
Erfa-møde den 3. november 2017

Gentofte Kommune



 GK SVP 15-18:
Opfordring til borgerne om håndtering af regnvand på egen grund –
fokus på nedsivning

 Mål: 
Afkobling af 900 boligenheder i planperioden 2015-2018

 Økonomisk incitament: 
Mulighed for delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, ca. 24.000 
kr. pr. boligenhed

 Status
Alene i 2015 havde 981 afkoblet regnvand - primært nedsivning

SUCCES ! ?



 Stigende grundvandsspejl mange steder 

 Oplever konkrete områder, hvor vandet står på terræn og må 
pumpes væk

 Flere og flere henvendelser fra bekymrede naboer til 
nedsivningsanlæg – nu også fra ejere af nedsivningsanlæg der 
ikke fungerer

 Utilstrækkeligt administrativt grundlag for vurdering af 
nedsivningsegnethed i Gentofte Kommune









 Pejledata og oplysninger om geologi
Jupiter, RH GeoGIS-database, pejledata fra anlægsprojekter, geotekniske rapporter o.lign

 Geologi og jordbundsforhold (Danmarks jordartskort 2016)

 Afværge- og indvindingsboringer 

 Områder med højtstående grundvand, viden om vand på terræn samt 
Vådområder

Gladsaxe modellen er anvendt til modellering af beliggenhed for 
førstkommende grundvandsspejl samt til beregning af gradientforhold

Til beregning af dybder til sandlag, andelen af sand/grus i de øverste 5 m og 
hydraulisk kontakt er de geologiske lag er fra Øresundsmodellen anvendt. 



 Grundvandsspejl (primær nøgle) 
 0-1 m u.t.: Ingen nedsivning af regnvand

 1-2 m u.t.: Uegnet til nedsivning af regnvand

 2-3 m u.t.: Begrænsede muligheder for nedsivning af regnvand

 >3 m u.t.: Bedre muligheder for nedsivning af regnvand

 Gradientforhold (vægtning 33 %)

 Kapacitet i sandmagasiner (vægtning 33 %)

 Geologi (vægtning 33 %)
 Lertykkelse

 Procent sand i øverste 5 meter

 Blødbundsaflejringer

 Hydraulisk kontakt mellem sand 1 og 2



Endelig Prioritering
Prioritering

VSP under 2

VSP 2-3 P 1-6

VSP 2-3 P 6-12

VSP 2-3 P 12-18

VSP 2-3 P 18-24

VSP 2-3 P 24-30

VSP over 3 P 0-6

VSP over 3 P 6-12

VSP over 3 P 12-18

VSP over 3 P 18-24

VSP over 3 P 24-30







 Forsyningen: 

Manglende proportionalitet mellem størrelsen af det afkoblede 
areal og størrelsen af det tilbagebetalte tilslutningsbidrag

-> revideret ordning for tilbagebetaling 

Før: ca. 24.000 kr. pr. boligenhed til 

Nu: 350 kr. pr. kvm, dog højst ca. 24.000 kr. pr. boligenhed




