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Risikovurdering ved nedsivning af overfladevand fra kunstgræsbanen på 
Rudegaard Stadion, Kongevejen 464-468, 2840 Holte, matr. 1a Rudegård, 
Ny Holte. 
 
Beskrivelse af projektet 
Det er Rudersdal Kommunes ønske, at det eksisterende udtjente kunstgræstæppe på banen, fjer-
nes og erstattes af et nyt tidssvarende kunstgræstæppe/-system til fodbold. For beskrivelse af 
baneopbygningen, se Ansøgning om nedsivnings- og udledningstilladelse for afledning af dræn-
vand fra kunstgræsbane på Rudegaard Stadion – Kongevejen 464-468, 2840 Holte, matr. nr. 1a, 
Rudegård, Ny Holte. 
 
Overfladevandet fra kunstgræsbanen vil hhv. nedsive til grundvandet og udledes til § 3-søen be-
liggende ca. 10 m syd for kunstgræsbanen. 
 
Se bilag 1 – plantegninger. 
 
Da den nuværende kunstgræsbane blev etableret i 2010 blev der i forbindelse med forundersø-
gelserne af arealet truffet et slaggerlag under grusbelægningen. Rudersdal Kommune gav accept 
på, at slaggerlaget kunne blive liggende, såfremt drænene blev etableret over slaggerlaget. Dræ-
nene under kunstgræsbanen blev således etableret ovenpå grusbelægning, hvor slaggerlaget er 
beliggende under grusbelægningen. I forbindelse med sagsbehandlingen af udskiftningen af 
kunstgræstæppet, er Rudersdal Kommune blevet opmærksomme på dette slaggerlag samt den 
potentielle risiko for udvaskning af miljøfremmede stoffer, som slaggerlaget kan medføre.   
 
Kunstgræsbanen er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), men uden for 
indvindingsopland. 
 
Nærværende risikovurdering omhandler således slaggerlaget, herunder kemisk af analyse af slag-
gen, eluatet og påvirkningen af grundvandet.  
 
Afvanding 
Den eksisterende kunstgræsbane er i dag drænet med drænrør Ø80/92 mm pr. ca. 5 m som ba-
nedræn og Ø113/126 mm som hoveddræn jf. tegn. nr. 5-2 – Afvandingsplan. 
Både banedræn fra kunstgræsbanen og de underliggende gamle dræn fra den tidligere grus-
bane/grusparkeringsplads, er koblet sammen lige syd for kunstgræsbanen og afleder via en Ø200 
mm plastledning mod syd til gennemløbsbrønd, inden det via en Ø200 mm plastledning udledes 
direkte til søen syd for kunstgræsbanen. 
 
I projektet kobles indløbet i sydligste gennemløbsbrønd fra og der laves to faskiner med et samlet 
selvstændigt nødoverløb til søen. Således sikrer man, at kunstgræsbanen har sit eget udløb i søen, 
da der i dag er flere tilkoblinger fra omkringlæggende arealer til brønden. 
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Faskinerne placeres i forlængelse af hinanden forbundet af et rør i bunden af faskinerne. Faski-
nerne kan samlet set håndtere en vandmængde på op til ca. 32 m3, før det via udløbet i kote 51.45 
udledes til søen.  
 
Omkring faskinernes bund og sider anlægges der ca. 20 cm filtermuld, med et humus indhold på 
ca. 3,0 % samt gode dræningsevner. Således kan vandet drænes via faskinernes bund og sider. 
Som følge af terrænets hældning ned mod søen vurderes hovedparten af vandet, som drænes fra 
faskinernes bund og sider, at udledes til søen via filtermulden og efterfølgende jordmatricen.   
 
Tilslutningsmængder til faskine 
Teoretisk beregning af afløbsmængden fra kunstgræsbanen er foretaget på baggrund af følgende 
forudsætninger: 
 

Northing (WGS84 ZONE 32)  
6192075 

Easting (WGS84 ZONE 32) 716997 

Årsmiddelnedbør [mm] 687 

Middelværdi ekstrem døgn-
nedbør DMI Klimagrid 
[mm/dag] 

 
 
27,8 

IDA Spildevandskomiteens regneark til Skrift 30, Regional regnrække version 4.1 
 
Med udgangspunkt i en årsnedbør på ca. 687 mm fås følgende: 
Baneareal = 2.000 m2  

Samlet regnmængde på kunstgræsanlægget = 1.374 m³/år.  
 
Med baggrund i en rapport fra DHI, Vandbalance for kunstgræsbaner, Modellering af fordamp-
ning, infiltration og drænflow, tabel 6-2, rapport januar 2017/1/ kan de afledte mængder opdeles 
i tre kategorier henholdsvis fordampning, infiltration og drænmængde.  
I dette tilfælde vil der være en årlig fordampning på 26 %, en årlig infiltration på 52 % og en årlig 
afledt drænmængde på 23 %, idet jorden er klassificeret som almindelig moræneler i de underlig-
gende jordlag. Dette er vurderet i forhold til de tidligere udførte geotekniske boringer, boret i 
2015, på den anden kunstgræsbane, hvor det overvejende er ler. 
 
Se bilag 2 – geoteknisk rapport. 
 
Regnmængden, der ledes via drænsystemet til faskinerne, vil jf. ovenstående betragtning være 
omkring 316 m³/år.  
 
Nedsivningsmængder gennem baneopbygningen 
På baggrund af den samlede regnmængde beregnet i afsnittet tilslutningsmængder til faskine 
samt den årlige infiltration på 52%, findes den samlede regnmængde, der nedsives på banearealet 
via slaggerlaget: 
 
Samlet regnmængde der nedsives på banearealet svarer til ca. 715 m³/år.  
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Analyseresultaterne af slagger 
Slagger er et restprodukt fra afbrænding af affald og anvendelsen af slagger er således fastsat 
efter reglerne om anvendelse af restprodukter, jf. BEK. nr. 1672 af 15. december 2016. Ved 
ønsket om genanvendelse af restprodukterne og jorden omfattet af restproduktbekendtgørel-
sen inddeles de efter kategorierne 1,2 og 3, jf. bekendtgørelsens bilag 8. Restprodukter i kate-
gori 1 har lavere koncentrationer af miljøfremmede stoffer end restprodukter i kategori 2 og 
3.  
 
For at afklare indholdet af miljøfremmede stoffer i slaggerlaget, er der d. 5. august 2020 udta-
get en repræsentativ prøve, S1, af slaggerlaget på Rudegaard Stadion. Slaggerprøven er efter-
følgende sendt til akkrediteret miljølaboratorium, Højvang Laboratorier A/S, for kemisk ana-
lyse og udvaskningstest i hht. gældende regler, jf. bilag 9 i restproduktbekendtgørelsen. 
 
Som det fremgår af tabel 1 samt bilag 3 - analyserapport overholder værdierne af analysepa-
rametrene for hhv. tørstoffet og eluatet kategori 1, svarende til den mindst forurenende kate-
gori af restprodukter.  
 
Tabel 1: Analyseresultater for slaggerprøve udtaget på Rudegaard Stadion, Holte. 

 
Prøve id. /  
[m u.t.] 

S1 

Kategori iht. BEK nr. 1672 af 15/12/2016 
 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

Fa
st

st
o

fi
n

d
h

o
ld

 m
g/

kg
 

Bly 13 0-40 >40 >40 

Cadmium 0,17 0-0,5 >0,5 >0,5 

Chrom, total 10 0-500 >500 >500 

Chrom VI <0,22 0-20 >20 >20 

Kobber 26 0-500 >500 >500 

Nikkel 16 0-30 >30 >30 

Zink 62 0-500 >500 >500 

Arsen 4,8 0-20 >20 >20 

Kviksølv 0,13 0-1 >1 >1 

K
o

n
ce

n
tr

at
io

n
 i 

el
u

at
 µ

g/
l 

Chlorid 1.800 0-150.000 0-150.000 150.000-3.000.000 

Sulfat 6.300 0-250.000 0-250.000 250.000-4.000.000 

Natrium 3.700 0-100.000 0-100.000 100.000-1.500.000 

Arsen 4,3 0-8 0-8 8-50 

Barium 21 0-300 0-300 300-4.000 

Cadmium 0,0050 0-2 0-2 2-40 

Chrom, total 0,71 0-10 0-10 10-500 

Kobber 1,0 0-45 0-45 45-2.000 

Kviksølv <0,010 0-0,1 0-0,1 0,1-1 

Nikkel 0,39 0-10 0-10 10-70 

Bly 0,26 0-10 0-10 10-100 

Selen 0,93 0-10 0-10 10-30 

Zink 0,8 0-100 0-100 100-1.500 

Calcium 25.000 - - - 

 Kategori 1  
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Endvidere er analyseresultaterne af slaggerprøven for hhv. tørstoffet og eluatet blevet sam-
menholdt med grænseværdierne for Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier og grundvandskvali-
tetskriterier samt drikkevandskvalitetskravene. 
 
Som det fremgår af nedenstående tabel 2, overholder koncentrationerne af metaller i tørstof-
fet Miljøstyrelsens kvalitetskriterier for ren jord, svarende til klasse 0/1, kategori 1.  
 

Tabel 2: Analyseresultater for slaggeprøve udtaget på Rudegaard Stadion, Holte 

 
Prøve id. /  

[m u.t.] 
S1 

Miljøstyrelsens 

Kvalitets-/ 

Afskæringkriterie1 

(mg/kg) 

M
et

al
le

r 

Bly 13 40/400 

Cadmium 0,17 0,5/5 

Chrom, total 10 500/1000 

Kobber 26 500/1000 

Nikkel 16 30/30 

Zink 62 500/1000 

Arsen 4,8 20/20 

Kviksølv 0,13 1/3 

Chrom VI <0,22 20/- 

 
Kategori2 

Klasse3 

1 

0/1 
 

-: Der er intet jordkvalitets- eller afskæringskriterium 
1) Miljøstyrelsens ”Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand” (juni 
2015)   
2) Miljøstyrelsens ”Bekendtgørelse nr. 1452 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord” (07-
12-2015) 
3) Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland, juli 2001. 

 
Som det fremgår af nedenstående tabel 3, overholder koncentrationerne af miljøfremmede stof-
fer i eluatet fra slaggerprøven Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier for alle de analyserede 
parametre. 
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Tabel 3: Analyseresultater for eluat fra slaggerprøve udtaget på Rudegaard Stadion, Holte 

#: Koncentrationen er mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse 
-: Der er intet grundvandskvalitetskriterium 
1) Miljøstyrelsens ”Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand” opdateret juni 2015  

 
Som det fremgår af tabel 3, er der en del af de analyserede parametre, som ikke har noget grund-
vandskvalitetskriterie. Derfor er koncentrationerne af miljøfremmede stoffer i eluatet blevet sam-
menholdt med grænseværdierne for kemiske parametre i drikkevand/2/.  
 
Da grænseværdierne for kemiske parametre i drikkevand er angivet med enheden mg/l er analy-
seresultaterne af eluatet således også omregnet til denne enhed. 
 
Som det fremgår af nedenstående tabel 4, overholder koncentrationerne i eluatet også grænse-
værdierne for kemiske parametre i drikkevand.  
 
Tabel 4: Analyseresultater for eluat fra slaggerprøve udtaget på Rudegaard Stadion, Holte 

 Prøve ID S1 

Grænseværdi for kemiske parametre i drikkevand ved hhv. 

afgang fra vandværk, indgang til ejendom og forbrugers 

taphane 

(mg/l) 

P
ar

am
et

re
 o

m
re

gn
et

 

ti
l m

g/
l 

Chlorid 1,8 250 

Sulfat 6,3 250 

Natrium 3,7 175 

Calcium 25 Bør ikke overstige 200 mg/l 

pH 8,2 7-8,5 

 
 
 
 
 
 

 Prøve ID S1 

Miljøstyrelsens 

Grundvandskriterier1 

(µg/l) 

P
ar

am
et

re
 

Bly 0,26 1 

Cadmium 0,0050 0,5 

Chrom, total 0,71 25 

Kobber 1,0 100 

Nikkel 0,39 10 

Zink 0,8 100 

Arsen 4,3 8 

Selen 0,93 - 

Chlorid 1.800 - 

Calcium 25.000 - 

Barium 21 - 

Sulfat 6.300 - 

Natrium 3.700 - 

Kviksølv <0,010 0,1 
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Beregning af risiko for udvaskning af chlorid til drikkevandet 
Udvaskningen af chlorid fra slaggerlaget til de nærmeste vandindvindingsboringer i grundvands-
strømningsretningen kan beregnes ved brug af saltmodellen, der er udarbejdet af DJ Miljø & Geo-
teknik P/S. 
 
Saltmodellen estimerer den potentielle tilførsel til baggrundskoncentrationen af chlorid i vand-
indvindingsboringerne. Denne estimering er bl.a. baseret på koncentrationen af chlorid i elautat, 
de årlige nedbørs mængder på arealet, afstanden til nærmeste vandindvindingsboring, den eksi-
sterende baggrundskoncentration af chlorid og jordbundsforholdene.  
 
For nærværende beregning af den aktuelle baggrundskoncentration af chlorid i vandindvindings-
boringerne er der anvendt et gennemsnit af analyserede koncentrationer fra de nærmeste vand-
indvindingsboringer: DGU nr. 193.1606, 193.1608, 193.1607, 193.1123, 194.155, 193.695, 
194.1284, 194.18c og 194.992.   
 
Resultatet af saltberegningen viser, at baggrundskoncentrationen af chlorid i vandindvindingsbo-
ringerne, beliggende ca. 1.600 m sydøst for kunstgræsbanen, vil øges med ca. 0,01 %, fra 110 mg/l 
til 111,8 mg/l, som følge af udvaskningen af chlorid fra slaggerlaget under kunstgræsbanen.  
 
Se bilag 4 – chloridberegning. 
 
Vandet i det primære grundvandsmagasin og resten af jordmatricen er dynamisk og således i kon-
stant bevægelse, bl.a. som følge af den konstante oppumpning der foregår fra vandindvindings-
boringerne og den naturlige bevægelse (flow) i medierne. Ved at nedsive vandet fra kunstgræs-
banen via slaggerlaget vil der således ikke forekomme en ophobning af chloridkoncentrationen i 
jordmatricen eller grundvandet. Da vandet i jordmatricen og grundvandet er i konstant bevægelse 
(flow), angiver beregningen for chloridkoncentrationen således den fremadrettede baggrunds-
værdi af chlorid i jordmatricen og grundvandet ved opnåelse af ligevægt i systemet. Såfremt van-
det fra kunstgræsbanen ikke længere nedsives via slaggerlaget, vil baggrundsværdien af chlorid i 
jordmatricen og grundvandet, således med tiden vende tilbage til det oprindelige niveau, før slag-
gerlaget blev etableret. Det skal dog bemærkes, at der vil være en forsinkelse ift., hvornår forøgel-
sen af baggrundsværdien for chlorid i grundvandet kan spores i vandindvindingsboringen. 
 
Risikovurdering 
Det fremgår af analyseresultatet, at slaggerprøven er jf. restbekendtgørelsens bilag 8, svarende 
til kategori 1. Således kan denne kategori af slagger, jf. restproduktbekendtgørelsens § 4, ”uden 
tilladelse anvendes til bygge- og anlægsarbejder omfattet af bekendtgørelsens, jf. § 2, nr. 5, med-
mindre andet følger af lov om miljøbeskyttelse og den øvrige lovgivning.” Ifølge § 2, nr. 5 forstås 
bygge- og anlægsarbejder bl.a. som etablering af pladser. På den baggrund vurderes det, at slag-
ger kan anvendes under kunstgræsbaner, såfremt det ikke er i strid med miljøbeskyttelsesloven. 
 
Hvorvidt indholdet af miljøfremmede stoffer i slaggen ville afstedkomme en tilladelse efter miljø-
beskyttelseslovens § 19, afhænger således af koncentrationerne i hhv. tørstoffet og eluatet. 
 
Som det fremgår af analyseresultaterne for hhv. tørstoffet og eluatet, overholdes grænseværdi-
erne for miljøfremmede stoffer i forhold til jordkvalitetskriterierne, grundvandskvalitetskriteri-
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erne og drikkevandskriterierne. Således vurderes det, at nedsivningen af overfladevand fra nær-
værende kunstgræsbane via slaggerlaget ikke vil være i strid med miljøbeskyttelsesloven § 19 og 
dermed kræves der ikke en særskilt tilladelse til nedsivning, som følge af slaggerlaget. 
 
Kunstgræsbanen er placeret inden for OSD, men uden for indvindingsopland. Beregningerne for 
chloridtilførslen til vandindvindingsboringerne viser, at den aktuelle baggrundskoncentration af 
chlorid kun øges med ca. 0,01 %, hvilket ikke vurderes at være en væsentlig påvirkning af drikke-
vandsressourcen.    
 
På baggrund af ovenstående vurderinger vedr. slaggerlaget, herunder analyseresultaterne af tør-
stoffet og eluatet samt påvirkningen af grundvandet vurderes nedsivningen af overfladevand fra 
kunstgræsbanen via slaggerlaget ikke at udgøre en risiko for grundvand, mennesker og det øvrige 
miljø, såfremt opbygningen af banen og nedsivningen af overfladevandet forekommer som be-
skrevet.  

Sorø d. 28. august 2020 

 
 
 
 
 
 
 
Sagsbehandler: Louise Stenander               Kvalitetssikring: Anette Marie Johansen 
 

 

Bilag 1: Plantegninger 
Bilag 2: Geoteknisk rapport 
Bilag 3: Analyseresultater af slaggerprøven 
Bilag 4: Chloridberegning 
 
/1/ DHI (2017): Vandbalance for kunstgræsbaner – modellering af fordampning, infiltration og 
drænflow. Udarbejdet for København, Frederiksberg, Gladsaxe, Hvidovre, Brøndby, Lyngby-Taar-
bæk, Gentofte og Ballerup kommuner. Rev. 1.0. 
 
/2/ Miljøstyrelsen (2001): Udvidet geologi og grundvand. ISBN: 87-7944-827-5 
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Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 23974 

 Rudegård Stadion  

2840 Holte  

  

      

 

 

1. Formål: 
Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene i 

forbindelse med etablering af kunstgræsbane på Rudegård Stadion.  

 

2. Boringer: 
Der er på stedet i januar 2015 udført i alt 8 stk. boringer uden anvendelse af 

foringsrør, boring nr. B1-B8. 

 

Boringerne er udført som 4” snegleboringer med et hydraulisk boreværk. 

Boringerne er ført til 2,00-4,00 meter under terræn, og der udtages jordprøver i hvert 

enkelt jordlag, dog maksimalt 0,50 meter imellem de enkelte prøver. 

I boringerne er der udført styrkeforsøg i alle relevante aflejringer, ligesom betydende 

laggrænser er indmålt. 

 

Resultatet af boringer samt vingeforsøg er optegnet på vedlagte boreprofiler. 

Boringerne er foretaget som angivet på vedlagte plan. 

 

3.  Laboratorieforsøg: 
På de optagne prøver er der udført geologisk bedømmelse samt bestemmelse af 

jordens naturlige vandindhold. 

Resultaterne af laboratorieundersøgelserne er opstillet på boreprofilerne bagerst i 

rapporten. 

Jordprøverne opbevares 14 dage fra dato med mindre andet aftales. 

 

4. Nivellement: 
Boringerne er afsat i system DVR90 af Dines Jørgensen & Co A/S. 

Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med etablering af banen kan ske en 

terrænregulering, og derved kan koter og jordlagenes tykkelse ændres. 

 

5. Geologiske forhold: 
I lagfølgeboringerne B1 samt B3-B8 er der under ca. 0,30-1,40 meter muld og 

muldblandet overjord samt muldholdigt fyldjord truffet senglacial flydejord og/eller 

smeltevandssand af glacial alder.  

I lagfølgeboring B2 er der under ca. 3,8 meter muld og muldblandet fyldjord truffet 

moræneler af glacial alder til boringens slutdybde.  
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6. Grundvandsforhold: 
I boring B1 er der konstateret frit vandspejl ved borearbejdets afslutning. 

Der er nedsat pejlerør i de på profilerne viste boringerne for senere kontrol af 

vandspejl. 

 

Vandspejlet har formentlig ikke nået at stabilisere sig i borehullerne, så det må 

anbefales at kontrollere vandspejlet inden evt. dybere gravearbejde opstartes. 

Der gøres opmærksom på at vandspejlets placering i øvrigt kan variere afhængig af 

årstid og nedbørsmængde. 

 

 VS 

Boring nr. Terrænkote Kote Ca. m 

B1 53,46 50,46 3,00 

B2 53,54   - 

B3 53,61   - 

B4 53,64   - 

B5 53,64   - 

B6 53,66   - 

B7 53,65   - 

B8 53,64   - 

 

7. Jordbundsforhold: 
På grundlag af ovennævnte boreresultater skal følgende udskiftningsdybder til 

etablering af kunstgræsbane samt funderingsdybder til evt. etablering af fundamenter 

under lystmaster være overholdt som angivet i nedenstående skema samt på 

boreprofiler. 

 

OBL 

Boring nr. Terrænkote Kote Ca. m 

B1 53,46 52,36 1,10 

B2 53,54 49,74 3,80 

B3 53,61 53,01 0,60 

B4 53,64 52,24 1,40 

B5 53,64 53,34 0,30 

B6 53,66 52,86 0,80 

B7 53,65 53,45 0,20 

B8 53,64 53,09 0,55 

 

OBL angiver overside af bæredygtige aflejringer. 

 

Idet jordbundsforholdene kan variere væsentligt indenfor få meters afstand fra de 

steder, hvor boreprøverne er udført, skal man under udgravningsarbejdet være meget 

opmærksom på variationer i jordbundsforholdene, idet ovennævnte dybder kun giver 

sikkerhed for bæreevnen i de enkelte prøvepunkter. 
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Da der i niveau med bæredygtigt lag træffes både sand og sandblandet ler, bør 

banens bæreevne samt bæreevnen til fundamenter bestemmes ud fra nedenstående 

målte parameter samt efter den europæiske funderingsnorm EN 1997 og det 

nationale anneks. 

 

For sandaflejringerne kan skønsmæssigt påregnes φPL ~ 36°. 

 

For leraflejringerne er målt følgende forskydningsstyrker i niveau med OBL 

 

Cu ~ 40-60 kN/m
2
 

  γ ~ 18 kN/m
3
 

 

8.   Overskudsjord 
Det bemærkes i øvrigt at der, i forbindelse med bortskaffelse af eventuel overskuds-

jord, er krav om dokumentation for jordens forureningsgrad iht. Miljøstyrelsens 

Bekendtgørelse nr. 1479 ”Om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med 

flytning af jord”. 

Denne dokumentation skal typisk leveres i form af miljøtekniske jordanalyser. 

DJ Miljø & Geoteknik P/S har i forbindelse med det geotekniske arbejde udtaget 

jordprøver til miljøteknisk analyse. 

Miljørapport fremsendes særskilt. 

 

              9.  Konklusion: 
Der er truffet vandspejl i boring B1 i forbindelse med det geotekniske arbejde. 

Samtlige boringer er ført til bæredygtige aflejringer. 

 

For at få en korrekt opbygning af kunstgræsbanen må det anbefales at foretage en 

udskiftning af de muldholdige aflejringer ned til intakte bæredygtige aflejringer og 

derfra foretage opbygning af kunstgræsbanen. Dette vil dog være en bekostelig 

affære, idet mægtigheden af muldholdige aflejringer samt fyldjord flere steder er 

betydelig. 

 

Alternativt kan der udlægges geonet. 

Ved etablering af kunstgræsbanen uden at udskifte de muldholdige aflejringer og den 

ukontrollerede fyld, kan der ikke gives garanti for, at der ikke kan opstå mindre 

differenssætninger. 

For at imødegå eventuelle lokale sætninger vil vi anbefale, at der i forbindelse med 

opbygning af banen udlægges geonet f.eks. af typen Geogrid 30/30, Tenax LBO330 

eller E’grid 3030 direkte på planum. 

Udlægning af geonet skal kun ske, såfremt der ikke foretages udskiftning af de 

muldholdige aflejringer under nuværende terræn i de geotekniske boringer. 

 

Fremtidige lysmaster kan funderes direkte i ovennævnte funderingsdybder. Samtlige 

fundamenter føres til rene intakte aflejringer med de fornødne styrker for den 

aktuelle belastning. 
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Fundamenter føres i frostfri dybde 1,20 meter under fremtidig terræn for fritstående 

fundamenter, og samtidig skal de i pkt. 7 angivende funderingsdybder til 

bæredygtige aflejringer overholdes.  

 

Fundamenter skal overholde krav i henhold til den europæiske funderingsnorm, 

DS/EN 1997 samt det nationale anneks. 

 

Inden udstøbning af fundamenter, skal der foretages en effektiv manuel oprensning 

af alt løst eventuelt nedskredet materiale.  

 

 

Det bemærkes, at denne rapport er en undersøgelsesrapport, og at den iht. DS/EN 

1997 skal følges op af en projekteringsrapport. 

 

 

Hillerød den 2015.01.13 

 

Med venlig hilsen 

 
 

 

Sagsbehandler: Claus Jespersen Skånvad  

Kvalitetskontrol: Brian Hornemann   
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Rekvirent DJ Miljø & Geoteknik P/S Identifikation Sagsnavn: Kongevejen 464, Holte

Falkevej 12 Sagsnr.: 23974

3400 Hillerød Sagsbeh.: LS

Udt.dato: 05-08-2020

Prøvetager: KLP

Prøver modtaget den: 05-08-2020 Rapport dato:

Analyse påbegyndt den: 06-08-2020 Rapport nr.:

Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 1 Bilag:

Lab. nr. 2032041001

Prøvetype Slagger

Emballage p

Prøvetager Rekvirent

Prøve ID S1

Dybde

Parameter

Tørstof, TS 90 % (w/w) DS204 mod 0,002 +/- 10 %

Bly 13 mg/kg TS ISO15587-ICP-MS 2,0 +/- 40 %

Cadmium 0,17 mg/kg TS ISO15587-ICP-MS 0,040 +/- 40 %

Chrom, total 10 mg/kg TS ISO15587-ICP-MS 2,0 +/- 40 %

Kobber 26 mg/kg TS ISO15587-ICP-MS 2,0 +/- 40 %

Nikkel 16 mg/kg TS ISO15587-ICP-MS 1,0 +/- 40 %

Zink 62 mg/kg TS ISO15587-ICP-MS 6,0 +/- 40 %

Arsen 4,8 mg/kg TS ISO15587-ICP-MS 1,0 +/- 40 %

Kviksølv 0,13 mg/kg TS DS259-CVAFS 0,020 +/- 10 %

Chrom VI <0,22 mg/kg TS Std.Met. 3500-Cr B 2012* 
1)

TOC 0,87 % TS SS-EN 15936:2012 
1)

0,2 +/- 30 %

Udvaskning 2 l/kg, ét trin prEN12457-1 (DSF42581), 2 l/kg*

pH 8,2 DS287 +/- 0,1

Ledningsevne v. 25 °C 170 µS/cm DS/EN 27888 0,01 +/- 3 %

Chlorid 1.800 µg/l DS/EN ISO 10304 500 +/- 6 %

Sulfat 6.300 µg/l DS/EN ISO 10304 500 +/- 6 %

Natrium 3.700 µg/l ISO15587-ICP-MS 300 +/- 15 %

Calcium 25.000 µg/l ISO15587-ICP-MS 500 +/- 15 %

Barium 21 µg/l ISO15587-ICP-MS 1 +/- 15 %

Cadmium 0,0050 µg/l ISO15587-ICP-MS 0,003 +/- 15 %

Chrom, total 0,71 µg/l ISO15587-ICP-MS 0,03 +/- 15 %

Kobber 1,0 µg/l ISO15587-ICP-MS 0,03 +/- 15 %

Kviksølv <0,010 µg/l DS259-CVAFS 0,010 +/- 10 %

Nikkel 0,39 µg/l ISO15587-ICP-MS 0,03 +/- 15 %

Bly 0,26 µg/l ISO15587-ICP-MS 0,03 +/- 15 %

Selen 0,93 µg/l ISO15587-ICP-MS 0,05 +/- 15 %

Zink 0,8 µg/l ISO15587-ICP-MS 0,5 +/- 15 %

Arsen 4,3 µg/l ISO15587-ICP-MS 0,03 +/- 15 %

Godkendt af

Helle Rasmussen

Laborant

Analyserapport

20-08-2020

2032041

0 stk.

Enhed Metode Detektions-

grænse

Usikker-

hed☼

Betegnelser:

se sidste side
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Rekvirent DJ Miljø & Geoteknik P/S Identifikation Sagsnavn: Kongevejen 464, Holte

Falkevej 12 Sagsnr.: 23974

3400 Hillerød Sagsbeh.: LS

Udt.dato: 05-08-2020

Prøvetager: KLP

Prøver modtaget den: 05-08-2020 Rapport dato:

Analyse påbegyndt den: 06-08-2020 Rapport nr.:

Opbevaring før analyse På køl. Antal prøver: 1 Bilag:

Godkendt af

Helle Rasmussen

Laborant

¤ Hvis dette tegn er placeret ved prøvens emballage type, betyder det, at der pga. stor prøvemængde var nødvendigt at åbne glasset for at fjerne overskydende prøve.

Alle analyser er udført hos Højvang, Dianalund.

anvendes analyseresultatet i rapporten.

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.

Analyserapport

20-08-2020

Resultaterne gælder for prøven/prøverne som den/de er modtaget.

Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdi, 

2032041

0 stk.

Betegnelser fra rapporten:

#: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.

☼ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

Afvigelser/kommentar ved denne rapport: 

Emballage betegnelse:  m (membranglas), r (rilsanpose), p (plastpose) s (staniol).   * Ikke akkrediteret.

Åbningen kan have medført tab af lavtkogende komponenter.

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Med mindre andet er oplyst, fremsendes rapporten til den/de på rekvisitionen oplyste mailadresser.

1) Analysen er foretaget af akkrediteret underleverandør med SWEDAC reg. nr. 1006.
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Sagnavn: Kunstgræsbane Rudegaard

Sagsnr.: B23974

Dato: 28-08-2020

Rådgiver: MVH/LS

Baggrund for beregninger

2 2000

3 687

4 110 Antagelse om at regnvandet indeholder samme mængde salt for status quo tilførsel til grundvandet

5 1600 Benyttes til beregning af størrelsen af jordmatrice hvori saltet bliver opblandet

6 250

Valg for beregninger [1]  - baseret på geologien på stedet

V1 22%

V2 52%

V3 26%

Geologiske karakteristika

G1 4,8 Benyttes til beregning af tykkelse af sekundært grundvandsmagasin-matrice (fra vandspejl til top af filter)

G3 SAND Benyttes til kvalitativ vurdering af bindingskapacitet i jorden og hastighed

G6 0,2 Vurderet fra lokal geologi jf. Jupiters database over boringer

G6 0,2 Estimat baseret på rapport fra Miljøstyrelsen [4]

G8 45,0 Giver indblik i hvor hurtigt grundvandet bliver flyttet/udskiftet

G9 28,7 Benyttes til beregning af størrelsen af primær grundmatrice hvori saltet bliver opblandet

G10 57,4 Benyttes til beregning af størrelsen af jordmatrice hvori saltet bliver opblandet

715 m3/år Regnvand

21040 m3 

183680 m3

1,8 mg Cl/l

110 mg Cl/l Opblanding af salt i saltholdigt regnvand

111,8 mg Cl/l Regnvand Cl 2215493 mmol

79937000 mg Cl Regnvand + tilført Cl 2251746 mmol

2314400000 mg Cl Regnvand + tilført Cl (mg/L) 111,8 mg Cl/L

20204800000 mg Cl

2315644701 mg Cl

110,1 mg Cl/l

0,1 %

110,0 mg Cl/l

0,01 %

Referencer

1 DHI, Vandbalance for kunstgræsbaner, Modellering af fordampning, infiltration og drænflow, 2017

4 Miljøstyrelsen, Hydrokemisk interaktion mellem grundvand og overfladevand (HYGRO), arbejdsrapport nr. 10, 2003

Mængde grundvand (primært grundvandsmagasin-matrice)

Vandspejl (m.u.t.)

Benyttes til beregninger længere nede. Der er altid 26 % fordampning.

Konklusion

Grundvandets baggrundskoncentration vil ændre sig. Baggrundskoncentrationen vil med kontinuerlig salttilførsel fra 

kunstgræsbanen stige 0,01 %. Der vil højst sandsynligt være en forsinkelse før det ses i indvindingsboringerne, men 

det vil ikke ændre sig per år til mere, da nyt vand hele tiden strømmer til. Når der stoppes med salttilførsel vil niveauet 

falde tilbage til det oprindelige baggrundsniveau efter noget tid.

Primært magasin

Oppumpede mængder (m3/t)

Højde filter (m)

Mængde klorid drænvand

Ny mængde klorid grundvand (sekundært grundvandsmagasin-matrice)

Variabler / Tilpas efter behov

Konstanter / Tekst

Beregninger

Ingen risiko

Ingen risiko

Ingen risiko

Koncentration i drænvand og grundvand

Effektiv porøsitet sekundært grundvandsmagasin-matrice, e

Top af filter (m.u.t.)

Kloridtilførsel til kalkmatricen i procent

Banens størrelse (m2)

Mængde klorid grundvand (primært grundvandsmagasin-matrice)

Koncentration ved opblanding i kalkmatricen

Effektiv porøsitet primært grundvandsmagasin-matrice, e

Baggrundskoncentration Cl nærmeste vandindvindingsboringer  (Jupiter) 

Længde fra kunstgræsbane til indvindingsboring (m)

Procent af nedbør til dræn

Procent infiltration

Sekundært magasin

Procent fordampning

Nedbør i området (regionalregnrække) (mm/m2/år = L/m2/år)

Drikkevandskvalitetskriterium klorid (mg/L)

Risiko for forurening af grundvandet med klorid fra slaggerlag under 

kunstgræsbane

Ingen risiko

Mængde drænvand

Mængde grundvand (sekundær grundvandsmagasin-matrice)

Koncentration drænvand (Cl)

Samlet koncentration drænvand (Cl)

Baggrundskoncentration grundvand (Cl) mg/L

Mængde klorid grundvand (sekundær grundvandsmagasin-matrice)

Koncentration ved opblanding i hele jordmatricen

Kloridtilførsel til jordmatricen i procent

Geologi jordmatrice

Risiko for overskridelse af 

grundvandskvalitetskriterie?


