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1. Baggrund 

Det er planlagt at udføre LAR-løsninger, i form af nedsivning, på området ved Frederiksborg-

vej 4, Ølstykke. 

 

I den forbindelse har Jord Miljø A/S udført nedsivningstests i 7 udgravninger på ejendommen, 

for at estimere den hydrauliske ledningsevne, K (m/s), af jorden i forskellige dybder.  

 

En lille del af ejendommen er V2 kortlagt på baggrund af olieforurening af jorden omkring 

en nedgravet olietank. Den resterende del af ejendommen ligger udenfor områdeklassifice-

ringen derudover ligger ejendommen indenfor et område med drikkevandsinteresser. 

 

 

2. Geologi og nedsivningstests 

På ejendommen er der i november 2020 udført 7 udgravninger til udførelse af nedsivningstest. 

Udgravningerne er benævnt N1-N7, deres placering fremgår af situationsplanen vedlagt i bi-

lag 1. 

 

Ved udgravningen til nedsivningstestene blev der observeret muld i toppen af udgravningerne 

N1-N5 og herunder ler. I udgaverne N6 og N7 var der muld i toppen og herunder sandede 

aflejringer. Hvor der er ler aflejringer forventes dårligere nedsivningsevne/lavere hydraulisk 

ledningsevne i forhold til hvor der er sandede aflejringer. 

 

 

3. Nedsivningstests 

Der er i nærværende undersøgelse udført nedsivningstest nær terræn. Nedsivningstestene er 

udført for at estimere den hydrauliske ledningsevne, K (m/s). Den hydrauliske ledningsevne 

er en parameter der viser, hvor let vand bevæger sig i sedimenterne.   

 

Der er den 27. november 2020 udførtes der 7 prøvegravninger i terræn til udførelse af nedsiv-

ningstests. Testene er udført i henhold til /1/.  

 

Prøvehullerne er udgravet til ca.0,5-1 m u.t. hvorefter testene er udført, i en ca. 0,25 m × 0,25 

m og 0,3 m stor udgravning. I bunden af hullet er der lagt ca. 5 cm grus. Inden selve nedsiv-

ningstesten er udført, er jorden i prøvehullet blevet vandmættet, hvor hullet er holdt fyldt med  
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vand i minimum 30 minutter. 

 

Derefter fyldes vand i hullet, så det står mindst 20 cm over gruslaget. Figur 3.1 herunder viser 

en principskitse af, hvorledes prøvehullet ser ud. 

 

 
Figur 3.1. Principskitse af prøvehul til udførelse af nedsivningstest /1/. 

 

 

Når synkehastigheden var næsten ens ved 2 målinger udført efter hinanden, blev nedsivnings-

testen gennemført.  

 

Prøvehullet blev fyldt med vand og der blev lagt en retteskinne over hullet. Herfra blev der 

målt nedstik til vandoverfladen.  

 

Eksempler på udgravninger til nedsivningstestene er vist i figur 3.2 

 

Figur 3.2. Fotos af eksempler på udgravninger til nedsivningstests ved Frederiksborgvej 4 

 

Der blev udført 7 målinger i prøvegravningerne. Sænkningen af vandspejlet blev målt ved 

begyndelsen af testen og hver 5 min. Testen er afsluttet efter 20 min. I tabel 3.1 fremgår af de 

enkelte målinger der er notet i løbet af testen.  
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Vandets synkehastighed i udgravningerne er lig jordens nedsivningsevne. Dette bestemmes 

ved at måle, hvor meget vandet synker i et bestemt tidsrum, hvilket her er total 1200 sek. Den 

estimerede gennemsnitlige hydrauliske ledningsevne, K (m/s), for de 7 udgravninger fremgår 

af tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Pejlinger af nedsivningstests, samt den gennemsnitlige estimeret hydrauliske 

ledningsevne (K) (m/s) for de 7 nedsivningstest i udgravninger.  

 

Test nr.  Vandmætning Tid Varighed af nedsivning Dybde af vandspejl  Nedsivningsevne Gennemsnitlige K 

  (min) (min) (sek ) (mut.) (m/s) (m/s) 

N1 30 

0  - 0,652 - 

2,5E-06 

5 300 0,653 3,3333E-06 

10 300 0,654 3,3333E-06 

15 300 0,654 0 

20 300 0,655 3,3333E-06 

N2 30 

0  - 0,547 - 

5,83E-06 

5 300 0,550 0,00001 

10 300 0,552 6,6667E-06 

15 300 0,553 3,3333E-06 

20 300 0,554 3,3333E-06 

N3 30 

0  - 0,663 - 

1,67E-06 

5 300 0,663 0 

10 300 0,663 0 

15 300 0,664 3,3333E-06 

20 300 0,665 3,3333E-06 

N4 30 

0  - 0,752 - 

8,33E-07 

5 300 0,752 0 

10 300 0,752 0 

15 300 0,753 3,3333E-06 

20 300 0,753 0 

N5 30 

0  - 0,512 - 

2,5E-06 

5 300 0,512 0 

10 300 0,513 3,3333E-06 

15 300 0,514 3,3333E-06 

20 300 0,515 3,3333E-06 

N6 30 

0  - 1,061 -  

1E-04 

5 300 1,098 0,00012333 

10 300 1,182 0,00028 

15 300 1,206 8E-05 

20 300 1,218 0,00004 

N7 30 

0 -  1,020   

6,5E-05 

5 300 1,047 9E-05 

10 300 1,066 6,3333E-05 

15 300 1,083 5,6667E-05 

20 300 1,098 5E-05 
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I tabel 3.1 fremgår det, at den højeste hydrauliske ledningsevne er påvist i N6, og den laveste 

i udgravningen N4.  

3.1 Sammenfatning for nedsivning 

Ifølge retningslinjerne for jordens egnethed til nedsivning af overfladevand er det ideelle in-

terval for K-værdien mellem 5·10-6 m/s og 5·10-3 m/s /2/. Som det fremgår af tabel 3.1 ligger 

3 ud af 7 målinger indenfor dette interval. Måling i udgravning N1, N3, N4 og N5, ligger 

under de anbefalede retningslinjer.  

 

Det vurderes således, at området omkring N1, N3, N4 og N5 som udgangspunkt er uegnet til 

nedsivning omkring 0,7 m u.t.   

 

Den hydrauliske ledningsevne målt i N2, N6  og N7 er indenfor den anbefalede hydrauliske 

ledningsevne for faskiner /2/, dog stadig i den lave ende. Det vurderes således, at jorden på 

ejendommen ikke alle steder er egnet til nedsivning.  

 

3.2 Faskiner 

Faskiner skal dimensioneres ved at anvende regnearket ”Opdateret LAR-dimensioneringsreg-

neark 2015” som hentes på www.laridanmark.dk /3/. Til dimensionering af faskinen kræves 

specifikke data om det befæstede areal, som leder vand til faskinen, samt regn data. Det an-

befales at anvende den laveste beregnede K-værdi for at være konservativ. Den pågældende 

kommunes retningslinjer for hvilken sikkerhedsfaktor og gentagelsesperiode, der skal dimen-

sioneres efter, skal anvendes. 
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5. Bilag 

Bilag 1. Situationsplan med boringer 

 

http://www.laridanmark.dk/dimensionering-af-lar-anlaeg/31582


Bilag 1 
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