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Til: Redaktionen, Rudersdal Avis  

 

Vær med til at indsamle viden om grundvand i Holte, Dronninggård og 

Øverød 

 

 

I efteråret 2021 går Novafos i gang med at indsamle viden om grundvandsstanden i Holte, 

Dronninggård og Øverød. Projektet ’Viden om vandstand’ skal med borgernes hjælp gøre 

Novafos klogere på sammenhængen mellem regn, grundvand, vandområder og afløbssy-

stem i et klima under forandring. Viden fra projektet skal bruges i planlægningen af den 

kommende separatkloakering i området, hvor spildevand og regnvand inden 2040 skal 

skilles ad. Separatkloakeringen i Holte, Dronninggård og Øverød blev vedtaget af Kommu-

nalbestyrelsen den 30. juni 2021.     

 

Når borgerne i Holte, Dronninggård og Øverød lufter hunden, går tur med familien eller 

cykler til arbejde, vil de på deres vej se målestationer, pejlerør og skalapæle på veje, 

grønne arealer og i søerne. Målestationerne skal bruges til at indsamle viden om grund-

vandsstanden i området, og Novafos håber borgerne i området vil være med. Målestatio-

nerne sættes op og gøres klar i uge 42-45.  

 

Bedre viden om vandstand skal give bedre løsninger  

Projektleder i Novafos, Bettina Kreiberg, fortæller om baggrunden for projektet: ”Vi ved, at 

klimaforandringerne påvirker grundvandsstanden, fordi det regner oftere og kraftigere. Men 

vi har brug for mere viden om, hvordan de skiftende mængder nedbør i løbet af året og fra 

år til år helt konkret påvirker grundvandsstanden i Holte, Dronninggård og Øverød. Den vi-

den skal vi bruge til at vælge de rigtige løsninger, når vi planlægger den kommende sepa-

ratkloakering i området”. Projektet løber frem til udgangen af 2023. Det er vigtigt at ind-

samle data over flere år, da der kan være stor forskel på, hvor meget det regner i løbet af 

årstiderne og fra år til år.    

 

Borgernes bidrag er en vigtig brik 

Bettina Kreiberg håber, at borgerne vil være med til at skaffe bedre viden om grundvands-

standen i deres lokalområde i de to år projektet kører: ”Vi har brug for borgernes hjælp til 

at blive klogere på grundvandet. Jo flere borgere, der aflæser og indberetter til vores data-

base, jo bedre og mere præcist vidensgrundlag får vi. Jeg håber derfor, at vi kan engagere 

hundelufterne, børnefamilierne og andre lokale i at stoppe op på deres daglige tur igennem 

området og sende deres målinger ind”. Som supplement opsætter Novafos automatiske 

målestationer, der dagligt overvåger grundvandsstanden.  

 

Hvis man vil høre mere om projektet og få en introduktion til, hvordan man aflæser og ind-

beretter, så kan man komme forbi Novafos’ og Rudersdal Kommunes drop in-arrangement 

lørdag den 20.11.2021 kl. 11-13 ved Holte Havn.  

  

 

18-10-2021 

 



 

 

 

 

 
 

Billedtekst: Novafos opsætter i alt 64 målestationer på offentlige arealer i Holte, Dronning-

gård og Øverød. Målestationerne opsættes og gøres klar i uge 42-45, og borgerne kan ind-

berette data fra uge 46 via en QR-kode eller en hjemmeside. Foto: NIRAS.  

 

Sådan kan du indberette dine målinger af grundvandsstanden  

 

1. Find en skalapæl eller et pejlerør 

 

2. Aflæs dagens vandstand på målebåndet, der er monteret i pejlerøret og/eller på skala-

pælen i søen/vandområdet.  

 

3. Scan QR-koden på klistermærket på pejlerøret med dit kamera på mobilen og indtast 

derefter målingen eller indtast aflæsning direkte på www.novafos.vandkortet.dk.  

 

4. Du kan først indberette på hjemmesiden fra uge 46.  

 

 

 

http://www.vandkortet.novafos.dk/


 

 

 

 

Faktaboks: ’Viden om vandstand’ 2021-2023 

 

 

’Viden om vandstand’ sættes i gang i oktober 2021 og løber til udgangen af 2023.  

Novafos opsætter 64 målestationer på offentlige arealer i Holte, Dronninggård og Øverød. 

Målestationerne består af 17 målere, der automatisk overvåger grundvandsstanden og 37 

pejlerør og 10 skalapæle, hvor data skal aflæses og indberettes manuelt.   

 

’Viden om vandstand’ er et samarbejde mellem Novafos og Rudersdal Kommune. Projek-

tet er en del af planlægningen af den kommende separatkloakering af områderne.  

 

Læs mere om ’Viden om vandstand’ på www.novafos.dk/klima-rudersdal. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

For yderligere oplysninger kontakt: 

 

Kommunekoordinator i Novafos, Arne Kristensen 

Telefon: 44 20 81 35 

E-mail: ark@novafos.dk 

 

 

 

 

I Novafos sætter vi nye standarder. Vi vil være på forkant med ny viden, teknologi og metoder, der både kan 

sikre den daglige drift og ruste os til fremtidens udfordringer med højere effektiviseringskrav og store klima-

udfordringer. Novafos arbejder med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. 

 

 

http://www.novafos.dk/rudersdal-klima

