderinger: 

a. Resultaterne af vandprøverne fra hhv. ind- og udløb af rensningsanlæg (repræsenterer 
vandet der ledes til anlægget) og det sekundære grundvand (repræsenterer vandkvali
tet i det vand der nedsiver under anlægget) skal vurderes i forhold til grundvandskvali
tetskriterierne og der skal fremgå en beskrivelse i udviklingen i vandkvalitet.  

b. Resultaterne fra pejlinger af det terrænnære grundvandsspejl skal vurderes i forhold til 
tidligere pejlinger i de enkelte boringer samt indbyrdes. Ved væsentlige ændringer i 
påvirkningen af det terrænnære grundvandsspejl skal det vurderes hvorvidt påvirknin
gen af det terrænnære grundvandsspejl kan medføre uacceptable påvirkninger på 
nærliggende bygninger etc.  



7

c. Afrapportering af data skal muligt leveres digitalt til VPM på jord@frederiksberg.dk. 
Evt. dataloggermålinger skal indgå i kommunens digitale klimaovervågning.  

I skal være opmærksomme på, at jord som skal bortskaffes ved arbejderne skal anmeldes til 
VPM, jf. § 50 i Jordforureningsloven. Anmeldelse kan ske digitalt via www.frederiksberg.dk.   

Hvis størrelsen af overfladen, der ønskes nedsivning fra, ændres i LAR-anlæggets levetid, skal 
Vej-, Park- og Miljøafdelingen kontaktes på jord@frederiksberg.dk, for en vurdering af, om det 
kan tillades at der nedsives via faskine fra det større areal.  

I skal være opmærksomme på, at jord som skal bortskaffes ved arbejderne skal anmeldes til Vej- 
Park- og Miljøafdelingen, jf. § 50 i Jordforureningsloven. Anmeldelse kan ske digitalt via 
www.frederiksberg.dk.   

Partshøring  

Udkast til tilladelsen har været i partshøring hos Frederiksberg Forsyning A/S, Envidan A/S og 
Frederiksberg Kommunes Gartner og Vejservice. 

mailto:jord@frederiksberg.dk
http://www.frederiksberg.dk
mailto:jord@frederiksberg.dk
http://www.frederiksberg.dk
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Klagevejledning  

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger, efter afgørel
sen er meddelt eller offentliggjort, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives 
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale klageportal indtil den 24. juli 2020.  

Hvem kan klage? 

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. 
af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væ
sentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdæk
kende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.  

Klageproces  

Klage skal indgives via klageportalen https://naevneneshus.dk/. Klagen vil umiddelbart herefter 
blive sendt til Frederiksberg Kommune, VPM. VPM vil, hvis den fastholder afgørelsen, snarest og 
ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb sende klagen videre til Miljø- og Fødevareklage
nævnet via den digitale selvbetjening. Videresendelsen vil være ledsaget af den påklagede afgø
relse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra VPM med be
mærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. De i klagesagen involverede, vil pr. automatik 
via klageportalen modtage en kopi af VPM’s udtalelse. Efter lovens § 94, stk. 2, gælder der som 
udgangspunkt herefter en frist for at afgive supplerende bemærkninger til Miljø- og Fødevarekla
genævnet på 3 uger fra modtagelsen. Bemærk at al kommunikation vedrørende klagesagen ale
ne skal ske ved anvendelse af den digitale selvbetjening jf. lovens § 94, stk. 1.  

Bemærk at Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt skal afvise en klage, der kommer 
uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ved ønske om at blive fritaget for 
at bruge klageportalen, fremsendes en begrundet anmodning herom til VPM: 
jord@frederiksberg.dk . VPM videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklage
nævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.  

Klagegebyr 

Det koster et gebyr at få behandlet en klage i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Information om 
klagegebyr kan findes på https://naevneneshus.dk/ Opsættende virkning Hvis afgørelsen påkla
ges, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, 
jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid 
beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.  

mailto:jord@frederiksberg.dk
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Søgsmål  

Søgsmål til prøvelse af denne afgørelse ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder efter, 
at afgørelsen er meddelt, jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven1. 

Aktindsigt 

Vi skal i øvrigt gøre jer opmærksom på jeres ret til aktindsigt i henhold til lov om aktindsigt i mil
jøoplysninger3. 

Ansøgning 

Envidan har d. 30. september 2019, på vegne af Frederiksberg Forsyning, fremsendt ansøgning 
om nedsivning af overfladevand fra befæstede arealer i oplandet til skybrudsbassinet ved Jens 
Jessens Vej. 

Projektet 
Frederiksberg Kommune har anlagt et skybrudsanlæg i form af et 24.000 m3 stort forsinkelses
bassin under nye kunstgræsbaner på Idrætsanlægget på Jens Jessens Vej. Skybrudsanlægget 
skal aflaste afløbssystemet i forbindelse med kraftig regn med henblik på at sikre oplandet mod 
skadevoldende oversvømmelser op til en 100-årsregn (T100) i fremtiden. Derfor skal der imple
menteres et separat og klimatilpasset regnvandssystem i oplandet, som sikrer at mest muligt 
regnvand kan nedsives indenfor projektområdet og kraftig regn kan ledes kontrolleret videre til 
skybrudsanlægget.  

Projektoplandet indbefatter 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 areal, 
der skal kobles til det nye regnvandsanlæg. En oversigt over projektoplandet ses på figur 1, her
under også placering af indløbsbygværk og pumpestation til skybrudsanlægget.  

3 Lov om aktindsigt i miljøoplysninger, lovbek. nr. 980 af 16. august 2017 
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Figur 1: Oversigtskort over skybrudsanlæg, boldbaner og indløbsbygværk. Projektoplandet er markeret 
med rødt. Vejstrækninger, hvor vejvand skal semisepareres, er markeret med turkis.  

Anlægsløsning 
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 
fungere som bassinledninger samt have kapacitet nok til at transportere skybrudsvand til pumpe
stationen ved den sydlige ende af boldbanerne. Via ledningerne transporteres alt regnvand til 
områdets sydvestlige hjørne, hvor det renses og derefter pumpes til et reguleringsbygværk ved 
Troels-Lunds Vej midt i projektområdet. Fra reguleringsbygværket fordeles vandet jævnt ud i de 
sammenhængende strenge af faskinekassetter, hvorfra det kan nedsive, se figur 2.  

Ved pumpestationen placeres en renseløsning i form af to parallelle SediPipes. Under almindeli
ge 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 som sikrer, at der altid ledes maksimalt 10 l/s 
igennem hver SediPipe. Pumpen pumper det rensede vand til et reguleringsbygværk placeret 
centralt i oplandet ved Troels-Lunds Vej. 

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 bassinled
ningerne således, at bassinkapaciteten udnyttes under hverdagsregn til at optimere mængden af 
årsnedbør, der kan sendes til nedsivning. 
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Figur 2. Placering af de enkelte elementer, herunder ledningsføring med dimensioner. Faskinerne er gene
relt 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. 

I reguleringsbygværket modtages vand fra hverdagspumpen (10 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 reguleringsbyg
værket, enten direkte oppumpet vand eller ved tømning af faskiner. Tømning af faskiner kan og
så ske ved at åbne spjæld til bassinledningen, hvor vandet ledes til pumpestationen og kan pum
pes til bassinet under boldbanerne.  

Reguleringsbygværket kan anlægges uden styring, således at vandet selv fordeler sig mellem 
faskinerne og der laves fast overløbskant til fællessystemet når faskinerne er fyldte. I første om
gang etableres forbindelsen mellem reguleringsbygværk og faskiner på den enklest mulige må
de, f.eks. vha. en manifold, der fordeler vandet, men bygværket designes og klargøres, således 
at spjæld og mere avanceret styring efterfølgende installeres, hvis det vurderes at være hen
sigtsmæssigt eller nødvendigt, fx for at mindske brugen af en eller flere faskiner pga. højt grund
vand, eller lettere kunne tømme faskinerne til fællessystemet ved skybrudsvarsling. 
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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 gentagel
sesperiode 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 skybrudsvandet vil samle sig. 

Karakterisering af overfladevandet 
Der ledes som udgangspunkt vand fra veje og fortove samt tilknyttede p-pladser gennem rense
løsningen og til faskinerne. 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. 

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 place
ret ud for nr.11 – 19 er udført som permeable p-pladser med delvis nedsivning og overløb til ek
sisterende kloak. Alle de berørte veje er belagt med asfalt. 

Forventet regnvandskvalitet 
Forureningen af det nedsivende regnvand er estimeret ved hjælp af regnearket og databasen 
”RegnKvalitet”, der trækker på det tilgængelige danske måledata for regnvandskvalitet fra for
skellige befæstede 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 overfladetypolo
gier samt fordi datagrundlaget generelt må betragtes som spinkelt. Derved inkluderes flere må
linger i den samlede betragtning. Derudover demonstrerer scenarierne også betydningen af en 
fortyndingsfaktor i grundvandet på hhv. 1 og 2,5, afhængigt af størrelsen af grundvandsdannel
sen. 

Scenarie 1 
I det første scenarium er der alene tastet arealer ind for veje og p-pladser. Da der ikke er kend
skab 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 sti
arealer 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 

 
Fælles for især bly, PAH-stoffer og DEHP er, at de har en meget høj affinitet for at binde sig til 
partikler i vejvandet, hvorfor en effektiv sedimentationsløsning vil reducere indløbskoncentratio
nerne 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 be
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tragtes 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 
risikoen 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 pa
rametre følges ad.  PEC/PNEC falder til under 1 for alle stoffer, bortset fra bly og glyphosat, hvis 
fortyndingen opjusteres til ca. 2,5.  

Ansøger vurderer, at koncentrationerne af både bly og glyphosat i datasættet, der anvendes i 
programmet RegnKvalitet, overvurderer de forventede koncentrationer i oplandet, da kilderne til 
begge stoffer er meget begrænsede. Dels er bly så godt som udfaset og dels anvendes sprøjte
midler ikke på vej- og fortovsarealerne. De øvrige potentielt problematiske stoffer vurderes at 
kunne reduceres betragteligt gennem almindelig effektiv sedimentation og olieudskillelse. Salt 
som anvendes til glatførebekæmpelse er en undtagelse, og dette skal håndteres gennem ændret 
praksis for glatførebekæmpelse. 

Beskrivelse af nedsivningsanlægget 
Ift. vandkvalitet og risikovurdering fremhæver ansøger følgende forhold ved nedsivningsløsnin
gen: 

• Faskinerne placeres alle i omtrent samme bundkote (kote 7,45), således at vandet kan 
fordeles så ligeligt som muligt i området.  

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

• Op til T5 ledes kun renset vand til faskinerne. Og på grund af de store bassinledninger 
kan det sikres at alt vand renses lige godt, dvs. ved et flow på 10 l/s. Først når regninten
siteten overstiger en 5-årshændelse (T5) kan der via overløb løbe urenset vand til faski
nerne fra vejbrøndene. 

• Når faskinerne er fyldte, pumpes der ikke mere vand til faskinerne før vandstanden er 
sunket til et givent niveau. Hvis det fortsætter med at regne, når faskinerne er fyldte star
ter skybrudspumperne og ekspederer vandet videre ind i skybrudsbassinet under boldba
nerne. 
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• 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.  

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 
pumperne, men naturligvis også jordens hydrauliske ledningsevne. Jordens hydrauliske led
ningsevne er skønnet ud fra målinger foretaget i boringerne B1-B7, figur 2. 

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

Beskrivelse af renseforanstaltninger 
Til rensning af vejvandet forud for nedsivning benyttes en SediPipe-løsning, der grundlæggende 
består af en Ø600 ledning forbundet af to brønde. Indløbsbrønden fungerer som indledende 
sandfang, hvorfra ledningen løber med bagfald mod udløbsbrønden, figur 3. Ledningen vil såle
des være konstant vandfyldt. Når vandet skal presses opad på sin vej mod udløbsbrønden vil 
faldhøjden for sedimenterende partikler konstant være meget lav, hvilket resulterer i en effektiv 
sedimentering sammenlignet med traditionelle sedimentationsbrønde. SediPipe-systemet kan 
klare et flow på op til 40 l/s. Systemet er forsynet med et topgitter, der virker som en klasse I eller 
klasse II olieudskiller og i bunden et gitter, hvor partikler sedimenterer igennem. SediPipe
løsningen placeres ved pumpestationen ved Rådmand Steins Allé, således at de mest drifttunge 
anlæg er samlet ét sted, jf. figur 2. 

Figur 3 Principskitse af SediPipe-XL-Plus. 



15

-

-
-

-
-

-

Renseeffekt 
SediPipe-systemet fungerer primært som sandfang samt med udskillelse af lette suspenderede 
stoffer (SS) i toppen af SediPipes herunder olier mv. Som olieudskiller vil typiske udløbskoncen
trationer for oliestoffer 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 
SediPipe fjerne partikelstørrelser ned til ≥ 6 μm. SediPipes vil ikke rense for de opløste stoffer og 
den ikke-udfældelige del af de suspenderede stoffer i vejvandet. 

Drift 
Når hulrummet under gitteret i ledningen er fyldt, skal den tømmes. Dette kan gøres med en 
slamsuger, 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 visu
el kontrol af olieudskillere minimum en gang om året, og tømning anbefales typisk når olieindhol
det udgør maksimalt ca. 70 % af opsamlingskapaciteten. Hertil kommer, at koalescensudskillere 
jævnligt 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, 
hulrum under gitter og koalescensudskillere. Samtidig giver det mulighed for vedligehold af den 
ene mens den anden forsat er i drift. 

Øvrige tiltag mod grundvandsforurening 
Der bør ikke anvendes kloridholdige glatførebekæmpelsesmidler f.eks. vejsalt (NaCl), på vejene i 
området, når vejvandet sendes til nedsivning i faskinerne. Der bør i stedet anvendes alternative 
glatførebekæmpelsesmidler, som f.eks. CalciumMagnesiumAcetat (CMA) eller Kaliumformiat. 

For glatførebekæmpelse, bilvask, anvendelse af pesticider samt andre potentielt forurenende 
aktiviteter kan der med fordel gennemføres en oplysningskampagne samt evt. opsættes skiltning 
rettet mod borgernes adfærd i området. 

Alt 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. 

Risikovurdering overfor grundvand 
Der er konstateret jordforurening på vidensniveau 2 på matriklen ud for Ingeborggården (matr.nr. 
33bo) ved Troels-Lunds Vej. Forureningen med olie- og petroleumsstoffer i jord og grundvand er 
beliggende i behørig afstand fra nedsivningsområdet, ligesom det lægges til grund, at den foru
renede jord håndteres efter gældende regler ifm. med bygge- og anlægsarbejdet på Ingeborg
gården. 

Der er i 2018 gennemført et undersøgelsesprogram afrapporteret i notatet Rambøll (2018), Vur
dering af mulighederne for nedsivning i oplandet til Jens Jessens Vej. 
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Følgende blev konkluderet: 
• 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 
højere på samme tidspunkt, ligesom det også forventes at være højere i vinter- og for
årsmånederne. 

• 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 områ
de. 

• 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. 

Følgende kan opsummeres: 
• Grundvandsspejlet var generelt højere (ca. 0,1 – 0,8 m) ved pejlingerne i juli 2019 end i 

oktober 2018. Dette skyldes formentlig den meget tørre sommer i 2018. Grundvandsspej
let 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. 

• I ingen af de nye vandprøver blev der fundet forurenende stoffer, der overskrider grund
vandskvalitetskriterierne. Kun få parametre (benzinlignende stoffer) kunne måles over de
tektionsgrænsen. Den mest kritiske parameter (benzen i boring B6) er ca. 30 gange lave
re end grundvandskriteriet på 1 ug/l og ca. 120 gange lavere end ved sidste målekam
pagne i 2018. 

Måleresultater fra 2019 indikerer således ikke at der skulle være udfordringer med styret nedsiv
ning 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 for
årsage spredning af forurening i de øvre jordlag. 

De tidligere vurderinger af risikoen for påvirkning af omkringliggende huse og bygningerne, jf. 
Rambølls notat fra 2018, indikerede, at der ved høj grundvandsstand og tømning af 3 x faskine
volumenet potentielt kunne være risiko for horisontal påvirkning af bygninger med kælder i områ
det omkring B3, idet der teoretisk kan forekomme forhøjet grundvand indenfor en afstand af ca. 
3,5 meter fra faskinen. 
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I den valgte løsning, figur 2, er faskinerne placeret mere end 8-10 meter fra bygninger på de på
gældende veje, herunder også de kommende bygninger på Ingeborggården. Der forventes des
uden 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, 
såfremt der måles - eller på anden måde opstår tegn på - negative påvirkninger fra nedsivnings
anlæggene. 

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

Vej- Park- og Miljøafdelingens vurdering  

VPM er som udgangspunkt positiv overfor nedsivning af overfladevand til grundvandet, da det vil 
øge grundvandsdannelsen og mindske belastningen af kloaknettet. 

Området, hvor der ønskes foretaget nedsivning, ligger indenfor et område med særlige drikke
vandsinteresser og i et område, hvorfra Frederiksberg Vand A/S indvinder drikkevand. Det skal 
derfor sikres, at nedsivningen ikke medfører forurening af grundvandsressourcen, f.eks. ved brug 
af ukrudtsbekæmpelsesmidler eller vejsalt i nærheden af LAR-anlægget. 

Frederiksberg Vand A/S indvinder årligt ca. 2,5 mio. m3 grundvand fra fem indvindingsboringer, 
hvoraf den nærmeste boring DGU 201.5311 ligger ca. 1,4 km nordvest for området, hvor der 
ønskes nedsivning. I området hvor nedsivningen skal foregå, er der et dæklag på ca. 10-15 me
ter ler. Trykniveauet i det primære grundvand ligger ca. 7-9 meter under terræn og er påvirket af 
indvindingen af grundvand til drikkevandsproduktion. 

VPM vurderer, at nedsivning af overflade- og vejvand fra veje i oplandet til skybrudsanlægget på 
Jens Jessens Vej ikke giver anledning til en uacceptabel udvaskning af forureningskomponenter i 
nærheden eller under LAR-anlægget eller uacceptabel påvirkning på omgivelserne. Vurderingen 
er baseret på følgende betragtninger: 

• LAR-anlægget etableres kun i vejstrækninger, hvor det ved forundersøgelser er vist, at 
afstandskrav er overholdt, at der ikke er forurening i jord eller grundvand, at der er til
strækkeligt nedsivningspotentiale, dvs. tilstrækkelig afstand fra bund af faskine til det ter
rænnære vandspejl og hvor en worst-case modellering har vist, at der ikke er risiko for 
uacceptabel påvirkning af omgivelser og nærliggende bygninger. 

• LAR-anlægget (faskiner og bassinledninger) er dimensioneret til at håndtere regnhændel
ser op til en femårshændelse (T5). Hele anlægget inklusiv skybrudsanlægget under bold
banerne på Jens Jessens Vej kan håndtere vandmængder op til en hundredeårs
hændelse (T100). VPM vurderer, at LAR-anlægget (faskiner og bassinledninger) sammen 
med skybrudsanlægget dermed har tilstrækkelig kapacitet til at håndtere alt overflade- og 
vejvand i området, også i ekstremsituationer. 
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• Vejvandet fra det aktuelle område vil i mængder op til T5 blive ledt til rensningsanlæg 
(SediPipe XL), hvor ca. 80% af oliestoffer og stoffer bundet til suspenderede partikler i 
vandet fjernes inden vandet pumpes til nedsivning i faskinerne. De højeste forurenings
indhold (First Flush) vil være indeholdt i denne vandmængde. Vand fra regnhændelser fra 
T5-T100 vil således i hovedsagen bestå af uforurenet regnvand, der via vejristbrønde le
des til faskiner og videre til skybrudsanlægget, hvorfra det enten ledes til kloak eller pum
pes tilbage via renseanlægget til LAR-anlægget, når der igen er plads. Kun en meget be
grænset del af det "uforurenede vand" i de mest ekstreme tilfælde vil ledes direkte til fa-
skiner og videre til skybrudsanlæg. Langt størstedelen vil gå i ledningerne. 

• Fra pumpestationen ledes vand til faskinerne med 20 l/s, men da der er to parallelle sedi
pipes giver det et gennemsnitligt flow på 10 l/s pr, sedipipe. Hver sedipipe KAN hydraulisk 
levere et flow på 40 l/s, men da er renseevnen væsentlig nedsat. Da pumpen indstilles til 
kun at pumpe med 20 l/s vil 20 l/s være både det gennemsnitlige og det maksimale flow 
gennem sedipipes. Dvs. at selv blot én fungerende sedipipe vil have rigelig kapacitet til 
fortsat at levere en fornuftig rensning. VPM vurderer på den baggrund, at renseforanstalt
ningerne er robuste. 

• Vandet fordeles til faskiner i LAR-anlægget via et reguleringsbygværk placeret centralt i 
området. VPM stiller vilkår om, at LAR-anlægget etableres med digital styring (SRO-
anlæg), således at anlægget moniteres løbende, og der til enhver tid kan lukkes af for en 
faskine i tilfælde af fx defekt, service, for høj grundvandsstand eller spild af miljøfremme
de stoffer på vejen.  

• Der er erfaring for, at miljøfremmede stoffer i vejvand bortset fra klorid, glyphosat og 
AMPA bindes i jorden eller til partikler i vejvandet, der sedimenterer i renseanlægget og 
dermed ikke udgør en risiko for grundvandsressourcen. 

• Rensningsanlægget fjerner ikke klorid (NaCl fra vejsalt) og pesticider (glyphosat og 
AMPA fra ukrudtsmidler). For at sikre drikkevandsressourcen vil vejene i området blive 
kategoriseret som klimaveje, hvor der ikke må anvendes vejsalt (NaCl) til glatførebe
kæmpelse og pesticider til ukrudtsbekæmpelse. Der skal derfor opstilles klimavejskilte på 
samtlige veje i området. Herudover stilles der vilkår om, at Frederiksberg Forsyning årligt 
skal informere grundejere og boligselskaber i området om, at der ikke må anvendes vej
salt og pesticider eller vaskes biler på og ved vejene i området. Der skal søges indgået 
skriftlig aftale herom med de berørte grundejere. Endelig stilles der vilkår om skriftlig til
kendegivelse fra Frederiksberg Gartner og Vejservice omkring anvendelse af alternativt 
tømiddel til glatførebekæmpelse i projektområdet.  

• I forbindelse med en screening for pesticidet N,N-dimethylsulfamid (DMS) i grundvandet 
på Frederiksberg i oktober 2019, blev der i boring DGU 201.6158 på Troels-Lundsvej 
konstateret et indhold af DMS på 3,8 µg/l i det primære grundvandsmagasin. Indholdet 
overskrider grundvandskvalitetskriteriet på 0,1 µg/l. Med henblik på en vurdering af en 
evt. risiko for nedsivning af DMS fra det terrænnære grundvandsmagasin fik VPM derfor 
udført en undersøgelse af DMS i boringerne B1-B7 i oplandet til Jens Jessens Vej. Un
dersøgelsen blev suppleret med analyser af klorid, der er et problemstof i forhold til drik
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kevand, samt pejling af højeste grundvandsstand efter en periode, hvor der har været 
mere nedbør end nogensinde. Boringerne er prøvetaget og pejlet d. 11. december 2019. 

Opland, Jens Jessens Vej. Resultater af prøvetagning d. 11. december 2019 

Boring B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 
Kval.krit. 

µg/l 

Ro-vandstand, kote 4,77 5,88 4,63 6,28 2,36 3,27 4,33 

DMS, µg/l <0,01 <0,01 0,029 <0,01 <0,01 <0,01 0,025 0,1 

Klorid, µg/l 180 800 1200 720 350 270 710 250 
Tabel 2 Resultater af prøvetagning. Overskridelse af grundvands-/drikkevandskvalitetskriterier er 
markeret med grå udfyldning. 

Undersøgelsen viser, at der ikke findes DMS i niveauer over kvalitetskriterierne i det ter
rænnære grundvandsmagasin. Derimod konstateres høje niveauer af klorid, der vurderes 
at stamme fra saltning af vejene i vinterperioden. VPM vurderer, at det konstaterede klo
ridniveau i det terrænnære grundvandsmagasin er meget højt, men at kloridniveauet 
fremadrettet vil falde, når vejene overgår til at være klimaveje. Dermed vil LAR-anlægget 
bidrage til en generel forbedring af grundvandsressourcen i området.  

På baggrund af pejleresultaterne af højeste grundvandsstand i boring B3 og B4, som er 
de eneste boringer langs det planlagte LAR-anlæg, vurderer VPM, at der selv i ”høj
vandssituationer er tilstrækkeligt nedsivningspotentiale ved denne del af anlægget, idet 
afstanden fra bund af faskine i kote 7,45 til vandspejlet er hhv. 2,82 og 1,17 m.  

Vandstand og vandkvalitet i LAR-området skal dog overvåges i hensigtsmæssigt placere
de boringer i hele LAR-området. VPM vurderer, at der er behov for ca. 5-7 yderligere bo
ringer. Vandstandsmålinger i nye boringer jf. vilkår 17 skal desuden dokumentere nedsiv
ningspotentialet på de øvrige strækninger, hvor der anlægges faskiner. 

VPM vurderer på baggrund af ovenstående, at nedsivning af overflade- og vejvand fra oplandet 
til Jens Jessens Vej ikke giver anledning til en uacceptabel udvaskning af forureningskomponen
ter i nærheden af eller under LAR-anlægget, under forudsætning af, at vilkår i nærværende tilla
delse efterkommes.  

Slutteligt vurderer VPM, at projektet ikke er i modstrid med vandforsynings-, spildevands- og 
kommuneplaner og bekendtgørelser om henholdsvis miljømål og indsatsprogram udstedt i med
før af lov om vandplanlægning mv, jf. spildevandsbekendtgørelsen2 § 40.   

Hvis I har bemærkninger til sagen, er I velkomne til at kontakte undertegnede. 

Venlig hilsen 

Jannie Jesse  

Specialkonsulent - Cand. scient. 
Vej Park og Miljø 
www.frederiksberg.dk/kontakt

http://www.frederiksberg.dk/kontakt
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Kopi: 
Envidan, Simon Toft Ingversen, sti@envidan.dk
Frederiksberg Forsyning, tilslutningsafgift@frb-forsyning.dk
VPM, Byliv og Drift, Susanne Viuf, suvi01@frederiksberg.dk
VPM, Klimatilpasning, Dorthe Winkler Nilsson, doni07@frederiksberg.dk, klima@frederiksberg.dk
Frederiksberg Gartner og Vejservice, fgv@frederiksberg.dk
Byggeri og Arkitektur, bbe@frederiksberg.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, trost@stps.dk
Greenpeace, info@greenpeace.org
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