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0. SAMMENFATNING 

Orbicon har undersøgt byudviklingens effekt på grundvandsdannelsen, idet byudvik-

lingen forstås som udvikling af den eksisterende by, hvor vand på befæstede flader 

frasepareres kloaksystemet og nedsives lokalt. Undersøgelsen omfatter således vur-

dering af nedsivning af regnvand der falder på hustage og veje i den eksisterende by. 

Effekten er undersøgt for både grundvandsdannelsen, afstrømningen i vandløb, vand-

standen i vådområder og grundvandsstanden lokalt ved eksisterende bygninger og 

anlæg. 

 

Klimaudviklingens effekt er også undersøgt sammen med effekten af byudviklingen, 

idet analyserne er foretaget ved de faktiske forhold i dag og ved de fremtidige forhold i 

2050 og 2100. Analysen af klimaudviklingens effekt er foretaget ud fra A1B scenariet. 

 

0.1. Metode og datagrundlag 

Undersøgelsen er foretaget på to lokaliteter der repræsenterer den jyske meget san-

dede geologi og de sjællandske mere lerede geologiske forhold. Lokaliteterne er pla-

ceret opstrøms i vandløbssystemet, hvor påvirkningen af øget nedsivning forventes at 

have størst effekt på det samlede hydrologiske kredsløb. Sunds repræsenterer den 

sandede geologi, mens Gadstrup repræsenterer den lerede geologi. De to lokaliteter 

fremgår af figur 0. 

 

 

Figur 0. Placering af de to lokaliteter. 
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I Sunds modelområde er befæstelsen 6 %, mens den er 12 % i Gastrup modelområ-

de. Begge områder er modelleret med den hydrologiske model MIKE SHE på bag-

grund af modelopsætningen i Danmarksmodellen i en lokalmodel, hvor påvirkningen 

af det hydrologiske kredsløb med hensyn til grundvandsdannelse, afstrømningen i 

vandløb og grundvandsstanden i vådområder er analyseret. Analysen af grundvands-

standen lokalt ved bygninger og anlæg er foretaget i en detailmodel klippet ud af lo-

kalmodellen. I Gadstrup detailmodel er befæstelsesgraden 20 % mens den i Sunds er 

18 %, hvilket er repræsentativt for mindre byområder i det åbne land. 

 

0.2. Effekt af byudvikling 

Analyserne viser at byudviklingen har positiv effekt på både grundvandsdannelsen og 

afstrømningen i vandløb. Grundvandsdannelsen stiger ved øget nedsivning i både 

sandede og lerede områder. I de undersøgte lokalmodeller stiger grundvandsdannel-

sen med op til en faktor 1,5 som følge af den øgede nedsivning. Afstrømningen i ned-

strøms vandløb stiger med op til 2 l/s i både lerede og sandede områder. 

 

Analyserne viser også at vandstanden i nedstrøms vådområder kun påvirkes margi-

nalt. Lokalt stiger grundvandsstanden nær eksisterende bygninger og anlæg næsten 

ikke i sandede områder, mens den stiger mere i lerede områder. Der er risiko for kri-

tisk stigning af grundvandsspejlet i lerede områder, hvor det kan komme meget tæt på 

terræn og endog over terræn tæt på områder, hvor vandspejlet i forvejen ligger over 

terræn. 

 

Således er der både positive effekter, såvel som negative effekter ved at øge nedsiv-

ningen fra befæstede arealer. 

 

 

0.3. Effekt af klimaudvikling 

Klimaudviklingen viser en stigning i grundvandsdannelsen fra de faktiske forhold i dag 

til 2050 i både Gadstrup og Sunds på henholdsvis 2 % og 6 %. Men den viser et fald i 

2100 i forhold til de faktiske forhold på 2 % i Gadstrup og en stigning på 3 % i Sunds, 

hvilket er et fald i forhold til grundvandsdannelsen i 2050. Denne påvirkning skyldes 

en mere stigende nedbør fra i dag til 2050 og en mere stigende temperatur og dermed 

fordampning fra 2050 til 2100. 

 

Klimaudviklingen viser tilsvarende en stigende afstrømning i vandløb fra i dag til 2050 

på 1 % i Gadstrup og 6 % i Sunds. I 2100 falder afstrømningen til under udgangsni-

veauet i Gadstrup, svarende til 1 %, og i Sunds, svarende til 5 % i forhold til de fakti-

ske forhold. 

 

Klimaudviklingen påvirker kun grundvandsstanden i nedstrøms vådområder marginalt 

med maksimalt 1-2 cm, med de samme tendenser som for grundvandsdannelse og 

strømning. 
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0.4. Perspektivering og forslag til teknologiudvikling 

Byudvikling med øget nedsivning fra befæstede flader, i stedet for regnvandskloake-

ring kan skabe mere grundvand og vand i vandløbene. Effekten er en faktor 1,4-1,5 på 

grundvandsdannelsen ved en nedbørsstigning på 100 % nedsivning fra de befæstede 

arealer. 

 

Før der iværksættes nedsivning bør der tages forhold som vandets kvalitet og grund-

vandets sårbarhed i betragtning. Nedbøren der falder på befæstede flader ændrer 

kvalitet afhængig af arealanvendelsen på de befæstede flader, og en nedsivning af 

denne vandmængde kan udgøre en trussel overfor grundvandets kvalitetsmål. 

 

Det er derfor væsentligt, at vandet renses før nedsivning og at der iværksættes en 

risikovurdering som baggrund for beslutningen. 

 

Orbicon kan pege på følgende forslag til teknologiudvikling heraf: 

 

 Guidelines for nedsivningsområder. 

 Udvikling af effektive faskinetyper til lerede jorder. 

 Udvikling af faskiner og brønde, der giver mulighed for at nedsivningsløsnin-

ger fungerer i samspil med afløbssystemet (skybrudsbrønde). 

 Udvikling af kombinerede nedsivnings- og drænsystemer der tillader nedsiv-

ning om sommeren, når de store hændelser typisk indtræffer og dræning om 

vinteren, når det terrænnære grundvand står højt. 

 Udvikling af metoder til udnyttelse af terrænnært grundvand og vand fra fx 

omfangsdræn til sekundavand i husholdninger og virksomheder. Herved kom-

bineres besparelser af drikkevand med at øge kapaciteten til lokal nedsivning. 

 Udvikling af overfladetyper/biotoper forøger afdampningen i områder, hvor 

nedsivning er uønsket. 

 Udvikling og optimering af filtermedier der både tillader gennemsivning og 

størst mulig tilbageholdelse af stoffer opløst og suspenderet i overfladevandet, 

herunder også påvirkning af egenskaberne efter længere tids drift. 

 Udvikling af økonomisk mest rentable metoder i sammenhæng, dvs. den mest 

cost effektive udnyttelse af bassiner, nedsivningselementer, rørføringer etc. 

 Udvikling af målemetoder og udførsel af forsøg til fastlæggelse af den faktiske 

vandbalance på forskellige nedsivningselementer. 
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1. INDLEDNING 

Naturstyrelsen er i gang med at undersøge effekten af byudvikling inden for områder 

med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande uden for OSD, idet 

der mangler et tilstrækkeligt fagligt grundlag til at vurdere byudviklingens påvirkning af 

både grundvandets kvalitet og kvantitet.  

 

Vandplanernes miljømål motiverer bevaring af de bynære vandindvindinger, samtidig 

med at den igangværende ændring i klimaet øger behovet for at håndtere regnvand i 

byerne udover gennem kloaknettet, fx ved nedsivning. Mange kommuner arbejder 

derfor med at separere vand, der falder på befæstede flader, fra spildevandet i kloak-

ken ved at håndtere vandet lokalt ved lokal rensning, forsinkelse, transport og nedsiv-

ning. 

 

I kloakerede områder ledes vand, der falder på befæstede flader, oftest til enten en 

fælleskloak for regnvand og spildevand, eller en separatkloak for regnvand alene. I 

begge tilfælde ledes regnvandet bort fra grundvandsmagasinet, hvortil det uden befæ-

stede flader ville nedsive, og gennem kloaksystemet til en nedstrøms vandforekomst 

som vandløb, sø eller kystvand. 

 

Klimaændringer med mere intense nedbørshændelser betyder, at mange eksisteren-

de afløbssystemer har, eller vil få, tilbagevendende kapacitetsproblemer. Det gælder 

ikke alene skybrud, men også almindelige kraftige regnhændelser, som de kommuna-

le forsyningsselskaber er forpligtet til at håndtere.  Ved at nedsive vand fra befæstede 

flader i kloakerede områder friholdes kloakken for vandmængder som i skybrudssitua-

tioner kan forårsage oversvømmelser og typisk også overløb til recipienter, samtidig 

øges grundvandsdannelsen til grundvandsressourcen. Lokal nedsivning og forsinkelse 

er altså teknisk set et alternativ til en ofte dyrere udbygning af det traditionelle afløbs-

system. 

 

Ved nedsivning af regnvand er det dog nødvendigt at iagttage vandkvaliteten af van-

det der afstrømmer fra befæstede flader, idet arealanvendelsen har stor risiko for at 

øge forureningsgraden af den nedbør der falder. Naturstyrelsen gennemfører andre 

projekter, der vurderer byudviklingens påvirkning af grundvandsressourcens kvalitet, 

hvilket derfor ikke adresseres i dette projekt. 

 

Dette projekt differentierer grundvandsdannelsen indenfor forskellige arealanvendel-

ser, med henblik på at kvalitetsprojekterne kan drage nytte af denne viden. 

 

Denne undersøgelse har til formål at øge vidensgrundlaget for sammenhængen mel-

lem byudvikling og grundvandsressourcens kvantitet. 

 

Ved byudvikling forstås udviklingen i den eksisterende by, hvor vand på befæstede 

flader fraspareres kloaksystemet og nedsives lokalt. Nedsivning kan fx ske ved hjælp 

af regnvandsfaskiner, hvor regnvandet der falder på tage og andre befæstede flader 
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opsamles og forsinkes og nedsives. Eller nedsivning kan ske gennem permeable be-

lægninger, hvor en del af regnvandet nedsives og den resterende del fortsat ledes til 

kloaksystemet. 

 

Udnyttelse af regnvand i husholdningerne betyder, at regnvandet fra befæstede flader 

skal opsamles når det regner og anvendes i husholdningen, hvorfra det ledes til kloak-

systemet, hvilket betyder, at vandforbruget reduceres og eventuel nedsivning reduce-

res tilsvarende.  

 

Projektet indeholder tre delopgaver jf. udbuddet /1/: 

 
1. Undersøgelse af grundvandets kvantitet, herunder grundvandsdannelse og den 

samlede ressources størrelse, ved forskellige typer byudvikling.  

2. Vurdering af konsekvenserne for eksisterende anlæg og ejendomme ved øget 
grundvandsdannelse og stigende grundvandsstand. 

3. Vurdering af behov og muligheder for teknologiudvikling. 

 

1.1. Læsevejledning 

Denne rapport beskriver metode, datagrundlag og resultater med fokus på analyser-

nes forudsætninger og konklusioner.  

 

Bilag 1 dokumenterer og beskriver både metoden, datagrundlaget og resultaterne 

mere detaljeret og teknisk. 
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2. METODE OG DATAGRUNDLAG 

2.1. Grundvandsmodeller og klimapåvirkning 

Grundvandsdannelsen er afhængig af både de geologiske og hydrologiske forhold, 

udover arealanvendelsen og byudviklingen. Grundvandsdannelsen er derfor under-

søgt ved forskellige geologiske og hydrologiske forhold, der repræsenterer forholdene 

i Østdanmark og Vestdanmark. Analysen er foretaget ved hjælp af modellering i en 

grundvandsmodel, der integrerer det samlede hydrologiske kredsløb sammen med 

den geologiske randbetingelse, idet en sådan model også kan simulere effekten af 

den igangværende klimaforandring. Klimascenariet A1B er anvendt i analysen af kli-

maudviklingen, idet det er det officielt udmeldte scenarie som bærende element i vur-

deringen af klimapåvirkningen. Grundvandsmodellen er opstillet i MIKE SHE, idet 

MIKE SHE giver mulighed for at gennemføre analyser af klimaudviklingen.  

 

Klimaudviklingen er simuleret med udgangspunkt i det nuværende klima, 2010 og 

fremtidens klima i 2050 og i 2100. Beregningsperioden omfatter perioden fra 1990 til 

2010.  

 

Der er opstillet 2 grundvandsmodeller, en for Vestdanmark og en for Østdanmark: 

 

 I Østdanmark udgøres langt hovedparten af de terrænnære jordlag af 

moræneler fra sidste istid. Der er generelt tale om en forholdsvis lerhol-

dig og kalkrig jordtype. Nedsivning af vand kan være vanskeligt på 

grund af den relativt lave permeabilitet. 

 

 I Vestdanmark udgøres de terrænnære jordlag af smeltevandssand, 

hedeslette sand eller moræneler fra en ældre istid. Sidstnævnte er som 

udgangspunkt forholdsvis sandet. Nedsivning af vand vil fra disse jord-

typer være forholdsvis let. 

 

Begge grundvandsmodeller er ”klippet” ud af den eksisterende Danmarks model i 

områder, der giver mulighed for at se på effekterne af øget nedsivning på det hydrolo-

giske kredsløb fx mht. vandføring i vandløb og vandstand i vådområder. 

 

2.1.1 Lokalmodeller og detailmodeller 

Fokus i dette projekt ses til en vis grad todelt, idet delopgave 1 identificerer en pro-

blemstilling i et større perspektiv, der også inkluderer påvirkning af vandløb og vådom-

råder, mens delopgave 2 identificerer en problemstilling i et mere detaljeret perspektiv 

med vurdering af påvirkning af anlæg og ejendomme. 

 

Til analyse af delopgave 1 og 2 anvendes der derfor forskellige modelskala af hensyn 

til optimering af modellernes beregningstid. Til delopgave 1 er der opstillet større 

grundvandsmodeller, der også medtager vandløb og vådområder. Disse modeller 

kaldes lokalmodeller, mens der til delopgave 2 er opstillet mindre modeller med finere 

diskretisering. Disse modeller kaldes detailmodeller. 
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2.1.2 Modellokaliteter 

I Østdanmark er det valgt, at anvende Gadstrup-området ved Roskilde som modello-

kalitet og i Vestdanmark er det valgt, at anvende et område ved Sunds nord for Her-

ning. 

 

Begrundelse for valget af begge modelområder, er at de ligger i toppen af vand-

løbssystemet, hvor påvirkningen af det hydrologiske kredsløb bliver mere tydelig når 

vandsystemet ikke påvirkes i stor grad af tilløb fra det opstrøms opland. Begge mo-

delområder indeholder desuden større byområder med befæstede arealer. 

 

Begrundelsen for valget af Gadstrup er, at området ligger i toppen af vandløbssy-

stemet, samtidig med at der findes store befæstede områder (Tune Lufthavn samt 

Gadstrup by). Desuden ligger der et vådområde umiddelbart nedstrøms Gadstrup, 

hvor vandstanden er væsentlig. Endelig er der i dag problemer med oversvømmelser, 

som formentlig vil kunne reduceres ved at nedsive mere vand end i dag.  

 

Udstrækningen af lokalmodellen for Gadstrup fremgår af figur 1. Modellen dækker et 

område på ca. 18 km
2
. Hovedvandløbet er Skelbækken, som er den opstrøms del af 

Langvad Å systemet, der afvander til Roskilde Fjord. To sideløb, Skalstrupløbet og 

Sibækken, er desuden inkluderet i vandløbsmodellen for at simulere afstrømningen til 

Skelbækken. Gadstrup modelområde ligger i Roskilde Kommune. 

 
Figur 1. Lokalmodel for Østdanmark, Gadstrup. 

Skelbækken 

Sibækken 

Skalstrupløbet 
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Geologien ved Gadstrup består hovedsagelig af moræneler fra den sidste istid Weich-

sel. Desuden skærer en tunneldal gennem området, hvor de terrænnære lag i højere 

grad består af ferskvandsaflejringer som tørv og sand. 

 

Gadstrup detailmodel er ca. 140 ha (1,4 km
2
), se figur 2. Modelområdet inkluderer 

delstrækninger af Skelbækken og Sibækken, men disse er ikke indeholdt i detailmo-

dellen, idet fokus for detailmodellen er grundvandsstand. 

 

 
Figur 2. Gadstrup detailmodel. 

Begrundelsen for valget af Sunds er, at området ligger i toppen af vandløbssystemet, 

samtidig med at der findes befæstede områder ved byen Sunds. Udstrækningen for 

lokalmodellen for Sunds fremgår af figur 3. Modellen dækker et område på ca. 9,3 

km
2
.  

 

Sunds ligger på en hedeslette primært bestående af sand, samt i mindre omfang 

ferskvandsaflejringer af tørv og sand langs vandløbene. Hovedvandløbet er Kølbæk, 

der er et tilløb til Storå-vandløbssystemet. Foruden Kølbæk er der inkluderet tre min-

dre tilløb til Kølbæk. Sunds modelområde ligger i Herning Kommune. 
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Figur 3. Lokalmodel for Vestdanmark, Sunds. 

Modelområdet for Sunds detailmodel er ca. 98 ha (knap 1 km
2
) se figur 4. Modelom-

rådet er placeret i lokalmodellens meste befæstede område og inkluderer et enkelt 

sidetilløb. 

Figur 4. Sunds detailmodel. 

  

Kølbæk 
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2.1.3 Arealanvendelse 

Arealanvendelsen er fastlagt ud fra AIS data (Areal Informations Systemet), der er et 

databasesystem med natur- og miljødata, som kan stedfæstes geografisk. Figur 5 og 

6 viser arealanvendelse i Gadstrup og Sunds lokalmodeller. Befæstelsesgraden er 12 

% i Gadstrup lokalmodel og 6 % i Sunds lokalmodel, mens befæstelsesgraden er 18-

20 % i detailmodellerne. 

 

 
Figur 5. Arealanvendelsen i Gadstrup lokalmodel. 

 
Figur 6. Arealanvendelsen i Sunds lokalmodel. 
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Tabel 1 viser fordelingen af det befæstede areal. Tagflader udgør ca. 55 % af det 

samlede befæstede areal i både Gadstrup og Sunds. 

 
Tabel 1. Befæstet areal med befæstelsesprocent samlet og for tagflader, lokale veje og øvrige arealer. 

Arealanvendelse Luatype Befæstelses-

grad [%] 

Befæstet areal [ha] 

Gadstrup Sunds 

Lav bebyggelse 1120 25 48,3 13,1 

Åben bebyggelse 1122 25 3,8 1,1 

Industri 1210 50 12,7 18,9 

Vej > 6 m 1223 80 9,6 1,9 

Vej 3-6 m 1224 80 21,4 15,7 

Jernbane 1226 50 3,9 0,0 

Landingsbane 1242 100 64,1 1,2 

Råstofområde 1310 10 0,4 0,0 

Teknisk areal 1340 25 51,7 3,2 

Kirkegård 1341 5 0,1 0,0 

Sportsanlæg 1420 10 3,0 0,7 

Rekreativt område 1421 10 0,9 0,5 

Landbrug 2112 0 0,0 0,0 

Blandet 2222-5230 0 0,0 0,0 

Uklassificeret 6000 10 0,3 0,1 

Samlet - - 220 (12 %) 56 (6 %) 

Tagflader - 100 120 (6,6 %) 31 (3,3 %) 

Lokale veje - 80 46 (2,5 %) 24 (2,6 %) 

Øvrige arealer - - 54 (2,9 %) 1 (0,1 %) 

 

 

2.2. Delopgave 1 Undersøgelse af grundvandets kvantitet 

 

Forskellige typer byudvikling er simuleret for at vise den effekt de har på det hydrolo-

giske kredsløb, idet forskellige LAR løsninger (lokalafledning af regnvand) påvirker 

kredsløbet forskelligt. I dag er de fleste byer både spildevands- og regnvandskloake-

rede ved fælleskloak (spildevand og regnvand blandes), separatkloak (spildevand og 

regnvand føres hver for sig) eller en kombination. Mange kommuner ønsker at aflaste 

fælleskloakerede byområder ved at afskære tilledningen af regnvand, således at over-

fladevandskredsløbet ikke tilføres urenset spildevand ved overløb, når kloakken løber 

fuld ved fx ekstremregn. En måde at afskære regnvand fra kloakken kan være enten 

at separatkloakere eller at tilføje forskellige LAR løsninger, hvor regnvandet håndteres 

lokalt.  



Naturstyrelsen - Grundvandsdannelse og byudvikling 

 16 / 44 

LAR løsninger kan bestå af overfladisk afledning til en recipient fx et vandløb eller sø 

med eller uden forsinkelse, fjernelse af vandet ved fx fordampning fra grønne tage, 

eller beplantning og nedsivning til grundvandet. Kun nedsivning til grundvandet har 

effekt på grundvandsdannelsen, derfor fokuserer de udvalgte scenarier alene på ned-

sivning fra forskellige arealanvendelser. 

 

Regnvand fra forskellige arealanvendelser har en varierende vandkvalitet, hvor regn-

vand fra tagflader er renest, mens regnvand på større trafikkerede veje har den dårlig-

ste vandkvalitet. Derfor indeholder beregningsscenarierne specifikt nedsivning fra tage 

og veje. 

 

Udover disse specifikke scenarier for eksisterende forhold uden nedsivning af regn-

vand og med nedsivning fra tage og veje, er medtaget scenarier hvor nedsivningen 

udbygges successivt til 100 % nedsivning svarende til en historisk situation helt uden 

befæstet areal. 

 

Resultaterne fra lokalmodellerne er analyseret med henblik på effekten på overflade-

vandskredsløbet i vandløb og vådområder, samt effekten på selve grundvandsdannel-

sen i forhold til det aktuelle grundvandsmagasin 

 

Tabel 2 præsenterer beregningsscenarierne som gennemføres med lokalmodellerne 

for hvert af de 3 klimascenarier: 2010, 2050 og 2100. 

 
Tabel 2. Lokalmodeller, beregningsscenarier og dataanalyse. 

Modelle og scenarier 

Q = vandføring i nedstrøms vandløb 

H = grundvandsstand i nedstrøms vådområde 

Øst- og Vestdanmark 

Lokalmodel 

Q og H 

Byudvikling, eksisterende forhold,  

ingen nedsivning i kloakerede områder 

Klima: 2010, 2050 og 2100 

 

Byudvikling,  

nedsivning fra tage 100 % (= % nedsivning totalt) 

2010 

 

Byudvikling,  

nedsivning fra tage 50 % (= % nedsivning totalt) 

2010 

 

Byudvikling,  

nedsivning fra lokale veje (= % nedsivning totalt) 

2010 

 

Byudvikling,  

10 % nedsivning 

2010 

 

Byudvikling,  

25 % nedsivning 

2010 

 

Byudvikling,  

100 % nedsivning  

= ingen byudvikling 

Klima: 2010, 2050 og 2100 
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Figur 7 viser princippet for scenarieberegningerne.  

 

 

 
 

Figur 7. Modelkoncept for beregningsscenarierne. Der justeres på befæstelsen og nedbøren, idet den del af 
nedbøren, der ledes til kloak udelades i nedbørstildelingen i modellen. 

I referencescenariet der svarer til de eksisterende forhold er tagflader befæstet 100 %, 

mens veje er befæstet med 80 % svarende til, at en del af vejarealet er rabatarealet 

hvorfra der kan foregå nedsivning. I referencescenariet er nedbøren reduceret på det 

befæstede areal, svarende til at nedbøren ledes til kloak. I scenariet hvor 100 % af 
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tagarealet nedsives, er nedbøren også fordelt til dette areal, men tilført på det øvrige 

areal, idet der ikke nedsives under bygninger. Derimod er nedsivning fra vejarealet 

simuleret at ske også under vejene, svarende til at der er placeret faskiner for nedsiv-

ning af vejvand i selve vejarealet på de lokale veje, hvor befæstelsen derfor er 0 % 

mens nedbøren er 100 %. 

 

Nedsivning kan fx ske ved hjælp af regnvandsfaskiner, hvor regnvandet der falder på 

befæstede flader opsamles, forsinkes og nedsives. Eller nedsivning kan ske gennem 

permeable belægninger, hvor en del af regnvandet nedsives og den resterende del 

fortsat ledes til kloaksystemet. 

 

Udnyttelse af regnvand i husholdningerne betyder, at regnvandet fra befæstede flader 

skal opsamles, når det regner og anvendes i husholdningen, hvorfra det ledes til kloak-

systemet, hvilket betyder, at vandforbruget reduceres og eventuel nedsivning reduceres 

tilsvarende. 

 

Denne undersøgelse omfatter vurdering af nedsivning generelt og specificerer ikke hvor-

dan nedsivningen foregår, eller hvor meget forskellige nedsivningsløsninger kan håndte-

re, da dette problemfelt er meget specifikt og afhængig af helt lokale forhold som jord-

bundsbeskaffenhed og husstandstyper. Således er disse problemstillinger vedrørende 

permeable belægninger og udnyttelse af regnvand i husholdninger, implicit tænkt ind i de 

gennemførte scenarier for varierende nedsivningsmængder. 

 

I modellen håndteres dette ved at en fiktiv reduktion af nedsivningsmængden, når regn-

vandet enten bruges i husholdningen og føres til kloak med det sorte spildevand, eller 

ledes på de permeable flader til regnvandskloakken med det øvrige regnvand, når ned-

sivningskapaciteten er brugt. Reduktionen er således håndteret via massebalancen i 

modellen. 

 

2.3. Delopgave 2 Vurdering af konsekvenser ved øget grundvandsdannelse 

For eksisterende anlæg og ejendomme vurderes konsekvenserne ved øget grund-

vandsdannelse. 

 

Ændringerne i grundvandsdannelsen og konsekvensen af en højere vandstand er i 

høj grad afhængig af de terrænnære jordlag og deres hydrauliske og geotekniske 

egenskaber, men i høj grad også af den nuværende grundvandsstand.  

 

Der gennemføres forskellige beregningsscenarier i begge detailmodeller for Østdan-

mark og Vestdanmark, hvor både byudvikling, overjordens hydrauliske egenskaber og 

klimarandbetingelsen ændres, med henblik på at vurdere påvirkningen af anlæg og 

ejendomme.  

 

Resultaterne fra detailmodellerne analyseres alene med henblik på at vurdere effekten 

på grundvandsstanden ved eksisterende anlæg og ejendomme. 
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Tabel 3 præsenterer beregningsscenarierne som gennemføres med detailmodellerne 

for hvert af de 3 klimascenarier: 2010, 2050 og 2100.  

Tabel 3. Detailmodeller, beregningsscenarier og dataanalyse. 

Modelle og scenarier 

h grundvandsstand ved eksisterende anlæg og ejendomme i en 

afstand på hhv. 5, 10, 25, 50 og 100 m. 

Øst- og Vestdanmark 

Detailmodel 

h 

Byudvikling, eksisterende forhold,  

ingen nedsivning i kloakerede områder 

Klima 2010, 2050 og 2100 

 

Byudvikling,  

nedsivning fra tage 100% 

Alle 

 

Byudvikling,  

nedsivning fra tage 50% 

2010 

 

Byudvikling,  

nedsivning fra lokale veje 

2010 

 

 

 

2.4. Delopgave 3 Vurdering af behov og muligheder for teknologiudvikling 

Projektet er afsluttet med en perspektivering af de fundne resultater og vurdering af 

behov og mulighed for teknologiudvikling.   
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3. RESULTATER 

I dette kapitel er beskrevet analysens resultater i forhold til grundvandsdannelsen, 

vandføringen, grundvandsstanden i et vådområde og grundvandsstanden nedstrøms 

bygninger og anlæg. Først præsenteres referencescenariets vandbalance, altså hvor-

dan nedbøren fordeles i det hydrologiske kredsløb i hhv. Østdanmark og Vestdan-

mark, repræsenteret ved Gadstrup og Sunds lokalmodeller. 

 

Figur 8 og 9 viser den simulerede vandbalance for hhv. Gadstrup og Sunds. 

 

 
Figur 8. Vandbalance for Gadstrup. Værdier er i mm/år. 

Det regner generelt mere i Vestdanmark end i Østdanmark. I Sunds lokalmodel falder 

der således 939 mm nedbør pr. år hvor der i Gadstrup kun falder 762 mm, altså 177 

mm mindre nedbør, svarende til knap 20 % mindre end i Sunds. Der fordamper dog 

mere i Gadstrup, 484 mm/år, end i Sunds, 470 mm/år. Nettonedbøren bliver således 

278 mm/år i Gadstrup og 469 mm/år i Sunds. 
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Figur 9. Vandbalance for Sunds. Værdier er i mm/år. 
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3.1. Grundvandsdannelsen øges ved øget nedsivning 

Grundvandsdannelsen i Gadstrup er beregnet til 227 mm/år i gennemsnit i perioden fra 

1990 til 2010 svarende til dagens klima. Tilsvarende er grundvandsdannelsen beregnet 

til 374 mm/år i Sunds.  

 

Der er tale om grundvandsdannelsen til det terrænnære (sekundære) grundvandsma-

gasin. En detaljeret vandbalance med DK-modellen svarende til området for Gadstrup 

lokalmodel viser, at grundvandsdannelsen til det dybe (primære) magasin er ca. 67 % 

af grundvandsdannelsen til det terrænnære (sekundære) grundvandsmagasin. På-

virkningen af det dybe magasin vil således være dæmpet i forhold til det terrænnære 

magasin. 

 

Ved Sunds er der ifølge en detaljeret vandbalance fundet omtrent den samme fraktion 

i grundvandsdannelsen til det primære magasin. I denne rapport fokuseres på grund-

vandsdannelsen til det terrænnære grundvand. 

 

Ved en klimaudvikling svarende til A1B vil grundvandsdannelsen stige i både Gad-

strup og Sunds i 2050, mest i Sunds. Mens den falder igen i 2100; i Gadstrup endog til 

under referenceniveauet i 2010. Grundvandsdannelsen falder i 2100, fordi nettoned-

børen falder på grund af en øget temperatur og dermed øget fordampning. Se figur 

10. 

 

 
Figur 10. Grundvandsdannelse og klimaudvikling. 

  

227 232 223 

374 
397 387 

Reference, 2010 A1B, 2050 A1B, 2100

Grundvandsdannelse [mm/år] 

Gadstrup Sunds
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Figur 11 og 12 viser grundvandsdannelsen i Gadstrup og Sunds ved eksisterende 

forhold og 100 % nedsivning i referencesituationen 2010, samt ved en klimaudvikling 

svarende til A1B i 2050 og 2100. 

 

Grundvandsdannelsen stiger markant, hvis alt nedbøren nedsives. I Gadstrup svarer 

det til at nedbøren stiger med 12 % og i Sunds med 6 %. I Gadstrup stiger grundvands-

dannelsen med 39 mm/år svarende til 17 %, mens den i Sunds stiger lidt mindre med 

34 mm/år svarende til 9 %. Effekten af øget nedsivning er således en faktor 1,4-1,5, 

således at når nedsivningen øges med 1 %, så øges grundvandsdannelsen med 1,4-

1,5 % fordi fordampningen stiger mindre end nedbøren, og går derfor til øget grund-

vandsdannelse. 

 

Ved de nuværende forhold er det beregnet, at grundvandsdannelsen stiger med 39 

mm/år i Gadstrup ved 100 % nedsivning. Dette svarer til en stigning i grundvandsdan-

nelsen på godt 700.000 m³/år, idet grundvandsdannelsen i mm/år svarer til 10 m
3
/ha/år, 

således skal der ganges med en faktor 10 ved omregningen fra mm/år til m
3
/ha/år. 

Gadstrup modelområde er 1825 ha. 

 

I Sunds stiger grundvandsdannelsen med 34 mm/år, hvilket svarer til en stigning på 

godt 300.000 m³/år, idet Sunds modelområde er 931 ha. 

 

Effekten ved klimaudviklingen i 2050 og i 2100 ved 100 % nedsivning er i samme stør-

relsesorden som i referencesituationen 2010. 
 

 
Figur 11. Grundvandsdannelse i Gadstrup. 

227 232 223 

266 272 261 

Reference, 2010 A1B, 2050 A1B, 2100

Grundvandsdannelse [mm/år] 

Eksisterende forhold 100% nedsivning
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Figur 12. Grundvandsdannelse i Sunds. 

 

Grundvandsdannelsen ved forskellige typer byudvikling er vist i figur 13 for både Gad-

strup og Sunds. 

 

 
Figur 13. Grundvandsdannelse ved byudvikling i Gadstrup og Sunds. 

Grundvandsdannelsen stiger mest ved 100 % nedsivning af tagflader i både Gadstrup 

og Sunds. I Gadstrup stiger grundvandsdannelsen med 6 mm/år svarende til knap 3 

%, mens den stiger 22 mm/år i Sunds svarende til knap 6 %. Ved 100 % nedsivning 

fra tagflader reduceres det befæstede areal med 55 % i både Gadstrup og Sunds, idet 

tagflader udgør 55 % i begge lokalmodeller, og det betyder at grundvandsdannelsen i 

dette tilfælde stiger procentvis mere i Sunds end i Gadstrup.  
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397 387 

408 
425 414 

Reference, 2010 A1B, 2050 A1B, 2100

Grundvandsdannelse [mm/år] 
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Ved 50 % nedsivning fra tagflader er grundvandsdannelsen uændret i Gadstrup, mens 

den stiger i Sunds med 13 mm/år, svarende til knap halvdelen af stigningen i scenariet 

med nedsivning fra 100 % tagflader. 

 

Nedsivning fra lokale veje kan ikke ses på grundvandsdannelsen i Gadstrup, mens 

grundvandsdannelsen i Sunds stiger med 10 mm/år i forhold til eksisterende forhold. 

Nedsivning af nedbør på lokale veje udgør 20 % af det samlede befæstede areal i 

Gadstrup, mens det udgør 43 % i Sunds. 

 

Nedsivning fra 10 % af det samlede befæstede areal giver ingen effekt i Gadstrup, 

mens det giver en effekt på 9 mm/år i Sunds, således at grundvandsdannelsen stiger 

med 2,7 %. 

 

Grundvandsdannelsen stiger med øget nedsivning i både Gadstrup og Sunds. Effek-

ten på grundvandsdannelsen fra øget nedsivning aftager markant når nedsivningen 

reduceres fra 100 % nedsivning i Gadstrup, mens den aftager stort set proportionalt i 

Sunds. Lokale geologiske forhold og ind- og udstrømning over randen i Gadstrup har 

stor indflydelse på effekten af en øget nedsivning, mens det mere homogene geologi-

ske forhold i Sunds påvirker effekten mere forudsigeligt. 

 

I begge modeller sker en strømning over modelranden i grundvandszonen. I Gadstrup 

er der en nettoudstrømning på 76 mm/år, mens der i Sunds er en nettoindstrømning 

på 213 mm/dag. Lokalmodellerne er valgt på baggrund af de topografiske vandløbs-

oplande, hvor der ikke sker strømning over randen på overfladen, mens der godt kan 

være en strømning over randen i grundvandszonen. 

 

3.2. Middelafstrømningen øges ved øget nedsivning 

Middelafstrømningen i Skelbækken i Gadstrup lokalmodel er beregnet til 9,4 l/s/km
2
 i 

gennemsnit i perioden fra 1990 til 2010 svarende til dagens klima. Minimumafstrøm-

ningen i perioden er beregnet til 1,7 l/s/km
2
, hvilket svarer til 31 l/s inklusiv punktkilder. 

Punktkilderne udgøres af bidrag fra Gadstrup Renseanlæg, Roskilde Lufthavn og 

Roskilde Andel på i alt ca. 15 l/s. Minimumvandføringen fra det naturlige opland er 

således 16 l/s. 

 

Tilsvarende er middelafstrømningen i Kølbæk i Sunds lokalmodel beregnet til 15,8 

l/s/km
2
 og minimumafstrømningen til 2,7 l/s/km

2
, hvilket svarer til 25 l/s. 

 

I Langvad Å ved Ramsøgårde nedstrøms Skelbækken er medianminimumvandførin-

gen vurderet til 10 l/s hidrørende fra naturlig afstrømning, hvilket kan sammenlignes 

med den simulerede minimumvandføring på 16 l/s.  

 

I Kølbæk er vandføringen den 18. juni 1993 målt til 17 l/s hvilket svarer til 2,2 l/s/km
2
 

og lidt mindre end den simulerede minimumvandføring på 2,7 l/s/km
2
 eller 25 l/s. 
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I begge lokalmodeller er der således rimelig god overensstemmelse mellem de simu-

lerede vandføringer og de observerede niveauer. 

 

Ved en klimaudvikling svarende til A1B vil middelafstrømningen stige i både Skelbæk-

ken og Kølbæk i 2050, marginalt med 1 % i Skelbækken og mere, knap 6 %, i Køl-

bæk. Afstrømningen falder til under referencesituationen i Skelbækken og marginalt i 

Kølbæk i 2100. Se figur 14. 

 

 
Figur 14.  Afstrømning og klimaudvikling. 
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Figur 15 og 16 viser middelafstrømningen i Skelbækken i Gadstrup og Kølbæk i 

Sunds ved eksisterende forhold og 100 % nedsivning i referencesituationen 2010, 

samt ved en klimaudvikling svarende til A1B i 2050 og 2100. 

 

Middelafstrømningen falder i Skelbækken i Gadstrup lokalmodel og stiger i Kølbæk i 

Sunds lokalmodel, hvis alt nedbøren nedsives. Den samme tendens ses ved en kli-

maudvikling svarende til A1B scenariet. Minimumafstrømningen i Skelbækken i Gad-

strup stiger marginalt fra 1,7 l/s/km
2
 til 1,8 l/s/km

2
, svarende til 2 l/s, mens den ikke 

ændres i Kølbæk i Sunds. 
 

 
Figur 15. Middelafstrømning i Skelbækken i Gadstrup lokalmodel. 

 
Figur 16. Middelafstrømning i Kølbæk i Sunds lokalmodel.   
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I scenarierne med 100 % nedsivning reduceres middelafstrømningen i Gadstrup idet 

den overfladiske afstrømning til vandløbet reduceres mere end dræningen til vandlø-

bet stiger, hvorved middelafstrømningen netto reduceres. Dette er en konsekvens af 

at den øgede nedsivning går til grundvandsdannelse som først nedstrøms modelom-

rådet afstrømmer til vandløbssystemet, hvorfor lokalmodellen ikke viser det. 

 

I Sunds går den øgede nedsivning i højere grad til drænafstrømning direkte til vandlø-

bet, som følge af den mere sandede geologi og terrænnære grundvandsspejl. 

 

Middelafstrømningen ved forskellige typer byudvikling er vist i figur 17 for både Skel-

bækken i Gadstrup lokalmodel og Kølbæk i Sunds lokalmodel. 

 

 
Figur 17.  Middelafstrømning ved byudvikling i Skelbækken i Gadstrup og Kølbæk i Sunds. 

 

Middelafstrømningen stiger mest ved 100 % nedsivning af tagflader i både Gadstrup 

og Sunds. I Gadstrup stiger middelafstrømningen med 0,2 l/s/km
2
 svarende til godt 2 

%, mens den stiger med 0,3 l/s/km
2
 i Sunds svarende til knap 2 %.  

 

Ved 50 % nedsivning fra tagflader, nedsivning fra lokale veje og nedsivning fra 10 % 

af det befæstede areal er middelafstrømningen stort set uændret i både Gadstrup og 

Sunds. 
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3.3. Middelgrundvandsstanden stiger marginalt ved øget nedsivning 

Middelgrundvandsstanden i Brordrup Mose i Gadstrup lokalmodel er beregnet til 23,43 

meter DVR90 (Dansk Vertikal Reference) i gennemsnit i perioden fra 1990 til 2010 

svarende til dagens klima. Tilsvarende er middelgrundvandstanden i en unavngiven 

beskyttet mose helt nedstrøms mod vest i Sunds lokalmodel beregnet til 40,09 meter 

DVR90.  

 

Ved en klimaudvikling svarende til A1B vil middelgrundvandsstanden stige marginalt i 

Brordrup Mose i Gadstrup lokalmodel, i 2050, og være uændret i den beskyttede mo-

se i Sunds lokalmodel. Middelgrundvandsstanden falder marginalt til under reference-

situationen i både Gadstrup og Sunds lokalmodel i 2100. Se figur 18. 

 

 
Figur 18. Middelgrundvandstand og klimaudvikling. 
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Figur 19 og 20 viser middelgrundvandsstanden i Brordrup Mose i Gadstrup og den 

beskyttede mose i Sunds lokalmodel ved eksisterende forhold og 100 % nedsivning i 

referencesituationen 2010, samt ved en klimaudvikling svarende til A1B i 2050 og 

2100. 

 

Middelgrundvandsstanden stiger 4-5 cm i Brordrup Mose i Gadstrup lokalmodel og 

forbliver uændret i mosen i Sunds lokalmodel, hvis alt nedbøren nedsives. Den sam-

me tendens ses ved en klimaudvikling svarende til A1B scenariet. Og den samme 

tendens ses i maksimumgrundvandsspejlet, som stiger maksimalt 5 cm mellem sce-

narierne i Gadstrup og stort set ingen ting i Sunds lokalmodel. 
 

 
Figur 19. Middelgrundvandsstand i Gadstrup lokalmodel. 

 
Figur 20. Middelgrundvandsstand i Sunds lokalmodel. 
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Middelgrundvandsstanden ved forskellige typer byudvikling er vist i figur 21 for både 

Brordrup Mose i Gadstrup lokalmodel og mosen i Sunds lokalmodel. 

 

 
Figur 21.  Middelgrundvandsstand ved byudvikling i Gadstrup og Sunds lokalmodeller. 

Figuren viser at ingen af scenarierne påvirker middelgrundvandsstanden med mere 

end 1 cm, hvilket nærmest ikke er nogen påvirkning. 

 

Der er naturligvis større påvirkninger af en stigende grundvandsstand lokalt og især 

omkring de befæstede flader, hvorfra vandet nedsives. Figur 22 og 23 viser stigningen 

i grundvandsspejlet som følge af 100 % nedsivning i forhold til referencesituationen. 
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Figur 22. Stigning i grundvandsspejl som følge af 100 % nedsivning i forhold til referencesituationen i Gad-
strup. 

Figur 22 viser stigningen i grundvandsspejlet i Gadstrup som følge af 100 % nedsiv-

ning i forhold til referencesituationen. Stigningen er størst omkring Roskilde Lufthavn 

mod nord i modelområdet og den centrale del af Gadstrup By mod sydvest i modelom-

rådet, hvor grundvandsspejlet stiger over 0,5 meter og op til omkring 2 meter. Grund-

vandsstanden ligger i disse områder 2-10 meter under terræn ved de eksisterende 

forhold og 1,4-9 meter under terræn ved 100 % nedsivning. Grundvandsspejlet stiger 

således maksimalt med 0,6 meter, hvor det ligger tættest på terræn i de områder hvor 

grundvandsspejlet stiger fra referencesituationen til scenariet med 100 % nedsivning. 

 

Både i referencesituationen og i scenariet med 100 % nedsivning er der områder med 

vand på terræn som fx i Gadstrup og Brordrup Moser. 
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Figur 23 viser stigningen i grundvandsspejlet i Sunds som følge af 100 % nedsivning i 

forhold til referencesituationen. Beregningerne viser, at grundvandsspejlet kun stiger i 

meget få delområder i modelområdet, hvor befæstelsen er størst. Vandspejlsstignin-

gen er her på op til 25 cm. Grundvandsspejlet ligger dog meget tæt på terræn generelt 

i Sunds lokalmodel og en vandspejlsstigning vil derfor have en betydning, om end den 

er mindre. Således er afstanden til terræn 0,4-1,3 meter i referencesituationen, mens 

afstanden reduceres til 0,3-1,2 meter ved 100 % nedsivning. 

 

 
Figur 23. Stigning i grundvandsspejl som følge af 100 % nedsivning i forhold til referencesituationen i 
Sunds. 
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3.4. Grundvandstanden i nærheden af eksisterende bygninger stiger 

Grundvandsstanden i nærheden af eksisterende bygninger er undersøgt i detailmodel-

lerne for Gadstrup og Sunds. Der er både simuleret en referencesituation med eksi-

sterende forhold og det nuværende klima, og et scenarie med 100 % nedsivning fra 

tage.  

 

Figur 24 viser stigningen i grundvandsspejlet fra referencesituationen til scenariet med 

100 % nedsivning fra tage i Gadstrup detailmodel. 

 

 
Figur 24. Stigning i grundvandsspejl ved Gadstrup som følge af 100 % nedsivning fra tage i forhold til refe-
rencesituationen. Sorte streger markerer profiler på de efterfølgende figurer. 

Figuren viser, at grundvandsspejlet stiger ved 100 % nedsivning fra tage i næsten 

hele modelområdet, især centralt omkring Gadstrup Mose. Vandløb er ikke inkluderet i 

detailmodellen af hensyn til modellens numeriske stabilitet, og udstrømning fra grund-
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vandsmagasinet er i stedet for simuleret ved udstrømning over randen, hvilket betyder 

en lille forskel mellem simuleringerne i lokalmodellen og detailmodellen. For at vurdere 

betydning af det stigende grundvandsspejl er dybden til grundvandsspejlet i referen-

cesituationen og scenariet med 100 % nedsivning fra tage vist i figur 25. 

 

 
Figur 25. Dybden til grundvandsspejlet i referencesituationen og 100 % nedsivning fra tage ved Gadstrup. 

Figuren viser at områderne omkring Gadstrup Mose med vand over terræn (blå mar-

kering) stiger fra referencesituationen til scenariet med 100 % nedsivning, ligesom de 

øvrige områders udbredelse med 0-0,5 meters dybde til grundvandsspejlet (grønne 

områder), og 0,5-1 meters dybde til grundvandsspejlet (gule områder), og 1-2 meters 

dybde til grundvandsspejlet (orange områder), samt 2-5 meters dybde til grundvands-

spejlet (røde områder) øges. Figur 26 og 27 viser grundvandsspejlet langs de viste 

profiler i figur 24 for de beregnede scenarier. 

 

Figurerne viser, at grundvandsspejlet stiger fra referencesituationen til de beregnede 

scenarier, og at det stiger til tæt eller over terræn i større områder i Gadstrup, især tæt 

på områder hvor grundvandsspejlet i forvejen ligger tæt på terræn. Der ses en drama-

tisk stigning af grundvandsspejlet på det øst-vest gående profil, hvilket skyldes at 

Gadstrup Mose forøger sin udstrækning, når der nedsives yderligere vand i forhold til 

referencesituationen. 

 

De beregnede scenarier for klimaudviklingen i 2050 og 2100 viser kun marginale stig-

ninger. 
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Figur 26. Terræn og grundvandspejl ved referencesituationen og nedsivningsscenarier i NS profil for Gad-
strup. 

 
Figur 27. Terræn og grundvandspejl ved referencesituationen og nedsivningsscenarier i ØV profil for Gad-
strup. Kurverne for ”Veje” og ”Tage (50 % nedsivning, 2010) ligger stort set oveni hinanden og kan derfor 
ikke skelnes fra hinanden på figuren. 
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Figur 28 viser stigningen i grundvandsspejlet fra referencesituationen til scenariet med 

100 % nedsivning fra tage i Sunds detailmodel. 

 

 
Figur 28. Stigning i grundvandsspejl ved Sunds som følge af 100 % nedsivning fra tage i forhold til referen-
cesituationen. Sorte streger markerer profiler på de efterfølgende figurer. 

Figuren viser, at grundvandsspejlet stiger ved 100 % nedsivning fra tage i den centra-

le del af modelområdet, hvor befæstelsen er størst. For at vurdere betydning af det 

stigende grundvandsspejl er dybden til grundvandsspejlet i referencesituationen og 

scenariet med 100 % nedsivning fra tage vist i figur 29. 

 

 
Figur 29. Dybden til grundvandsspejlet i referencesituationen og 100 % nedsivning fra tage ved Sunds. 

Figuren viser ingen områder med vand over terræn (blå markering) i hverken referen-

cesituationen eller scenariet med 100 % nedsivning. I både referencesituationen og 

scenariet med 100 % nedsivning fra tage er der områder med 0-0,5 meters dybde til 
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grundvandsspejlet (grønne områder), områder med 0,5-1 meters dybde til grund-

vandsspejlet (gule områder), og områder med 1-2 meters dybde til grundvandsspejlet. 

Områderne øges marginalt fra referencesituationen til scenariet med 100 % nedsiv-

ning fra tage. Figur 30 og 31 viser grundvandsspejlet langs de viste profiler i figur 28 

for de beregnede scenarier. Terrænmodellen foreligger i 100 meters grid opløsning, 

hvorfor terrænoverfladen fremstår meget kantet og følger ikke modellens grid opløs-

ning på 5 meter. 

 

 
Figur 30. Terræn og grundvandspejl ved referencesituationen og nedsivningsscenarier i NS profil for Sunds. 

Figurerne viser grundvandsspejlets variation i forhold til terrænoverfladen og viser en 

meget lille påvirkning af øget nedsivning i de beregnede scenarier i forhold til referen-

cesituationen og scenarierne imellem. 

 

De beregnede scenarier for klimaudviklingen i 2050 og 2100 viser kun marginale stig-

ninger. 
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Figur 31. Terræn og grundvandspejl ved referencesituationen og nedsivningsscenarier i ØV profil for Sunds. 
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4. KONKLUSION 

Analyserne af byudviklingens effekt på grundvandsdannelsen, afstrømningen i vand-

løb, vandstanden i vådområder og grundvandsspejlet viser både positive effekter, 

såvel som negative effekter, når nedsivningen fra befæstede arealer øges. 

 

4.1. Grundvandsdannelse 

Analyserne af byudviklingens effekt på grundvandsdannelsen viser at grundvands-

dannelsen stiger ved øget nedsivning. Grundvandsdannelsen stiger markant, hvis alt 

nedbøren nedsives ved både sandede og lerede geologiske forhold. 

 

Effekten af øget nedsivning er fundet til en faktor 1,4-1,5 ved begge lokaliteter. Det 

betyder, at når nedsivningen øges med 1 %, så øges grundvandsdannelsen med 1,4-

1,5 %, idet fordampningen stiger mindre end nedbøren, og nedbøren går derfor i høje-

re grad til øget grundvandsdannelse. 

 

4.2. Afstrømning 

Analyserne viser, at vandføringen stiger med op til 2 l/s i nedstrøms vandløb i både 

Gadstrup og Sunds. I Skelbækken i Gadstrup stiger minimumafstrømningen, mens det 

er middelafstrømningen i Sunds der stiger. 

 

Analyserne tyder således på, at der er en større påvirkning af minimumafstrømning i 

en leret geologi, mens påvirkningen kun ses i middelsituationen i en mere sandet geo-

logi, hvor minimumsituationen ikke påvirkes. Analyserne antyder, at denne forskel 

skyldes nedsivningens påvirkning af fordelingen mellem den overfladiske afstrømning, 

drænafstrømning og den dybere afstrømning i de to typer geologi. 

 

4.3. Vandstand i vådområder 

Analyserne viser, at vandstanden i nedstrøms vådområder kun påvirkes marginalt i 

både den sandede og lerede geologi, mens grundvandsstanden, nær eksisterende 

bygninger og anlæg, kun stiger i lerede områder og næsten ikke i sandede områder.  

 

4.4. Grundvandsspejl 

Analyserne viser, at der er risiko for kritisk stigning af grundvandsspejlet i lerede om-

råder, hvor grundvandsspejlet kan komme meget tæt på terræn og endog over terræn 

tæt på områder, hvor vandspejlet i forvejen ligger over terræn. 

 

Analyserne peger på, at der er mindre risiko for kritisk stigning af grundvandsspejlet i 

sandede områder, selvom grundvandsspejlet ligger tæt på terræn. 

 

4.5. Klimaudviklingen 

Klimaudviklingen betyder at grundvandvandsdannelsen stiger i 2050 og falder igen i 

2100, som følger af at nedbøren stiger mere end temperaturen og fordampningen 
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frem til 2050, mens temperaturen og fordampningen stiger mere end nedbøren fra 

2050 til 2100. 

 

I den lerede geologi falder grundvandsdannelsen i 2100 til under udgangsniveauet i 

dag, hvilket ikke er tilfældet i den sandede geologi. 

 

Ved 100 % nedsivning har klimaudviklingen den samme betydning som de faktiske 

forhold i dag. 
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5. FORSLAG TIL TEKNOLOGIUDVIKLING 

På baggrund af det gennemførte projekt og Orbicons øvrige arbejde inden for området 

kan der peges på nedenstående forslag til teknologiudvikling. Flere af forslagene er i 

et vist omfang udviklet eller under udvikling, men fælles for dem er, at de skal videre-

udvikles før de kan udbredes og få nogen betydning i håndteringen af byens regn-

vand.  

 

5.1. Guidelines for udpegning af nedsivningsområder 

Ikke alle områder er lige velegnede for nedsivning af regnvand. Der kan være områder 

hvor det fysisk er vaskeligt at nedsive på grund af højt grundvandsspejl eller lille hy-

draulisk ledningsevne. Det kan også være områder der er særligt sårbare af hensyn til 

miljøforhold. 

 

Det kan være en stor hjælp for praksis, at have støtte i en vejledning der beskriver 

muligheder og begrænsninger for nedsivning og angiver forskellige løsninger for hy-

drauliske, såvel som kvalitetsmæssige begrænsninger.  

 

5.2. Udvikling af effektive faskinetyper til lerede jorder 

Lerede jorde er generelt karakteriseret ved dårlige og meget inhomogene nedsiv-

ningsforhold.  

 

Innovationsprojektet Byer i Vandbalance, hvor Orbicon deltager, har afdækket en 

række begrænsninger og muligheder for etablering af lokale nedsivningsanlæg til 

regnvand i lerjord. Arbejdet har resulteret i udvikling og afprøvning af prototyper af 

nedsivningsanlæg beregnet til lerjord. Anlæggene fungerer ved at udnytte jordens 

inhomogenitet ved at nedsive over store arealer eller gennem lange nedsivningsstren-

ge frem for i faskiner med begrænset overflade.  

 

Løsningerne mangler fortsat at blive færdigudviklet ligesom et dimensioneringsgrund-

lag skal udvikles. 

 

5.3. Udvikling af faskiner og brønde, der giver mulighed for at nedsivningsløsninger 

fungerer i samspil med afløbssystemet (skybrudsbrønde) 

Lokale nedsivningsløsninger kan i samspil med eksisterende kloak udformes, så de 

på en gang afleder størstedelen af årsnedbøren til nedsivning og samtidig rummer et 

magasinvolumen, der kan magasinere skybrudshændelser. Funktionen er betinget af, 

at nedsivningsanlægget etableres med mulighed for et forsinket overløb til eksisteren-

de kloak. Orbicon har udviklet en skybrudsbrønd, der kan styre fordelingen af vandet 

til nedsivning, forsinket afledning til kloak og magasinering.  
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LAR-anlæg med kombineret nedsivning, afledning og forsinkelse. Normalnedbør op-

samles i faskinens nedre magasin og nedsives. Kraftigere regn afledes over sky-

brudsbrøndens overfaldskant og gennem vandbremse til kloak med en forsinkelse, 

der sikrer, at kloakkens kapacitet bliver fuldt udnyttet. Ekstreme regnhændelser opstu-

ves i faskinens øvre magasin. 

 

5.4. Udvikling af kombinerede nedsivnings- og drænsystemer der tillader nedsivning 

om sommeren, når de store hændelser typisk indtræffer og dræning om vinte-

ren, når det terrænnære grundvand står højt 

I flere større byer vil nedsivning af regnvand i praksis blive begrænset af stigninger i 

det terrænnære grundvandsspejl. Stigningen vil dels skyldes nedsivning, men nogle 

steder vil den øgede nedbør i sig selv give anledning til problemer med højtstående 

grundvand. Problemet vil typisk være begrænset til vintermånederne, mens den øge-

de fordampning om sommeren vil sikre kapacitet til nedsivning.  

 

Ved at etablere et kombineret dræn- og nedsivningsanlæg kan de store regnhændel-

ser nedsives om sommeren, mens grundvandet kan sænkes ved afdræning i vinter-

månederne. Drænsystemet kan aflede forsinket til eksisterende kloak i de perioder, 

hvor der er kapacitet til at håndtere vandet.  

 

5.5. Udvikling af metoder til udnyttelse af terrænnært grundvand og vand fra f.eks. 

omfangsdræn til sekundavand i husholdninger og virksomheder. Herved kom-

bineres besparelser af drikkevand med at øge kapaciteten til lokal nedsivning. 

Drænsystemer, omfangsdræn og terrænnære boringer kan udnyttes som kilder til 

sekundavandforsyning til virksomheder og husholdninger. Herved kan forbruget af 

rent drikkevand reduceres samtidig med, at grundvandsspejlet i byerne sænkes. I 

sammenligning med traditionelle sekundavandssystemer baseret på lagring af vand i 

tanke kan drænvand udgøre en billig og stabil kilde til vand af høj kvalitet.   
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5.6. Udvikling af overfladetyper/biotoper der forøger afdampningen i områder, hvor 

nedsivning er uønsket 

I nogle områder vil muligheden for nedsivning af regnvand være begrænset af areal-

anvendelse, jordbund eller miljøforhold. Her vil løsninger, der øger fordampningen af 

regnvand (grønne tage, facadebeplantning, vejtræer etc.) kunne medvirke til at redu-

cere belastningen af kloakken. For at løsningerne skal have nogen reel betydning for 

kloakken skal de udvikles, så de kombinerer fordampning med lokal magasinering af 

regnvand. Dette vil desuden kunne reducere vandingsbehovet i tørre perioder.   

 

 

5.7. Udvikling og optimering af filtermedier der både tillader gennemsivning og 

størst mulig tilbageholdelse af stoffer opløst og suspenderet i overfladevandet, 

herunder også påvirkning af egenskaberne efter længere tids drift 

Regnvand indeholder en lang række miljøfremmede stoffer i koncentrationer, der 

overskrider grund- og drikkevandskvalitetskriterierne og grænseværdierne i recipien-

terne. Det er derfor af stor betydning, at udvikle og dokumentere renseteknologier, der 

kan tilbageholde eller fjerne denne forurening. Løsningerne skal være driftssikre og 

det skal være muligt løbende at dokumentere deres funktion. 

 

5.8. Udvikling af økonomisk mest rentable metoder i sammenhæng, dvs. den mest 

cost effektive udnyttelse af bassiner, nedsivningselementer, rørføringer etc. 

Før lokale løsninger til nedsivning, fordampning eller magasinering af regnvand får 

nogen væsentlig udbredelse, skal der skabes grundlag for at beregne omkostninger til 

etablering og drift af disse løsninger i sammenligning med traditionelle afløbsløsnin-

ger. Beregningerne skal kunne håndtere, at lokale løsninger som regel skal indpas-

ses, så de bidrager med andre kvaliteter end vandhåndtering i byen. 

 

 

5.9. Udvikling af målemetoder og udførsel af forsøg til fastlæggelse af den faktiske 

vandbalance på forskellige nedsivningselementer 

Hvis fordampnings- og indsivningsløsninger skal have nogen væsentlig udbredelse og 

betydning i byens vandhåndtering kræver det, at deres funktion er veldokumenteret, 

og at der er udviklet det fornødne datagrundlag til at indpasse og dimensionere løs-

ningerne. Til det formål er der behov for, at en række forskellige løsninger etableres 

og dokumenteres gennem løbende monitering. 



 

  2 

 

Denne rapport undersøger byudviklingens effekt på grundvandsdannelsen, idet 

byudviklingen forstås som udvikling af den eksisterende by, hvor vand på 

befæstede flader frasepareres kloaksystemet og nedsives lokalt. Undersøgelsen 

omfatter således vurdering af nedsivning af regnvand der falder på hustage og veje 

i den eksisterende by. Effekten er undersøgt for både grundvandsdannelsen, 

afstrømningen i vandløb, vandstanden i vådområder og grundvandsstanden lokalt 

ved eksisterende bygninger og anlæg. 


