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Sammenfatning 
 

På vegne af Grundejer Thomas Albert søges om tilladelse til etablering af filterboringer og midlertidig bort-

ledning af grundvand (grundvandssænkning) på adressen Ved Næsseskoven 12, Rudersdals Kommune. 

Derudover ansøges om udledning af det oppumpede grundvand til nærliggende rende med tilløb til Fure-

søen. Der ansøges om tilladelse til dette på baggrund af vedlagte ansøgning og bilag.  

 

Opsummeret ansøges Rudersdal Kommune om tilladelse til følgende: 

 

 Der søges om boretilladelse til 4 stk. filterboringer (benævnt PB1-PB4 placeret som vist på bilag 

3.1. Planlagt opstart for udførelse af boringerne er primo september 2018) 

 Der søges om en tilladelse til en oppumpning på i alt 85.000 m3 i grundvandssænkningsperioden 

(3,5 md.) 

 Der søges om afledning af det oppumpede vand til nærliggende unavngivet rende, som også blev 

anvendt i pumpeforsøget i august 2018 

 Der ansøges ikke om bortledning til kloak 
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1 Baggrund og formål 
 

I forbindelse med opførelse af bolig med kælder på adressen Ved Næsseskoven 10, skal der udføres grave-

arbejder under grundvandsspejlet på et areal svarende til ca. 750 m2 i en byggegrube, som har målene ca. 

17*44 m. I den forbindelse er det nødvendigt at udføre grundvandssænkning. 

 

Der skal udgraves til kote +18,3 dog forudsættes der i grundvandsmodellen tørholdelse til kote +17,8  

 

Rundt om en stor del af byggegruben er der nedrammet spuns ned til kote 13. Ind mod den eksisterende 

kælder er der ikke udført spuns. Spunsen har en afskærende effekt, idet den er sat ned i et siltlag som typi-

ske starter omkring kote 13-13,5.  

 

Grundvandssænkningen ved byggefeltet forventes aktiv i en periode på 3,5 måneder. 

 

Entreprenøren på projektet er Züblin A/S. 

 

Geo ansøger på vegne af bygherre (Thomas Albert) om tilladelse til udførelse af boringer og midlertidig 

grundvandssænkning. Der ansøges ligeledes om udledningstilladelse for afledning af oppumpet grundvand 

til nærliggende recipient. 

 

2 Beskrivelse af eksisterende terræn-, jord- og grundvandsforhold 
 

Terræn er beliggende omkring kote +23,3m DVR90. 

 

Der er udført geotekniske boringer på den kommende byggegrund af 2 omgange, /1,2/. Der er i alt udført 6 

boringer som er vist på figur 1. 
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Figur 1 Viser placering af geotekniske boringer, prøvepumpningsboringen(B6) samt spuns og den eksisterende kælder. 

 

Øverst træffes et fyldlag beliggende mellem 0,5 og 2,3 meter under terræn. Fyldlaget består af en blanding 

af muld, sand, grus og ler. Under fyldet træffes typisk moræneler ned til mellem 2-3 m u.t. Herunder træffes 

sand som er fint og velsorteret og svagt gruset ned til omkring 9- 10 m u.t svarende til mellem kote 14,3-13,3 

DVR90. Siltlaget har varierende mægtigheder og er optil 1 m tyk. Herunder træffes glaciale aflejringer alt-

overvejende af sandet silt eller siltet sand til boringernes bund omkring 15 m u.t. Boring B5 afsluttes dog i 

moræneler. Boreprofiler af de udførte boringer findes i /1/ og /2/. 

 

Der er udført et pumpeforsøg over 3 døgn i boring B6 beliggende inden for byggegruben. Tolkninger og vur-

deringer er givet i /2/. Der blev pumpet med en fastholdt ydelse på 5 m3/t med en sænkning på 3,80 m. 

Transmissiviteten i de glaciale aflejringer er beregnet til 1,14*10-3 m/s, hvilket giver en gennemsnitlig hydrau-

liske ledningsevne på omkring 9,5*10-5 m/s. Der er udtaget en vandprøve fra boring B6 som er analyseret for 

forureningskomponenter og uorganiske komponenter. Analyseresultaterne er vist i bilag 3.6.  

 

Vandspejlet i boringerne er pejlet af fire omgange henholdsvis den16. oktober 2017, den 16. juli 2018, samt 

den 15. august og den 17.august 2018. Pejlingerne viser et vandspejl imellem kote 20,23 og kote 21,72. Fra 

oktober til august ses der et fald vandstanden på omkring 20 cm og den største ændring ses i den dybe bo-

ring B5 på hele1,22 meter. Det er dog usikkert om denne store ændring i B5 afspejler variation i magasinet. 

Pejleresultater fremgår af tabel 1, i samme tabel fremgår det også at enkelte af boringerne er blevet tildæk-

ket og der ikke længere kan findes, hvorimod B2 findes, men er blevet ødelagt som et resultat af tidligere 

tildækning og efterfølgende fremgravning. 
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Tabel 1 Pejleresultater af rovandstand i tilgængelige boringer. Koter er i DVR90. Vsp: Vandspejlskote 

Boring, fil-

ter 

Terræn 

Kote [m] 

Vsp. Kote [m]  

16. oktober 2017 

Vsp, Kote [m]  

16. juli 2018 

Vsp, Kote [m]  

15. august 2018 

Vsp, Kote [m]  

17. august 2018 

B1 22,4 20,5 Ødelagt Tildækket Tildækket 

B2 filter1 23,4 20,6 20,55 Ødelagt Ødelagt 

B2 filter 2  20,8 20,85 Ødelagt Ødelagt  

B3 23,5 20,7 20,53 Tildækket Tildækket 

B4, filter 1 22,9 20,6 20,41 Tildækket Tildækket 

B4, filter 2  20,6 20,41 Tildækket Tildækket 

B5, filter 1 21,9 20,5 21,27 21,72 21,70 

B5, filter 2  20,4 20,23 20,20 20,17 

B6 23,1 Ikke boret endnu Ikke boret endnu 20,62 20.60 

 

 

3 Grundvandsmodellering og princip for sænkning.  
 

Bunden af udgravningen er beliggende i kote +18,3 m DVR90. På grund af udgravningens dybde under 

vandspejlet er det nødvendigt at udføre grundvandssænkning for at holde udgravningen tør og stabil under 

udgravning og støbearbejde.  

 

Grundvandssænkningen ønskes opnået med filterboringer i minimum 10” placeret inden for byggegruben 

med en god sikkerhed for optimal tørholdelse men med så lave ydelser, at påvirkningerne af omgivelserne 

minimeres.  

 

3.1 Opstilling af grundvandsmodel 

Grundvandsmodellen er opstillet i FEFLOW der benytter en finite element metode, der er særlig velegnet til 

simulering af grundvandssænkninger. 

Modellen er opstillet som en stor model og dækker et område fra Holte i nord til Virum i syd og er afgrænset 

af Furesøen mod vest, se figur 2Figur 1 . Modellen følger de hydrologiske skel i området og ved at lade 

disse fastsatte grænser være langt fra interesseområdet, er randbetingelsernes indflydelse på den lokale 

simulering uden betydning. 

For at få den bedste simulering af grundvandet lokalt i interesseområdet er grundvandsmodellens grid fint i 

denne del af modellen. Modellen er fint meget omkring spuns, boringer og den eksisterende kælder, for at få 

mest retvisende simulering af grundvandsstrømmene, den lokale diskretisering kan ses på figur 3. 
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Figur 2 Viser grundvandsmodellens grid samt udbredelse, området omkring byggegruben er markeret med en gul prik.  

 

Figur 3 Viser den lokale diskretisering af modellen omkring byggegruben. Modellen er særligt fint omkring boringer, spuns og den eksiste-
rende kælder. 

m 
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Modellen er basseret på baggrund af GEO´s geologiske model området og er justeret i forhold til geologiske 

information udledt fra de 6 udførte geotekniske boringer. 

 

3.2 Hydrogeologiske forhold 

 

Hydrogeologien i modellen er basseret på Geo’s Storkøbenhavnske model i 25 meter grid og som kan tilgås 

fra GeoAtlas Live®, dog er modellen lokalt opdateret med informationer fra de geotekniske boringer, der indi-

kerer større mægtigheder af sand, hvorfor den hydrogeologiske model er opdateret lokalt i interesseområ-

det. På bilag 3.4 ses to tværsnit i henholdsvis nord-sydlig og øst-vestlig retning igennem byggegruben. 

På billaget ses det øvre lerlag på ca. 3 meter, der er efterfulgt af et øvre sandlag på ca. 5 meter. Det øvre 

sandlag er efterfulgt af et siltlag på ca. 0,5-1 meter, der adskiller det øvre og nedre sandlag. Det nedre sand-

lag har en stor mægtighed på ca. 25 meter og er i modelområdet tolket til oversiden af kalken. 

 

3.3 Hydrologiske egenskaber 

 

Grundvandsmodellen er kalibreret ud fra dels observeret rovandspejl ved Næsseskoven 10-12. Desuden er 

det øvre og nedre sandlang yderligere kalibreret i forhold til den udførte prøvepumpning i B6. De benyttede 

hydrauliske egenskaber er opstillet i tabel 2. Værdierne repræsenterer de aktuelle hydrogeologiske forhold 

lokalt omkring byggegruben. Med de anvendte værdier i tabel 2 opnås en rimelig overensstemmelse med de 

sænkninger der er observeret under pumpeforsøget, når man tager højde for et filtertab i boringen.  

 
Tabel 2 Hydrauliske egenskaber for hydrogeologien. 

Hydrogeologisk enhed K (m/s) K (m/d) Anisotropi faktor 

Øvre ler 1e-7 0,00864 2 

Øvre sand 1e-4 8,64 2 

Silt lag 2.5e-6 0,216 2 

Nedre sand 1e-4 8,64 2 

Kalk 1e-5 0,864 3 

 

3.4 Simulering af grundvandssænkning 

 

Til simulering af grundvandssænkningen i modellen er alle kende hydrologiske barrierer, såsom spuns mv., 

blevet repræsenteret i modellen. Spunsen er etableret så den repræsentere de aktuelle dybder og placerin-

ger efter anvisning fra Züblin med spids koter mellem kote 13,6 DVR90 og 12,8 DVR90 nord for den eksiste-

rende kælder. 

Den eksisterende kælder er defineret som en vandtæt kasse til kote 18,8 DVR 90. Der er udført et antal sce-

narier, men i ansøgningen præsenteres det scenarie, som er robust og som samtidig påvirker omgivelserne 

mindst muligt. 

For at kunne udføre grundvandssænkningen optimalt, er oppumpningen i modellen fordelt på fire pumpebo-

ringer. Pumpeboringerne er benævnt PB1til PB4. PB1 og PB2 er de korte boringer mod nord, som er filtersat 

fra kote 18 til kote 13,6 ned til siltlaget. Begge boringer pumper i modellen ca. 3 m3/t.  
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PB3 og PB4, der er placeret nærmest den eksisterende kælder, er dybere boringer og filtersat fra kote 18 til 

kote 9. Begge boringer pumper i modellen ca. 12,5 m3/t. I tabel 3 ses en oversigt over boringsdybder, filter-

sætning og pumperater. 

En oversigt over placeringen af boringer, spuns samt den eksisterende kælder er illustreret på figur 4. Filter-

sætningen af boringerne samt udbredelsen af spuns og kælder i dybden er desuden illustreret på bilag 3.4 

 

 
Figur 4 Oversigt over placeringen af pumpeboringer, observationsboringen B6, placeringen af spuns samt den eksisterende kælder. 

 
Tabel 3 Kommende pumpeboringer, filtersætning samt forventet pumperater 

Boringer Dybde kote 

DVR90 

Filtersætning Kote 

DVR90 

Pumperater m3/t 

(m3/dag)  

Filter dimension 

PB 1 13,6 18,0-13,6 3,1 (75) Ø165 

PB 2 13,6 18,0-13,6 3,1 (75) Ø165 

PB 3 9,0 18,0-9,0 12,5 (300) Ø165 

PB 4 9,0 18,0-9,0 12,5 (300) Ø165 

 

De to dybere boringer (PB3 og PB4) er tættest på den eksisterende bygning og kælder, hvor der ikke er sat 

spuns. Dette er for at kunne sikre tørholdelse i det kritiske område ind mod bygningen, hvor der ikke er af-

skærende spuns. Ligeledes er det valgt at udføre to kortere boringer og dermed lavere ydende boringer i 

den nordlige del af udgravningen for at sikre den nødvendige sænkning i hele byggegruben uden unødig 

sænkning mod naboen mod nord. Dette betyder også, at der forventes forskellige ydelser fra henholdsvis de 

korte og dybe boringer. De angivne ydelser er middelydelser og det forventes, at ydelserne er højere ved 
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opstart, men kan neddrosles efterhånden, som den ønskede sænkning er opnået og anlægget er i gang. 

Middelydelse er fundet ved, at modellen er kørt som et stationær scenarie med en konstant ydelse.  

 

Inden dette senarie blev valgt, blev der udført en række andre senarier for at finde den optimale tørholdes af 

udgravningen samtidig med, at der er fokus på at minimere de oppumpede mængder og sænkning i omgi-

velserne. 

 

3.5 Simulerede sænkning 

Resultatet af det simulerede trykniveau ses på figur 5. På figuren ses det, at vandstanden sænkes til det øn-

skede niveau i byggegruben, desuden ses det, at vandstanden sænkes ca. 1,75 m under den eksisterende 

kælder og ca. 75 cm under naboens hus, hvilket ikke formodes, at divergere væsentlig fra den naturlige år-

lige grundvandsvariation. Ændringen i grundvandspejlet er yderligere illustreret på bilag 3.3. 

 

 
Figur 5 Simuleret trykniveau i forbindelse med grundvandssænkning i byggegruben. 

På baggrund af senariet viser modellen, at det er sikkert at tørholde byggegrube med fire pumpeboringer i 

byggegruben, dog anbefales det, at den eksisterende boring B6 anvendes som moniteringsboring og evt. 

supplerende pumpeboring ved pumpenedbrud eller manglende kapacitet. Boring B6 skal derfor afskærmes 

og bevares under hele anlægsfasen. B6 er kun ø110 mm og tillader kun anvendelse af mindre SQE-pumper. 

 

Med udgangspunkt i modelscenariet forventes der i grundvandssænkningsperioden oppumpet og udledt i alt 

80062,5 m3 ((300 m3/dag +300 m3/dag +75 m3/dag +75 m3/dag) *30,5dage/måned*3,5måned).  
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3.6 Forurening 

I forbindelse med simuleringen af påvirkninger fra grundvandssænkningen blev strømningsmønstret fra de 

nærmeste erkende forureninger (V1 og v2 kortlagte grunde) simuleret i modellen. Resultatet kan ses i Bilag 

3.5. Bilaget viser, at grundvandsstrømmen fra de nærmeste erkende forureninger strømmer mod østsydøst. 

Grundvandssænkning har derfor ingen negativ påvirkning på forureningsudbredelsen fra de nærmeste er-

kende forureninger. 

 

3.7 Ansøgning om udledning 

På baggrund af de estimerede vandmængder søges om tilladelse til oppumpning og udledning af 85.000 m3) 

i perioden september 2018 – december 2018.  

 

Vandet fra grundvandssænkningen forventes udledt til en rende umiddelbart vest for byggegruben. Inden 

grundvandet udledes, bliver det først ledt igennem en sedimentationscontainer fyldt med singels, således at 

vandet iltes og evt. okker udfældes inden vandet ledes til renden. Efter containeren sættes en prøvetag-

ningshane, således det er muligt at udtage vandprøver. Udløbspunktet i renden sikres mod erosion ved at 

lade vandet risle ned over sten eller fliser omkring udledningspunktet. 

I forbindelse med prøvepumpningen blev der ikke observerede, hverken okkerudfældning eller andre belæg-

ninger på vandet, men vandprøverne viser, at der er jern og mangan i vandet. Det formodes, at vandet ud-

ledt i renden, vil strømme mod Fursøen: Grundet den tørre sommer var der ikke vand i renden under prøve-

pumpningen og det var derfor ikke muligt at bekræfte denne strømningsretning. På figur 6 ses et billede af 

henholdsvis udledningen fra slangen og udledningen til åen under prøvepumpningen i august 2018. 
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Figur 6 Billeder af udløbet fra pumpetesten fra slange til åen. Når grundvandssænkningen er i gang vil der blive lavet en erosionssikring 
ved udløbet til renden. 
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Udledningspunktet er ved åen i den nordvestlige del af matriklen, punktet er vist på figur 7.

 
Figur 7 Forventet udledningspunkt og placering af sedimentationscontainer (prikken) er vist  i den nordvestlige del af matriklen. 

 

Afledning af byggepladsvand, sanitetsvand, procesvand og overfladevand er ikke en del af denne ansøgning 

4 Tidsplan 
 

Grundvandssænkningen ønskes idriftsat så hurtigt som muligt, idet spunsen er sat og grundvandssænknin-

gen ønskes afsluttet inden vinteren 2018.  Etableringen af pumpeboringer ønskes udført primo september 

2018 

 

Den aktive grundvandssænkning forventes udført fra medio september 2018 til december 2018 (ca. 3,5 md.) 

 

5 Referencer 
/1/ Geoteknisk Undersøgelses Rapport. Ved Næsseskoven 10-12, Holte. Moe Oktober 2017 

/2/ Rapport 1. Supplerende boring til hydrogeologisk og geoteknisk vurdering. Geo August 2018. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag 3.1 
Oversigtskort over byggeplads og alle boringer  



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag 3.2 
Potentialekort  



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag 3.3 
Simuleret vandspejlsændring  



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag 3.4 
Snit med illustration af metode og hydrogeologi  



 

 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag 3.5 
V1 og V2 kortlagte grunde  
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Resultater af vandprøver 
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Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
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#: Ikke akkrediteret     i.p.: Ikke påvist
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ALS Denmark A/S
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ANALYSERAPPORT 

http://www.alsglobal.dk/


Prøvenr.: 130741/18

Kommentar *1

Parameter Enhed Metode
Temperatur ved prøvetagning # - °C Målt i felten
pH 7.3 pH DS/EN ISO 10523:2012

Ledningsevne 82 mS/m DS/EN 27888:2003

Fluorid, F- 0.15 mg/l DS/EN ISO 10304-1:2009

Ammonium+ammoniak, NH4+ 0.12 mg/l SM 17udg. 4500-NH3

Nitrit, NO2- <0.001 mg/l DS/ISO 15923:2013

Nitrat, NO3- 3.4 mg/l DS/ISO 15923:2013

Oxygen, opløst, O2 - mg/l DS 2205:1990

Total phosphor, P 0.26 mg/l DS/EN ISO 6878:2004 Del 7

Chlorid, Cl- 43 mg/l DS/ISO 15923:2013

Sulfat, SO4-- 46 mg/l DS/ISO 15923:2013

Hydrogencarbonat, HCO3- 520 mg/l DS/EN ISO 9963-1:1996

Aggressiv kuldioxid, CO2 - mg/l DS 236:1977

Inddampningsrest 1000 mg/l DS 204:1980

NVOC 3.2 mg/l DS/EN 1484:1997+SM 
5310B:2014

Calcium, Ca++ 160 mg/l DS/EN ISO 11885:2009

Magnesium, Mg++ 8.7 mg/l DS/EN ISO 11885:2009

Kalium, K+ 3.5 mg/l DS/EN ISO 11885:2009

Natrium, Na+ 22 mg/l DS/EN ISO 11885:2009

Jern, Fe 4.9 mg/l DS/EN ISO 11885:2009

Mangan, Mn 0.33 mg/l DS/EN ISO 11885:2009

HS BTEXN - HS GC/MS

Benzen 0.036 µg/l HS GC/MS

Toluen 0.27 µg/l HS GC/MS

Ethylbenzen 0.060 µg/l HS GC/MS

Xylener 0.16 µg/l HS GC/MS

Naphtalen <0.020 µg/l HS GC/MS

Kulbrinter i vand - GC/FID/pentan

Total kulbrinter (C6-C35) <5.0 µg/l GC/FID/pentan

HS Chlorerede opl.midler - HS GC/MS

Trichlormethan (Chloroform) <0.020 µg/l HS GC/MS

1,1,1-trichlorethan <0.020 µg/l HS GC/MS

Tetrachlormethan <0.020 µg/l HS GC/MS

Trichlorethylen <0.020 µg/l HS GC/MS

Tetrachlorethylen <0.020 µg/l HS GC/MS

Kommentar

*1 Ingen kommentar

Camilla Højsted
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Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret     i.p.: Ikke påvist
<: mindre end              >: Større endRIGHT SOLUTIONS | RIGHT PARTNER
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