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Nedsivningsmuligheder i nyt boligområde ved Henriksholms Allé

Det planlagte nye boligområde er vist i Figur 1, som også viser jordartskortet i om-

rådet. Det planlagte byggeri er vist med grønne omrids. Det fremgår af Figur 1, at

bebyggelsen er planlagt overvejende at ligge på skråningen mod en lille sø mod

øst og oven på den tidligere 8-talsbygning mod vest. Langt den overvejende del af

bebyggelsen er placeret på områder med sand i overfladen, kun den nordligste del

mod øst er placeret på moræneler. Der er ikke placeret bygninger på tørvebund.



2/5

Figur 1: 3D-præsentation af jordartskort med angivelse af placeringen af nye boliger (grønt omrids),
nye vejarealer (lys grå) og udførte geotekniske boringer (gul signatur).

Der er udført i alt 37 geotekniske boringer til 5-6 m’s dybde i området der stort set

bekræfter jordartskortet.

Figur 2 viser dybden fra terræn til grundvandsspejlet for det terrænnære grund-

vand. Kortet er baseret på pejlinger udført i de geotekniske boringer. Pejlingerne er

udført dels i marts 2015 (GB5-GB14), dels i juli 2015 (GB15-GB37). Det er forven-

teligt, at det terrænnære grundvand står højere i marts end i juli, hvilket kan være

medvirkende til, at dybden til det terrænnære grundvand omkring GB6 er relativt

lille i Figur 2.

I de lilla områder i figur 2 er dybden til det terrænnære grundvand mindre end 2

meter, der anses for at være den mindste dybde til grundvandet, hvis der skal ned-

sives overfladevand (tagvand, vejvand).  I stort set hele det bebyggede område er

dybden til det terrænnære grundvand større end 2 meter.
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Det terrænnære grundvand strømmer i sydlig og østlig retning i terrænnære sand-

lag. Øst for projektområdet afdrænes grundvandet i terrænnære grusaflejringer til

Øresund.

Figur 2: Dybden fra terræn til vandspejlet i det terrænnære grundvand.

På grund af de relativt store terrænhældninger i retning mod den lille sø i den øst-

lige del af området og de sandede lag nær terræn, vurderes det at området vil

være velegnet til nedsivning, idet det dog bør tages særlige forholdsregler med lo-

kal dræning fra områder med ringe nedsivningsmuligheder, se Figur 3. Det drejer

sig om områderne omkring boringer markeret med gult, hvor de øvre jordlag er do-

mineret af lerede aflejringer.
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Figur 3: Boringer der viser den vurderede nedsivningsevne baseret på de geologiske lagfølger ved de
udførte boringer. Blå boringer vurderes, at have gode forhold for nedsivning ved terræn, mens gule
boringer har ringere nedsivningsevne. Grå pile angiver terrænhældningens retning.

Tilførslen af tag- og vejvand vurderes ikke umiddelbart at true grundvandsressour-

cen for så vidt angår miljøfremmede organiske stoffer og tungmetaller. Disse vil

sorberes til de øvre jordlag og for så vidt de organiske stoffer, forventes de at blive

nedbrudt, endvidere afdrænes det terrænnære grundvand i de øvre sandede jord-

lag direkte til recipient (Øresund).

Vejsalt vil imidlertid spredes uhindret i det terrænnære grundvand, hvoraf en min-

dre del vil kunne nedsive til det primære grundvandsmagasin. Den væsentligst del

vil dog blive spredt til recipienter (Øresund) på grund af den høje hydrauliske led-

ningsevne i de terrænnære sand- og gruslag og det relativt tykke og tætte dæklag

af ler over det primære kalkmagasin.
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Da afdræningen af det terrænnære grundvand væsentligst vil ske til recipienter,

kan anvendelsen af alternative tømidler dog være problematisk i forhold til at tilføre

recipienter næringsstoffer, her tænkes på den lille sø i den østlige del af området.


