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1. INDLEDNING 

Boligområdet ved Kornagervej og Agervang, som er en del af Lyngby Boligselskab, 

planlægger at separere regnvandet fra fælleskloakken som er overbelastet under kraf-

tige regnhændelser.  

 

Det afkoblede regnvand skal fremover afledes til Ermelundskilen, hvilket er helt i tråd 

med Lyngby-Taarbæk Kommunes strategi om genåbning af Fæstningskanalen som et 

anlæg til afledning af regnvand. 

 

Regnvandet fra Kornagervej/Agervang kan på terræn ledes ud af boligområdet i 4 

udledningspunkter ved legepladsen, ved gennemgang mellem rækkehusene og langs 

bebyggelsens østlige grænse. 

 

Regnvandet ledes til et 400 m3 forsinkelsesbassin, der udformes som en lavning i 

terrænet og indpasses i de eksisterende omgivelser syd for Kornagervej/Agervang. 

Bassinet vil normalt være tørt, men fyldes mere eller mindre med vand under regn 

afhængig af regnens størrelse. Bassinet er dimensioner efter en fremtidig 5-års regn. 

 

Efter ønske fra Danmarks Naturfredningsforening etableres i forbindelse med bassinet 

to vandhuller med permanent vandspejl. 

 

Når Fæstningskanalen som forventet reetableres, ledes vandet fra bassinet til kana-

len. Indtil da ledes vandet til Lyngby-Taarbæk Forsyning’s eksisterende kloak belig-

gende i Ermelundskilen umiddelbart syd for bebyggelsen. 

 

Det vurderes muligt at aflede regnvandet fra Kornagervej/Agervang til et bassin i Er-

melundskilen uden, at det medfører større gener for kolonihaverne end i dag. 

 

1.1. Resume 

Dette projekt for Kornagervej/Agervang U7 er det første af flere klimaprojekter hvor; 
 eksisterende fælleskloakerede områder separeres så regnvand ikke overbela-

ster kloaksystemet med kloakvand på terræn.  
 vejvandet forrenses lokalt i bassiner gennem filtermuld  
 sikrer tilstrækkelig tilledning af regnvand til den kommende Fæstningskanal 

samtidig med at tilledningen forsinkes og renses, så vandet ikke overbelaster 
Fæstningskanalen, hverken i kvantitet eller kvalitet. 

 

Bassinet etableres som tørt, således at der kun er vand i bassinet under regn og i 

kortere tid efter regnens ophør. Efter ønske fra DN etableres i forbindelse med bassi-

net et vandhul med permanent vandspejl i hver ende af bassinet. 

 

Bassinet udformes, så det indpasser sig i de eksisterende omgivelser, som en lang-

strakt græsbeklædt sænkning i terrænet og en maksimal dybde på 0,6 meter og med 

flade skråningsanlæg, hvilket medvirker til at det i tør tilstand fremstår som en lokal 

lavning der indgår naturligt i omgivelserne.  

 

Bassinet vil imidlertid ligge inden for et fredet område, jf. afsnit 7.1, hvorfor der søges 

om dispensation fra Fredningsnævnet.  
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Bassinet forventes;  
 ikke at medføre væsentlige ændringer i arealernes anvendelse da et frit vand-

spejl ved ekstremregn kun vil vare omkring et døgn, og bassinet mellem regn-
hændelser fremstår som en naturlig lavning i området. 

 at bidrage til områdets rekreative værdi, samtidig med at områdets funktion 
som levested og spredningskorridor for flora og fauna ikke forventes at blive 
betydeligt påvirket. 

 at have et arealbehov på knapt 1400 m2 for område U7 Kornagervej / Ager-
vang. 

 

 
Figur 1: Oplande og udledningspunkter til Fæstningskanalen. 

   



Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S - Bassin i Ermelundskilen 

 6 / 29 

2. BAGGRUND 

 

2.1. Fæstningskanalen 

Der pågår forundersøgelser vedr. en mulig reetablering af Fæstningskanalen gennem 

Lyngby. Projektet vil medvirke til at håndtere de øgede vandmængder fra områderne 

omkring Lyngby Storcenter og Lyngby Midt, og dermed være en betydelige del af kli-

matilpasningen i Lyngby.  

 

Formålet med genåbning af Fæstningskanalen er bl.a., ud fra et rent afløbsteknisk 

synspunkt, at afkoble mest muligt regnvand (størst muligt areal) fra fælleskloakken og 

derved reducere belastningen af Stades Krog bassinet, der ikke er sikret mod øget 

regn i fremtiden. 

 

Det afkoblede regnvand forventes ved genåbning af Fæstningskanalen at ledes på 

terræn fra oplandene til Fæstningskanalen og videre til dennes recipient Mølleåen 

nedstrøms Lyngby Sø. 

 

Af hensyn til vandkvaliteten i Fæstningskanalen og Mølleåen skal overfladevandet, 

specielt vejvandet der kan indeholde miljøfremmede stoffer, forsinkes og forrenses 

gennem filtermuld i bassiner inden det tilledes Fæstningskanalen. Se afsnit 4. 

 

Da kapaciteten i en genåbnet Fæstningskanal er begrænset af det oprindeligt udgra-

vede profil fra 1800-tallet, og det forventes, at der skal suppleres med yderligere op-

stuvningskapacitet i oplandet eller i Ermelundskilen. 

 

Nærværende projekt for Kornagervej/Agervang med bassinkapacitet i Ermelundskilen 

vil være en del af denne supplerende opstuvningskapacitet. 

 

2.2. Perspektivering til andre områder 

2.2.1 Planlægning af afvanding til Fæstningskanalen 

I forbindelse med projektet til genåbning af Fæstningskanalen, samt klimatilpasning af 

afløbssystemet gennem LAR i området omkring Fæstningskanalen, vil Forsyningen 

separere en del af regnvandet fra kloakken, og i stedet lede det i et styret forløb til 

Fæstningskanalen. 

 

En analyse af terrænet viser, at Fæstningskanalen i sin tid blev placeret i en lavning i 

landskabet, hvor vandet naturligt løber til. En reetableret Fæstningskanal med vandtil-

førsel ført på terræn, vil derfor medvirke til at genskabe det naturlige vandkredsløb i 

området. 

 

Forsyningen har udarbejdet en business Case /4/ og en køreplan /5/, der sandsynlig-

gør, at projektet ”Reetablering af Fæstningskanalen” rent teknisk kan realiseres. 

 

Figur 1 fra denne business Case viser oplande og udledningspunkter, som vil forsyne 

Fæstningskanalen med tilstrækkeligt regnvand fra oplandet via strømningsveje på 

terræn. Projekterne vil altså bidrage til muligheden for at genskabe en vandfyldt Fæst-

ningskanal. Dette og kommende projekter vil sikre, at regnvandet forsinkes i oplandet, 

så vandet ikke overbelaster Fæstningskanalen. 



Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S - Bassin i Ermelundskilen 

 7 / 29 

 

Af figur 1 ses også, at nærværende projekt ved Kornagervej/Agervang kan henføres til 

udløb U7 til Fæstningskanalen. Projektet er første etape af oplandet til Fæstningska-

nalen, som separeres, så vandet kan ledes til Fæstningskanalen via kombineret for-

sinkelses- og rensningsbassin i Ermelundskilen. 

 

Herudover ses af figur 1, at udløbene U5, U8 og U9 planlægges at lede vand til Fæst-

ningskanalen via Ermelundskilen mellem Klampenborgvej og Helsingørmotorvejen. I 

takt med at disse forventede projekter udføres, vil der være behov for etablering af 

forsinkelsesbassiner i denne del af Ermelundskilen til at håndtere regnvand fra disse 

områder. 

 

2.2.2 Forventet arealanvendelse i Ermelundskilen 

Ligesom for det planlagte forsinkelsesbassin for regnvandet i Kornagervej/Agervang 

er det hensigten, at forsinkelsesbassiner til håndtering af regnvand fra U5, U8 og U9 

indpasses tilsvarende i Ermelundskilen.  

 

Dermed forventes bassinerne at bidrage til områdets rekreative værdi, samtidig med 

at områdets funktion som levested og spredningskorridor for flora og fauna ikke for-

ventes at blive betydeligt påvirket. 

 

Arealanvendelsen i området forventes heller ikke væsentligt ændret, da tømmetiden 

kun er omkring et døgn, og bassinerne mellem regnhændelser fremstår som naturlige 

lavninger i området. 

 

Af Forsyningens forslag til køreplan for projektet med reetablering af Fæstningskana-

len fremgår, at Fæstningskanalen forventes at kunne idriftsættes i 2019. Bassinerne til 

forsinkelse af regnvandet fra de øvrige udløb forventes derfor at skulle etableres i 

perioden frem til 2019. 
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3. PROJEKTETS FORMÅL 

3.1. Regnvandshåndtering fra Kornagervej/Agervang 

For Agervang og en del af Kornagervej planlægger boligforeningen at separere regn- 

vandet ved at afkoble alt tag-, overflade- og vejvand fra fælleskloakken. Boligforenin-

gen forventer at forsinke og lede regnvandet i render på veje og i grønne grøfter via 

terrænets naturlige hældning til Ermelundskilen syd for bebyggelsen. 

 

Til håndtering og forsinkelse af det afkoblede vejvand og tagvand fra Kornager-

vej/Agervang etableres forsinkelsesbassin i Ermelundskilen. 

 

Projekt ved Kornagervej/Agervang er det første projektområde, hvor afkobling til en 

kommende genåbnet Fæstningskanal forventes gennemført. 

 
Figur 2: Afgrænsningen af projektområdet ved Kornagervej/Agervang (Foto arealinfo.dk). 

3.2. Etapeopdeling 

Ovennævnte projekter udføres i følgende 2 etaper:  

 

Etape 1: Etablering af regnvandsbassin i Ermelundskilen, dimensioneret til at håndte-

re regnvand fra Kornagervej/Agervang. Bassinet renser og forsinker vandet inden det 

ledes til Lyngby-Taarbæk Forsyning’s eksisterende fælleskloak med afløb mod vest. 

 

Etape 2: Ved genåbning af Fæstningskanalen omkobles afløbet fra bassinet til Fæst-

ningskanalen, så regnvandet indgår som et rekreativt element i bymiljøet i stedet for at 

blive afledt til kloakledningen. 

 

3.2.1 Regnvandsprojekt i Kornagervej/Agervang – Etape 1 

Der er behov for, at forsinkelsesbassinet etableres rettidigt, således at det er klar for at 

modtage regnvand fra bebyggelsen, når boligforeningen har gennemført deres regn-

vandsprojekt. 
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Boligforeningen har i august 2014 valgt Henrik Larsen som rådgiver for detailprojekte-

ring og gennemførelse af opgaven. Boligforeningens projekt forventes gennemført i 

2015. Hvis boligforeningens regnvandsprojekt, mod forventning, ikke bliver realiseret, 

har etablering af nærværende bassinprojekt ingen berettigelse. 

 

3.2.2 Genåbning af Fæstningskanalen – Etape 2 

Med den forventede genåbning af Fæstningskanalen kan bassinet tilpasses således, 

at vandet fra forsinkelsesbassinet ledes til Fæstningskanalen i stedet for til eksiste-

rende fælleskloak. Overfladevandet har gennemgået en rensning i bassinet og kan 

umiddelbart som synligt ”rent” vand ledes i Fæstningskanalen. 

Lyngby-Taarbæk Kommune afgør om denne omkobling vil kræve en fornyet udled-

ningstilladelse, i forbindelse med genåbning af Fæstningskanalen. 

 

Hvis genåbning af Fæstningskanalen ikke bliver realiseret, kan dette projekt alligevel 

gennemføres med fordel, da regnvandet både forsinkes og renses inden tilledningen 

til fælleskloakken.   
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4. FORSINKELSESBASSIN I ERMELUNDSKILEN 

4.1. Generelle forhold 

4.1.1 Bedst anvendelige teknologi (BAT) 

Forsinkelsesbassinet til håndtering af regnvand fra Kornagervej/Agervang basseres 

på bedste tilgængelige teknologi (BAT). 

 

Bassinet etableres som et infiltrationsbassin, idet regnvandet renses ved filtrering 

gennem filtermuld. Der sker samtidig en forsinkelse inden det via filtersandet opsam-

les i det underliggende dræn og ledes til eksisterende kloak. 

 

Sammenlignet med andre metoder til forsinkelse og rensning af separatkloakeret 

regnvand, er infiltrationsbassiner generelt en af de bedste løsninger til rensning af 

regnvand for næringsstoffer, miljøfremmede stoffer, og suspenderet stof /3/. 

 

Det anbefales, jf. ”Faktablad om dimensionering af større infiltrationsbassiner” /1/, at 

infiltrationsbassiner har et infiltrationsareal på 200-600 m2 pr. red. ha. 

 

Det nødvendige bassinvolumen for en gentagelsesperiode på 5 år, fremskrevet 50 år, 

er beregnet til 376 m3 inklusiv effekten af koblede regn. 

Infiltrationsbassinets volumen bliver på ca. 400 m3 og arealet bliver i alt knapt 1.400 

m2, og får dermed ca. 1150 m2 pr. red. ha., hvilket opfylder anbefalingerne for BAT. 

Nærmere beskrivelse af dimensioneringen kan ses i Appendix. 

 

Tømmetiden for bassinet er under disse forudsætninger mindre end 1 døgn. 

 

4.1.2 Placering af bassin 
Terrænet i området falder fra nord mod syd parallelt med Agervangs nord/sydgående 
veje. Området har stort samme niveau på tværs i øst-vestlig retning. 
 
På grund af terrænforholdene i området samt grundprincippet i LAR med afledning så 
vidt muligt på terræn vil det være teknisk og dermed økonomisk mest fordelagtigt at 
placere bassinet syd for bebyggelsen. 
Dette betyder bassinet vil ligge inden for fredet område, jf. afsnit 7,1, og placeringen 
afhænger af dispensation fra Fredningsnævnet. 
 
En placering af bassinet øst for bebyggelsen uden for fredningsområdet vil afløbstek-
nisk kun være mulig med etablering af traditionelle kloakanlæg under terræn. 
Dette vil være en væsentlig dyrere løsning for både Boligforeningen og Forsyningen, 
og er derfor ikke ønskelig. 
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Figur 3: Foto af området for placering af bassinet set mod øst syd for Agervang. Bebyggel-
sen ses i venstre side af billedet, hvor bassinet placeres i det høje græs til højre i billedet. 

 

4.1.3 Ansvar- og ejerforhold 

Lyngby-Taarbæk Kommune forbliver ejer af arealet. 

 

Lyngby-Taarbæk Forsyning vil være bygherre for vandhuller og bassinanlæg og vil 

fremover have ansvaret for drift og vedligeholdelse. 

Adgang for drift og vedligeholdelse bør sikres ved deklarering af anlægget. 

 

Boligforeningen vil være bygherre og fremtidig ejer af anlæg til regnvandshåndtering 

inde på boligforeningens område frem til afledning til vandhuller og bassin. 
 

 
Figur 4: Skitse af løsningen for etape 1 med forsinkelsesbassin syd for Agervang 
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4.2. Udformning og opbygning 

Tilløb af regnvand til vandhuller og bassin vil ske via render eller lignende, som udfø-

res i forbindelse med boligforeningens LAR-projekt for Kornagervej/Agervang. Regn-

vandet ledes på terræn ud af boligområdet i 4 udledningspunkter, ved legepladsen, 

ved gennemgange mellem rækkehusene og langs bebyggelsens østlige grænse. Til-

ledning sker på overfladen. 

Ved tilledningspunkterne i bassinet kan det blive nødvendigt at etablere pigstensbe-

lægning på ca. 1 m2 af 1 lag håndstore pigsten for at imødegå erosion lokalt omkring 

tilledningspunkterne. Se plantegning i bilag 1, tegning 3P1-1-100. 
 
Opbygning af bassinet kan ses af figur 7 eller snit og principdetalje i bilag 2, tegning 
3P1-1-200. 

 

Efter ønske fra DN etableres vandhuller med permanent vandspejl i forbindelse med 

bassinet. 

Vandhullerne vil være ca. 7 m i diameter med en maksimal vanddybde på ca. 30 cm 

og etableres med membran af ca. 30 cm bentonit for at opretholde et permanent 

vandspejl, udtørring ved fordampning i lange tørre perioder kan dog ikke udelukkes. 

Etablering af vandhullerne kan forbedre levevilkårene for især padder i området. 

 

4.2.1 Hensyn til omgivelser 
Af hensyn til omgivelserne udformes vandhuller og bassin, så anlægget indpasser sig 
i de eksisterende omgivelser. Bassinet vil fremstå, som en langstrakt græsbeklædt 
sænkning i terrænnet. Bassinet udformes med en maksimal dybde på 0,6 m, hvilket 
skal medvirke, at det i tør tilstand ikke fremstår som et bassin, men som en lokal lav-
ning. Bassinet anlægges med flade skråningsanlæg af sikkerhedsmæssige årsager, 
og for at bassinet virker naturligt i omgivelserne. 
 

Bassinet etableres som et tørt bassin, således at der kun er vand i bassinet under 

regn og i kortere tid efter regnens ophør. 

Tørt bassin er også valgt af hensyn til mindst muligt ændring af eksisterende forhold 

og af hensyn til den eksisterende anvendelse af området.  

 

 
Figur 5: Visualisering af etableret tørt bassin. 

Bassinet udføres med et svagt skråningsanlæg og svag hældning væk fra tillednings-
punkterne. Udformningen af bunden skal sikre, at vandet fordeles jævnt over hele 
bassinet, for at få en optimal nedsivning til det underliggende dræn. Bunden hælder 
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svagt, 3,5 ‰, mod midten mellem tilledningspunkterne. Se evt. plan og længdeprofil i 
bilag 1, tegning 3P1-1-100. 

 

 
Figur 6: Visualisering af etableret fyldt bassin. 

 

4.2.2 Beplantning 
Der etableres egnet tilsåning i bassinet, som skal sikre en effektiv filtrering gennem 
filtermulden samt undgå erosion. Tilsåning sker med en naturlig græsblanding, såle-
des at bassinet vil fremstå som en naturlig del af omgivelserne. 
 
Det er vigtigt at bassinet ikke springer i skov både af hensyn til anlæggets funktion 
men også af hensyn til det omgivende terræn og beplantning. 
Anlægget skal derfor vedligeholdes eventuelt ved afgræsning eller slåning med mak-
simalt 3 års mellemrum. Afgræsning vurderes ikke at indebære risiko for dyrene. 

 

4.2.3 Filtermuld til filtrering 
Bunden i hele bassinet udføres med et lag af filtermuld, som har til formål at tilbage-
holde og nedbryde miljøfremmede stoffer fra vejvand samt øge vækstbetingelserne for 
beplantningen. 
 
Følgende krav stilles til filtermulden: 

 Dokumenteret uforurenet muld 
 Homogen blanding af muld og sand i forhold 1:1, så en høj hydrauliske led-

ningsevne kan opnås 
 Nedsivningsevnen svarer til k = 1·10-5 m/s 
 Sandkornstørrelse 0,002-2 mm 
 pH-værdi 6,5-8 
 Ler indhold 5-10 vægt % 
 Humus indhold 1-3 vægt % 

 
Den eksisterende muld anvendes som filtermuld i bassinet. For ar mulden kan leve op 
til kravene for filtermuld, forventes det at udføre analyser for muldens sammensæt-
ningsforhold. Det kan muligves blive nødvendigt at tilføre kalk for at opnå den ønske-
de pH-værdi. Det kan ligeledes blive nødvendigt at tilføre organisk materiale for at 
opnå det ønskede humusindhold, eksempelvis ved at iblande slået beplantning i for-
bindelse med afrømning af mulden ved anlægsarbejdet. 
 
Det forventes ligeledes at udføre analyser for dokumentation af ren muld. 
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Der er udført geo- og miljøtekniske boringer i bassinets tracé, se afsnit 7.4 Jordhånd-
tering. 

4.2.4 Dræn under bassinet 
Under bassinet etableres et dræn for at sikre mod nedsivning. Drænet etableres i vel-
egnet filtergrus med en kapacitet på 8 l/s – se figur 7 eller snit og principdetalje i bilag 
2, tegning 3P1-1-200. 
 
Det filtrerede og rensede vand opsamles i drænet og ledes til den eksisterende fæl-
leskloak. 
 

 

Figur 7: Princip for udformning af bund af infiltrationsbassinet, se også bilag 2, tegning 3P1-1-200 

Jf. geo- og miljøtekniske boringer, se bilag 4 Geo- og miljøteknisk rapport, er der i den 

ene boring fundet sand under mulden, som kan indikere en mindre risiko for, at der 

kan sive vand ’udenom’ bassinets underliggende dræn. Almindeligvis forventes et 

dræn at fungere ca. 3-4 m til hver side over drænet og derfor må det forventes, at 

drænet opfanger størstedelen af det nedsivede regnvand fra bassinet. For at sikre 

mod nedsivning samt tilstrækkelig vandtilførsel til Fæstningskanalen kan det vise sig 

nødvendigt at udlægge en membran af fx ler under dræn og filtersand 

 
I hver af drænets endepunkter etableres en brønd, så der er mulighed for spuling i 
forbindelse med drift. Se plantegning i bilag 1, tegning 3P1-1-100. 
Brøndene etableres som Ø425 mm og afsluttes i niveau med terræn, med metaldæk-
sel, så brønden efterfølgende kan søges ved hjælp af en metaldetektor. 
 
I afløbsbrønden etableres en vandbremse, som skal sikre det ønskede afløb til den 
eksisterende kloak. 
 

4.3. Funktion før, under og efter regn 

I tørvejr, når bassinet er tømt for regnvand, vil det fremstå som en afrundet lavning i 

græsset, og vandhullerne vil stå med frit vandspejl. 

 
Når det regner, ledes regnvand fra Kornagervej/Agervang til vandhullerne, som leder 

vandet videre til bassinet. Der ledes også regnvand direkte til bassinet fra mellemgan-

gene i bebyggelsen. 

Vandet i bassinet vil begynde at nedsive til drænet. Jo mere det regner, des mere vil 

bassinet blive fyldt med vand. 
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Figur 8: Strømningsforløb fyldning af bassin, se også bilag 2, tegning 3P1-1-200 

Statistisk set vil bassinet blive fyldt helt hvert 5. år, og vandet i bassinet vil løbe over 

kronekanten på bassinets sydlige side, og overrisle den nedenfor liggende eng. 

 

Når det holder op med at regne, vil der ikke længere blive ledt regnvand til bassinet. 

Vandet vil stå i bassinet i mindre end 1 døgn, fra det er helt fyldt med vand, indtil det 

er nedsivet til drænet og afledt til fælleskloakken. Derefter vil bassinet igen være tørt 

indtil næste regn. 

 

4.3.1 Oversvømmelsesrisiko 

For at sikre en retning på overskydende regnvand, når bassinet er fyldt ved kraftige 

regn, etableres kronekanten langs bassinets sydlige side få cm lavere end den nordli-

ge side. Derved styres vandet til at risle ned over engen og nedsive her. 

Jf. nedenstående afsnit ”Nuværende serviceniveau” sker overløb til og nedsivning på 

engen af overskydende vand fra kloakken i dag, ca. hvert 2 år. Fremover vil oversky-

dende vand risle ned ad engen hvert 5. år. 

 

Nuværende serviceniveau 

I dag er serviceniveauet for fælleskloakken i Kornagervej/Agervang: Vand på terræn 

sjældnere end hvert 10. år. En regn større end en 10-års regnhændelse vil betyde, at 

opblandet regn- og spildevand fra fælleskloakken løber på terræn i Kornager-

vej/Agervang og ud i Ermelundskilen, hvor vandet vil fordele sig ud over engarealet 

ned mod kolonihaverne. 

 

I dag kan serviceniveauet imidlertid ikke overholdes idet overskydende vand fra kloak-

ken under regn løber over til engen ca. hvert 2. år. Det er endnu ikke oplevet, at vand 

fra Kornagervej/Agervang har oversvømmet kolonihaverne via engarealet. 

 

Fællessystemet er estimeret til at kunne håndtere 35,4 mm, svarende til 425 m3 for 

det aktuelle opland. Dette svarer til en10-års regnhændelse i dag (dvs. ikke fremskre-

vet). 

 

Reel serviceniveau 

På baggrund af tidligere hydrauliske beregninger for området er det kendt, at afløbs-

systemet er for lille og ikke kan håndtere en 10-års hændelse, hvilket også er en af 

årsagerne til ønske om gennemførelse af projektet vedr. afskæring af regnvand fra 

fælleskloakken. 
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Der er derfor i dag reelt risiko i Kornagervej/Agervang for oversvømmelse på terræn 

oftere end hvert 10. år med opblandet regn- og spildevand, og de 425 m3 fra ovenstå-

ende er for højt vurderet. 

 

Fremtidig situation 

Bassinet er dimensioneret for en 5-års hændelse, hvor bassinet i Ermelundskilen bli-

ver fyldt op med separat regnvand, og overskydende vand vil løbe over kronekanten 

på bassinets sydlige side, og risle ned over engen mod kolonihaverne. 

 

For en 10-års regnhændelse med faktor 1,15 (klimafaktor fremskrevet 50 år), skal 

regnvandssystemet (render mm) inkl. bassin, estimeret kunne håndtere 40,7 mm, 

svarende til 488 m3 for det aktuelle opland. 

 

Det kan således i den fremtidige situation forventes, at ca. 63 m3 hvert 10. år vil risle 

over engen og ned i lavpunkterne i Ermelundskilen, som kan ses af nedenstående 

figur. 

Som kurverne ligger vil overløb fra bassinets vestlige sektion sandsynligvis løbe mod 

den vestlige lavning, mens bassinets østlige sektion vil give overløb til den østlige 

lavning, svarende til 2/3 mod vest og 1/3 mod øst. 

 

 
Figur 9: Strømningsforløb af overløb fra bassin mod lavninger i Ermelundskilen. 

Arealet af det vestlige lavpunkt er ca. 200 m2. Arealet for det østlige lavpunkt er ca. 

500 m2. 

Jf. ovenstående fordeling ledes 42 m3 mod vest, svarende til en oversvømmelse på 

ca. 20 cm vand i lavpunktet, og 21 m3 ledes mod øst, svarende til 4 cm vand i lav-

punktet. 

 

Det vurderes derfor, at oversvømmelsesrisikoen for området ved etablering af bassin i 

Ermelundskilen er yderst begrænset. 

 

Det bør i øvrigt sikres, at vand på Klampenborgvej forbliver på Klampenborgvej, og 

ikke bliver ledt ad terrænet ind i området ved Kornagervej/Agervang. 
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4.4. Drift, monitering og overvågning 

Infiltrationsbassiner bør tilses jævnligt, for at vurdere den fortsatte funktion, herunder 

undgå tilklogning. F.eks. kan bassinet inspiceres efter en større regnhændelse for at 

vurdere infiltrationen. Hvis der står vand i bassinet længere end 1 døgn, som er den 

designede tømmetid, bør bassin og dræn efterses og nødvendig vedligeholdelse gen-

nemføres. 

 

Den del af forureningen, der ikke nedbrydes vil ophobes i filtermulden, som derfor 

med års mellemrum skal udskiftes for at forhindre afløb til den fremtidige Fæstnings-

kanal eller evt. en dybere nedtrængning af de stoffer, der primært fjernes ved sorbtion. 

Filtermulden skal moniteres for at kontrollere indholdet af de miljøfremmede stoffer. 

Det anbefales, at der optages prøver af mulden fra overfladen og i 30 cm’s dybde 

hvert 10. år. 

Filtermulden bør skiftes, når koncentrationen i 30 cm dybde overskrider forurenet 

klasse 3 jord. Det kan forventes, at filtermulden i det langstrakte bassin vil nå forure-

ningsklasse 3 på forskellige tidspunkter, og det kan derfor være en fordel at monitere 

flere steder. 

Det vurderes, at levetiden på filtermulden er mellem 10-30 år afhængigt af belastnin-

gen. 

 

Anden vedligeholdelse kan f.eks. være spuling af dræn, slåning/beskæring af beplant-

ning, fjernelse af blade mv. Desuden bør der løbende sørges for at feje/fjerne affald 

på befæstede arealer i bebyggelsen, der leder vand til anlægget, så affaldet ikke ledes 

til anlægget.  

Når den endelige udformning af bassin er projekteret, bør forventet drift desuden de-

taljeres. 

 

Drænbrøndene etableres som inspektionsbrønde så en overvågning, og eventuelt en 

prøveudtagning af overfladevandet kan etableres.  

Dermed kan projektet bidrage til dokumentation for renseeffekt, som vil kunne indgå i 

planlægning om nedsivning af overfladevand i resten af Lyngby Taarbæk Kommune.  

 

4.4.1 Adgangsforhold 

Adgangsforholdene i området ændres ikke, og eksisterende sti bevares/retableres 

således, at bassinet kan krydses for adgang til græsningsområdet. 

 

Der etableres ikke adgangsvej for drift eller vedligeholdelse af bassinet. 

Der kan dog blive behov for udlægning af køreplader i forbindelse med oprensning, 

spuling af dræn eller anden vedligeholdelse. 

Eventuel ansøgning om udlægning af køreplader skal ske til areal-ejer. 
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5. ØKONOMIOVERSLAG 

Der er skønnet anlægsøkonomi for det skitserede forsinkelsesbassin i 2014-priser og 

ekskl. moms. Boligforeningens LAR-projekt er ikke omfattet af overslaget. 

 

Der er forudsat jordbalance ved, at opgravet jord fra bassinet indbygges lokalt til etab-

lering af bassinets sydlige kronekant. Dræn, vandbremse og tilslutning til eksisterende 

kloak er inkluderet. 

 

Grundlaget er erfaringspriser fra lignende projekter. 

 

Beskrivelse Kr. 
Jordarbejde: 325.000 
Afvanding: 225.000 

Samlet anlægsarbejde 550.000 

Forundersøgelser og myndighedsbehandling - 20% 110.000 
Rådgivning (projektering og tilsyn)  150.000 
Arbejdsplads - 10 % 55.000 
Diverse inkl. uforudsete udgifter - 40 % 220.000 

Total (oprundet) 1.100.000 

Tabel 1: Skønnet anlægspris for etablering af forsinkelsesbassin, dræn og tilslutning til eksisterende fælles-
kloak 

Ud over anlægspriserne vil der være driftsomkostninger, bl.a. til vedligeholdelse af 

dræn. Driftsomkostninger er ikke medtaget i økonomioverslaget. 
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6. OPLÆG TIL TIDSPLAN 

Det forventes at Lyngby Boligforening opstarter anlægsarbejdet for separering af 

regnvand for Kornagervej/Agervang i foråret 2015, derfor skal regnvandsbassinet i 

Ermelundskilen være klar til anvendelse i starten af 2015. 

 

Nedenstående figur viser oplæg til tidsplan for etablering af regnvandsbassin i Erme-

lundskilen til håndtering af regnvand fra Kornagervej/Agervang, med forventet afslut-

ning i marts 2015. 

 

 
Figur 10: Oplæg til tidsplan for etablering af regnvandsbassin i Ermelundskilen til håndtering af regnvand fra Kornagervej/Agervang 

Tidsplanen er overordnet og skal naturligvis revideres efterhånden som projektet skri-

der frem, og nye informationer tilvejebringes. 

 

   

apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug

Accept fra Forsyningssekretariatet

Lyngby‐Taarbæk Forsyning: Bassin

Forprojekt

Myndighedsbehandling

Udbud, afventer tilladelser

Byggetilladelse til byggeplads

Anlægsarbejder

Boligforeningen: LAR‐projekt

Prækvalifikation

Rådgiverudbud, kontrahering

Forundersøgelser, registrering

Projektering

Myndighedsarbejde

Udbud, afventer tilladelser

Anlægsarbejde

Kornagervej/Agervang regnvandshåndtering
2014 2015



Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S - Bassin i Ermelundskilen 

 20 / 29 

7. MYNDIGHEDSFORHOLD 

Der er i forbindelse med forundersøgelser for reetablering af Fæstningskanalen udført 

geo- og miljøtekniske boringer. Og i forbindelse med nærværende forprojekt for bassin 

til regnvandshåndtering fra Kornagervej/Agervang er myndighedsforhold screenet. 

 

7.1. Fredning 

Fredning i projektområdet jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes WebGIS fremgår af neden-

stående figur.  

 

Fredningen er en såkaldt deklarationsfredning, som er en streng beskyttelse af det 

udvalgte område, af Ermelundskilen (den grønne kile mellem Ermelunden og Lyngby 

Sø).  

 

Fredningstilsynet har tidligere kommenteret på en henvendelse om, at etablere over-

løbsbassin i Ermelundskilefredningen umiddelbart syd for Kornagervej/Agervang (det-

te projekt i en tidligere udformning). Bemærkninger fra Fredningstilsynet i denne for-

bindelse, er gengivet i det følgende: 

”Overordnet er fredningsformålet i fredningen af landskabskilen fra Lyngby Sø til Er-

melunden (Ermelundskilefredningen) at give mulighed for genskabelse af fæstnings-

kanalen, at bevare landskabskilen som landskabselement, som rekreativt område og 

som levested og spredningskorridor for flora og fauna. ” 

”Det ansøgte må ikke være i strid med fredningens formål. Fredningstilsynet vurderer 

at overløbsbassinet muligvis kan udformes sådan, at det ikke strider mod fredningens 

formål.” 

 

Figur 11: Fredning i området – screen dump fra kommunens WebGIS. 

”Overløbsbassinet kræver Fredningsnævnets dispensation fordi, overløbsbassinet 

udgør en tilstandsændring på arealet. Herunder ændret terræn, ændret natur, ændret 

anvendelse og ændret adgang.” 
 

På baggrund af ovenstående vurderes det, at en dispensation kan forventes at blive 

givet til etablering af det beskrevne forsinkelsesbassin til regnvand. 
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7.2. Fortidsminder 

Beskyttelseszone omkring fortidsminder i projektområdet jf. Arealinfo.dk fremgår af 

nedenstående figur. Fortidsmindet er Fæstningskanalen (frednings nr. 3030176). 

 

 
Figur 12: Fortidsminder i området – screen dump fra Arealinfo.dk. 

På møde 25/11-2013 mellem Lyngby-Taarbæk Forsyning og Kulturstyrelsen oplyste 

Kulturstyrelsen at hvis Fæstningskanalen er synlig i terrænet, vil der være en beskyt-

telseszone om kanalen på 100 m til hver side. 

 

Projektområdet for forsinkelsesbassin for Kornagervej/Agervang ligger inden for den-

ne zone og Kulturstyrelsen skal derfor søges om dispensation for etablering af bassi-

net. 

 

7.3. Naturbeskyttelse 

Der er ikke registreret naturbeskyttede områder inden for projektområdet, hverken jf. 

kommunens WebGIS eller Arealinfo.dk. 

 

7.4. Jordhåndtering 

I forbindelse med forundersøgelser for genåbning af Fæstningskanalen er der gen-

nemført geo- og miljøtekniske boringer. Rapporten fremgår af bilag 4. 

 

Af nedenstående figur fremgår at boring nr. 21 med terrænkote 23,5 og boring nr. 22 

med terrænkote 22,7 er udført, tæt på hvor bassinet forventes placeret. 

 

7.4.1 Jordforhold i forhold til bassinets funktion 

Jf. jordartsbeskrivelsen i rapporten er muldlaget i boring 21 ca. 30 cm tyk og består af 

sandmuld, svagt leret, svagt gruset og kalkfrit. 

I boring nr. 22 er muldlaget ca. 60-70 cm tykt og består ligeledes af sandmuld, men 

stærkt leret, svagt, gruset og kalkfrit. 
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Filtermuld skal tilbageholde og nedbryde miljøfremmede stoffer fra vejvand samt øge 
vækstbetingelserne for beplantningen. Følgende krav kan stilles for filtermulden: 

 Dokumenteret uforurenet muld 
 Homogen blanding af muld og sand i forhold 1:1, så den ønskede hydrauliske 

ledningsevne på 1 l/s/ ha kan opnås 
 Sandkornstørrelse 0,002-2 mm 
 pH-værdi 6,5-8 
 Ler indhold 5-10 vægt % 
 Humus indhold 1-3 vægt % 

 

 
Figur 13: Geo- og miljøtekniske boringer ved Agervang, udsnit fra rapport, se 
bilag 4 

Den eksisterende muld kan genanvendes som filtermuld i bassinet. Det forventes, at 
udføre analyser for dokumentation for ren muld samt muldens sammensætningsfor-
hold. Det kan muligves blive nødvendigt at tilføre kalk for at opnå den ønskede pH-
værdi. Det kan ligeledes blive nødvendigt at tilføre organisk materiale for at opnå det 
ønskede humusindhold, eksempelvis ved at iblande slået beplantning i forbindelse 
med afrømning af mulden. 

 

I boring 21 er der fundet ler umiddelbart under muldlaget og nedsivning fra bassin 

gennem fordelingssand må forventes at ske udelukkende til det underliggende dræn. 

I boring 22 er der fundet sand, både fint og stærkt leret, under mulden og ned til mo-

ræneleret ca. 3,5 m under terræn. Sandet i denne boring kan indikere en mindre risiko 

for, at der kan sive vand ’udenom’ bassinets underliggende dræn. 

Der etableres dræn under bassinet. Almindeligvis forventes et dræn at fungere ca. 3-4 

m til hver side over drænet og derfor må det forventes at drænet opfanger al det ned-

sivede regnvand fra bassinet. 

 

Der henvises også til afsnit 4.2 Udformning og opbygning. 
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7.4.2 Jordforurening 

Jf. analyser for boring nr. 21 og 22 er der ikke fundet overskridelse af grænseværdier 

for klasse 0 jord. 

 

Jordforurening i projektområdet jf. kommunens WebGIS fremgår af nedenstående 

figur. 

 

 
Figur 14: Jordforurening i området – screen dump fra Lyngby-Taarbæk Kommune – WebGIS - Kommune-
kort. Rød markering angiver jordforurening V2, og blå markering angiver jordforurening V1. 

Som det ses af figuren, er der ikke kortlagt V1 eller V2 jordforurening i det område, 

hvor bassinet for regnvandshåndtering fra Kornagervej/Agervang planlægges etable-

ret. 

Ud over denne screening bør Regionen høres for kendskab til jordforurening V0, da 

de ikke fremgår af kommunens WebGIS eller Arealinfo.dk. 

 

Jævnfør Arealinfo.dk er hele området desuden områdeklassificeret, det vil sige, at det 

er et ”område med krav om analyser”. 

 

Lyngby-Taarbæk Kommune kan som myndighed kræve at der søges om tilladelse til 

genanvendelse af opgravet områdeklassificeret jord (V1 og V2) efter Miljøbeskyttel-

seslovens § 19, også selv om anvendelsen sker på samme matrikel. 

 
Der er kendskab til, at der er etableret afværgeboring ved Firskovvej. Der er ikke 
fremskaffet yderlige beskrivelse af de etablerede afværgeboringer. Da der ikke etable-
res nedsivning fra det nye anlæg for Kornagervej/Agervang, vurderes det ikke at give 
øget risiko i forbindelse med afværgeboringer i forhold til dette projekt. 
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7.4.3 Jordflytning 

Bassinet strækker sig over flere matrikler, der dog er registreret som en samlet ejen-

dom ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune (jf. OIS.dk). Matrikelforholdene ses af neden-

stående figur. 

 

Der planlægges en samlet jordbalance inden for den samlede ejendom, der berøres af 

projektet. 

Der forventes at blive håndteret ca. 700 m3 jord, i alt. Heraf genanvendes ca. 400 m3 

til filtermuld i bassinet og yderligere ca. 300 m3 genindbygges i bassinets sydlige kro-

nekant. Der forventes derfor ikke behov for tilladelse til jordflytning. Nærmere redegø-

relse for jordbalancen kan ses i Appendix. Udbredelse af genindbygget jord ses af 

bilag 1: Plan og længdeprofil, tegning nr. 3P1-1-100. 

 
 

Figur 15: Matrikelforhold i området – screen dump fra OIS.dk. 

7.5. Udledning til kloak 

Det vurderes ikke at etape 1 af projektet giver en væsentlig ændring i udledningen, da 

det forsinkede og rensede regnvand ledes til den samme eksisterende fælleskloak, 

som boligområdet afleder til i dag. Det vurderes derfor ikke nødvendigt at søge om 

ændret udledningstilladelse i forbindelse med udførelse af etape 1. 

 

I forbindelse med genåbning af Fæstningskanalen i etape 2, hvor regnvandet fra 

Kornagervej/Agervang via forsinkelsesbassin og dræn skal ledes til Fæstningskana-

len, vil der skulle søges en udledningstilladelse.  

 

7.6. Landzone 

Jf. Kommuneplan 2009 for Lyngby-Taarbæk Kommune, er projektområdet i Erme-

lundskilen mellem Klampenborgvej og Helsingørmotorvejen, og nord for kolonihaver-

ne, byzone. Dermed skal der ikke søges om landzonetilladelse. 
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7.7. Byggelovens § 13 

Det vurderes, at terrænreguleringen i forbindelse med bassinet ikke vil give anledning 

til gener for de omliggende grunde og terrænreguleringen i forbindelse med etablering 

af sydlig kronekant. 

Det opgravede jord forventes genindbygget i anlægget som sydlig kronekant. Udgrav-

ning af selve bassinet er under 0,5 meter i niveauændring fra eksisterende terræn, 

ligesom opbygning af sydlig kronekant er under 0,5 m over eksisterende terræn. Se 

bilag 2, Snit og principdetalje, tegning nr. 3P1-1-200. 

 

7.8. Vurdering af nødvendige ansøgninger 

Baseret på ovenstående udgør de forventede nødvendige ansøgninger i forbindelse 

med realisering af dette projekt, om etablering af bassin til håndtering af regnvand fra 

Kornagervej/Agervang, følgende: 

 
 Ansøgning om dispensation for fredning til Fredningsnævnet (via Kommunen) 
 Ansøgning om dispensation til anlæggelse af regnvandsbassin inden for be-

skyttelseslinje for fredede fortidsminder til Kulturstyrelsen – om ikke ansøg-
ning så i det mindste en orientering til kontaktperson Thomas Roland, Kultur-
styrelsen. 

 Tilladelse fra Lyngby-Taarbæk Kommune, som samtidig er grundejer, til at 
etablere anlægget 

 I forbindelse med senere 2. etape, hvor fæstningskanalen genåbnes: Ansøg-
ning om udledningstilladelse til Fæstningskanalen. 

Hos Fredningsnævnet forventes ca. 3 måneders behandlingstid. Ansøgning forventes 

fremsendt i juni 2014. 
 

I forbindelse med senere projektering og anlæg kan der komme flere forhold til, der 

skal ansøges om. Det kan f.eks. være i forbindelse med arbejdsmiljøregler, bestem-

melser om støj, lys, luftforurening, trafikale forhold mv. 

 

7.9. Vurdering af nødvendige undersøgelser 

Følgende forhold bør undersøges/beskrives yderligere: 

 
 Jordhåndtering:  

o Afklaring af afværgeboringer 
o Afklare hos Regionen om der er kendskab til jordforurening V0 
o Yderligere undersøgelser af jordsammensætning i projektområdet i 

forbindelse med udførelse 
o Opdages undervejs i projektet jordforurening i projektområdet, kan det 

desuden blive nødvendigt med tilladelse til genanvendelse eller bort-
skaffelse af forurenet jord 

 Byggelovens § 13: Afklare om kommunalbestyrelsen skønner, at projektet kan 
være til gene for omliggende grunde. 

 LER oplysninger i forbindelse med projektering 

 

7.10. VVM-screeningsskema 

Der er gennemført en indledende VVM-screening på VVM-screeningsskema i bilag 3. 
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Gennem screeningen vurderes projektet ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger 

da der ingen eller kun begrænsede virkninger på: 

 Grundvandet jf. pkt. 24 

 Fredningen jf. pkt. 30 

 Beskyttede naturtyper, plante- eller dyrearter jf. pkt. 30 

 Den nuværende anvendelse af projektområdet jf. pkt. 20 

 

Der er ingen muligheder for miljøpåvirkninger i øvrigt.  

 

Der forventes derfor ikke VVM-pligt for projektet. 

 

Lyngby-Taarbæk Kommune kan dog beslutte at der skal gennemføres en miljøvurde-

ring af Projektet. 
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9. APPENDIX - DIMENSIONERING AF BASSIN 

9.1. Dimensioneringsforudsætninger 

Det anbefales, jf. /1/, at infiltrationsbassiner har et infiltrationsareal på 200-600 m2 pr. 

red. ha /1/.  

 

Bassindimensioneringen er foretaget for oplandet Kornagervej/Agervang, som er mar-

keret på nedenstående figur – total areal på 4,8 ha. 

 

Jf. /2/ ledes regnvand fra husenes sydvendte tagflader ud i haverne, hvor det håndte-

res ved nedsivning, og ledes derfor ikke til bassinanlægget. Disse tagflader udgør ca. 

0,5 ha.  

Det samlede befæstede areal i oplandet er opgjort til 1,7 ha, svarende til en befæstel-

sesgrad på 35 %. 

Bassinet dimensioneres derfor for et befæstet areal på 1,2 ha. 

 

 
Figur 16: Afgrænsning af projektområdet ved Kornagervej/Agervang er vist med rød. 

Det nødvendige bassinvolumen er beregnet i Spildevandskomiteens regneark, base-

ret på skrift 28. De anvendte oplandsdata er vist i tabel 2. 

 
Total opland 

[ha] 
Befæstet opland 

[ha red] 

4,8 1,2 

Tabel 2: Anvendte oplandsdata, for Kornagervej/Agervang. 

Ud over de angivne værdier i Tabel er der anvendt følgende input: 
 Sikkerhedsfaktor:   1,15 
 Årsmiddelnedbør:   650 mm 
 Region:   2 (Øst) 
 Frekvensfaktor:  0 
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 Hydrologisk reduktionsfaktor 0,9 
 Afskærende ledningskapacitet:  1 l/s/ha (total opland)  

 
Sikkerhedsfaktoren på 1,15 er sat for at tage højde for klimaændringer i en forventet 

levetid af bassinet på 50 år. Sikkerhedsfaktoren omfatter ikke fortætning, da oplandet 

ved Kornagervej/Agervang ikke forventes at blive befæstet yderligere. 

Modelusikkerhed er heller ikke omfattet, da det er et lille opland, og befæstelsesgra-

den i området er bestemt ved analyse af området. 

 

Det nødvendige bassinvolumen for en gentagelsesperiode på 5 år, fremskrevet 50 

år, er beregnet til 376 m3 inkl. volumen for koblede regnhændelser.  

Tømmetiden for bassinet er under disse forudsætninger mindre end 1 døgn. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 17:Skærm dumps fra SVK’s regneark til bassindimensionering.  

9.2. Dimensioner og mængder 

Med henvisning til bilag 1 og 2 er beregnet nedenstående voluminer og arealer for 

bassinet. 

 

Gennem udnyttelse af de eksisterende terrænforhold, etableres bassinet med et sam-

let volumen på 408 m3 – 295 m3 for den vestlige sektion og 178 m3 for den østlige. 

 

Infiltrationsbassinets areal bliver i alt knapt 1.400 m2, og får dermed ca. 1.150 m2 pr. 

red. ha., hvilket opfylder anbefalingerne for BAT. 

Den vestlige sektion har et areal på 1.001 m2 og den østlige 390 m2. 

 

Bassinets vestlige sektion er ca. 95 m langt og den østlige ca. 45 m. 

 

Ud fra bilag 1 og 2 er jordhåndteringen beregnet som vist i nedenstående tabel. 

Aktivitet 
Sektion vest 

(m3) 

Sektion øst 

(m3) 

Samlet 

(m3) 

Opgravet i bassin 526 178 704 

Opgravet for underliggende dræn 9 4 13 

Genanvendes til filtermuld -300 -117 -417 

Genindbygning i kronekant -228 -49 -277 

Samlet jordbalance 7 16 23 
Tabel 3: Jordbalancer.  

Jordbalancen viser et overskud på 23 m3 jord. Beregningen er udført med en 10 cm 

bred kronekant. 

For at indbygge de 23 m3 overskudsjord vil kronekanten blive ca. 30 cm bred. 

 


