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Midlertidig bortpumpning af grøftevand 

Til rette vedkommende, 
 
Banedanmark fremsender hermed oplysninger om planlagt midlertidig bortpumpning af grøftevand 
som grundlag for Svendborg Kommunes accept/tilladelse iht. vandløbsloven samt 
miljøbeskyttelsesloven. 
 
Banedanmark har i forbindelse med vedligehold af jernbanen fundet, at en række stenkister er i en 
sådan forfatning, at disse skal udskiftes eller forstærkes, således der ikke er fare for jernbanedriften. 
 
Stenkisten ved TIB 21 – km. 32,092, matr.nr. 126, Lunde By, Lunde har indløb i banens venstre side 
(øst).  
 

 
 
På banens venstre side (øst) er stenkisten delvist blokeret af den sammenfaldne støttemur, hvilket 
også fremgår af billedet i Figur 2-17. 
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Ud fra besigtigelsen vurderes det, at forholdene kan udbedres ved at trække nyt PN (evt. 
glasfiberarmeret GAP) rør gennem stenkisten og derved forlænge røret på begge sider. Dæmningen 
udvides med trappesammenbygning. Hulrummet mellem ny ledning og eksisterende stenkiste 
omstøbes således, at der ikke ved en senere lejlighed kan opstå et progressivt brud. Dæmningen 
udvides i begge sider med trappesammenbygning til geometri tilsvarende tilstødende dæmnings-
strækning, dog minimum a=1,5. 
 
På eksisterende stenkiste skal der forud for videre projektering udføres TV-inspektion og opmåling 
for at klarlægge den indvendige tilstand af eksisterende stenkiste. Med baggrund i opmålingen 
anvendes størst mulige rørdiameter for det nye rør. 
 
Det vurderes, at den hydrauliske kapacitet for det nye gennemførte rør vil være tilstrækkelig. For at 
sikre mod erosion ved ind og udløb laves erosionssikring i form af en fliseseng.  
 
Ud fra de geotekniske boringer, som er udført på lokationen træffes på banes venstre side (øst) 0,3 
m slam, der underlejres af senglacialt/glacialt ler til den borede dybde af 1,0m u.t. På banens højre 
side (vest) træffes 0,2 m slam underlejret af senglacialt/glacialt ler til den borede dybde af 0,7m u.t. 
 
Under forlængelsen af stenkisten skal de mindre mængder af slam bortgraves og udskiftes med SGII 
eller singels 16-32 mm ud fra, hvad der er mest hensigtsmæssigt ift. håndteringen af vandet under 
anlægsarbejderne. Det vurderes at det kan blive nødvendigt med overpumpning. 
 
Vandløb/banegrøft er ikke registreret som beskyttet iht. miljøportalen.  
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For at kunne udføre anlægsarbejderne er der behov for en midlertidig bortpumpning af grøftevand. 
Anlægsarbejdet er planlagt udført som følger: 
 

• Udføres april 2021, 

• Udføres med en 4” eller 6” dykpumper. Oppumpning forventes at pågå fem døgn. Dvs. 
oppumpet mængde forventes at udgøre 50-100 m3, 

• Jf. National boringsdatabase (jupiter) ligger nærmeste vandforsyningsanlæg ca 800 m fra 
grundvandssænkningen. Det vurderes ud fra den begrænsede oppumpning, at denne 
vandforsyning ikke vil påvirkes af grundvandssænkningen  

• Der forventes ikke at skulle oppumpes grundvand, 

• Oppumpet grøftevand udledes til vandløb/banegrøft nedstrøms stenkiste. Det vil under 
udledningen blive sikret, at der ikke sker erosion nedstrøms stenkisten. Dette gøres enten 
ved forsinkelse ved opstemning med halmballer eller udføres med flere dykpumper, placeret 
længere nedstrøms stenkisten, 

• Udledning forventes ikke at påvirke vandføring/kapacitet eller vandkvalitet i 
vandløb/banegrøft, 

• Efter oppumpning fjernes halmballer og evt. sediment ved oprensning af grøften. 
 
 
Banedanmark håber, at Svendborg Kommune på baggrund af ovenstående er i stand til at meddele 
accept/tilladelse til midlertidig bortpumpning af grøftevand. 
 
Hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til det beskrevne, står jeg gerne til rådighed. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Carina Olander Rasmussen 
Projekteringsleder, Miljø 
Banedanmark 
 


