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1. Notatets formål 
Formålet med notatet er at redegøre for metoder anvendt i forbindelse med afvan-
ding og håndtering af regnvand for klynge 11 i Troldebakkerne i Gribskov. Derudover 
skal dokumentet udgøre grundlaget for ansøgning om nedsivningstilladelse og tilla-
delse til direkte afledning til skelbrønd RSB005 fra 22,5% af Klyngens samlede areal.  
 
Derudover redegør notatet for hvordan løsninger til håndtering af regnvand og over-
fladevand er indarbejdet i det samlede projekt for opførelse af det samlede senior 
bofællesskab. 
 
2. Krav til håndtering af regnvand og overfladevand 
Overfladevand indenfor boligklyngers afgrænsning skal som udgangspunkt håndteres 
efter følgende principper: 

 Regnvand der falder indenfor klyngens afgrænsning, skal som udgangspunkt 
håndteres i klyngen. Vand tilstrømmende fra områder udenfor klyngens af-
grænsning videreafledes til skelbrønd for regnvand jf. Regnvandslavets ved-
tægter. 

 Afledning af overfladevand fra klyngen til Regnvandslavets fællesanlæg må 
maksimalt andrage 22,5% af klyngens samlede areal, med en afløbskoeffici-
ent på 1,0. Alt øvrigt overfladevand indenfor klyngen skal som udgangspunkt 
håndteres af klyngeejers/udvikler indenfor klyngens afgrænsning. 

 Håndtering af regnvand indenfor klyngens afgrænsning skal dimensioneres 
således, at regnhændelser med en statistisk gentagelsesperiode på op til 100 
år, ikke forsager skadevoldende oversvømmelser på bygninger. 

 Jord mv. skal forhindres i at afstrømme til §3-området, der ligger 15 m syd 
for klyngen. 

 
3. Redegørelse for håndtering af tagvand og overfladevand 
Afvanding og håndtering af regnvand håndteres som følgende fra de respektive over-
flader: 

- Tagvand ledes til terræn i nedløbsrør, derfra føres tagvand ledningsført til 
nedsivningsarealer på egen matrikel. Fra lavning til lavning ledningsføres 
regnvandet jf. tegningsmaterialet. 

- Overfladevand fra omkringliggende arealer ledes på overfladen til nedsiv-
ningsarealer på egen matrikel. 
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Nedsivningsareal og føring af regnvand på overfladen fremgår af vedhæftede 
tegning: 

o Bilag 1_AHE1-la-099 Situationsplan 
- Drænvand pumpes til overflade for at kunne afledes til nedsivning på egen 

matrikel. 
- Den direkte afledning af regnvand foretages ledningsført, der er derved ikke 

risiko for erodering af jord i forbindelse med afstrømningen til §3 området. 
Afledningen af regnvand til skelbrønd er vist på vedhæftede tegning: 

o Bilag 2_AHE1_Direkte afvanding af P-arealer. 
 
Jf. vedhæftede tegningsbilag udledes der vand ledningsført via regnvandsstikledning 
RSB005, tilsvarende arealet på 22,5% med en befæstelsesgrad på 1. Dette areal an-
drager en samlet andel på 2.243 m2. Regnmængder er baseret på en afløbskoefficient 
på 1 ved T=100 samt CDS-regn, se bilag 5_CDS regn_Klynge 11. Det samlede antal m3 
som afledes i regnvandsledningen (ø400, 5‰) over 240 minutters regnhændelse er 
angivet i nedenstående tabel.  
 
Tabel 1 - Summeret arealer med afledning over matrikelskel 

Afledning Areal l/s Peak Samlet m3 240 
min CDS regn. 

Syd i regnvands-
stikledning 

2.243 172 175 

 
Inden udløb etableres klasse 1 koalescens olieudskiller NS10 med indbygget sandfang 
på 2000 liter og bypass, 10/50 l/s. 
Olieudskiller etableres som NeutraPass 10/50-2000 i Ø1500BT.  
Kapacitet NS = 10 l/s 
Hydrauliske kapacitet Qmax = 50 l/s 
Olieopsamling, volumen = 677 liter 
Slamfang volumen = min. 1000 liter 
 
Det sikres, at der ved 100-års hændelsen ikke løber vand til omkringliggende bassiner 
fra mere end de angivne arealer med en afløbskoefficient på 1. Det tillades, at ved en 
større regnhændelse end T=100 vil det opstuvede regnvand i nedsivningsvolumenet 
flyde over det etablerede dige og føres ud over matrikelskel mod sydøst. 
 
Ud fra udlednings- og nedsivningstilladelsen til overfladevand er 100-års hændelsen 
bestemt som værende en 240 minutters regn med en klimafaktor på 1,2. Dette resul-
terer i en samlet nedbørsmængde på 65 mm i perioden på 240 minutter. Ud fra dette 
skal der tilbageholdes og nedsives 520 m3 på matriklen, som jf. regnvandslavet skal 
håndteres og nedsives inden for klyngen. 
 
Geotekniske undersøgelser viser, at de øverste jordlag primært består af ler og sand-
aflejringer. Det har ved yderligere geotekniske nedsivningsprøver vist sig at der er en 
hydraulisk ledningsevne på mellem 1,00*10-4 – 3,33*10-5 m/s. Ved det udpegede om-
råde til nedsivning er den hydrauliske ledningsevne højest. Ved den dimensionsgi-
vende regnhændelse er der beregningsmæssigt anvendt den mest ugunstige nedsiv-
ningsevne, da nedsivningsanlægget formentlig placeres nær N2 i vedlagte geotekni-
ske undersøgelser, bilag 7_Geoteknisk rapport + bilag. 
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Ud fra ovenstående forudsætninger skal der etableres et nedsivningsanlæg med et 
samlet volumen på 330 m3, med et effektivt nedsivningsareal på 750 m2. 
 
Nedsivningsvolumenet er beregnet med LAR-dimensioneringsregneark 2015 og er 
vedlagt denne ansøgning som bilag 4_Nedsivning_Klynge 11. 
 
Internt på matriklen er der etableret lokale forsinkelsesvolumener for håndtering af 
100-årshændelsen frem til det store nedsivningsareal. Størrelse og afledning fra disse 
volumener er beregnet i bilag 6_Beregning af enkelte forsinkelsesvolumener, og re-
sulterende ledningsdimensioner vist på bilag 2_AHE1-la-099 Situationsplan.  
 
Eksisterende hovedledning for dræn omlægges således at nedsivning ikke sker inden-
for en afstand på 25 meter af drænledning. Omlægningen behandles i separat ansøg-
ning om reguleringstilladelse. 
 

4. Opsummering 
På baggrund af vedtagne spildevandsplan, samt bestemmelserne i regnvandslauget, 
udformes terrænet således at håndtering af en 100-års hændelse er muligt uden at 
udlede mere end 22,5 % af det befæstede areal til fælles bassiner for Troldebak-
kerne. Håndtering inden for matriklen sker ved lokalnedsivning og uden risiko for ska-
der på permanent bygningsmasse. 
 
I tilfælde af større regnhændelser end T=100, vil regnvandet stuve op i nedsivnings-
arealerne og på et tidspunkt flyde over diget i skel. 
 
Til notatet er vedlagt følgende bilag: 
Kortbilag:  Bilag 1_AHE1-la-099 Situationsplan.pdf 
  Bilag 2_AHE1_Direkte afvanding af P-arealer 
 
Beregningsbilag: Bilag 3_Befæstede arealer_Klynge 11 
  Bilag 4_Nedsivning_Klynge 11 
  Bilag 5_CDS regn_Klynge 11 
  Bilag 6_Beregning af enkelte forsinkelsesvolumener 
 
Geoteknisk rapport: Bilag 7_Geoteknisk rapport + bilag 
    
Benjamin Steen-Andersen 
Diplomingeniør 
Wissenberg A/S 
 



12,21 l/s
ø160 10‰

31,74 l/s
ø200 10‰

81,46 l/s
ø250 12‰

58,79 l/s
ø250 10‰

76,04 l/s
ø250 10‰

117 l/s
ø315 10‰



600 PVC
DK: 28.80
BK: 27.71

315 PVC
DK: 29.08
VSP: 28.33
Volumen sandfang: 35 l

315 PVC
DK: 29.65
VSP: 28.90
Volumen sandfang: 35 l

315 PVC
DK: 28.96
VSP: 28.21
Volumen sandfang: 35 l

315 PVC
DK: 29.41
VSP: 28.66
Volumen sandfang: 35 l

315 PVC
DK: 29.29
VSP: 28.54
Volumen sandfang: 35 l 315 PVC

DK: 29.29
BK: 27.95

315 PVC
DK: 29.05
VSP: 28.30
Volumen sandfang: 35 l

315 PVC
DK: 29.05
VSP: 28,30
Volumen sandfang: 35 l

315 PVC
DK: 28.85
VSP: 28.10
Volumen sandfang: 35 l

315 PVC
DK: 28.65
VSP: 27.90
Volumen sandfang: 35 l

315 PVC
DK: 28.54
VSP: 27,79
Volumen sandfang: 35 l

315 PVC
DK: 28.30
VSP: 27.55
Volumen sandfang: 35 l

315 PVC
DK: 27.76
VSP: 27.01
Volumen sandfang: 35 l

315 PVC
DK: 28.00
VSP: 27.25
Volumen sandfang: 35 l

SKELBRØND
600 PP
DK: 28.11
BK: 26.80

Olieudskiller: 
Neutrapass 
koalescensudskiller
Type: 1
NS: 10 l/s
TK: 26.96
ULK: 26.94



m2 T100 m2 T5/T10 m2

Tag 3114 1 3114 1 3114
Slotsgrus 1245 0,8 996 0,6 747
nybrosten 564 1 564 0,6 338,4
Græsplæne 3000 0,8 2400 0,1 300
Græsarmering 311 0,8 249 0,6 186,6
Enggræs 656 0,8 525 0,1 65,6
Betonfliser 66 1 66 1 66
Asfalt 1013 1 1013 0,1 101,3

9969 8927 4918,9
befæstelse 90% 49%

Bilag 3_Befæstede arealer_Klynge 11



Nedbørskarakteristika Pil ikke - intern beregning
Kommune Gribskov Afskærende lednings kapacitet l/s 1,32E+01

 Volumen m³ 24

Designkarakteristika Total opland (m²) 1000
Gentagelsesperiode (år) 100 år
Sikkerhedsfaktor (klima, fremtidig udbygning, etc) 1,2 Beregningstjek Vol m³ Dræn kap l/s Iterationsafstand Antal iterationer

Oplandskarakteristika Faskine OK 362,9655 12,6580836 0,0546% 10
Befæstet areal (m²) 5934 m² Regnbed OK 328,8652 24,75 0,0000% 1

Grøft OK 371,3307 12,2713741 0,0838% 7

Jord- og nedsivningskarakteristika Perm. bel. OK 23,71442 13,2 0,0000% 1
K  (Hydraulisk  ledningsevne) - se evt måling nederst 3,30E-05 m/s

Faskine Hjælpestørrelser, faskine Dimensionerende kasseregn, Afløbsteknik s. 269
Bredde 1 m Opstuvningsvolumen 362,97  [m³] Vr,k (mm) 50,97
Højde 1,3 m Faskine volumen 382,07  [m³] Varighed (h) 2,15
Hulrums andel i faskine [Plast: 0,95, sten: 0,25] 0,95 0-1 Regn, der holdes umiddelbart 61,17  [mm]
Udsivning i faskinebund: 0=Nej ,1=ja 0 Regn, der siver pr døgn 184,20  [mm/døgn] Karakteritika for dimensionerende kasseregn
Længde faskine 293,9 m Tømmetid 8 timer 2,87E+04  [s] Samlet nedbør (mm) 67,46
Dræn kapacitet, gennemsnit 1,27E+01 l/s Afløbstal 2,13E+01 [l/sek/ha] Intensitet (l/sek/ha) 87,22

Regnbed Hjælpestørrelser, regnbed Dimensionerende kasseregn, Afløbsteknik s. 269
Areal regnbed 750,0 m² Opstuvningsvolumen 328,87  [m³] Vr,k (mm) 41,00
Dybde 0,44 m Regn, der holdes umiddelbart 49,20  [mm] Varighed (h) 1,08
Dræn kapacitet 2,48E+01 l/s Regn, der siver pr døgn 319,93  [mm/døgn] Karakteritika for dimensionerende kasseregn
Samlet opland (befæstet areal + eget areal) 6684,0 m² Tømmetid 4 timer 1,33E+04  [s] Samlet nedbør (mm) 55,33

Afløbstal 3,70E+01 [l/sek/ha] Intensitet (l/sek/ha) 142,97

Grøft / wadi, V-formet Hjælpestørrelser, grøft Dimensionerende kasseregn, Afløbsteknik s. 269
Bredde (kronekant) 2 m Opstuvningsvolumen 371,33  [m³] Vr,k (mm) 51,71
Længde grøft 25,0 m Regn, der holdes umiddelbart 62,05  [mm] Varighed (h) 2,26
Dybde 14,85 m Regn, der siver pr døgn 177,33  [mm/døgn] Karakteritika for dimensionerende kasseregn
Dræn kapacitet, gns-snit 1,23E+01 l/s Tømmetid 8 timer 3,02E+04  [s] Samlet nedbør (mm) 68,40
Samlet opland (befæstet areal + eget areal) 5984,0 m² Afløbstal 2,05E+01 [l/sek/ha] Intensitet (l/sek/ha) 84,12

Permeabel belægning Hjælpestørrelser, perm. belægning Dimensionerende kasseregn, Afløbsteknik s. 269
Areal af permeabel belægning 400 m² Opstuvningsvolumen 23,71  [m³] Vr,k (mm) 19,76
Areal af tilstødende afvandingsareal (tag, vej, etc) 600 m² Belægningsvolumen 79,05  [m³] Varighed (h) 0,24
Hulrumsandel af lag under belægning [0-1] 0,3 0-1 Regn, der holdes umiddelbart 23,71  [mm]
Dybde af lag under belægning 198 mm Regn, der siver pr døgn 1140,48  [mm/døgn] Karakteritika for dimensionerende kasseregn
Dræn kapacitet 1,32E+01 l/s Tømmetid  timer 1,80E+03  [s] Samlet nedbør (mm) 31,04

Afløbstal 1,32E+02 [l/sek/ha] Intensitet (l/sek/ha) 363,27

Tabelværdier for den hydrauliske ledningsevne, K.  Værdierne rækker over et stort spænd og K skal måles aktuelt på stedet. 
Grus 1e-3 til 0,1 m/s 3.600 - 360.000  mm/ time
Sand: 1e-5 til 1e-2 m/s 36 - 36.000  mm/ time

Indtast blå og røde tal i kolonne B.



Silt: 1e-9 til 1e-5 m/s 0,0036 - 36  mm/ time
Ren ler: under 1,0e-9 m/s  under 0,0036  mm/ time
Moræneler 1e-10 til 1e-6 m/s 0,00036 - 3,6  mm/ time
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1 Undersøgelsens grundlag og formål 

1.1 Projektbeskrivelse 

MOE│Geoteknik har efter aftale med Christian Damm fra Rasmus Friis A/S, udført en geoteknisk 
undersøgelse for at opklare jordbunds-, grundvands- og funderingsforholdene for en ny påtænkt 
boligbebyggelse, interne veje og p-pladser ved Bøgeskovgårdsvej, 3200 Helsinge, matrikel 17y 
Laugø By, (Troldebakkerne, Klynge 11). 
 
MOE│Geoteknik har ikke kendskab til de fremtidige gulvkoter for bygningerne og terrænkoter for 
veje og P-arealer. 
 
MOE│Geoteknik har udført i alt 23 stk. geotekniske boringer, B1 – B23, for ovennævnte projekt.  
 
I forbindelse med borearbejdet blev der udført 4 stk. nedsivningsforsøg for at vurdere nedsivnings-
muligheder i området.  
 
Resultaterne af ovennævnte undersøgelser er sammenfattet i denne geotekniske undersøgelsesra-
port. 
 
Placering af de udførte boringer samt nedsivningsforsøgene er vist på situationsplanen, tegningsnr. 
B_1_1200. 

1.2 Formål 

Formålet med den udførte geotekniske undersøgelse har været at uddybe kendskabet til jordbunds- 
og grundvandsforholdene på det aktuelle undersøgelsesareal med henblik på at udarbejde en over-
ordnet orientering for byggeprojektet. 

1.3 Sammenfatning 

Der er i perioden 30-05-2022 til 31-05-2022 udført 23 stk. geotekniske boringer, B1 – B23 ført til 
4,00 á 5,00 m under terræn (m u.t.). 
 
I boringerne træffes øverst overjord af muld, sand og ler til 0,20 á 1,20 m u.t. Under overjorden 
træffes senglaciale og glaciale aflejringer af sand, ler og moræneler til boringerne er stoppet 4,00 á 
5,00 m u.t. 
 
Lokalt i boring B2 træffes postglacialt ler og tørv i 0,60 – 1,00 m u.t. 
 
I boringerne B1 – B4, B6, B7, B10, B11, B16, B18, B19 og B23 er nedsat ø25 mm pejlerør til fortsat 
registrering af grundvandsspejlet. 
 
Ved pejling d. 30-05-2022 og 31-05-2022, blev der registeret frit grundvandsspejl i boringerne i 0,80 
á 4,60 m u.t., svarende til kote +24,90 á +28,05 m DVR90.  
 
For en mere detaljeret beskrivelse af jordlagene henvises til vedlagte boreprofiler, bilag 1401-1423.  
 
Afhængig af fremtidige terrænforhold og med jordbundsforhold som truffet i boringerne, kan de 
påtænkte byggerier funderes direkte på stribefundamenter/punktfundamenter. Fundamenter kan 
funderes direkte på de trufne rene, senglaciale og glaciale aflejringer.  
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Gulve udlægges direkte på terræn efter afrømning af fyldjord og muldblandede lag ned til min. AFRN-
niveau. 
 
Med de i boringerne registrerede dybder og niveauer til overside afrømningsniveau anbefales det, at 
der for de fremtidige P-pladser og interne veje, gennemføres en direkte udlægning/fundering af 
vejene og P-pladser, hvor der blot fjernes stærkt muldholdige/tørveholdige lag, forud for udlægning 
af ny vejkasse.   
 
Med jordbundsforhold som truffet i de udførte boringer, anbefales det, at pladser/veje dimensioneres 
med bundmodul på (Em) = 15 – 20 MPa. 
 
Med de trufne jordbundsforhold forventes det, at eventuelt tilstrømmende vand under udgravnings-
arbejdet kan bortledes ved simpel lænsning, evt. suppleret med drænrender der gives fald til pum-
pesumpe. 
 
Med de trufne jordbunds-, vandspejlsforholdene og de udførte nedsivningsforsøg vurderes området 
som delvis egnet til nedsivning. Vi anbefaler dog at der skal etableres omfangsdræn omkring byg-
ningerne på grund af forventet højere grundvandsspejl i våde perioder.  
 
Der skal iflg. Eurocode 7, DS/EN 1997-1:2007, ref.[1], udføres geotekniske kontrolundersøgelser 
under funderingsarbejdet. 

2 Undersøgelsens omfang 

2.1 Beskrivelse af undersøgelse 

Undersøgelsen er indledt med en gennemgang af de umiddelbart tilgængelige oplysninger om loka-
litetens geologiske forhold for at udnytte den tilgængelige viden til at optimere udformningen af 
undersøgelsesprogrammet. 
 
MOE│Geoteknik har udført 23 boringer til 4,00 á 5,00 m u.t. placeret på grunden, hvor fremtidige 
bygninger og veje er påtænkt.  
 
Boringerne er udført i h.t. retningslinjerne i DGF Bulletin 14, Felthåndbogen, ref. [2]. 

2.2 Koordinater og koter 

Boringernes placering er indmålt med GPS i koordinatsystem UTM Zone32 og kote i DVR90 og er vist 
på tegning nr. B_1_1200.  

2.3 Prøver og insituforsøg 

Der er udtaget omrørte prøver pr. 0,5 meter i boringernes fulde dybde, dog minimum én prøve pr. 
lag, samt registreret laggrænser. Desuden er der i kohæsive aflejringer udført vingeforsøg til vurde-
ring af den udrænede forskydningsstyrke, cu.  

2.4 Pejlerør 

I boringerne B1 – B4, B6, B7, B10, B11, B16, B18, B19 og B23 er nedsat ø25 mm pejlerør til fort-
sat registrering af grundvandsspejlet. 
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2.5 Laboratoriearbejde 

I laboratoriet er alle prøver blevet geologisk bedømt i h.t. retningslinjerne i DGF Bulletin 1, Vejledning 
i Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse, ref. [3], samt DS/EN 1997-2 DK NA:2013, punkt 3.4.2(1)P og 
5.5.1(1)P, ref.[4]. 
 
Vi har bestemt det naturlige vandindhold, w, på alle prøver. Laboratorieundersøgelserne er udført i 
h.t. DGF Bulletin 15, Laboratoriehåndbogen, ref. [5]. 
 
Samtlige resultater af ovenstående inkl. De i boringerne registrerede laggrænser og vandspejl frem-
går af boreprofilerne, bilag 1401 – 1423. 
 
Signaturforklaring og definitioner fremgår af bilag A. 

3 Geologi og grundvand 

3.1 Tilgængelige oplysninger 

Det aktuelle område er beliggende ved Bøgeskovgårdsvej, klynge 11, 3200 Helsinge.  
 
MOE│Geoteknik er i besiddelse af geologiske karteringskort og basisdatakort dækkende det aktuelle 
område. Ifølge de geologiske karteringskort fra GEUS, ref. [6], visende de forventede jordarter i den 
øverste meter under terræn, forventes der umiddelbart under det naturlige muldlag/fyldlag veks-
lende postglaciale lag af tørv/gytje og glaciale aflejringer af ler/moræneler.  
 

 
Figur 1 – Kateringskort fra GEUS for det aktuelle område (markeret med blå), ref. [6] 
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3.2 Jordbundsforhold 

I boringerne træffes øverst overjord af muld, sand og ler til 0,20 á 1,20 m u.t. Under overjorden 
træffes senglaciale og glaciale aflejringer af sand, ler og moræneler til boringerne er stoppet 4,00 á 
5,00 m u.t. Lokalt i boring B2 træffes postglacialt ler og tørv i 0,60 – 1,00 m u.t. 

3.3 Funderingsniveau og grundvandsforhold 

I funderingsskemaet nedenfor, er angivet beliggenheden af overside bæredygtige lag (OSBL), som 
samtidig skal forstås som minimal funderingsdybde under fundamenter og bærende konstruktioner. 
Endvidere er angivet afrømningsniveau (AFRN) for udskiftning af sætningsgivende lag under 
gulve/veje udlagt direkte på terræn efter udskiftning af overjorden/fyldjord. Grundvandsspejl (VSP), 
pejlet efter endt borearbejde d. 30-05-2022 og 31-05-2022, samt anbefaling af funderingsmetode 
(FM) fremgår af skemaet nedenfor.  
 

Boring 

Terrænkote 
OSBL/AFRN VSP FM 

[m] 

DVR90 Niveau Kote Niveau Kote A / B  

  [m u.t.] [m] [m u.t.] [m]   

B1 +29,65 0,70 +28,95 1,80 +27,85 A 

B2 +28,60 1,00 +27,60 0,90 +27,70 A 

B3 +27,65 0,65 +27,00 1,20 +26,45 A 

B4 +27,70 1,20 +26,50 1,10 +26,60 B 

B5 +29,30 0,70 +28,60 1,60* +27,70 A 

B6 +28,80 0,40 +28,40 1,10 +27,70 A 

B7 +29,80 0,40 +29,40 1,90 +27,90 A 

B8 +29,25 0,50 +28,75 1,70* +27,55 A 

B9 +28,90 0,20 +28,70 1,70* +27,20 A 

B10 +28,45 0,30 +28,15 0,80 +27,65 A 

B11 +29,50 0,30 +29,20 1,90 +27,60 A 

B12 +28,95 0,30 +28,65 1,60* +27,35 A 

B13 +30,15 0,30 +29,85 2,10* +28,05 A 

B14 +29,15 0,40 +28,75 1,60 +27,55 A 

B15 +28,90 0,30 +28,60 1,50* +27,40 A 

B16 +28,45 0,40 +28,05 1,20 +27,25 A 

B17 +29,30 0,80 +28,50 2,20* +27,10 A 

B18 +28,55 0,25 +28,30 1,60 +26,95 A 

B19 +29,50 0,60 +28,90 4,60 +24,90 A 

B20 +28,70 0,35 +28,35 2,20* +26,50 A 

B21 +28,00 0,60 +27,40 1,50* +26,50 A 

B22 +28,70 1,10 +27,60 1,80* +26,90 B 

B23 +28,10 0,60 +27,50 0,80 +27,30 A 
Tabel 3-1 Funderingsniveau, vandspejl og funderingsmetode 
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* Boringerne er ikke filtersat, pejling udført inden sløjfning af boringerne.  
 

FM A Stribefundamenter + terrændæk: OSBL optil 1,7 m u.t., AFRN optil 1,0 m u.t. 

FM B Stribefundamenter + fritbærende gulv: OSBL optil 1,7 m u.t., AFRN over 1,0 m u.t. 
Tabel 3-2 Funderingsmetoder/FM 

De faste, rene senglaciale og glaciale lag er velegnede til fundering i geoteknisk kategori 2 og kon-
sekvensklasse CC2. 
 
Fundamenterne skal føres ned til frostfri dybde, svarende til minimum 0,90 m under fremtidigt ter-
ræn for opvarmede konstruktioner. Evt. uopvarmede konstruktioner føres til 1,20 m under fremtidigt 
terræn. 
 
Det indmålte vandspejl kan ikke forventes at være stationært, men vil kunne variere i takt med 
årstid og nedbør. Det anbefales at foretage gentagne pejlinger frem til udførelsestidspunktet. 

3.4 Materialeegenskaber 

I det følgende er forsigtigt angivet karakteristiske styrkeparametre for de registrerede aflejringer i 
boringerne. 
 

Aflejringer 

 
Vandindhold 

Rum-
vægt 

/ ’ 
[kN/m3] 

Kohæsionstilfældet 
cu,k 

[kPa] 

Friktionstilfældet 

[%] ck’ 
[kPa] 

’pl,k 
[°] 

Overjord (muld, sand og ler) 7 – 48  17/7 - - 25 
Tørv, Pg 79  12/2 - - 20 
Ler, Pg 39  17/7 - - 25 
Ler, Sg 12 – 21  19/9 (45) 100 – 290 10 – 20  25 
Sand, Sg 4 – 25  19/9 -  -  34 
Sand, Gc 14 – 28   20/10 - - 36 
Ler, Gc 16 – 19  20/10 80 - >702  8 – 20  28 
Moræneler, Gc 11 – 19   21/11 110 – >702  11 – 20  30-32 

Tabel 3-3 Karakteristiske styrkeparametre  

Vi har skønnet følgende styrke- og deformationsparametre i OSBL-niveau: 
 

Aflejringer 

 
Vandindhold 

Rum-
vægt 

/ ’ 
[kN/m3] 

Kohæsionstilfældet 
cu,k 

[kPa] 

Friktionstilfældet 

[%] ck’ 
[kPa] 

’pl,k 
[°] 

Ler, Sg 21 19/9 100 10 25 
Sand, Sg 20 19/9 - - 34 

Tabel 3-4 Styrkeparametre i OSBL-niveau  



Troldebakkerne, Klynge 11, 3200 Helsinge 

www.moe.dk Side 9 af 12 
 

4 Funderingsforhold 

4.1 Direkte fundering, fundamenter og gulv 

Med de i boringerne registrerede dybder og niveauer til overside af de bæredygtige lag anbefales 
det, at der for de fremtidige bygninger gennemføres en direkte fundering på stribe og/eller punkt-
fundamenter. Afhængigt af bygningens konstruktive udformning, i eller under de i funderingsskema 
afsnit 3.3, angivne funderingsdybder og koter. 
 
Gulve udlægges direkte på terræn efter afrømning af fyldjord og muldblandede lag ned til min. AFRN-
niveau. På opfyldninger af egnede sand- /grusmaterialer over 0,6 m´s højde under gulve skal der 
iflg. Eurocode 7, Del 1, afsnit 5.3.4, ref. [1], gennemføres komprimeringskontrol.  
 
Kravet til komprimeringsgraden under gulve/veje målt med isotopsonde af indbygningen, bør være 
minimum 95 % vibrationsindstampning (VI) og ingen målinger under 92 % VI. Alternativt, minimum 
98 % Standard Proctor (SP) i gennemsnit og ingen målinger under 96 % SP.  
 
Undersiden af fundamenter skal være vandrette og plane. Aftrapning af rendefundamenter må kun 
ske i spring på højest 0,60 m og med en hældning afhængig af jordbundsforholdene, dog ikke stejlere 
end 1:1. 
 
For at imødegå revnedannelse hidrørende fra svind og differenssætninger bør stribefundamenterne 
udføres med en langsgående revnefordelende armering af kamstål med et areal på ca. 0,20 % af 
betontværsnittet, fordelt med halvdelen foroven og halvdelen forneden. 
 
Såfremt der funderes efter anvisningerne i denne rapport forventes sætningerne at blive små og 
uden konstruktiv betydning. 

4.2 Veje og P-pladser 

Med de i boringerne registrerede dybder og niveauer til overside afrømningsniveau anbefales det, at 
der for de fremtidige P-pladser og interne veje, gennemføres en direkte udlægning/fundering af 
vejene og P-pladser, hvor der blot fjernes stærkt muldholdige lag og tørvelag forud for udlægning af 
ny vejkasse.   
 
Med jordbundsforhold som truffet i de udførte boringer, anbefales det, at pladser/veje dimensioneres 
med bundmodul på (Em) = 15 – 20 MPa. 
 
Underbunden karakteriseres som frostfølsom/frostsikkert og det endelige bunds elasticitetsmodul, 
Em, kan fastsættes ved statiske pladebelastningsforsøg og/eller minifaldlodsforsøg i projekteret pla-
num, hvorefter de endelige opbygninger af vejkassen kan fastlægges. 
 
Ved anvendelse af stive geonet af typen Tensar SS30 / TriAx 160 eller tilsvarende i vejkassen ned-
sætter evt. differenssætninger, sporkøring og revnedannelser i vejkassen. 

4.3 Fundering af kloakker  

Som rettesnor for højest tilladelige funderingsniveau for kloakker kan AFRN, som angivet i tabel 3-1 
under afsnit 3.3, regnes for gældende. 
 
Kloakker kan etableres højere på bekostning af mindre sætninger. 
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4.4 Stabilitet af udgravningssiderne 

I muld, sandede og siltholdige aflejringer kan udgravningernes sider vise sig at være instabile, især 
efter perioder med megen nedbør. Dette kan medføre et forøget betonforbrug, medmindre der an-
vendes simpel forskalling. 
 
Såfremt der foretages udgravninger med frie og ubelastede skråninger over grundvandsspejlet kan 
disse, med de trufne jordbundsforhold, regnes stabile med anlæg a (længde:højde): 
 
 Fyldlag og sand  a ≥ 1,5 
 Ler   a ≥ 0,8 – 1,0 
 Moræneler  a ≥ 0,5 – 0,8 

4.5 Tørholdelsesforanstaltninger for udgravninger/dræn 

Med de trufne jordbundsforhold forventes der ikke at blive større problemer med vand i byggeperi-
oden. Eventuelt tilstrømmende vand forventes bortledt ved simpel lænsning.  
 
Man skal dog især være opmærksom på, at tætte morænelerlag kan medføre, at nedbørsvand i våde 
perioder ikke kan strømme hurtig nok væk igennem lerlaget og derved skabe problemer i forbindelse 
med udgravningsarbejderne.  
 
Det anbefales generelt at etablere omfangsdræn omkring bygningerne, da grundvandsspejlet er 
højtliggende og forventes højere i våde perioder og da de øverste jordlag er delvis permeable og 
dermed må anses for ikke at være selvdrænede. 

4.6 Nedsivning 

I forbindelse med borearbejdet, blev der udført 4 stk. nedsivningsforsøg for at fastlæggelse af den 
hydrauliske ledningsevne (k, m/s). Nedsivningsforsøgene blev udført iht. Rørcenter-anvisning 009 af 
juni 2005, bilag 3, med bunden af prøvehullerne i ca. 0,60 á 0,90 meter under terræn (m u.t.). 
 
Efter at jorden i hullerne var blevet mættet af løbende vandtilførelse i ca. ½ time, blev afsænkningen 
af vandstanden målt over perioder på op til 10 minutter. 
 
Forsøg 1: 
Efter 10 minutter var vandstanden sunket med 60 mm.  
 
Den hydrauliske ledningsevne (k, m/s), beregnes herefter til: 
 

 

 
Resultater viser, at jordlagene omkring den udførte nedsivningsforsøg må betegnes som egnet til 
nedsivning. De registrerede hydrauliske ledningsevner svarer til jordtypen ret fint sand. 
 
Forsøg 2, 3 og 4: 
Efter 10 minutter var vandstanden sunket med 20 mm.  
 
Den hydrauliske ledningsevne (k, m/s), beregnes herefter til: 
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Resultater viser, at jordlagene omkring de udførte nedsivningsforsøgene må betegnes som del-
vist/betinget egnet til nedsivning. De registrerede hydrauliske ledningsevner svarer til jordtypen 
grovsilt.  
 
Vi anbefaler at der udføres nedsivningsforsøgene i periode med højt grundvandsspejl (November-
Marts) for at fastlægge nedsivningsmuligheder og den hydrauliske ledningsevne i våde perioder.  

5 Geotekniske kontrolundersøgelser 

I forbindelse med udgravningsarbejderne til fundamenter, skal der iflg. DS/EN 1997-1, ref. [1], gen-
nemføres geoteknisk udgravningskontrol som sikkerhed for, at de ved dimensioneringen gjorte for-
udsætninger er til stede overalt. Udgravningskontrollen skal foretages af geoteknisk sagkyndig per-
son. 

6 Miljøforhold 

Der er i forbindelse med borearbejdet ikke udtaget miljøprøver fra overjorden eller de underliggende 
intakte lag. Der er ikke ved lugt eller udseende konstateret umiddelbare tegn på forurening. 

7 Generelle bemærkninger 

Prøvematerialet opbevares i 14 dage fra rapporteringsdato, hvorefter det vil blive bortskaffet. 
 
Funderingen skal udføres efter reglerne som er angivet i Eurocode 7 med tilhørende Nationalt An-
neks. 
 
Vi bistår gerne med kontrolundersøgelser og supplerende oplysninger samt anden teknisk bistand, 
såfremt dette måtte ønskes. 
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