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Indledning og formål 

Rudersdal Kommune skal have foretaget renovering af en kunstgræsbane lokalise-

ret ved Rundforbi Idrætsanlæg. Miljøafdelingen Team Vand i Rudersdal Kommune 

ønsker sammen med Rudersdal Kommune Kultur og Idræt at finde de miljømæs-

sigt og økonomisk mest forsvarlige løsninger for den forestående renovering af ba-

nen, og har på denne baggrund anmodet Orbicon om at tilvejebringe et robust fag-

ligt beslutningsgrundlag for den kommende renovering. 

 

Formålet med dette notat er at belyse lokalitetsspecifikke forhold af betydning for 

renoveringen, og at sammenholde disse med den aktuelle viden om udvaskningen 

af kemiske stoffer fra materialer i kunstgræsbaner, og på baggrund heraf at fore-

tage en vurdering af den miljørelevante risiko og give anbefalinger til håndtering af 

drænvand fra banen.   

 

Hydrauliske beregninger 

Der er indledningsvis foretaget beregning af årsmiddelnedbøren med beregnings-

ark i Excel baseret på SVK målestationer og med lokalitetens placering ved Rund-

forbi Idrætsanlæg i Nærum. Denne beregning giver en årsmiddelnedbør på 681 

mm. Gennemsnitskorrektion fra måler til arealfordelt regn er typisk +15% i gen-

nemsnit svarende til, at den sande årsmiddel er 783 mm/år.  
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Det samlede areal af projektområdet er af størrelsen knap 11.000 m² (1,1 hektar) 

og den samlede bruttonedbør på dette område er af størrelsen 8.600 m³/år i gen-

nemsnit, og svarende til 7.830 m3 per hektar årligt. 

 

Projektområdet er oprindeligt projekteret drænet med drænrør placeret med af-

stand på ca. 10 m /1/, men baseret på tegning fra inspektion af drænafløb udført af 

Lyngholm synes dræntilslutninger at mangle på den nordligste 1/3 af området /2/. 

Det er i dette notat antaget at afstanden mellem drænrør er på ca. 10 m over hele 

arealet. 

 

Drænsystemet fra kunstgræsbanen bortleder vand til rørledning med forløb imel-

lem kunstgræsbanen og opvisningsbanen på Rundforbi Idrætsanlæg, og denne 

rørledning modtager tillige overfladevand fra befæstede arealer på den sydvestlig-

ste ½-del af opvisningsbanen mod øst. Rørledningen har udløb til recipienten Kig-

hanerenden.  

 

Samlet drænet areal under kunstgræsbanen skønnes til 11.000 m2 (1,1 ha), og 

areal for afledning af overfladevand fra opvisningsbanen vurderes til omkring 1.500 

m2 (0,15 ha).  

 

Ved regnhændelser vil de øverste dele af kunstgræsbanen – plastikstrå og gummi-

granulat – tilbageholde en mængde vand, der efterfølgende vil kunne fordampe fra 

overfladen. Der er meget lidt viden om størrelsen af dette initialtab af vand og efter-

følgende fordampning, men DHI/Orbicon har skønnet denne til 2 mm som en reali-

stisk værdi, og ved simuleringer beregnet et årligt ”tab” af bruttonedbør på 158 

mm/år /3/.  

 

Et samlet ”tab” af bruttonedbør til fordampning kan derfor beregnes til 1.580 m3 per 

hektar årligt. 

 

DHI/Orbicon har udført simuleringsberegninger af vandflow igennem kunstgræsba-

ner med forskellige tætheder af dræn (fra 3 m til 7 m imellem dræn) og forskellige 

underlag for den egentlige baneopbygning (fra tæt moræneler til smeltevandssand) 

/3/. Aktuelt er afstanden mellem drænledninger på kunstgræsbanen på Rundforbi 

Idrætsanlæg forventet større end 7 m som nævnt ovenfor. 

 

Beregningerne viser, at infiltrationen gennem underlaget (jordplanet) er stærkt af-

hængig af jordens hydrauliske ledningsevne, samt drænlagets opbygning og dræ-

ningsevne (horisontal dræning). Generelt vil jorde med lav hydraulisk ledningsevne 

(mindre end 5 x 10-7 m/s) medføre opsamling af mere end 50% af nettonedbøren i 

de etablerede drænledninger, mens jorde med høj hydraulisk ledningsevne (større 

end 5 x 10-6 m/s) vil medføre opsamling af mindre end 20% af nettonedbøren i 

etablerede drænledninger /3/.  
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Kunstgræsbanen ved Rundforbi Idrætsanlæg er etableret på et godt drænende 

jordplan, hvilket afstanden på 10 m imellem de etablerede dræn vidner om. Der er 

af DJ-MG udført 3 pejleboringer og gennemført 5 pejlerunder af grundvandsstan-

den i disse /1/. På baggrund af pejleresultaterne ses en betydelig gradient på hele 

23 – 25 promille ved 4 pejlerunder i august 2017, og en femte pejlerunde ligeledes 

udført i august 2017 viser tørre boringer. Generelt ses grundvandsstrømningen 

imellem disse tre boringer at være i retning mod boring F1 placeret mod nord tæt 

ved Kighanerenden, og dermed en tydelig hældning på grundvandsspejlet i retning 

mod vandløbet og i vandløbets nedstrøms retning.  

 

Orbicon vurderer på baggrund af ovenstående beskrivelser, at jordunderlaget for 

kunstgræsbanens opbygning med bundsikringsgrus er yderst permeabel, og der-

ved fører til stor infiltration og lille bortledning af vand i de etablerede dræn.  

 

Samlet vurderer Orbicon, at de etablerede drænledninger på 1,1 ha af kunstgræs-

banen maksimalt opsamler 5% af nettonedbøren, og at infiltrationen på denne bag-

grund må vurderes til mere end 95% af nettonedbøren. En samlet vandbalance er 

opstillet i nedenstående tabel 1. 

 

  mm/år m3 per hektar årligt I alt m3/år 

Bruttonedbør  783 7.830 8.600 

Initialtab og fordampning  158 1.580 2.686 

Nettonedbør  625 6.250 6.875 

Afdræning  31 310 341 

Infiltration  594 5.940 6.534 

Tabel 1 Vandbalance for kunstgræsbaner ved Rundforbi Idrætsanlæg 

 

Afledningsforhold fra kunstgræsbanerne 

Det ses af afløbstegninger udarbejdet på baggrund af inspektion foretaget af Lyng-

holm /3/, at drænledningerne fra kunstgræsbanen løber til en fællesledning place-

ret ind mod opvisningsbanen mod nordøst, og med udløb gennem en brønd (BR3) 

beliggende ca. 25 m før udløb til Kighanerenden mod nord. Indretningen af brøn-

den (gennemløb, sandfang eller lignende) fremgår ikke af det fremsendte materi-

ale. 

 

Til ovennævnte fællesledning, og før udløbet gennem brønd BR3, løber tillige en 

strøm af overfladevand fra befæstede dele af den sydøstligste ½-del af opvisnings-

banen. Befæstelsen består overvejende af kunststofbelagte arealer for atletikaktivi-

teter. Kunststofbelægninger er typisk udført i hård polyurethan (PU) bundet gummi 

bestående af SBR granulat og toplag af EPDM granulat. Belægningerne er perme-

able og sikrer høj vandgennemtrængelighed. Mindre områder langs opvisningsba-

nen består af befæstede stisystemer med afledning af overfladevand. 
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Orbicon vurderer som et groft skøn, at mere en 90% af bruttonedbøren på overfla-

dearealer ved opvisningsbanen infiltrerer gennem belægningerne, og dermed at 

maksimalt 10% af bruttonedbøren afledes gennem rørledningen og via brønd BR3 

til udløbet i Kighanerenden. Samlet udledt mængde skønnes groft til 120 m3 årligt, 

men typisk alene med udledning af vand ved kraftige nedbørshændelser.  

 

Samlet årlig mængde udledt vand gennem brønd BR3 vurderes til 341 m3 dræn-

vand og 120 m3 overfladevand, og dermed i alt 461 m3. Det bemærkes, at i fald 

kunststofbelægningerne og underlaget med tiden er blevet mere tilstoppet, så vil 

mængden af overfladevand til udledning være øget. Andelen af overfladevand ud-

gør godt 15 %, og vil generelt fortynde det udledte drænvand fra kunstgræsbanen. 

 

Der er modtaget oplysninger fra Rudersdal Kommune om visuelle spor af rødt 

gummimateriale i Kighanerenden, men dog kun som sporadiske forekomster. En 

sådan ”flugt” af gummigranulat (overfladeslid) fra kunststofbelægningen omkring 

opvisningsbanen bør kunne tilbageholdes ved sikring af udledningsbrønden BR3 

med fx sandfang og hyppig inspektion med oprensning efter behov.  

 

Lokal geologi og afstrømningsforhold 

Hovedparten af nettonedbøren over kunstgræsbanen bliver til infiltrationsvand, der 

nedsiver til grundvandsmagasiner under lokaliteten. I det følgende er der redegjort 

for de geologiske og hydrologiske forhold omkring kunstgræsbanerne.  

 

Arealet for kunstgræsbanen er placeret lavtliggende ned mod Kighanerenden, og 

formentlig indbygget på et tidligere skrånende terræn ved planering af arealet. Der 

er etableret 3 pejleboringer af DJ-MG placeret rundt om kunstgræsbanen, og pej-

linger af disse boringer viser et grundvandsspejl, der tydeligt falder i retning mod 

recipienten og i nedstrøms retning (boring F1 mod nord) /1/. Grundvandsspejlet er 

konstateret beliggende omkring 1,5 – 2,5 m under terræn (kote +9,5 – 13 m 

DVR90), og dermed under niveau for de etablerede dræn. 

 

Boringerne er pejlet henholdsvis den 3., 8., 10., 14. og 18. august 2017, og inden-

for denne periode er vandspejlet konstateret stærkt varierende og med samme ten-

dens for stigninger og fald. I figur 1 er vist nedbøren for København og Nordsjæl-

land registreret af DMI for august måned 2017, og det fremgår heraf at en markant 

nedbørshændelse indtraf den 3. august. Umiddelbart efter denne hændelse fore-

kommer først en markant stigning og dernæst svage fald i grundvandsspejlet i alle 

3 pejleboringer. På denne baggrund vurderes vandspejlet i boringerne omkring 

kunstgræsbanerne sammenhængende og stærkt påvirket af nedbørshændelser. 

En markant gradient (0,023 – 0,025 m/m) i 4 af 5 pejlerunder med en strømnings-

retning imod Kighanerenden viser desuden, at udstrømning af grundvand til Kigha-

nerenden er af stor betydning.   
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Figur 1 Nedbør for august 2017 i København og Nordsjælland som registreret i DMI’s vejrarkiv 

 

Der er indhentet oplysninger om den lokale geologiske opbygning ved søgning i 

boringsdatabasen hos GEUS /4/. 

 

Området omkring Kighanerenden er generelt præget af større formationer af sand, 

idet der dog mod øst ses aflejringer af ler med mægtigheder omkring 8 meter. Ge-

nerelt træffes grundvandsspejlet omkring kote +11-12 m DVR90 i området baseret 

på potentialekort udarbejdet af Region Hovedstaden i 2008 som vist i figur 2. 

 

Strømningsretningen er østlig imod Øresund, men terrænnært grundvand vurderes 

dog overvejende at strømme imod Kighanerenden. Lokaliteten ligger på kanten af 

det beregnede indvindingsopland til Trørød Vandværk, men dog med strømnings-

retning forbi indvindingerne. 

 

Forventet sammensætning af infiltrationsvand 

I forhold til risiko for grundvand er der i drænvand fra kunstgræsbaner typisk kon-

stateret forhøjede indhold af tungmetallerne zink og eventuelt nikkel, samt blødgø-

reren DEHP (Di-ethyl-hexyl-phtalat). Endvidere vil klorid fra saltning af banerne ved 

bekæmpelse af is/sne kunne udgøre et grundvandsproblem /5/.  

 

På lokaliteten sker infiltrationen til terrænnært grundvand i jordlag, der vurderes at 

have en høj permeabilitet som følge af en sandet geologisk opbygning. Grund-

vandsspejlet er tillige konstateret stærkt varierende og med stor gradient i retning 

mod Kighanerenden ved udførte pejlinger i august 2017 i 3 boringer placeret om-

kring kunstgræsbanen /1/. 
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Figur 2 Potentialekort for primært grundvandsmagasin ved Rundforbi Idrætsanlæg 

 

Det høje trykniveau (potentialet er forventet højere end bunden af Kighanerenden) 

i det primære grundvandsmagasin medfører generelt udsivning af grundvand til 

vandløb og vådområder, og infiltrationsvand fra kunstgræsbanen vurderes derfor at 

blive ledt gennem terrænnære højt permeable aflejringer og ud til Kighanerenden.  

 

Generelt vil infiltrationsvandets indhold af tungmetallerne zink og eventuelt nikkel, 

samt indhold af blødgøreren DEHP og eventuelt andre organiske miljøfremmede 

stoffer blive tilbageholdt ved filtrering, udfældning, ionbytning og adsorption i jord-

matricen ud mod recipienten. Et eventuelt indhold af klorid fra saltning af banerne 

om vinteren vil generelt sive ud i Kighanerenden i et langsomt forløb set i lyset af 

den højere vandføring i recipienten.  

 

Samlet vurderes infiltrationen af vand gennem kunstgræsbanen ikke at medføre ri-

siko for hverken grundvandsressourcen eller for recipienten som modtager af ter-

rænnært grundvand fra jorden under baneområdet.  
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Forventet sammensætning af drænvand og overfladevand til opsamlings-

brønd med udledning til recipient 

Det er ovenfor anslået, at en samlet årlig vandmængde på 341 m3 drænvand og 

120 m3 overfladevand, og dermed i alt 461 m3 vand, afledes gennem rørledninger 

til udledning i Kighanerenden via brønd BR3 placeret imellem kunstgræsbanen og 

opvisningsbanen. 

 

Overfladevandet afledes til opsamlingsbrønden BR3 uden forsinkelse og derfor 

med en hurtigere afstrømning end drænvandet. Den samlede afstrømning vil derfor 

være udjævnet over tid. Overordnet vurderes overfladevandet fra området ved op-

visningsbanen at føre til en mindre fortynding af drænvandet, men overfladevandet 

kan dog også have indholdsstoffer fra kunststofbelægningerne.  

 

I forhold til risiko for recipienter indeholder drænvand fra kunstgræsbaner typisk 

stofferne kobber og zink, samt DEHP og eventuelt octylphenol og nonylphenoler i 

koncentrationer større end miljøkvalitetskriterier (EQS værdier) for disse stoffer i 

ferske recipienter.  

 

Generelt vurderes den samlede vandmængde udledt gennem drænbrønden BR3 

at være beskeden, og opblanding med overfladevand vurderes at medføre en min-

dre fortynding af vandstrømmen fra drænene under kunstgræsbanen, der derfor vil 

have lavere koncentrationer af indholdsstoffer.  

 

Der er foretaget en prøvetagning af vand fra henholdsvis dræn, udløbet fra ba-

nerne og Kighanerenden i august 2017. Resultaterne viser, at vandet i Kighaneren-

den generelt er det mest påvirkede af de tre vandtyper, idet der her er konstateret 

de højeste indhold af både zink og kobber, samt spor af octylphenol dog under mil-

jøkvalitetskriteriet /6/. En tidligere prøvetagning af samme dræn fra april 2017 viser 

imidlertid indhold af kobber og zink (filtrerede prøver) over miljøkvalitetskriterierne 

/7/.  

 

Det skal her bemærkes, at den eksisterende kunstgræsbane er af ældre dato, og 

formentlig betydeligt udvasket for indholdsstoffer fra de udlagte plast og gummi 

materialer. Derfor kan drænvandsprøven ikke direkte sammenlignes med vand fra 

dræn under en nyetableret eller nyere kunstgræsbane, der må forventes at have 

indhold af zink, kobber, DEHP og nonylphenoler/octylphenoler over miljøkvalitets-

kriterierne.  

 

På denne baggrund vurderes risikoen for recipienten at være meget lille ud fra den 

forholdsvis lille mængde drænvand, men dog med indhold af stofferne zink, kob-

ber, DEHP og nonylphenoler/octylphenoler over miljøkvalitetskriterierne.    
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Risikovurdering og anbefaling til håndtering af drænvand 

Infiltration af vand gennem jordlagene under kunstgræsbanerne vil medføre ad-

sorption og udfældning af tungmetaller og organiske stoffer, og indhold af disse 

stoffer i den store andel infiltrationsvand vurderes på denne baggrund ikke at ud-

gøre en risiko for hverken grundvandet eller recipienten. 

 

En mindre mængde drænvand vil blive udledt via drænbrønd BR3 sammen med 

overfladevand fra dele af opvisningsbanen. Dette vand vurderes at kunne have et 

indhold af zink og kobber, samt DEHP og eventuelt octylphenol og nonylphenoler i 

koncentrationer større end miljøkvalitetskriterier (EQS værdier) for disse stoffer i 

ferske recipienter. På baggrund af lille vandmængde og sammenblanding med 

overfladevand vurderes risikoen for recipienten at være lille, men dog at der vil 

kunne forekomme koncentrationer over miljøkvalitetskriterierne i det afledte vand 

for særligt kobber og zink, samt eventuelt indhold af mikroplast og suspenderede 

stoffer.  

 

De konstaterede spor af rødligt gummigranulat i Kighanerenden nedstrøms kunst-

græsanlægget og opvisningsbanen vidner om mulighed for granulatflugt, og dette 

bør generelt hindres ved at brønden BR3 inspiceres hyppigt og holdes fri for gum-

migranulat. Generelt bør brønde inspiceres løbende for at klarlægge eventuel gra-

nulatflugt fra baneområdet, og i fald der observeres ophobning af granulat i brøn-

dene bør dette fjernes. 

 

Det anbefales at vandstrømmen af drænvand renses efter udløb fra brønd BR3 

ved tilledning af drænvandet til en drængrøft med filtermuld eller alternativt til fa-

skine med tilstrækkelig kapacitet (volumen og infiltration), hvorved såvel tungmetal-

ler som organiske stoffer samt eventuelt mikroplast og suspenderede stoffer i 

drænvandet tilbageholdes ved gennemsivning af jorden /8//9/. Rensningseffekten 

for de nævnte stoffer vurderes som betydelig og dermed større end 75 %, hvorved 

kvalitetskrav vurderes overholdt og samlet belastning minimal. 

 

Ved saltning af banerne vil hovedparten af den anvendte mængde klorid blive ført 

med infiltrationsvandet til terrænnært grundvand, mens en mindre andel vil blive af-

ledt med drænvandet. Det terrænnære grundvand er generelt placeret over kote 

+10-11 m DVR90 svarende til trykniveauet i det primære grundvandsmagasin i om-

rådet, og med udsivning til Kighanerenden mod nord og nordøst. En andel af infilt-

rationsvandet vurderes at sive ned i underliggende grundvandsmagasiner, der fra 

lokaliteten strømmer i direkte østlig retning imod Øresund, og her vil blive fortyndet 

væsentlig i den samlede grundvandsstrøm.  

 

Den anvendte mængde klorid fra saltning vurderes derfor overvejende at strømme 

til Kighanerenden med terrænnært grundvand. Udsivningen sker over længere tid 

med deraf følgende stor fortynding i recipientens vandstrøm. På denne baggrund 
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vurderes saltning ikke at udgøre en risiko for hverken recipienten eller for grund-

vandet.  

 

I fald den generelle miljøpåvirkning med klorid ønskes nedbragt kan der anvendes 

alternative tømidler. Der bør her undgås anvendelse af midler med indhold af kvæl-

stof og kalium, der påvirker miljøtilstanden i Kighanerenden negativt. I stedet kan 

der anvendes acetater og natrium-formiat, hvor det vurderes at iltforbruget fra det 

organiske stof sker i jorden under kunstgræsbanen. 

 

Konklusion og konkret anbefaling 

Orbicon konkluderer, at hovedparten af infiltrationsvandet gennem kunstgræsba-

nen strømmer til terrænnært grundvand og siver langsomt ud i Kighanerenden. En 

mindre mængde vand opsamles i de etablerede dræn og afstrømmer via eksiste-

rende rørledninger direkte til Kighanerenden. Afstrømning via terrænnært grund-

vand er uden risiko for recipienten som følge af jordens rensningsevne, mens af-

strømning via drænledningen må konkluderes at kunne indeholde zink, kobber og 

eventuelt organiske forbindelser i koncentrationer over miljøkvalitetskriterierne. Der 

er konstateret meget svag granulatflugt, og vurderet lav belastning men med mulig 

overskridelse af miljøkvalitetskriterier i det samlede afløbsvand. 

 

Orbicon anbefaler på denne baggrund, at der etableres simpel rensning med tilba-

geholdelse af de kritiske stoffer (tungmetaller, organiske stoffer samt suspende-

rede stoffer) ved udledning til og gennemsivning af en drængrøft med filtermuld, el-

ler alternativt ved infiltration i faskine. Metodevalg bør tilpasses de aktuelle mulig-

heder nedstrøms brønd BR3. 

 

Vurderingerne er baseret på Orbicons forventninger til anlægsopbygningens dræ-

nende egenskaber. Det skal ved tekniske undersøgelser sikres, at eksisterende 

bundsikringsgrus og drænlag har den fornødne nedsivningskapacitet og drænef-

fekt jf. DS/EN 12616:2013 metode C.  

 

Det er vurderet, at saltning ikke udgør en risiko for hverken grundvandet eller reci-

pienten. Anvendelse af alternative tømidler med indhold af kvælstof og kalium kan 

dog ikke anbefales.   

 

Anvendelse af bekæmpelsesmidler mod forekomster af mos, svampe og ukrudt 

kan ikke anbefales.  

 

Spredning af granulat bør generelt forhindres eller mindskes mest muligt, og dræn-

brønde bør inspiceres løbende for kontrol af funktion, vedligehold og eventuel op-

rensning. 

 

Konklusionerne er baseret på, at der generelt i drænvand fra kunstgræsbaner er et 

indhold af tungmetaller og organiske stoffer udvasket fra de anvendte produkter af 
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plast og gummi. Der synes ikke at være afgørende forskel i udvaskningen fra hen-

holdsvis EPDM gummi og genbrugsgummi fra bildæk (sort SBR gummi), men dog 

forskel i udvaskede indholdsstoffer, ligesom græstæppet af plast og gummi i sig 

selv giver anledning til udvaskning af indholdsstoffer /5/. Overordnet er det derfor 

konkluderet, at anlæg af kunstgræsbaner generelt skal ske med fokus på rensning 

af drænvandet forud for udledning til recipient, mens anvendelse af driftsmidler 

skal reguleres i forhold til den miljømæssige risiko på lokaliteten.  
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