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 Projekt 

Det aktuelle projekt omfatter udvikling af nyt erhvervsområde i Næstved. Erhvervsområdet 
kommer til at være beliggende øst for det nuværende erhvervsområde nord for Køgevej og 
øst for Øverup Alle. Indeværende rapport omhandler området for Etape III+IV. 

Der er tidligere lavet undersøgelser for etape I+II, boringerne 1-22. Aktuelle boringer fra 
denne undersøgelse er indeholdt i nærværende rapport. 

Yderligere foreligger ikke oplyst. 
 
 

 Mark- og laboratoriearbejde 

Den 5. april 2021 er der med Ø150 mm sneglebor udført 22 uforede supplerende geotekniske 
boringer (23-44), som er afsluttet 4,0 á 6,0 meter under nuværende terræn (m u. t.). 
 
Under borearbejdet er der registreret laggrænser, udført vingeforsøg og optaget omrørte prøver. 
 
Ovenstående arbejde er udført i henhold til DGF Bulletin 14  
 
Boringerne er afsat på baggrund af det fra rekvirenten fremsendte tegningsmateriale. Boringernes 
omtrentlige placering fremgår af situationsskitsen i bilag 2.  
 
Boringerne er indmålt og koteret med GPS. Borepunkterne er angivet i kotesystem DVR90 og 
koordinatsystem UTM/ETRS89.  
 
Der er nedsat Ø25 mm pejlerør i udvalgte boringer til registrering af grundvandsspejlets 
beliggenhed. Der er pejlet umiddelbart efter borearbejdets afslutning. 
 
Samtlige prøver er geologisk bedømt og klassificeret i henhold til DGF Bulletin 1 
ingeniø  
 
Det naturlige vandindhold er bestemt på udvalgte prøver i henhold til DGF Bulletin 15 

 
 
Resultatet af ovenstående fremgår af boreprofilerne i bilag 1. 
 
Signaturer og definitioner fremgår af bilag 1. 
 
 

 Jordbunds- og vandspejlsforhold 

I boringerne 4, 6-10, 21 og 22 er der øverst truffet overjord (lermuld og ler) til 0,4 á 1,4 m u. t., 
hvorefter der er truffet senglacialt/glacialt ler og sand til 0,7 á 1,7 m u. t. Herunder er der truffet 
glacialt moræneler til den borede dybde af 3,0 m u. t. 
 
I boringerne 23-29, 31, 33-35, 39 og 42 er der øverst truffet fyld, antageligt fyld og overjord 
(lermuld, ler og sand) til 0,3 á 2,2 m u. t., hvorefter der er truffet aflejringer af senglacialt/glacialt 
sand og ler til 0,6 á 2,8 m u.t. Herunder er der truffet glacialt moræneler til den borede dybde af 
4,0 á 5,0 m u. t. 
 
I boringerne 30, 38, 43 og 44 er der øverst truffet fyld (lermuld og ler) til 0,7 á 5,1 m u. t., 
hvorefter der er truffet glacialt moræneler til den borede dybde af 4,0 á 6,0 m u. t. 
 
I boringerne 32, 36, 37 og 40 er der øverst truffet fyld og overjord (lermuld) til 0,4 á 1,0 m u. t., 
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hvorefter der er truffet senglacialt/glacialt sand og ler til 1,3 á 1,4 m u. t. Herunder er der truffet 
glacialt moræneler og -sand til den borede dybde af 4,0 m u. t. 
 
I boring 40 er der øverst truffet overjord (lermuld) til 0,6 m u. t., hvorefter der er truffet 
senglacialt/glacialt sand til 2,1 m u. t. Herunder er der truffet glacialt sand og moræneler til den 
borede dybde af 4,0 m u. t.  
 
De store opfyldninger omkring boring 30, 42 og 44 skyldes formodentligt anlæg af motorvejen. 
 
Der er pejlet i de nedsatte pejlerør umiddelbart efter borearbejdets afslutning, hvor grundvands-
spejlet (GVS) blev registreret 0,2 á 1,9 m u. t. Der blev ikke registreret et frit grundvandsspejl i 
boring 24.  
 
Grundvandsspejlet, der næppe har stabiliseret sig fuldt ud på pejletidspunktet, må påregnes at 
være afhængigt af årstid og nedbør, ligesom det må forventes, at der kan stabilisere sig et eller 
flere sekundære vandspejl i eller over de lavpermeable lerlag. 
 
Der skal foretages en genpejling, når vandspejlet har stabiliseret sig. Senest 1 måned efter endt 
pejlearbejde skal pejleboringerne sløjfes. 
 
For en mere detaljeret beskrivelse af jordbunds- og vandspejlsforholdene henvises til borepro-
filerne i bilag 1. 
 
 

 Funderingsforhold 

I nedenstående tabel 4.1 er for det aktuelle projekt angivet det vurderede niveau for overside 
bæredygtige lag, OSBL, og det registrerede grundvandsspejl, GVS. 
 

Boring Terræn OSBL GVS 
nr. Kote 

DVR90 
Dybde 
m u. t. 

Kote 
DVR90 

Dybde 
m u. t. 

Kote 
DVR90 

4 +52,7 0,4 +57,3 1,0 +51,7 
6 +52,3 0,4 +51,9 2,3 +50,0 
7 +57,7 0,4 +57,3 0,8 +56,8 
8 +54,8 0,4 +54,4 0,6 +54,2 
9 +55,2 0,4 +54,8 0,3 +54,9 
10 +51,8 0,6 +51,2 1,1 +50,7 
21 +51,1 0,4 +50,7 1,7 +49,4 
22 +48,3 0,6 +47,7 1,4 +46,9 

23 +46,4 1,3 +45,1 - - 
24 +50,4 0,3 +50,1 Tør - 
25 +48,4 0,6 +47,8 1,3 +47,1 
26 +49,9 0,3 +49,6 - - 
27 +49,2 0,7 +48,5 0,2 +49,0 

28 +51,3 0,6 +50,7 - - 
29 +51,1 0,4 +50,7 - - 
30 +56,8 2,9 +53,9 - - 
31 +56,8 0,5 +56,3 - - 
32 +57,8 1,0 +56,8 1,2 +56,6 

33 +57,1 0,4 +56,7 - - 
34 +59,7 0,9 +58,8 - - 
35 +56,4 0,4 +56,0 - - 
36 +57,5 0,6 +56,9 1,8 +55,7 
37 +52,3 0,4 +51,9 - - 
38 +57,9 0,7 +57,2 1,9 +56,0 
39 +54,5 0,6 +53,9 - - 
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40 +57,2 0,4 +56,8 - - 
41 +53,4 0,6 +52,8 1,5 +51,9 
42 +50,3 2,2 +48,1 - - 

43 +53,1 1,3 +51,8 1,7 +51,4 
44 +59,5 5,1 +54,4 - - 

Tabel 4.1: Overside bæredygtige lag, OSBL, og det registrerede grundvandsspejl, GVS. 
 
Det skal sikres, at der overalt funderes i mindst frostsikker dybde under fremtidigt terræn, hvilket 
er 0,9 meter for opvarmede konstruktioner og 1,2 meter for uopvarmede konstruktioner. 
 
For de trufne aflejringer under OSBL og eventuelt indbygget velkomprimeret sandfyld kan der 
foreløbigt påregnes følgende målte/skønnede karakteristiske styrke- og deformationsparametre 
og rumvægte: 

 Rumvægt Korttidstilstanden Langtidstilstanden Konsolideringsmodul 
 m/  pl,k cu,k pl,k k K 
 kN/m³ ° kN/m² ° kN/m² kN/m² 

Senglaciale/glaciale aflejringer 
Ler 19/9 0 60-150 25 6,0-15,0 11.000-40.000 

Sand 18/10 33 0 33 0 25.000-35.000 
Glaciale aflejringer 

Sand 18/10 37 0 37 0 50.000 
Moræneler 21/11 0 80-330 30 8,0-20,0 20.000-50.000 

Morænesand 18/10 36 0 36 0 50.000 
Tilkørt materiale 

Sandfyld 18/10 37 0 37 0 50.000 

Tabel 4.2: Foreløbige målte/skønnede karakteristiske styrke- og deformationsparametre og 
rumvægte. 

 
Da der på nuværende tidspunkt ikke foreligger et projekt, kan nærværende undersøgelse 
udelukkende gennemføres i geoteknisk kategori 1 i henhold til EN1997-1 (Eurocode 7, del 1) samt 
DKNA (Nationalt Anneks til Eurocode 7). 
 
Når endelige projekter foreligger, kan nærværende geotekniske placeringsundersøgelse 
revurderes, og kan herefter, afhængig af projektet, muligvis udgøre en geoteknisk 
parameterundersøgelse, svarende til geoteknisk kategori 2 i henhold til EN1997-1 (Eurocode 7, 
del 1) samt DKNA (Nationalt Anneks til Eurocode 7). Det kan dog ikke udelukkes, at et konkret 
projekt kræver supplerende geotekniske undersøgelser. 
 
Det burde muligt at fundere et planlagt projekt som normal direkte fundering eller 
sandpudefundering efter udskiftning af de sætningsgivende jordlag over OSBL med komprimeret 
sand. 
 
 

 Midlertidig tørholdelse 

Da der muligvis skal graves under grundvandsspejlet kan en midlertidig grundvandssænkning blive 
nødvendig for at bevare udgravningsider og -bund intakte. 
 
I ler vurderes grundvandssænkningen mest hensigtsmæssigt udført med drænrender ført til 
pumpesump, eventuelt suppleret med belastede dræn i udgravningssiderne. 
 
Der er ikke truffet vandspejl i dybere liggende sandlag. Såfremt der mod forventning skal graves 
i sand under vandspejlet, skal vandspejlet sænkes med sugespidser. 
 
Ovenstående skal verificeres i forbindelse med de supplerende undersøgelser i forbindelse med 
konkrete byggeprojekter. 
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 Permanent tørholdelse 

Generelt må det forventes, at der skal anvendes omfangsdræn, hvor der er truffet ler. 
 
De trufne sandaflejringer vurderes at være selv drænende. 
 
 

 Befæstede arealer 

Befæstelse kan dimensioneres iht. vejens/pladsens trafikklasse og jordens frostfarlighed efter 
afrømning af fyld- og overjord ned til OSBL iht. tabel 4.1 
 
De trufne leraflejringer kan generelt karakteriseres som frostfølsomme. 
 
De trufne sandaflejringer uden bikomponenter af silt og ler vurderes at være frostsikre.  
 
Det er formodentligt ikke økonomisk realistisk af udskifte alle fyldaflejringer nær boringerne 
30, 42-44 ned til OSBL. Det anbefales derfor, at der udlægges et triaksialt geoarmeringsnet 
på afrømningsniveau for at minimere risikoen for dannelse af lunker og kørespor. 
 
 

 LAR 

På baggrund af de trufne jordbunds- og vandspejlsforhold, vurderes lokaliteten generelt ikke at 
være specielt velegnet til lokal nedsivning af regnvand (LAR).  
 
Det vurderes primært på baggrund af et relativt højt vandspejl og de mange leraflejringer 
sammenholdt med områdets topografi 
 
Hvor der er truffet sand, kan det dog ikke udelukkes at disse områder vil være egnede til lokal 
nedsivning. Dette bør undersøges i forbindelse med konkrete byggeprojekter. 
 
 

 Supplerende undersøgelser 

Den udførte geotekniske placeringsundersøgelse er udelukkende orienterende, hvorfor der i 
forbindelse med konkrete byggeprojekter skal udføres geotekniske parameterundersøgelser. 
 
Funderingsmæssige problemstillinger i forbindelse med byggeriet, skal beskrives nærmere i 
forbindelse med den geotekniske parameterundersøgelse. 
 
 

 Jordforurening og jordhåndtering 

Under borearbejdet er der ikke observeret miljøfremmede lugte eller synsindtryk, der tyder på 
jordforurening. 
 
I henhold til arealinfo.dk er grunden ikke kortlagt efter Jordforureningsloven og beliggende udenfor 
områdeklassificeret areal. Myndighederne stiller derfor som udgangspunkt ikke krav til kemisk 
analyse af jordprøver og anmeldelse af jordflytning fra grunden. Nogle kommuner kræver dog, at 
der stadig anmeldes jordflytning, hvis der er tale om større jordmængder. 
 
Det skal nævnes, at en eventuel jordmodtager kan opstille krav om kemiske analyser eller hæve 
prisen for modtagelse af jord fra matriklen, hvis der ikke foreligger kemiske analyser. 
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 Afsluttende bemærkninger 

Der skal jf. EN1997-1 (Eurocode 7, del 1) kapitel 2.8 udarbejdes en geoteknisk 
projekteringsrapport, som blandt andet indeholder dokumentation for sammenhængen mellem de 
faktiske belastninger og jordens bæreevne. 
 
I det omfang det ønskes, står DMR Geoteknik selvsagt til rådighed for: 

 supplerende undersøgelser, beregninger og vurderinger 
 udførelse af kontrolarbejder i forbindelse med gravearbejde for fundamenter og afrømning 

for gulve og eventuelt sandpude 
 udførelse af komprimeringskontrol 
 vurdering af fyldjord og kontakt til myndigheder vedrørende bortskaffelse af jord 
 videre drøftelse af geotekniske og funderingsmæssige spørgsmål i sagen. 

 
Det indkomne prøvemateriale opbevares 2 uger fra dato, hvorefter det bortskaffes, medmindre 
der forinden foreligger anden aftale. 



































































Bilag 2 



Udført: Kontrol: Godkendt: Dato:

MEF ABC CGT 16-04-2021

Situationsskitse:

2021-1193 Køgevej, (Etape III og IV), Næstved Bilag 2

23
24

25
26

2728

29

30

31

32

33

34 35

36

37

38
39

40

41

42

43

44


