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1 Indledning 

I forbindelse med revideret projekt for nye DSB-værksteder ved Fladsågårdvej – matr.nr. 1a Fladså 

By, 4700 Næstved er der udført estimat af udledte vandmængder, som må forventes baseret på et 

realistisk estimat af pumpeydelser og driftsperioder. 

 

Da det planlagte projekt potentielt vil medføre udledning af over 100.000 m3 sekundært grundvand 

ansøges der hermed om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og bortledningstilladelse. Den 

planlagte samlede varighed af grundvandssænknings er 24 måneder (1.maj 2022 - 30.april 2024) 

 

Der er beregnet følgende vandmængder jf. bilag 1: 

 

Periode Mængde Arbejder Totalmængde i m3 

2022 – Opstart maj-august 

(4 måneder) 

20-40 m3/time Baneanlæg+ 

Bygninger+ Bassin 

57.600-115.200 

2022 – september–december 

4 måneder 

10-20 m3/time Baneanlæg+ 

bygninger 

28.800-57.600 

2023 

12 måneder 

10-20 m3/time Primært bygninger 86.400-172.800 

2024 – afsluttes april 

4 måneder  

10-20 m3/time Bygninger 28.800-57.600 

Samlet estimeret vandmængde 

 

  201.600 – 403.200 

22.12.2021 

Projekt nr.: 1017224 
+45 2880 6718 
mpko@moe.dk 
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COWI har tidligere ansøgt om udledningstilladelse til recipient /1/. Der er ansøgt om udledning af 

100.000 m3 i en periode på 5 måneder. Informationer i dette notat. 

 

Perioden i 2024 er en bufferperiode, såfremt projektet skulle blive forsinket. 

 

Grundvandssænkningen indbefatter langt overvejende sekundært grundvand, som opsamles i dræn-

systemer. Det vurderes således ikke, at der er behov for at ansøge om indvindingstilladelse. 

 

Det sekundære grundvand (drænvand) vil med den planlagte håndtering af vandet alligevel enten 

blive nedsivet på grunden eller blive ledt ud i Fladså.  

 

Det fremgår af nedenstående figur 1, at projektarealer er placeret uden for OSD-områder og uden for 

indvindingsoplande. 

 

 

Figur 1: Figur 16-1 fra /6/: Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til al-

mene vandforsyninger i en del af Næstved Kommune (IOL). Farvelæg-ningen viser, hvilke af Statens kortlæg-

ningsrapporter der dækker de forskellige OSD-områder og indvindingsoplande. (Næstved Kommune, 2016) 

Undersøgelsesområdet tilføjet med rødt omrids. 
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2 Projektbeskrivelse 

Den planlagte grundvandssænkning vil primært foregå i den vestlige del af projektarealet – vest for 

Taares Bæk jf. figur 2 herunder: 

 

 
Figur 2: Bilag A2 fra COWIs rapport ”grundvandssænkning, omfang og metodik” (COWI 05.11.2021), der viser 

omfang af planlagte tiltag for sænke grundvand lokalt. Notatet fremgår i sin helhed som dette notats bilag 2. 

 

COWI har udarbejdet notat vedr. omfang og metodik for grundvandssænkning. Notatet er vedlagt i 

bilag 2. 

 

Indledningsvis i notatet fremgår resultater af prøvepumpninger og pejlinger af vandstandsniveauer. 

Der henvises til notatet for udtømmende beskrivelse. I COWIs notat fremgår i bilag A kort med po-

tentialelinjer og i bilag B fremgår geologiske snit. I bilag C fremgår loggede vandstandsniveauer i ud-

valgte boringer.  

 

Der skal udføres grundvandssænkning i forbindelse med følgende gravearbejder:    
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2.1 Jordudskiftning 

I forbindelse med jordudskiftning for skinner og bygninger forventes det at nedpløje dræn langs om-

rådets nordlige og sydlige del. Længden af drænstrækninger er ikke endeligt fastlagt, men for enden 

af hver drænstreng etableres en pumpebrønd. Skitse for planlagt placering af dræn fremgår af figur 2 

(og bilag 2). 

 

Der kan blive behov for supplerende lænsepumpning i områder, hvor drænene ikke yder den nød-

vendige sænkning. Der forventes en vandmængde på ca. 20 m3/t pr. 100 meter dræn. 

 

Tværsnit/princip af dræn fremgår af bilag 1. 

 

2.2 Bassiner 

Ved udgravning for bassiner og erstatningsvandhuller forventes grundvandssænkning at blive udført 

med lokale sugespidsanlæg, såfremt de etablerede dræn ikke kan sænke vandspejlet tilstrækkeligt. 

Der forventes en tilstrømning på 20-25 m3/t – dog afhængig af effekten af de nedpløjede dræn-

strenge. 

 

Det planlægges, at der udføres et forsinkelsesbassin tidligt i anlægsfasen, således at der inden for 

projektareal kan indeholdes en vis bufferkapacitet i de tilfælde, hvor der måtte opstå høje vand-

mængder, f.eks. i skybrudssituationer. Størrelsen af forsinkelsesbassin forventes at udgøre ca. 5.000 

m2.  Det forventes, at der vil kunne ske en nedsivning på ca. 10 m3/t i bassinet.  

 

2.3 Ledningstracéer 

Langs ledningstracéer forventes grundvandssænkning at blive udført med sugespidser eller evt. kom-

bineret med lænsepumpning. Der forventes en pumpning på omkring 20 m3/t pr. 100 meter led-

ningsstræk. 

 

Placering af ledningstracéer er ikke indtegnet i COWIs notat, idet placering ikke er endeligt fastlagt. 

 

3 Infiltration af vand 

Ved det vestlige skel af projektområdet planlægges det at etablere en infiltrationsgrøft eller et infilt-

rationsdræn langs det vestlige skel. Infiltrationen har som formål at beskytte evt. påvirkning af mose-

område vest for matriklen Beregninger viser, at der forventes at kunne nedsives 10-15 m3/t i infiltra-

tionsrenden. Princip fremgår af bilag 1. 

 

Der forventes ligeledes infiltration i bund af forsinkelsesbassin.   
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4 Beregnede vandmængder 

MOE har beregnet potentiel vandmængde til udledning til 200.000 – 400.000 m3. Det opsamlede 

vand vil blive ledt til forsinkelsesbassiner inden udledning til Taares Bæk eller infiltrationsrende ved 

Vestlig grøft.  

 

Drænvandet, som opsamles i drænstrengene ville efter en given periode være endt i Fladså. Dette er 

for så vidt stadig tilfældet, dog vil transporttiden for det terrænnære grundvand, som trænger ned 

fra Mogenstrup Ås i retning mod Fladså blive forkortet ved det aktuelle projekt. 

 

Der forventes nedsivning af drænvand i forsinkelsesbassin.    

 

Det skal nævnes, at en del af det terrænnære grundvand opsamles i dag i et eksisterende hoveddræn 

(markeret med blåt på figur 2) og udledes til Fladså. Den del af drænet der ligger uden for projektom-

rådet forventes at bortlede ca. 5 m3/t. Udløbet til Fladså forventes bibeholdt.  

 

 

 

 

 

Referencer: 

 

/1/: Næstved Kommune ”Midlertidige tilladelse til udledning af oppumpet grundvand og 
overfladevand i forbindelse med anlæg af DSB-værksted på Fladsågårdsvej 4700 Næstved” 
(dateret 01.09.2021 – sags.nr. 06.01.05-P19-9-20) 
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Bilagsfortegnelse: 

Bilag 1: MOE A/S Pumpe- og udledningsprincipper (22/12-2021) 

Bilag 2: COWI: Grundvandssænkning, omfang og metodik” (05.11.2021) 
 

 



 

 

BILAG 1 

MOE A/S Pumpe- og udledningsprincipper (22/12-2021) 
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BILAG 2 

COWI: Grundvandssænkning, omfang og metodik” (05.11.2021) 
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1 Anlægsaktiviteter under grundvandsspejlet 

Ved etablering af nyt DSB værksted i Næstved er der behov for at udføre neden-

stående aktiviteter, som stedvis vil foregå under grundvandsspejlet, og stedvis i 

områder med terrænnært sand:  

› Udskiftning af jord, som har utilstrækkelig bæreevne  

› Etablering af bassiner 

› Etablering af afvandingsledninger 

 

Ved de nævnte aktiviteter i sandede områder forventes der at være behov for 

midlertidig grundvandssænkning, mens udgravninger i lerede lag forventes at 

kunne udføres med simpel lænsepumpning. 

 

Det er tidligere vurderet, at der ikke er risiko for bundbrud ved udskiftning af 

jorden. Omlægning af Tåres Bæk og etablering af afvandingsledninger er ligele-

des vurderet til ikke at give risiko for bundbrud. Risikoen er ikke p.t. vurderet i 

forhold til bassinerne. 

 

For overblikkets skyld er de tidligere præsenterede geologiske profiler for områ-

det indsat i Bilag B. 

2 Tolkning af prøvepumpninger 

Ud af de 10 filtersatte boringer, som MJE har udført i august 2021, vurderede 

COWI i notat af 21.09.2021, at 3 filtersatte boringer, PB2, PB7 og PB9 kunne 

prøvepumpes med lav ydelse. PB7 løb som forventet tør meget hurtigt, hvilket 

skyldes, at den er filtersat i silt og kun har ca. 3 m vandsøjle fra bund af boring. 

Boringerne PB2 og PB9 kunne begge pumpes i en time med 0,3 m³/t, se sænk-

ningsforløb i Figur 2-1 og Figur 2-2 vist med blå graf. 

 

Figur 2-1 Sænkning (blå) og stigning (rød) i PB2.  
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Figur 2-2 Sænkning (blå) og stigning (rød) i PB9.  

 

Sænkningerne er tolket og der er herved opnået følgende bud på T-værdier: 

 

PB2: T= 1,75 E-4 m²/s. Der vurderes en k-værdi på 8,8 E-5 m/s 

PB9: T= 5,46 E-5 m²/s. Der vurderes en k-værdi på 1,8 E-5 m/s 

 

k-værdierne er beregnet ud fra antagelse om 2 m sand i PB2 og 3 m sand i PB9, 

hvilket skønnes at være den tykkelse, der påvirkes af pumpningen. Værdierne 

vurderes at svare meget godt til den geologiske beskrivelse af sandet. 

3 Vandspejlsniveau 

I marts-april 2021 har Rambøll udført pejlinger af de filtersatte boringer i områ-

det. Pejlingerne formodes at repræsentere det højeste vandspejl i løbet af året, 

da det normalt topper i foråret. På baggrund af pejlingerne er der i Bilag A op-

tegnet et potentialekort, som viser det forventet højeste vandspejlsniveau i løbet 

af året. Det forventede sommervandspejl er også angivet, vurderet ud fra data-

logning af vandspejlet i udvalgte boringer i perioden juli-september 2021 (kur-

ver indsat i Bilag C). 

I Bilag C ses, at der i sommeren 2021 har været et ret konstant vandspejl, som i 

nogle boringer påvirkes kortvarigt af nedbør. Variationen er mindre end +/-0,2 

m i forhold til gennemsnitsvandspejlet i de 3 måneder, der er observeret. I 

B114-1 stod vandspejlet i kote +5,6 m i marts-april 2021, dvs. 0,7-0,8 m højere 

end i juli-sept. En tilsvarende forskel ses i flere af de andre boringer. Det er nor-

malt at vandspejlet om vinteren står omkring 1 m højere end om sommeren. På 

baggrund af de loggede boringer er det vurderet, at vandspejlet kan stå 0,5-0,9 

m lavere end de blå niveaukurver på Bilag A viser; sæsonvariationen vurderes at 

være størst længst mod nordøst mod bakkerne og mindst mod sydvest, mod 

Fladså, der ligger ca. 400 m syd for jernbanen. 

4 Behov for grundvandssænkning 

De fundne k-værdier er anvendt som input i en simpel 1-lags 3D grundvands-

model med 5 m sand og vandspejl 1 m under terræn. 
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Der er kørt scenarier til beregning af den nødvendige oppumpning ved de aktivi-

teter, der er nævnt indledningsvis.  

I modellen er der defineret et fast vandspejl i kote +6 m. Det er antaget at 

vandspejlet sænkes i gennemsnit 1 m ved jordudskiftningen, dvs. til kote +5 m. 

Målet er at sænke til ca. 0,5 m under udgravningsniveau. 

Det er antaget at vandspejlet sænkes ca. 1-2 m ved bassinerne, dybest til kote 

ca. +4 m, da der typisk udgraves til kote +4,5.  

Det er antaget at vandspejlet sænkes til kote +3,5 m ved ledningstracéer. 

Ud fra de nævnte scenarier er der beregnet vandmængder som vist i Tabel 4-1. 

 

Tabel 4-1 Beregnede vandmængder ved forskellige udgravningsaktiviteter 

Aktivitet Antaget sænk-

ning 

Areal Vandmængde 

Udskiftning af 

jord 

1 m 200 x 100 m Se tekst nedenfor 

tabel 

Udgravning af 

bassin 

2 m 50 x 60 m 20-25 m³/t 

Ledningstrace 2,5 m 100 x 2 m 20 m³/t  

 

4.1 Jordudskiftning 

For jordudskiftning vurderes det, at der med fordel kan etableres en række ned-

pløjede dræn i forlængelse af hinanden langs områdets nordlige og sydlige del, 

lige uden sporområdet, så grundvandssænkningen så vidt muligt sker i hele det 

område, hvor der er behov for at udskifte jord, se principskitse i Bilag A. Læng-

den af de enkelte drænstrækninger kan vælges til f.eks. 100 eller 200 m af-

hængig af, hvad der vurderes at være praktisk. For enden af hver drænstræk-

ning placeres en midlertidig pumpebrønd. 

Udover de nedpløjede dræn vil der være behov for supplerende lænsepumpning 

i områder, hvor drænene ikke skaber den nødvendige sænkning. 

Tilstrømningen vurderes som ovenfor at ville være op til 20 m³/t pr. 100 m, idet 

der om muligt sænkes til omkring bund af det terrænnære sand. Der bør fyldes 

op med sand/grus oven på de nedpløjede dræn for at sikre en hydraulisk forbin-

delse mellem drænene og den øverste del af grundvandsmagasinet. Da sandet 

næppe kan komprimeres ret meget i tilfyldningen, er det vigtigt, at drænene lig-

ger uden for kritiske områder, såsom jernbanespor, hvor en høj komprimerings-

grad er essentiel. Tilstrømningen vurderes at ville aftage i løbet af nogle dage el-

ler uger, efterhånden som grundvandsspejlet sænkes. 
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4.2 Bassiner 

For udgravning af bassiner og erstatningsvandhuller kan grundvandssænkning 

udføres vha. sugespidser, i det omfang de nedpløjede dræn for jordudskiftnin-

gen ikke allerede sænker vandspejlet tilstrækkeligt. Det vurderes, at der ved 

bassinerne vil være en tilstrømning på omkring 20-25 m³/t pr. bassin, af-

hængigt af den sænkning, der evt. allerede er etableret ved de langsgående 

dræn. Ved det vestlige bassin vurderes et ekstra nedpløjet dræn langs sydligt 

skel at være mest hensigtsmæssigt, da der i forvejen vil være en effekt af ned-

pløjede dræn nord for bassinet. 

4.3 Rørledninger 

Langs ledningstraceerne kan grundvandssænkning udføres vha. sugespidser, 

evt. kombineret med lænsepumpning fra udgravning. For hver ca. 100 m vurde-

res der at skulle pumpes op til omkring 20 m³/t. Ledningstracéer er ikke inklu-

deret på tegningerne i Bilag A, da de forventes at blive flyttet som følge af det 

nye layout (dateret 02.11.2021). 

4.4 Øvrige områder 

Der er afgrænsede områder, hvor der er behov for jordudskiftning til lidt større 

dybde, og derfor også et behov for lokal grundvandssænkning til lidt større 

dybde. Sugespidser vurderes at være den mest hensigtsmæssige løsning. Det 

forventes at gælde ved bassinerne, ved erstatningsvandhuller og også ved Tåres 

Bæk, hvor der er et område med postglacialt sand med varierende gytjeindhold 

(B147, B148, B149, B181). I det nævnte område er der sand/grus til mere end 

6 m u.t., hvorfor det alternativt kan overvejes at lave nogle få pumpeboringer 

for tørholdelse ved jordudskiftningen. 

4.5 Monitering 

Når grundvandssænkningen er indledt, bør den følges ved monitering af vand-

standen i relevante eksisterende boringer eller nye pejleboringer udført til for-

målet. I sidstnævnte tilfælde bør de ikke være dybere end ca. 3-4 m, med 2 m 

filter i bund af boringerne.  

4.6 Infiltration 

I den vestlige ende af området er der en vis risiko for at grundvandssænkningen 

kan påvirke moseområdet vest for skel. For at minimere denne risiko foreslås 

det at etablere en infiltrationsgrøft eller et infiltrationsdræn langs det vestlige 

skel, nogle få meter fra skellet.  

4.7 Udledning og tilladelser 

Uafhængigt af, hvordan vandet pumpes op, skal vandet ledes igennem en sedi-

mentationscontainer og iltes inden udledning, så okker og sedimenter ikke bela-

ster recipienten. Udledning skal i øvrigt ske i henhold til den foreliggende udled-

ningstilladelse. 
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Oppumpningen kan muligvis overstige 100.000 m³ i løbet af hele projektperio-

den, hvorfor der skal søges en bortledningstilladelse hos kommunen. 

4.8 Øvrige forhold 

Der er er observeret et hovedræn, hvis beliggenhed inkl. to brønde er omtrent-

ligt skitseret på Bilag A.2. Det skal afklares, om drænets funktion skal bibehol-

des, om det modtager vand fra dræn i projektområdet. 
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Bilag A Vandspejlsniveau og grundvandssænkning



 

https://cowi.sharepoint.com/sites/A234610-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Grundvand/A234610_005_v.2.docx 

 

BILAG A1: Vandspejlsniveau optegnet på baggrund af pejlinger i marts-april 2021 (forventet højeste niveau i løbet af året). De blå tal angiver koten. De røde tal angiver den forventede laveste kote i sommerhalvåret. 

De gule boringer er udført af MJE. De testede boringer er markeret med røde rektangler. Layout af sporområde pr. 02.11.2021. 
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https://cowi.sharepoint.com/sites/A234610-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Grundvand/A234610_005_v.2.docx  

 

BILAG A2: Principskitse med forslag til metodik for grundvandssænkning. Layout af sporområde pr. 02.11.2021.



 

https://cowi.sharepoint.com/sites/A234610-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Grundvand/A234610_005_v.2.docx 

 

Bilag B Geologiske profiler gennem området 
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https://cowi.sharepoint.com/sites/A234610-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Grundvand/A234610_005_v.2.docx  

 

 
Vest-Øst profil, Tegning NVN_K21_T06_H2_N8701. Fortsættes mod øst på næste side 
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 https://cowi.sharepoint.com/sites/A234610-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Grundvand/A234610_005_v.2.docx 

 
Der er intet sænkningsbehov i området øst for profilet  

  

øst 
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https://cowi.sharepoint.com/sites/A234610-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Grundvand/A234610_005_v.2.docx  

 

Nord-Syd profil, Tegning NVN_K21_T06_H2_N8702.  
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 https://cowi.sharepoint.com/sites/A234610-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Grundvand/A234610_005_v.2.docx 

Bilag C Vandspejlsvariation og boreprofiler PB2, PB7, PB9 
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https://cowi.sharepoint.com/sites/A234610-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Grundvand/A234610_005_v.2.docx  

  
Vandspejl i loggede boringer, juli-sep 2021. Der ses et ret konstant vandspejl, som i nogle boringer på-
virkes kortvarigt af nedbør. Påvirkningen ses mest markant i boring B104-2. Variationen er mindre end 
+/-0,2 m i forhold til gennemsnitsvandspejlet i de 3 måneder, der er observeret. 
 
I B114-1 stod vandspejlet i kote +5,6 m i marts-april 2021, dvs. 0,7-0,8 m højere end i juli-sept. En til-
svarende forskel ses i flere af de andre boringer. Det er normalt at vandspejlet om vinteren står om-
kring 1 m højere end om sommeren. 
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 https://cowi.sharepoint.com/sites/A234610-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Grundvand/A234610_005_v.2.docx 
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