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1. INDLEDNING 

Nærværende rapport omfatter afrapporteringen af en undersøgelse af en grund beliggende ved 

Kong Svends Park, Smørum. 

 

Grunden er udlagt til kommende boligområde, og der ønskes en undersøgelse af de hydrogeolo-

giske forhold, herunder håndtering af regnvand og terrænnært grundvand, samt de overordnede 

geotekniske forhold. Sidstnævnte er afrapporteret separat i /1/, mens denne rapport alene om-

handler forundersøgelser ifm. de hydrogeologiske forhold. 

 

Undersøgelserne her omfatter: 

• Indledende screening med den geofysiske metode DualEM 

• 7 geotekniske boringer til 4 m u.t.  

• Pejling af grundvandsspejl i alle boringer 

• Udførsel af slugtests i 1 boring 

• Udførsel af 6 infiltrationstests 

 

Boringerne er benævnt B1 til B7. 

 

Et lokaliseringskort med placeringen af DualEM data sammen med de udførte boringer og nedsiv-

ningstests er vist på Figur 1 samt i Bilag 1. 
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Figur 1 Lokaliseringskort med DualEM data/modeller, boringer og nedsivningstests. 
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Et udsnit af den digitale højdemodel er vist på Figur 2. Terrænet i og omkring området skråner 

generelt fra sydøst (højest) mod nordvest (lavest). Indenfor selve området ses det højeste ter-

ræn i den sydlige del af området, hvor terrænet ligger omkring kote 39 m. I den nordvestligste 

del af området falder terrænet til omkring kote 9 m. 

 

 

Figur 2 Udsnit fra den digitale højdemodel fra kortforsyningen.dk. 

  



 

Udstykning af boligområde, Kong Svends Park, Smørum. Hydrogeologiske Forundersøgelser 

 

 

 

 
 
 

6 

 

Jordartskortet fra GEUS er vist på Figur 3. Jordartskortet er baseret på spydkartering i perioden 

1888 til 2015 og viser aflejringerne truffet 1 m u.t. Kortet anvendes ofte til at give en indikation 

af aflejringerne i et givet område, men er behæftet med en vis usikkerhed, da f.eks. terrænover-

fladen efterfølgende kan være ændret ved afgravning, dybdepløjning mv. samtidigt med at op-

løsningen og kvaliteten er svingende. 

 

Som det ses på Figur 3 er der i området hovedsageligt truffet glacialt moræneler, samt mindre 

forekomster af ferskvandsaflejringer øst og nord for området.  

 

 

Figur 3 Jordartskortet fra GEUS 1:25.000. 
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Det høje målebordsblad fra perioden 1842 - 1899 er vist på Figur 4. Det ses, at området på tids-

punktet henlå som landbrugsjord. Der ses vådområder øst og nord for området, hvilket stemmer 

overens med jordartskortet.  

 

 

Figur 4 Højt målebordsblad fra perioden 1842 – 1899. 
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2. DUALEM OG BORINGER 

For at belyse mulighederne for lokal nedsivning af regnvand er der lavet en indledende screening 

af hele området med den geofysiske metode DualEM, hvormed der opnås information om jordla-

gene ned til maksimalt ca. 5 til 10 m u.t. DualEM metoden er yderligere beskrevet i Appendiks 1. 

 

Baseret på resultaterne af screeningen er der strategisk placeret syv boringer. Placeringen af 

boringerne er foretaget under hensyntagen til de, i DualEM kortlægningen, belyste modstands-

forhold, dels hvor geoscreeningen indikerer mulighed for sandede eller tørre aflejringer og dels, 

hvor geoscreeningen indikerer, at der kan være interessante områder i geoteknisk øjemed. 

 

Ledningsoplysninger fra LedningsEjerRegistret er indhentet og anvendt inden placeringen af bo-

ringerne. 

 

Resultaterne fra DualEM kortlægningen beskrives i afsnit 2.1, hvor de i et vist omfang sættes i 

relation til boringerne, der beskrives i afsnit 2.2. 

 

2.1 Resultater fra DualEM kortlægningen 

I det konkrete projekt er data indsamlet langs linjer med en tilsigtet afstand på 3 m, ligesom 

data er udtaget pr. 3 m langs linjerne, svarende til ca. 35 km data eller 11.800 geofysiske mo-

deller fordelt ud over området. I enkelte mindre områder har det ikke været muligt at indsamle 

data, bl.a. et skovområde i den sydlige del samt et mindre område umiddelbart nord for skoven, 

hvor der lå hestemøg. 

 

Enkelte data er blevet fjernet grundet forstyrrelser fra f.eks. begravede kabler og rørledninger, 

men som det fremgår af Figur 1 og Bilag 1, er der kun frasorteret data i meget begrænset om-

fang.  

 

Resultaterne fra DualEM kortlægningen er præsenteret i Bilag 2, i form af middelmodstandskort i 

dybdeintervaller af 0,5 m fra terræn til 3 m u.t. samt i intervaller af 1 m fra 3 m u.t. til 5 m u.t. 

Resultaterne er vist i mindre skala på Figur 5 og Figur 6. 

 

For hver model er der beregnet en indtrængningsdybde (DOI), der angiver et mål for den mak-

simale dybde, som tolkningen kan anvendes i, før data bliver for usikre. Præsentationen af den 

beregnede middelmodstand er afblændet ved DOI for hver model, hvorfor antallet af datapunkter 

aftager nedadtil. Da modstanden i området er relativt lavt ses dette ses tydeligt allerede fra dyb-

deinterval 4,0 til 5,0 m u.t., Bilag 2.8, hvorfor dette er det sidste dybdeinterval, der er inkluderet 

i præsentationerne. 

 

Den beregnede middelmodstand er præsenteret i stor størrelse i Bilag 2 samt på oversigtsfigurer 

på Figur 5 og Figur 6. Middelmodstanden er præsenteret som punkttema, og der er derfor ikke 

foretaget nogen form for interpolation af de beregnede værdier. 

 

Som det fremgår af Figur 5 og Bilag 2.1, findes der meget varierende, men generelt høje mod-

stande ned til ca. 1 m u.t. Modstanden, der overvejende er over 80 ohmm og i mange tilfælde 

over 200 ohmm, svarer til muld og/eller andre aflejringer, der befinder sig over grundvandsspej-

let, og dermed er ”tørre”. Boringerne viser generelt et øvre muldlag med en tykkelse på 20-30 

cm (dog markant tykkere i B1, mens B5 er beskrevet med fyld i toppen). Under dette findes der i 

boringerne B2, B3, B4 og B6 moræneler, mens der i B7 træffes morænesand. Det er ikke muligt 

at lave en sikker nedre afgrænsning af muldlaget baseret på DualEM tolkningerne. 

 

Enkelte mindre områder fremstår dog med markant lavere modstand, hvilket erfaringsmæssigt 

kan være et tegn på, at der f.eks. findes sætningsgivende aflejringer. Boringen B3 er placeret i et 
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af disse områder, og viser lerholdigt muld og moræneler i den øverste meter af lagserien. Der er 

dermed ikke truffet sætningsgivende aflejringer i boringen. 

 

Modstanden falder en smule fra det øverste dybdeinterval, terræn til 0,5 m u.t., og til intervallet 

herunder, 0,5 til 1,0 m u.t., hvilket er en tendens der fortsætter i de efterfølgende dybdeinterval-

ler. F.eks. er skiftet omkring dybdeinterval 1,0 til 1,5 m u.t. (Bilag 2.3) meget markant, og der 

ses her et interval, der overvejende fremstår med relativt lave modstande (30 til 50 ohmm), 

svarende til mere lerede aflejringer. I dette interval, og i intervallet herunder (1,5 til 2,0 m u.t., 

Bilag 2.4) ses der dog fortsat enkelte områder af varierende størrelse med højere modstande, 

hvilket kan indikere, at aflejringerne her er mere grovkornede og/eller er mere tørre end i resten 

af området. Boringerne B1, B4, B5, B6 og B7 er placeret i disse områder med højere modstande, 

mens boringen B2 er placeret i et område, hvor modstanden er lavere, dels for at få en boring 

langs den vestlige rand af området, og dels for at verificere, hvilke aflejringer modstandsforhol-

dene afspejler. En gennemgang af boringerne findes i afsnit 2.2, men overordnet bekræfter disse 

den umiddelbare tolkning af DualEM, og der ses således sandlag i alle de beskrevne boringer. 

 

 

 

Figur 5 Middelmodstand i dybdeintervaller af 0,5 m fra 0 til 2 m u.t. 

 

Intervallerne fra 2,0 til 5,0 m u.t. ses på Figur 6 og Bilag 2.5 til Bilag 2.8. Mens det øverste af 

disse, dybdeinterval 2,0 til 2,5 m u.t. (Bilag 2.5) ligner de overliggende, sker der et skift mod 
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generelt højere modstande omkring dybdeintervallet 2,5 til 3,0 m u.t. (Bilag 2.6). Fra dette in-

terval er det tydeligt, at modstanden stiger en smule, hvilket kan indikere, at man her generelt 

finder lidt mere grovkornede aflejringer. Den umiddelbare tolkning af modstandsforholdene vil 

dog være, at der fortrinsvist er tale om lerede aflejringer, om end der ses enkelte områder, hvor 

modstanden er så høj (omkring 80 til 100 ohmm eller derover), at der kan være tale om decide-

ret sandede aflejringer.  

 

Det ses samtidigt, at flere af de geofysiske data i intervallet 3,0-4,0 m u.t. har nået metodens 

maksimale indtrængningsdybde (repræsenteret ved DOI beregningen), hvorfor der indgår færre 

modeller i tematiseringen af de målte modstande. I det sidst præsenterede dybdeinterval, 4,0 til 

5,0 m u.t., Bilag 2.8, er der således ret få data til rådighed, da indtrængningsdybden her gene-

relt er nået. Den relativt lave indtrængningsdybde i området vurderes, at være en effekt af de 

lerede aflejringer. 

 

 

 

Figur 6 Middelmodstand i dybdeintervaller af 0,5 m fra 2 til 3 m u.t. samt i intervaller af 1 m fra 3 til 5 m 
u.t. 

 

2.2 Litologisk beskrivelse af boringerne 

Der er i området placeret 7 geotekniske boringer med en boredybde på 4 m, alle med litologisk 

beskrivelse samt pejling af grundvandsstand (se afsnit 3.1). I alle boringer er der derudover be-

skrevet geotekniske parametre, hvormed boringerne sammen med DualEM målingerne kan indgå 



 

Udstykning af boligområde, Kong Svends Park, Smørum. Hydrogeologiske Forundersøgelser 

 

 

 

 
 
 

11 

 

som en geoteknisk placeringsundersøgelse. Samtidigt anvendes de geotekniske boringer som 

datagrundlag for nærværende undersøgelse. 

 

Boringerne er udført af Geoboringer d. 20 og 21 september 2018. Boringerne er benævnt B1 til 

B7 og alle boringer er indmålt med DGPS. 

 

Placeringen af de 7 lokaliteter, hvor der er udført boringer, fremgår af Figur 1 samt af Bilag 1, 

mens boreprofiler er vedlagt i nærværende rapport som Bilag 4.  

 

Ift. den litologiske beskrivelse bør det nævnes, at boreprøverne i den øverste ca. 1 m var udtør-

ret i ekstrem grad. Dette gav bl.a. anledning til, at de smuldrede, og oprindeligt blev bedømt 

som sandede ifm. borearbejdet. Idet der blev tilsat vand til dem under prøvebedømmelsen i 

Rambølls jordlaboratorium, blev det dog konstateret, at der ofte var tale om meget tørre, lerede 

aflejringer. Dette vurderes i øvrigt at kunne afspejles i det forholdsvist markante modstandsskift 

imod lavere modstande, der som nævnt i afsnit 2.1 ses i DualEM-kortlægningen. 

 

Følgende er en kort litologisk beskrivelse af hver enkelt boring. 

 

Boring B1, Bilag 4.1: 

Boringen er beskrevet ved et lag af lerfyld til ca. 1,4 m u.t. Herunder findes et lerlag, der delvist 

beskrives som stærkt siltet, sandet og svagt gruset og nederst stærkt sandet og siltet til ca. 2,7 

m u.t. Herunder, og til bund af boringen i 4 m dybde, er der truffet mellem- til grovkornet moræ-

nesand, beskrevet som svagt leret samt siltet og gruset. 

 

Boring B2, Bilag 4.2: 

Boringen er beskrevet ved et sandet muldlag til ca. 0,3 m u.t. Herunder findes generelt ret fed til 

siltet moræneler til bund af boring, dog gennembrudt af et tyndt morænesandlag, der er beskre-

vet som groft og stærkt gruset, fra ca. 1,6 til 2,2 m u.t.  

 

Boring B3, Bilag 4.3: 

Boringen er beskrevet ved et leret muldlag til ca. 0,3 m u.t., hvorunder der træffes moræneler til 

bund af boringen i 4 m dybde.  

 

Boring B4, Bilag 4.4: 

Boringen er beskrevet ved et sandet muldlag til ca. 0,3 m u.t. Herunder findes generelt ret fed til 

siltet moræneler til bund af boring, dog gennembrudt af et tyndt morænesandlag, der er beskre-

vet som fint til mellem, fra ca. 2,1 til 3,1 m u.t.  

 

Boring B5, Bilag 4.4: 

Boringen er beskrevet ved et lag af lerfyld (evt. muld?) til ca. 2,4 m u.t. Herunder findes et ler-

lag, der delvist beskrives som stærkt siltet, sandet og svagt gruset og nederst sandet og siltet til 

bund af boringen i 4 m dybde. 

 

Boring B6, Bilag 4.4: 

Boringen er beskrevet ved et leret muldlag til ca. 0,3 m u.t., hvorunder der træffes svagt gruset 

moræneler til ca. 2,1 m u.t. Herunder, og til bund af boringen i 4 m dybde, er der truffet fint 

smeltevandssand. 

 

Boring B7, Bilag 4.4: 

Boringen er beskrevet ved et leret muldlag til ca. 0,2 m u.t. Herunder skiftende korte lag af fin til 

mellem morænesand, stærkt gruset og sandet moræneler og mellemkornet smeltevandssand. 

Det nederste lag i boringen, består af stærkt siltet og gruset moræneler fra ca. 3,3 til 4 m u.t. 
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2.3 Overordnet geologisk tolkning 

Området vurderes altovervejende at være domineret af moræneaflejringer, fortrinsvist i form af 

moræneler. Der ses dog enkelte mere sandede indslag, både i form af mere sandede moræneaf-

lejringer (morænesand, som f.eks. ses i B1 og B4), men også i form af deciderede sandaflejrin-

ger (f.eks. sand, sandsynligvis smeltevandssand, som ses i B6 og B7). De sandede aflejringer 

afspejles flere steder som isolerede områder høje modstande i DualEM tolkningerne. 

 

Derudover er der tegn på menneskelig aktivitet ned til ca. 2 m u.t. omkring B5, hvilket i DualEM 

tolkningerne afspejles i et afgrænset område med høje modstande, mens der rundt omkring det-

te må forventes lerede aflejringer. 

 

Muldlaget i boringerne er generelt omkring 20-30 cm. Tykt, dog med muld ned til ca. 1,5 m u.t. i 

B1, ligesom der som før nævnt findes fyld i terræn i B5. Muldlaget fremstår med meget høj mod-

stand i DualEM tolkningerne, og det er ikke muligt at lave en sikker nedre afgrænsning af dette 

baseret på DualEM tolkningerne. 

 

En visuel geologisk tolkning området omkring 2 m u.t. ses i Figur 7. Det må dog understreges, at 

der er tale om en subjektiv tolkning af området baseret på DualEM og boringer. Tolkningen kan 

sammenfattes som: 

• Størstedelen af området, de ”grønlige farver”, fremstår med lerede aflejringer 

• Isolerede sandede aflejringer ses med ”orange-røde farver” omkring B1, B4, B6 og B7 

• Et mindre sandlag i B2 opløses ikke i DualEM tolkningen 

• Fyld/muld fundet i B5 fremstår med orange farver 

• Mindre områder med gullige mod orange områder er meget usikre tolkninger, men base-

ret på modstanden vurderes de ikke at være deciderede sandlag, men evt. sandet mo-

ræneler. 

 

 

 

Figur 7 Overordnet geologisk tolkning af området i ca. 2 m dybde. 
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3. HYDROLOGISKE PARAMETRE 

De hydrologiske parametre er beskrevet med baggrund i pejlinger af boringerne, nedsivnings-

tests i gravet hul, slugtests samt sigteanalyser.  

 

3.1 Pejlinger 

I alle boringerne er der etableret et Ø63 mm pejlerør, og der er udført pejlinger d. 27. september 

2018. Alle boringer, på nær B1 og B3, viste sig at være tørre på pejletidspunktet, hvorfor vand-

spejlet her må findes minimum 4 m u.t. I boringen B1 blev vandspejlet pejlet til 3,08 m u.t., 

mens der for boringen B3 blev pejlet et vandspejl ca. 3,96 m under terræn (svarende til 2 cm 

vand i boringen). Stamdata, inkl. informationer om pejlingerne, findes i Tabel 1. 

 

Boring XUTM33 YUTM33 
Terrænkote 

[m o.h.] 

Pejling 

[m o.h.] 

Pejling 

[m u.t.] 

B1 329787 6181356 37,49 34,42 3,08 

B2 329739 6181476 35,12   

B3 329935 6181506 35,64 31,68 3,96 

B4 329755 6181622 18,58   

B5 329859 6181615 26,94   

B6 329956 6181660 26,38   

B7 329881 6181738 20,31   

Tabel 1 Stamdata for de 7 udførte boringer. Boringerne er afsat i koordinatsystem EUREF89 UTM33. 

 

Det bør bemærkes, at pejlingen i boringen B3 vurderes at være behæftet med en vis usikkerhed, 

da der kan være tale om overfladevand, der er løbet ned i boringen, og som eventuelt har mulig-

hed for at samles i bunden af denne, idet filtret ofte ikke har slidser i de nederste få centimeter. 

 

Det bør ydermere bemærkes, at det er en smule usædvanligt, at den eneste boring (B1), hvor 

der er pejlet et sikkert vandspejl samtidigt er den boring, der ligger højest i terrænet. Boringen 

B4 viser intet vandspejl inden for de 4 m, som borestammen er dyb, selvom denne ligger næsten 

20 m lavere i terrænet og samtidigt relativt tæt på et vandløb. 

 

3.2 Nedsivningstest 

Ifm. undersøgelsen er der foretaget 6 nedsivningstests i huller på 60 cm dybde, jf. /2/ (”beskre-

vet som metode 2”). Dermed må der forventes at være både en vertikal og en horisontal hydrau-

lisk komponent i nedsivningen. 

 

Nedsivningstestene er foretaget under pløjelaget (0,15-0,5 m u.t.), i de mere uforstyrrede jord-

lag, hvor muligt, da dette vurderes at reflektere nedsivningen bedst. Testene er placeret ud fra 

resultaterne af DualEM kortlægningen, og kan ses på Figur 8. 

 

På testlokaliteterne blev der hovedsageligt observeret leret materiale med mange gravegange.   

  

For hver nedsivningstest er der lavet en beregning af nedsivningshastigheden i m/s, baseret på 

den samlede sænkning over tid.  
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De beregnede hydrauliske ledningsevner er angivet i Tabel 2, hvor de også er relateret til en 

forventet geologi baseret på nærliggende boringer samt DualEM. 

 

Lokalitet Vurderet geologi Middel K-værdi [m/s] 

N01 Muld, leret 6,67E-05 

N02 Moræneler 4,17E-05 

N03 Moræneler 7,08E-05 

N04 Fyld (muld?) 1,00E-04 

N05 Moræneler 4,50E-05 

N06 Morænesand/ Moræneler 5,00E-05 

Tabel 2 Beregnede K-værdier for de 6 udførte nedsivningstests. 

 

3.3 Slugtests 

I forbindelse med projektet, blev der planlagt slugtest i 4 af de geotekniske boringer. Da der kun 

er fundet et væsentligt vandspejl i én af boringerne, B1, var det dog kun muligt at udføre slug-

test i denne boring. For at få flere informationer omkring de hydrauliske parametre i den dybere 

del af lagserien, blev det derfor valgt at lave sigteanalyser i de to boringer, hvor dette var muligt, 

og derigennem bestemme hydrauliske ledningsevner på disse lokaliteter (se afsnit 3.4). 

 

Slugtesten i boringen B1 blev udført ved at udføre 2 Fallinghead-tests. Til tolkning af resultaterne 

er benyttet en forsimplet udgave af Hvorslev /3//4/, hvor hydraulisk ledningsevne (K) beregnes 

ved følgende formel:  

 

𝐾 =  
𝑟2 ∙ ln (

𝐿
𝑅

)

2 ∙ 𝐿 ∙ 𝑇0
 , 𝑓𝑜𝑟

𝐿

𝑅
> 8 

 

K = hydraulisk ledningsevne (m/s) T0 = Tid ved H-h/H-H0 = 0,37 

r = filter radius H = max vandspejlskote målt ved test 

L = filter længde  H0 = ro vandspejl før test. 

R = borehuls radius h = vandspejlskote ved t > 0 

 

Til beregning af hydrauliske ledningsevner i boringen B1, er der anvendt den effektive filterlæng-

de (vandmættet filterlængde), da denne forventes at give de mest retvisende resultater. Resulta-

terne af beregningen ses i Tabel 3. 

 

Når hele filterlængden ikke er vandmættet, er der risiko for at overvurdere den hydrauliske led-

ningsevne, da den hævede vandsøjle, vil trænge ind i den umættede zone. Værdierne vurderes 

dog stadig at kunne give indikation af ledningsevnen i boringen, og kan derfor benyttes med 

forbehold. 

 

Boring Test L 

L 

Effektiv 

filterlængde 
(m) 

r (m) R (m) L/R t37 (s) 
K hvorslev  

(m/s) 

Gennemsnit 
K (m/s) 

B1 FHT1 2 0,84 0,0315 0,075 11,2 246 5,8E-06 5,24E-06 
 

B1 FHT2 2 0,84 0,0315 0,075 11,2 302 4,7E-06 

Tabel 3 Resultater fra slugtest i boringen B1. 
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3.4 Sigteanalyser 

Der er udført sigteanalyser i de to boringer, B6 og B7, hvor det blev vurderet, at der fandtes 

relevante boreprøver med et tilstrækkeligt lavt lerindhold til, at der kan beregnes en hydraulisk 

ledningsevne. 

 

Sigteanalyserne blev udført på Rambølls jordlaboratorium og resultaterne fra disse ses i Bilag 5, 

ligesom de sammenfattes i Tabel 4 og indgår i den sammenfattende figur omkring de hydrauliske 

parametre, Figur 8. 

 

Boring XUTM33 YUTM33 
Prøve-

nummer 

K-værdi 

[m/s] 

B6 329956 6181660 6 7,9E-5 

B7 329881 6181738 4 4,4E-5 

Tabel 4 Resultater fra sigteanalyserne. 

 

3.5 Sammenfatning af hydrologiske parametre 

De hydrologiske parametre/forsøg, er sammenfattet i Figur 8, hvor pejlinger vises sammen med 

beregnede hydrauliske ledningsevner fra såvel nedsivningstests, slugtests og sigteanalyser. 

 

 

Figur 8 Placering af nedsivningstests og boringer, samt de resulterende hydrauliske ledningsevner fra 
feltforsøgene. 
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K-værdierne, der belyser muligheden for nedsivning fra terræn, viser værdier i spændet 4,2E-5 

til 1,0E-4 m/s, mens de tests, der belyser muligheden for nedsivning i den lidt dybere del, viser 

værdier i spændet 4,4E-5 til 7,9E-5 m/s. 

 

De hydrauliske ledningsevner af danske aflejringer er i belyst igennem flere studier. I Tabel 5 

beskrives de hydrauliske ledningsevner for forskellige sedimenter /6/. Fint til mellemkornet sand 

beskrives med hydrauliske ledningsevner mellem 5E-5 til 5E-4 m/s. For moræneler ses et relativt 

stort spænd mellem 1E-7 til 1E-5 m/s, grundet de mange variationer, som kan optræde i moræ-

neler, herunder sprækker og bioturbation.  

 

 

Jordart Hydraulisk ledningsevne [m/s] 

Grus 5E-3 

Groft sand 1E-3 

Mellemkornet sand 5E-4 

Ret fint sand 1E-4 

Fint sand 5E-5 

Finsand 2E-5 

Grovsilt 1E-5 

Silt 1E-6 

Moræneler 1E-7 til 1E-5 

Kalk 1E-5 til 1E-3 

Tabel 5 Den hydrauliske ledningsevnes størrelse og variation i m/s for danske sedimenter /6/. 

 

Tidligere forsøg for moræneaflejringer, som der generelt findes i nærværende område, viser, at 

de hydrauliske ledningsevner typisk ligger omkring 1,6E-5 m/s for morænesand og 1,0E-5 m/s 

for moræneler, som vist på Figur 9.  

 

 

 

Figur 9 Hydrauliske ledningsevner for forskellige typer aflejringer /1/. For hver aflejring er der målt 
hydraulisk ledningsevne på tre forskellige dage, hvormed man visualiserer en usikkerhed på målingerne. 
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Korreleres de beregnede værdier til værdierne i Tabel 5, svarer den hydrauliske ledningsevne for 

alle nedsivningstests til Fint sand til Ret fint sand. For boringen B1 ses dog hydrauliske værdier 

svarende mere til moræneler end den beskrevne litologi med morænesand i bunden af filtret.  
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4. VURDERING AF NEDSIVNINGSMULIGHEDER 

For at et område rent fysisk kan anvendes til nedsivning af regnvand, skal følgende være opfyldt: 

 

1. Det skal være muligt at infiltrere vand igennem jordlagene med en rimelig hastighed (den 

hydrauliske ledningsevne skal være tilstrækkelig høj) 

2. Der skal være et tilstrækkeligt volumen af umættet zone til at rumme vandet. 

 

Herudover vil der være en række forhold af planmæssig, bygningsmæssig og terrænmæssig ka-

rakter, som skal opfyldes, men som ikke belyses i denne forundersøgelse. 

 

Tykkelsen af umættet zone vurderes generelt at være minimum 4 m baseret på pejlingerne. Det-

te indikerer, at der, med forbehold for årstidsvariationer og fremtidige ændringer i grundvands-

spejlets beliggenhed, bør være tilstrækkeligt med umættet volumen i resten af området, til at 

området kan anvendes til nedsivning. I området omkring boringen B1, hvor vandspejlet blev 

pejlet til ca. 3 m u.t., er tykkelsen af den umættede zone påviseligt mindre, hvorfor man bør 

være mere varsom med at nedsive store mængder vand i dette område. Da dette punkt ligger 

relativt højt i terræn virker anlæggelsen af f.eks. større bassiner ikke naturlig. 

 

Den hydrauliske ledningsevne belyses igennem indirekte målinger, som de beskrevne aflejringer 

fra boringerne sammenholdt med de tolkede modstande fra DualEM og beregnede værdier på 

baggrund af sigteanalyser, mens den belyses direkte igennem målinger som slugtests og nedsiv-

ningstests. Det bør dog bemærkes, at alle metoderne har deres styrker og usikkerheder, hvorfor 

de anvendes i kombination. 

 

De hydrauliske ledningsevner fra nedsivningstests viser, at det generelt er muligt at nedsive fra 

terræn i hele området, omend de hydrauliske ledningsevner antyder, at vandet ikke vil nedsive 

hurtigt. Såfremt der arbejdes med etablering af bassin i disse områder må der dermed forventes 

et relativt stort volumen til dette. Det foreslås derfor, at man tænker i løsninger som regnbede, 

trug, grøfter eller lignende, evt. med afledning til recipient eller bassin med nedsivning. Såfremt 

der indtænkes afstrømning på terræn, skal strømningsvejene dog yderligere analyseres. 

 

I to delområder, vist på Figur 10, vurderes den dybere del af lagserien at være mere fordelagtigt 

ift. at nedsive regnvand. I disse områder indikerer DualEM, boringer og hydrauliske parametre, at 

der er mere gunstige forhold ift. at etablere dybereliggende nedsivningsløsninger som faskiner 

eller nedsivningsbassiner med nedsivning i bund/side. 

  

På Figur 10 viser områder med gul markering, at man kan tænke i afløb eller nedsivningsmulig-

heder i den terrænnære del, mens grøn markering viser, at man i dette område derudover kan 

indtænke dybereliggende nedsivningsmuligheder. Kortet ses også i stor størrelse i Bilag 6. 
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Figur 10 Sammenfattende vurdering af områdets egnethed til forskellige nedsivningsløsninger. 

  



 

Udstykning af boligområde, Kong Svends Park, Smørum. Hydrogeologiske Forundersøgelser 

 

 

 

 
 
 

20 

 

5. SAMMENFATNING 

Der er lavet en kombineret forundersøgelse af forholdene for håndtering af regnvand på en grund 

ved Smørum. Undersøgelsen er foretaget med en kombination af den geofysiske metode DualEM, 

boringer, pejlinger, slugtests, sigteanalyser samt nedsivningstests fra terræn. 

 

Terrænet falder generelt fra sydøst (højeste koter omkring 39 m) mod nordvest (laveste koter 

omkring 9 m).  

 

Inden for selve området viser historiske kort ikke tegn på vådområder, og der er ingen indikation 

på, at der kan være risiko for gendannelse af lokale vådområder samt sætningsgivende aflejrin-

ger inden for området. Der ses dog vådområder øst og nord for arbejdsområdet, hvilket stemmer 

overens med jordartskortet. 

 

Jordartskortet viser, at jordbunden overvejende består af lerede aflejringer i form af glacialt mo-

ræneler, men at der øst og nord for arbejdsområdet findes ferskvandsaflejringer. DualEM scree-

ning og boringer bekræfter i en vis grad billedet af et område, der domineres af lerede aflejrin-

ger, men viser også, at det er mere nuanceret. 

 

Pejlingerne fra boringerne viser generelt, at der ikke findes et vandspejl inden for de øverste 4 

meter. Dog viser én boring, B1, et vandspejl ca. 3 m u.t. I vurderingen af de målte pejlinger bør 

der tages højde for årstidsvariationer i grundvandsspejlets beliggenhed. Pejlingerne er foretaget i 

september efter en historisk tør sommer, hvorfor vandspejlet må forventes at være højere i det 

tidlige forår. I den forbindelse bør det desuden nævnes, at de opborede jordprøver blev vurderet 

som værende ekstremt udtørrede, sandsynligvis som resultat af føromtalte tørre sommer. 

 

Man bør i betragtningen af vandspejlet også indtænke, at man generelt forventer øget nedbør 

samt mere ekstremnedbør grundet klimaforandringer, hvorfor det vurderes sandsynligt, at 

grundvandsstanden i mange situationer vil blive højere i fremtiden. Iflg. den offentlige hjemme-

side klimatilpasning.dk vil det aktuelle område i vintermånederne kunne opleve op til 20 til 25% 

mere nedbør i fremtiden. 

 

Det vurderes, at der i hele området kan inddrages lokal nedsivning af regnvand. Derudover fin-

des der to lokaliteter, hvor der kan indtænkes dybereliggende nedsivningsløsninger, f.eks. faski-

ner eller etablering af bassin med nedsivning. Såfremt der indtænkes afstrømning på terræn, skal 

strømningsvejene dog yderligere analyseres. Det bemærkes, at muligheden for nedsivning prin-

cipielt altid er til stede, såfremt der findes en tilstrækkelig umættet zone, men at der altid skal 

laves en konkret vurdering/beregning af løsningernes udformning og størrelse. 

 

Forholdene vurderes ydermere gunstige ift. traditionel kloakering, idet det terrænnære grund-

vandsspejl generelt findes dybere end 4 m. Grundvandsspejlet forventes at ligge dybere end 

kloakken, hvorfor der ikke bør være potentielle udfordringer med indsivende grundvand i kloak i 

tilfælde utætheder. Der er ligeledes ikke noget der tyder på, at der skulle være udfordringer med 

at terrænet sætter sig betydeligt, hvilket kan betyde driftsproblemer og øgede vedligeholdelses-

udgifter for kloakken. 
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