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1.

BAGGRUND
Furesø Kommune har ønsket at undersøge mulighederne for nedsivning af regnvand i hele
kommunen.
Der er derfor udarbejdet et såkaldt mulighedskort for nedsivning. Mulighedskortet skal anvendes i
forbindelse med kommunens kommende spildevandsplan og kommunens tilladelser til, hvor
private kan nedsive regnvand på egen matrikel. Mulighedskortet viser forholdene som de er i dag
og forholder sig også til klimafremskrivninger.
I følgende notat er beskrevet det datagrundlag, som er indgået i opgaven. Herefter følger et afsnit
om eksisterende forhold i kommunen, der er baggrunden for den GIS-analyse, som er
gennemgået i kapitel 5, hvor mulighederne for nedsivning er beskrevet ud fra et sæt data.
Endeligt følger et afsnit med forslag til retningslinjer for nedsivning, hvor der er fokus på
byområderne og eventuelle byudviklingsområder. I dette afsnit er det konklussive mulighedskort
præsenteret sammen med øvrigt administrationsgrundlag.
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2.

DATAGRUNDLAG
For at kunne vurdere mulighederne for nedsivning af regnvand er viden om de nuværende forhold
først blevet kortlagt og data bearbejdet i nødvendigt omfang.
De data, som der er fokus på, er følgende:
•
Grundvandspotentialer og grundvandsspejl
Modellerede grundvandspotentialer for de forskellige grundvandsmagasiner og det øverste
grundvandsspejl. Der findes desværre på nuværende tidspunkt ikke én nyere opdateret
hydrologisk model, der dækker hele Furesø Kommune.
I stedet foreligger modellerede grundvandspotentialer fra modelkørsler med Gladsaxe
modellen /3/ og FEAR-modellen /4/. Figur 2-1 viser udstrækningen af de hydrologiske
modelområder for hhv. FEAR-modellen og Gladsaxe-modellen. Med begge modeller
anvendes resultater fra 2 scenarier: 1 med nutidige klimaforhold og et med et estimeret
fremtidigt klima baseret på IPCC scenarium 1AB. Der er kørt 50 år ind i fremtiden til år
2070 med begge modeller.

Figur 2-1: De hydrologiske modelområder for hhv. FEAR-modellen (rød) og Gladsaxe-modellen (grøn). Furesø
Kommune er fremhævet med gul farve.
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•

•

•

•

•

•

Pejledata opdelt på magasiner
Der er indsamlet pejledata fra Jupiter-databasen/5/, Region Hovedstadens GeoGISdatabase, Rambølls GeoGIS-database og lang række geotekniske rapporter og
miljørapporter. Alle de indsamlede data er bearbejdet og sorteret. De data, som er
vurderet at tilhøre det førstkommende grundvandsspejl, som er det mest terrænnære, er
anvendt til validering og evt. modificering af det førstkommende grundvandsspejl, som er
trukket fra Gladsaxemodellen og FEAR-modellen.
Geologi og jordbundsforhold
Der findes to primære geologiske modeller i området – den geologiske Sjællandsmodel
/2/, som rummer de geologiske modeller fra Statens grundvandskortlægning, samt den
geologiske model ”Øresundsmodellen” /1/, som ligger til grund for Gladsaxe hydrologiske
model /3/. Den terrænnære geologi er ikke lige godt beskrevet i begge modeller. Det
videre arbejde er baseret på Øresundsmodellen, som har udgangspunkt i
Sjællandsmodellen. I Øresundsmodellen har der været større fokus på tolkning af den
terrænnære geologi. Viden om den terrænnære geologi har betydning for vurdering af
nedsivningsmulighederne, da vand trænger ikke så nemt gennem lerlag som sandlag og
derfor kan årsager til vand ved terræn også være, at der er lerforekomster. De tolkede
geologiske lag er anvendt til vurdering af tykkelsen af sandlag, lertykkelsen over det
første sandlag, mulig hydrologisk kontakt mellem sandmagasiner/kalken og udbredelsen
af sandlagene. Jordartskortet /5/ er anvendt til at se, hvor der findes jordarter, som
relaterer sig til våde områder og om der findes sand i terræn. Disse data er anvendt til
justering eller validering af førstkommende grundvandsspejls beliggenhed.
Naturdata
Naturdata er anvendt til at se, hvor der findes lavbundsområder, vådområder, moser mv.
Naturdata er anvendt til justering eller validering af førstkommende grundvandsspejls
beliggenhed. Disse er indhentet fra Kortforsyningen og Danmarks arealinformation.
Historiske kort
Der findes såkaldte ”Høje Målebordsblade”, som er historiske topografiske landkort, der
stammer fra perioden 1842-1899, samt ”Lave målebordsblade”, som er kort fra perioden
1901-1971. Især de ”Lave målebordblade” er anvendt til justering og eller validering af
beliggenheden af de førstkommende grundvandsspejl.
Drikkevandsindvinding og afværgeoppumpning
Hvor der i dag findes indvinding af grundvand, og hvilke lag, der indvindes fra, vurderes
at være en af de mest betydende faktorer også for det øvre grundvandsspejls
beliggenhed, da der flere steder i kommunen er mere eller mindre hydraulisk kontakt
mellem det primære magasin, kalken, og sandmagasinerne. Alle oppumpninger påvirker
grundvandsspejlet og gradientforholdene mellem grundvandstrykket i de forskellige
magasiner. Der er anvendt resultater for grundvandstrykket fra Gladsaxe-modellen /3/ og
FEAR-modellen /4/, som tilsammen dækker hele Furesø Kommune. Der er også indsamlet
viden om, hvor private anvender grundvandspumpe i kælder, da dette indikerer at
grundvandsspejlet står så højt, at det er nødvendigt at pumpe. Desuden kan responstiden
ved evt. stop af indvinding, være meget hurtig, hvis der er sand i lagene over det
primære magasin, og derfor er det også kortlagt, hvor der potentielt kan ske den største
påvirkning ved indvindingsstop. Dette er tolket på baggrund af den geologiske model.
Gradientforhold
Den vertikale trykgradient mellem de forskellige grundvandsspejl, som findes i
kommunens grundvandsmagasiner, kan også være afgørende for, om vand på overfladen
nemt kan nedsive eller vil have tendens til at stuve op ved terræn. Hvis der er opadrettet
trykgradient mellem det primære magasin og det førstkommende grundvandsspejl, vil
vandet ikke så nemt kunne sive ned fra de terrænnære lag. Tolkning af gradientforhold vil
primært basere sig på det tolkede førstkommende grundvandsspejl og trykket i de andre
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magasiner både i dag og om 50 år med klimafremskrivninger. På Figur 2-2 er vist
eksempler på både opadrettet trykgradient og nedadrettet trykgradient mellem
grundvandsmagasiner.

Figur 2-2: Eksempler på nedadrettede og opadrettede gradientforhold

•

•

•

Indberetninger
Der er indsamlet data om, hvor der er viden om problemer med vand i terræn. Disse data
er vurderet i forhold til om de er grundvandsrelateret eller om problemerne f.eks. skyldes
at drænledninger er i stykker. Disse data har indgået i vurdering af beliggenheden af det
førstkommende grundvandsspejl.
Grundvandsmagasinet sårbarhed
Da nedsivning kan være en risiko overfor kvaliteten i drikkevandet, indgår det primære
magasins sårbarhed i administrationsgrundlaget for nedsivningstilladelser. Der er
udarbejdet sårbarhedskort i forbindelse med statens gebyrfinansierede kortlægning som
indgår tillige med udpegede boringsnære beskyttelsesområder BNBO og den hydrologiske
kontakt mellem sandmagasinerne og ned til det primære magasin (kalken). Disse
parametre skal indgå, når ansøgninger om tilladelser til nedsivning vurderes. Det kan
f.eks. være i orden af nedsive tagvand i meget sårbare områder, mens det kan udgøre en
større risiko at nedsive vejvand og tilladelse til disse ikke bør gives i sårbare områder
uden rensning eller mere restriktive vilkår.
Forskellige typer af administrative data
I forhold til administrationsgrundlaget for nedsivningstilladelser er det også vigtigt at vide
hvilke andre forhold, som kan betyde noget for om der kan gives nedsivningstilladelser. I
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•

•

områder med tæt bebyggelse og dybe kældre må grundvandsspejlet f.eks. ikke komme
højere op end 3 m u.t. mens der i områder med parcelhuse og grønne områder kan være
bedre muligheder for at nedsive større mængder regnvand ved frakobling fra kloak. Der
er indsamlet viden om områder med boligforeninger, områder med etagebyggeri og
områder med dybe kældre – dybere end 1,5 m u.t. Der er endvidere samlet data ind om
beliggenheden af grønne områder, sportspladser, golfbaner, skovområder og kirkegårde.
Nogle typer af områderne kan være mere robuste overfor hvor højt f.eks.
grundvandsspejlet må stå og om det kan være OK, at der indimellem står vand i terræn.
Udover de nævnte er også indsamlet data om beliggenheden af Natura 2000 områder,
§3-natur og fredninger, da der i f.eks. Natura 2000 områder kan være begrænsninger for
mulighederne for nedsivning.
Jord og grundvandsforureninger
Der er lavet et udtræk fra DK-jord for kortlagte lokaliteter på V1-niveau (mistanke om
forurening) og V2-niveau (dokumenteret forurenet), og der er udtrukket
grundvandskemiske data fra Jupiterdatabasen for gruppen miljøfremmede stoffer.
Nedsivning af regnvand på eller tæt på forurenede lokaliteter kan betyde at forureninger
spredes uønsket. En ændring af grundvandsspejlet ved nedsivning af regnvand kan
udgøre en risiko for mobilisering og ændring af forureningens udbredelse. De
forureninger, som vil være i fokus, er de stoftyper, som nemt kan spredes fra jord til
grundvand. Det vil primært dreje sig om klorerede opløsningsmidler inklusive
nedbrydningsprodukter og flygtige oliestoffer som BTEXN (Benzen, Toluen, Ethylbenzen,
Xylener og Naphthalen). Beliggenhed og kendskab til disse vil indgå i
administrationsgrundlaget for nedsivningstilladelser.
Variationer i grundvandsspejlet
Dette indebærer det terrænnære grundvandsspejls respons i forhold til
nedbørsvariationer. Hvordan det terrænnære grundvandsspejl reagerer på
nedbørsvariationer, er bl.a. afhængigt af hvilken geologi, der findes lokalt og
befæstelsesgraden. Denne faktor vil således være forskellig alt efter hvor i kommunen
man er, og alt efter opbygningen af den terrænnære geologi samt hvor tæt befæstelsen
er. Hvis regnvandet ikke direkte kan infiltrere i et område vil effekten fra nedbør på det
terrænnære grundvandsspejl være mindre. Denne faktor har ikke indgået i nærværende
opgave, da der ikke findes data til det i Furesø Kommune, men det vurderes at det kan
være en ide at udvælge områder, hvor dette kortlægges. Et eksempel er et projekt i
Gentofte Kommune, hvor der er siden maj 2017 har været installeret loggere i forskellige
typer af terrænnære lag. På Figur 2-3 vises tidsserie af vandspejlkoten, hvor nedbørsdata
også er vist. Der ses udsving i data som følge af nedbør, men der ses også udsving, som
ikke skyldes nedbør, men vurderes at kunne være fra privat grundvandspumpe. Effekten
fra nedbør og tørke i sommeren 2018 ses tydeligt på grafen.
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Figur 2-3: Eksempel fra Gentofte Kommune.
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3.

EKSISTERENDE FORHOLD I FURESØ KOMMUNE
Furesø Kommune består af store områder med natur, søer og skov og områder med by og
byudvikling. Muligheder for nedsivning af regnvand har fokus i de nuværende byområder og i
byudviklingsområder, da behovet for afkobling af regnvand fra kloak typisk er størst her.
Naturområder kan indgå i den samlede planlægning af hele regnvandshåndteringen i kommunen,
men der kan være forskellige barrierer, som gør at regnvand f.eks. ikke kan ledes fra et
byområde til et naturområde. Større dele af Furesø Kommune er Natura 2000 område, som
administrativt har en meget lille tolerance for potentiel negativ påvirkning, se Figur 3-1.
3.1 Kortlægning af førstkommende grundvandsspejl
En af de parametre, som vurderes at være en af de mest begrænsende for nedsivning af
regnvand er dybden til det førstkommende grundvandsspejl. Begrebet ”det førstkommende
grundvandsspejl” defineres ved det første grundvandsspejl, som man observerer, set fra terræn,
når der bores eller graves. Det er typisk, det område, hvor jorden er helt vandmættet og alle
porerum i jorden er fyldt op med vand. Det kan forekomme både i lerlag eller i et decideret øvre
sand/grus-magasin med gode muligheder for både vertikal og horisontal vandbevægelse eller i
det primære kalkmagasin, hvor der også forekommer både vertikal og horisontal vandbevægelse.
Dette grundvandsspejl vil nogle gange ligge tæt på terræn og kan andre gange ligge forholdsvis
dybt. Dette grundvandsspejl er vurderet på baggrund af model med inddragelse af pejlinger,
naturdata, historiske kort, digital højdemodel og indberetninger om vand ved terræn i hele
kommunen. Digital højdemodel indgår i datagrundlaget i forskellig detalje. I de hydrologiske
modeller er anvendt en terrænmodel i det grid, som modellen er opstillet i, som enten er 100*100
m eller 50*50 m. Ved vurdering og justering det førstkommende grundvandsspejl er kurver fra
den digitale højdemodel fra FOT anvendt, som findes med 1 m ækvidistance.
I første skridt er resultater fra FEAR-modellen og Gladsaxemodellen samlet og modelresultatet for
det førstkommende grundvandsspejl er justeret i forhold til målte pejleresultater. Omfanget af
pejlinger, som er indgået, er vist på Figur 3-2. I områder, hvor der kun er et pejleresultat, og der
er en større afvigelse mellem pejling og modelresultatet, er pejlingen vurderet mere grundigt
f.eks. filtersætning, geologi og tidspunktet for pejlingen. F.eks. vil en enkeltstående pejling i ler
vægte mindre end en pejling i sand, da variationen i grundvandsspejl i lerlag kan være betydelig
og meget årstidsafhængig, mens variationen i grundvandsspejlet for sandmagasiner er knap så
stor. I områder med mange pejleresultater er pejlinger vægtet højt ved justering af
grundvandsspejlet. Ved anden gennemgang af området er ”Lave Målebordsblad” benyttet
sammen med indberetninger, våd §3-natur, jordartskortet samt digital terrænmodel (primært
højdekurver). Justeringer af grundvandsspejlet er foretaget, så våd natur, har et grundvandsspejl
i terræn og områder med grundvandspumpning har et grundvandsspejl 1 m u.t., hvilket vurderes
at betyde, at pumpning er nødvendig ved normal kælderdybde. Resultatet er vist på Figur 3-3.
Der er foretaget en klimafremskrivning med begge grundvandsmodeller baseret på IPCC
scenarium 1AB. Der er kørt 50 år ind i fremtiden til år 2070. Differencen mellem det nutidige og
det fremtidige grundvandsspejl er lagt til det tolkede nutidige førstkommende grundvandsspejl.
Resultatet er et gæt på, hvor det førstkommende grundvandsspejl står om 50 år og er vist på
Figur 3-4. Ved sammenligning af de to kort ses det at der er områder, hvor det førstkommende
grundvandsspejl kommer tættere på terræn i forhold til i dag bl.a. i Værløse. Områder, hvor der
ses ændringer i væsentlig grad bør indgå i planlægningen især af eventuelle større projekter med
afkobling af regnvand fra kloak til nedsivning.
.
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Figur 3-1: Overblik over udpeget §3-natur, Natura-2000 habitatnatur og fredninger.
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Figur 3-2: Pejlegrundlag, som er anvendt til justering af det førstkommende grundvandsspejl.
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Figur 3-3: Beliggenheden af det førstkommende grundvandsspejl ved nutidige forhold.
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Figur 3-4: Et gæt på beliggenheden af det førstkommende grundvandsspejl i 2070.
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3.2 Forureninger
Mulighederne for nedsivning kan være begrænset af forekomsten af jord og
grundvandsforureninger, da øget vandgennemstrømning ved nedsivning eller ændringer i det øvre
grundvandsspejl kan forårsage uønsket spredning af en forurening.
På Figur 3-5 er vist hvor V1-kortlagte (mistanke om forurening) og V2-kortlagte (dokumenteret
forurening) findes sammen med fund af miljøfremmede stoffer i grundvandet. I tillæg til de
kortlagte forurenede lokaliteter indgår den tidligere flyvestation Værløse i den sydvestlige del af
kommunen i overblikket over kortlagte forureninger. Den nuværende afværgeoppumpninger
oprensning mv. varetages af Freja Ejendomme A/S.
Dette er en del administrationsgrundlaget ved vurdering af ansøgninger om nedsivning. På kortet
er endvidere vist, hvor der findes aktive afværgeboringer.
Beliggenheden af de kortlagte forureninger indgår ikke i selve GIS-analysen af mulighederne for
nedsivning, som er beskrevet i kapitel 4, da der ikke nødvendigvis er dårligere muligheder, hvis
der findes en forurenet lokalitet. Det vil komme an på typen af forureningen og en konkret
sagsbehandling, der tager stilling til forureningens mobilitet og risiko overfor grundvandet ved
nedsivning i nærheden eller på lokaliteten.
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Figur 3-5: Kortlagte V1- og V2-lokaliteter vist sammen med fund i grundvand af miljøfremmede stoffer.
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3.3

Drikkevandsindvinding og sårbarhed

I Furesø Kommune foretages drikkevandsindvinding fra boringer, som indvinder fra
kalkmagasinet. På Figur 3-6 fremgår princippet for den geologiske opbygning, hvor det grønne lag
viser kalkmagasinet og på Figur 3-7 fremgår placeringen af de aktive indvindingsboringer. På
figuren er vist, hvor der er kortlagt nitratsårbarhed og de udpegede nitratfølsomme
indvindingsområder. I disse områder er grundvandsressourcen særlig sårbar overfor trusler fra
terrænoverfladen. Det kan være en trussel fra jordforureninger eller fra indhold af stoffer i det
regnvand, som ønskes at blive nedsivet, hvor disse forhold skal indgå i vurderingen.
Endvidere er angivet, hvor der er udpeget boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).
Nedsivningstilladelser inden for BNBO er normalt ikke ønsket, men det vil komme an på en
konkret sagsbehandling, hvor oplysninger om typen af det vand, der ønskes nedsivet og
sårbarheden over for kalkmagasinet indgår.
Sårbarheden hænger meget sammen med hvor stor hydrologisk kontakt, der er fra
terrænoverfladen og ned til kalkmagasinet. Hydrologisk kontakt defineres som områder, hvor to
eller flere magasiner ligger lige ovenpå hinanden uden at der er et lerlag i mellem. På Figur 3-6 er
vist en illustration af hydrologisk kontakt. På midten af tværsnittet ses en tydelig kontakt mellem
2 sandmagasiner (Sand 2 og Sand 3). På Figur 3-8 er vist graden af hydrologisk kontakt fra
terrænoverfladen til kalkmagasinet. Jo flere vandstandsende og beskyttende lerlag, der findes
desto mere beskyttet er kalkmagasinet overfor trusler fra terræn. Det ses at områder uden
vandstandsende og beskyttende lerlag i den nordlige del af kommunen falder sammen med
områder med nitratsårbarhed, som også er defineret ud fra tykkelsen af beskyttende lerlag.
Da grundvandsindvindingen har meget stor betydning for, hvor det nuværende grundvandsspejl
ligger kan Figur 3-8 også anvendes til at vurdere, hvor den hurtigste effekt vil være på det
førstkommende grundvandsspejl, hvis der standses en grundvandsindvinding i kalken. Der findes
større områder i den nordlige del af Furesø Kommune i Farum, hvor der kan være en potentiel
stor effekt på det førstkommende grundvandsspejl, hvis en indvinding indstilles.
På Figur 3-6 fremgår også de grundvandstryk (grundvandspotentialer), som vurderes at findes i
kalkmagasinet (mørkeblå linje), i Sand 2 (lyseblå linje) og det førstkommende grundvandsspejl
(grøn linje). På figuren er vist et eksempel på nedadrettet trykgradient mellem Sand 2 og
kalkmagasinet og til højre på snittet fremgår effekt fra grundvandsindvinding i kalken i form af en
sænkning. Når der er nedadrettet gradient, kan vandet nemmere bevæge sig fra det ene magasin
til det næste. I områder med opadrettet gradient vil vandet have mere svært ved at bevæge sig
nedad fra et magasin med lavere tryk til et magasin med højere tryk. Dette betyder dog også at
der er en større beskyttelse af det underliggende magasin fra eventuelle forureningstrusler.
Typisk er områder, hvor de geologiske og gradientmæssige forhold er gode i forhold til
nedsivning, også de områder, som kan være de mest sårbare i forhold til kvalitet af det vand,
som nedsives.
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Figur 3-6: Et eksempel på et geologisk snit fra nord mod syd gennem Furesø Kommune. På figuren er indikeret
navne på de forskellige grundvandsmagasiner, eksempel på gradientforhold og samt eksempel på hydrologisk
kontakt.
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Figur 3-7: Aktive indvindingsboringer, afværgeboringer, boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og nitratsårbarhed.
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Figur 3-8: Mulig hydraulisk/hydrologisk kontakt mellem grundvandsmagasinerne i Furesø Kommune.
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3.4 Andre administrative forhold
Ved planlægning af mulighederne for nedsivning og hvor der evt. kan forventes at blive etableret
større nedsivningsanlæg er der forskellige informationer som kan anvendes.
Større nedsivningsanlæg etableres typisk i forbindelse med byudviklingsområder eller i områder
med boligforeninger, som kan gå sammen om en løsning.
Beliggenheden af grønne områder og hvor der findes dybe kældre er i den sammenhæng vigtig,
da der kan være større risiko for fugtskader på huse ved nedsivning af større mængder regnvand
i områder med mange kældre, mens nedsivning ved eller i større grønne områder normalt
betyder, at afstanden til eventuelle bygninger øges og risikoen for påvirkning af huse (kælder)
mindskes.
På Figur 3-9 fremgår hvor der findes kældre, og hvor de kan være dybere end normal kælder
(mere end 1,25 m u.t.). På figuren er vist placering af grønne arealer, kirkegårde og
boligforeninger.
På kortet er desuden vist områder, hvor der enten har været registreringer af behov for
drænpumning i kældre, eller der er observeret udfordringer med vand i terræn, som ikke
nødvendigvis har noget med højt grundvand at gøre, men også kan skyldes ødelagte rør mv.
Årsagen til disse registreringer er vurderet og, hvor udfordringerne med vand ved terræn
vurderes at skyldes højtliggende grundvand er disse oplysninger anvendt til justering af kortet
over det førstkommende grundvandsspejl, jvf. Figur 3-3.
Det fremgår af kortet at der i nogle områder i både Farum og Værløse findes dybere kældre, som
alt efter typen og evt. dræn kan tåle et øget grundvandstryk. En risikovurdering af dette bør
indgå.
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Figur 3-9: Overblik over, hvor der findes potentielt dybe kældre i kommunen, vist sammen med grønne arealer,
områder med boligforeninger, kirkegårde samt registreringer af vand ved terræn, som enten kan skyldes højt
grundvand eller f.eks. ødelagte rør.
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4.

MULIGHEDER FOR NEDSIVNING AF REGNVAND
For nærmere at kunne vurdere mulighederne for nedsivning af regnvand er der udført en såkaldt
multiparameter GIS-analyse. Ved den udførte GIS-multiparameter-analyse sammenstilles og
vægtes forskellige GIS-lag, som vurderes at have betydning hvor nemt det er at nedsive.
Formålet med analysen er at opdele Furesø kommune i områder, hvor der vurderes at være gode
muligheder for nedsivning af regnvand og andre områder, hvor mulighederne enten er dårlige på
grund af de geologiske forhold eller det kan udgøre en risiko for kældre.
De
1)
2)
3)

4.1

Den primære nøgle – Det nuværende niveau af førstkommende grundvandsspejl
Beliggenheden af det førstkommende grundvandsspejl vurderes at være det mest betydende
forhold til mulighederne for nedsivning og risikoen ved nedsivning. I analysen er
grundvandsspejlet delt op i 4 kategorier på baggrund af de kort, som er vist på Figur 3-3 og Figur
3-4:
•
•
•
•

4.2

parametre, som indgår i analysen er:
Beliggenheden af de førstkommende grundvandsspejl
Geologiske forhold
Hydrogeologiske forhold

0-1 m u.t.: Ingen nedsivning af regnvand – risiko for vand i kældre, dannelse af søer på
jordoverfladen (terræn)
1-2 m u.t.: Uegnet til nedsivning af regnvand – som udgangspunkt gives ikke tilladelser –
risiko for vand i kældre
2-3 m u.t.: Muligheder for nedsivning af regnvand – dog afhængig af nedsivningstest og
afstand til nærliggende kældre
>3 m u.t.: Gode muligheder for nedsivning af regnvand - dog afhængig af nedsivningstest

Geologiske forhold
De geologiske temaer som er anvendt er:
• Udbredelse af Sand 1, hvor laget er tykkere end 1 m, jvf. Figur 4-1.
• Udbredelse af Sand 2, jvf. Figur 4-2
• Den samlede lertykkelse over det førstkommende sandlag, jvf. Figur 4-3.
• Hydrologisk kontakt mellem Sand 1 og Sand 2, jvf. Figur 4-4
Sandlagenes navngivning fremgår af Figur 3-6, hvor Sand 1 er det førstkommende og ofte mere
lokalt afgrænset sandlag og Sand 2 er det regionale store sandmagasin. Det førstkommende
sandlag kan både være Sand 1 og Sand 2 alt efter hvor i Furesø Kommune.

4.3

Hydrogeologiske forhold
De hydrologiske forhold som er anvendt er:
• Tykkelsen af umættet sand (hvis sandlagene ikke allerede er fyldt med vand kan der være
ekstra kapacitet her), jvf. Figur 4-5.
• Gradientforholdene mellem de forskellige grundvandsmagasiner (hvis grundvandstrykket er
opadrettet mellem 2 magasiner vil vandet have sværere ved at nedsive), jvf. Figur 4-6.
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Figur 4-1: Udbredelsen af Sand 1, hvor laget er tykkere end 1 m.
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Figur 4-2: Udbredelsen af Sand 2, hvor laget er tykkere end 1 m.
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Figur 4-3: Samlet tykkelse af ler over det første sandlag.
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Figur 4-4: Den hydrologiske kontakt mellem Sand 1 og Sand 2.
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Figur 4-5: Tykkelsen af umættet sand.
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Figur 4-6: Gradientforhold.
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4.4

Vægtning af de forskellige temaer
De forskellige temaer, som er anvendt til vurdering af mulighederne for nedsivning af regnvand i
Furesø Kommune, er vægtet i forhold til hvor meget hvert tema betyder for
nedsivningsmulighederne.
Mulighederne for nedsivning vurderes generelt at være bedst, hvis der findes et terrænnært
sandlag, der er plads til ekstra vand i sandlaget, gradienten er nedadrettet mellem alle magasiner
og der er hydrologisk kontakt mellem sand 1 og sand 2. Ligeledes vurderes de at være dårligt
egnede, hvis der kun findes ler i de terrænnære lag, der er langt ned til det førstkommende
sandlag og sandlaget er mættet og der er opadrettet gradient mellem magasinerne.
I Tabel 4-1 er vist hvordan vægtningen er valgt i GIS-analysen og hvordan den interne
pointtildeling er valgt. Jo højere pointtal desto bedre muligheder for nedsivning. De vægtninger
som er valgt i nærværende analyse, er sket på baggrund af erfaring fra lignende opgaver i Herlev
Kommune og Gentofte Kommune /7//8/, hvor forskellige vægtninger har været undersøgt og
sensitivitet af ændringer i vægtninger mellem f.eks. betydningen af gradientforhold og lertykkelse
er blevet vurderet.

Lag
Udbredelse Sand 1 - vægtet efter
tykkelse - jo tykkere laget er desto
bedre potentiel kapacitet
Udbredelse af Sand 2 - vægtet efter
tykkelse - jo tykkere laget er desto
bedre potentiel kapacitet

Beskrivelse
>3 m
2 til 3 m
1 til 2 m
>1 m

<1m
<3m
3 til 5 m
5 til 15 m
> 15 m
>5m
Tykkelsen af umættet sand, som kan
3 til 5 m
udnyttes til nedsivning - hvis det er
1 til 3 m
mættet er der ikke mere kapacitet
0 til 1 m
tilbage
Mættede
Alle nedadrettet
Opadrettet fra kalk til Sand 2 samt nedadrettet fra
terræn til Sand 2 og nedadrettet fra terræn til kalk
Gradientforhold - jo mere nedadrettet
Opadrettet fra kalk til terræn og opadrettet fra kalk til
gradient desto bedre muligheder for
Sand 2 samt nedadrettet fra terræn til Sand 2
nedsivning
Opadrettet fra kalk til Sand 2, opadrettet fra Sand 2 til
terræn samt nedadrettet fra terræn til kalk
Alle opadrettet
< 1 m ler
Hydrologisk kontakt mellem Sand 1 og
1
til 3 m ler
Sand 2 - kontakt kan give bedre
muligheder for nedsivning, da Sand 2
er et noget større sandlag i forhold til
> 3 m ler
Sand 1
Lertykkelse over første sandlag - jo
mindre ler over desto bedre
muligheder for at sandlaget kan
udnyttes til nedsivning

Intern
10
8
5

Vægtning
Ekstern (%)
10

2
10
0
10
8
5
0
10
8
5
2
0
10

20

20

8
6

20

4
0
10
5
20
0

Tabel 4-1: Overblik over vægtning mellem temaer og vægtning inden for selve temaet. Jo højere tal, desto bedre
vurderes muligheder for nedsivning at være.
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4.5

Resultat
Alle disse lag er til sidst lagt sammen til en samlet GIS-analyse, som anvendes sammen med den
primære nøgle: dybden til det førstkommende vandspejl. Der hvor grundvandsspejlet står lavere
end 1 m u.t. er vægtningen, vist i Tabel 4-1, version 4, anvendt.
Prioritetsvægtningen vises dermed for 3 kategorier
1. Grundvandsspejl 1-2 m u.t., som er dårligt egnet til nedsivning af regnvand
2. Grundvandsspejl 2-3 m u.t., som er mere eller mindre egnet til nedsivning af regnvand
3. Grundvandsspejl dybere end 3 m u.t., der som udgangspunkt er mest velegnet til nedsivning
af regnvand.
De 3 kategorier for beliggenhed af grundvandsspejl er inddelt i hver deres farvekode; blå farver
hvis det er mere end 3 m u.t., gule farver hvis det er 2 – 3 m u.t. og røde farver hvis det er 1 – 2
m u.t. Dermed kan man se prioritering for hver af de tre kategorier på det samlede kort. Jo mere
mørkeblåt et område er, desto bedre er mulighederne for nedsivning af regnvand. Inden for det
mindre egnede område gælder det, at jo mere mørk den gule farve er, desto bedre vil
mulighederne være her og indenfor de røde områder er betingelserne bedst i de mørkerøde
områder. Dog er de røde områder dårligt egnede pga. grundvandsspejlets beliggenhed selvom
andre forhold kan være gunstige.
I de mørkeblå områder er der gode betingelser for nedsivning af regnvand både mht. til
grundvandsspejl og jordbundsforhold og større faskine-anlæg kan etableres. I de lyseblå områder
er der gode betingelser for nedsivning af regnvand i forhold til beliggenheden af
grundvandsspejlet, men ikke så gode betingelser i forhold til de geologiske forhold. Mindre
mængder bør kunne nedsives, men løsninger med fordampning bør indgå i løsningen.
I de mørkegule områder er der gode betingelser for nedsivning af regnvand, når der ses på de
geologiske forhold men knap så gode, når beliggenheden af grundvandsspejlet medregnes.
Mindre mængder bør kunne nedsives uden problemer, men løsninger med fordampning bør indgå
i løsningen og viden om dybe kældre skal indgå i sagsbehandlingen. Fordampningsløsninger kan
for eksempel være regnbede, grøfter, lavninger, grønne tage eller at vandet anvendes som
sekundavand.
I de grå og røde områder står det førstkommende grundvandsspejl allerede for højt i forhold til
nedsivning af regnvand. I områder uden bygninger kan nedsivning evt. godt ske, da
grundvandsspejlet her evt. godt må stige til op i nærheden af terræn. Dette kræver nærmere
sagsbehandling i forhold til om nedsivning vil kunne påvirke naboområder, hvor der er bygninger
med kældre.
I områder, hvor nedsivning ikke tillades må der ikke bruges løsninger, der indebærer nedsivning.
Her må der kun bruges løsninger som ren fordampning, for eksempel grønne tage eller løsninger
med opsamling og genbrug af regnvand til for eksempel havevanding, toiletskyl og tøjvask.
Resultatet af analysen fremgår af Figur 4-7 som forholdene er i dag og på Figur 4-8, hvor der er
givet et bud på hvordan det kan se ud som resultat af klimaforandringer. Det fremgår at der er
store dele af Farum og Værløse, hvor mulighederne er gode, som forholdene er i dag. Ved
sammenligning af de 2 kort fremgår det også, at der er områder, hvor mulighederne er dårligere i
2070.
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Figur 4-7: Mulighederne for nedsivning ved nuværende forhold.
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Figur 4-8: Et bud på mulighederne for nedsivning i år 2070, hvor forholdene har ændret sig pga.
klimaforandringer.
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5.

FORSLAG TIL RETNINGSLINJER I DE FORSKELLIGE
TYPER AF OMRÅDER
Den primære nøgle til vurdering af mulighederne for nedsivning er som angivet i de tidligere
afsnit dybden til det førstkommende grundvandsspejl. Denne dybde har større eller mindre
usikkerheder og derfor kan der være områder, hvor grundvandsspejlet enten er højere eller
dybere end indikeret på Figur 3-3. Det er dog det bedste bud med den nuværende viden.
For at forenkle sagsbehandlingen og give borgeren i Furesø Kommune et udgangspunkt i forhold
til, om der kan søges om nedsivning på parcelhusmatrikler, er udarbejdet en forenklet udgave af
det mulighedskort, der er vist på Figur 4-7. Dette kort fremgår af Figur 5-1. På kortet er vist 3
zoner med forskellige muligheder.
Som udgangspunkt skal der altid udføres en nedsivningstest og det skal dokumenteres at
grundvandsspejlet ligger dybere end 2 m u.t. for borgere på parcelhus-niveau, som ønsker at
etablere et nedsivningsanlæg til regnvand.
For større nedsivningsanlæg, som dækker flere ejendomme, boligselskaber, klimaveje mv. kræver
det et mere omfattende dokumentationsgrundlag før eventuel tilladelse til nedsivning af regnvand
kan gives. Ved planlægning af større projekter bør herudover skeles til, hvor forholdene kan
komme til at ændre sig ved klimaforandringer og derfor er der på Figur 5-1 også vist områder
hvor klimaændringer har større betydninger og bør indgå i valg af løsninger.
I forhold til Furesø Kommunes og Novafos’ planlægning af fremtidige klimaprojekter er udarbejdet
to supplerende kort, som viser ca., hvor meget af et befæstet areal, som kan afkobles til
nedsivning i et område ved nuværende forhold, jvf. Figur 5-2 og et bud på hvad det kan med
fremtidige forhold, hvor der er klimafremskrevet, jvf. Figur 5-3 . På begge kort er også vist
beliggenheden af kortlagte forurenede lokaliteter, da nogle af de egnede områder indeholder en
del kortlægninger f.eks. i den nordlige del af Farum.
Det fremgår ved sammenligning af Figur 5-2 og Figur 5-3, at der er flere områder, som i
fremtiden kan ikke kan tåle for meget afkobling fra kloak til nedsivning i forhold til i dag. Disse
forhold kan indgå i planlægningen af især større projekter med afkobling af regnvand fra kloak.
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Figur 5-1: Kort som viser det bedste bud på beliggenhed af det førstkommende grundvandsspejl og de
overordnede retningslinjer for nedsivning af regnvand på parcelhus-niveau.
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Figur 5-2: Kort, der viser ca. hvor stor en andel af arealer i kloakoplande, som kan afkobles til nedsivning ved
nuværende forhold. På kortet er også vist hvor der findes kortlagte forurenede lokaliteter, som kan begrænse
mulighederne.
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Figur 5-3: Kort, der viser et bud på hvor stor en andel af arealer i kloakoplande, som kan afkobles til nedsivning
ved fremtidige forhold i 2070 med klimafremskrivninger. På kortet er også vist hvor der findes kortlagte
forurenede lokaliteter, som kan begrænse mulighederne.
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5.1

Kvalitet og grundvandets sårbarhed
Det administrative nedsivningskort forholder sig mest til mulighederne for at nedsive regnvand i
forhold til geologiske forhold og om der er plads til vandet.
I forbindelse med sagsbehandling af ansøgninger om nedsivning er det dog nødvendigt også at
forholde sig til kvaliteten af det vand, der ønskes nedsivet.
Ofte er de områder, som er bedst egnet til nedsivning, også dem som er mest sårbare i forhold til
kvalitet, da vandet nemt kan bevæge sig nedad og evt. true det primære grundvandsmagasin
(kalken, jvf. Figur 3-7). Som det fremgår af Figur 3-7 er den nordlige del af Furesø kommune
meget sårbar og her bør være større krav om rensning af vand, som ønskes nedsivet, hvis det
f.eks. stammer fra veje, parkeringspladser og andre trafikerede pladser. Der bør også være krav
til rensning i forhold til regnvand fra nogle typer tage (kobber, eternit, tagpap mv.).
I de sårbare områder bør også være ekstra opmærksomhed på risikoen for uønsket spredning fra
forurenede lokaliteter. Dvs. der i områder, hvor der planlægges større klimaprojekter bør ske en
vurdering af om påvirkningen af grundvandsspejlet kan give negative effekter på nærliggende
kortlagte forurenede lokaliteter, jvf. Figur 5-2. Dette kan inkludere dokumentation for de
forureningskomponenter, som findes på lokaliteten, om de er mobile, og om der kan være en
risiko overfor grundvandet ved øget nedsivning i området.

5.1.1 Nedsivning af vejvand med indhold af klorid fra vejsalt
Nedsivning af vejvand med indhold af klorid kan true drikkevandsressourcen og derfor bør
sagsbehandling, hvor der er ønske om nedsivning af vejvand, have større fokus på kvalitet af
vandet fremfor projekter, hvor det f.eks. kun drejer sig om regnvand fra tage.
Resultater fra kørsler med Gladsaxemodellen /3/, hvor betydningen af nedsivning af saltholdigt
vejvand er undersøgt med hydrologisk model viser, at koncentrationen vil kunne stige i
grundvandet. Den vil stige hurtigst i områder med stor sårbarhed og herefter i områder med
mellem sårbarhed.
Furesø Kommune foretager glatførebekæmpelse på offentlige kørebaner, pladser, stier og
cykelstier som kan være en kilde til klorid hvis vandet nedsives.
5.2

Krav til dokumentation ved ansøgning om større nedsivningsanlæg
Den mulige påvirkning af miljø og bygninger ved nedsivning vurderes at værre større, når
anlægget skal håndtere mere regnvand end fra en normal parcel. Som tidligere nævnt vurderes
beliggenheden af det førstkommende grundvandsspejl at være den primære begrænsning.
Sekundært vurderes det også, at påvirkning af Natura 2000 Habitatområder ved nedsivning ikke
må ske.

5.2.1 Zoner for grundvandsstand ved større nedsivningsanlæg/klimasikringsprojekter
Da beliggenheden af det førstkommende grundvandsspejl ikke alle steder er lige sikker på det
nuværende vidensniveau, er det et af de første punkter, som bør afklares for at kunne vurdere og
planlægge mulige større nedsivningsanlæg/klimasikringsprojekter. Alt efter vidensniveauet mht.
de geologiske forhold kan der også udføres fladedækkende geofysik med metoder, der er egnede
til tolkning af den terrænnære geologi og i nogle tilfælde også grundvandsspejl. Dette kan nemt
foretages i grønne områder.

Doc ID 1100035147-1535673067-2

36/38

Rambøll - Muligheder for nedsivning af regnvand

Nedsivningsevnen skal vurderes på baggrund af geologi, geoteknik og grundvandsforhold det
sted, hvor en nedsivning er påtænkt. Vurderingen skal desuden foretages i den dybde, hvorfra
nedsivningen sker (underkant af faskine, regnbed, bund af infiltrationsboring osv.). Den mest
begrænsende parameter for nedsivning er, hvor højt grundvandsspejlet står, og hvor meget det
varierer hen over året.
5.2.2 Andre krav til dokumentation
• Ved større projekter skal geologien beskrives ved de centrale nedsivningsarealer. Det kan ske
ved boringer, geofysiske undersøgelser eller tilsvarende.
• Ved større anlæg skal der redegøres for, at anlægget ikke giver anledning til sætningsskader,
øget risiko for oversvømmelse, eller gener i øvrigt på nabogrunde.
• Ansøger skal beskrive eller redegøre for, hvor vandet løber hen i en skybrudssituation, dvs.
når nedsivningsanlægget må forventes at være fuld af vand.
5.2.3 Ændringer i grundvandsspejlets beliggenhed i forhold til kortlagte forurenede
lokaliteter
I områder, hvor der søges om nedsivning, som ligger tæt på forurenede lokaliteter som er
kortlagt med klorerede opløsningsmidler, BTEXN eller andre mobile forureningskomponenter, bør
der ved større anlæg sættes krav om at det vurderes om der vil ske en påvirkning af disse
forureninger.
5.3

Anbefalinger
Flere kommuner har udarbejdet et sæt retningslinjer, bl.a. Gladsaxe og Frederiksberg, for hvad
der skal være med i ansøgningen ved forskellige typer af nedsivning og hvordan sagerne skal
behandles.
Kategorierne kunne være opdelt som følger:
1. Nedsivning af vejvand
2. Nedsivning fra P-pladser og interne køreveje (typisk boligforeninger)
3. Nedsivning af tagvand
Det anbefales at Furesø Kommune også udarbejder et sæt retningslinjer.
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