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Vedr.:

Kortlægning af drænledninger i Farum Nord

Til:
Hoffmann/Krüger-Farum A/S

Fra:

Krüger A/S

Bilag:
Bilag 1: Kopi af gl. drænkort over Farum
Bilag 2: Oversigtstegning med indtegning af eksisterende forhold

1. indledning

! forbindelse med byggemodningen på Farum Kaserne har der været diskuteret flere fremti-
dige muligheder for afledning af overfladevandet fra området.

Hidtil har alt overfladevandet fra kaserneområdet været afledt via en eksisterende ud-
løbsledning med udløb U12 i Vassingerødløbet. l forbindelse med overvejelser vedr. ansøg-
ning om revideret udledningstilladelse til U12 har der været behov for at vurdere, hvilke an-
dre tilløb af f. eks. drænvand og vejvand der afledes via den eksisterende udløbsledning.

Farum Kommune har derfor bedt Hoffmann/Krüger-Farum A/S om at undersøge og vurdere,
hvilke tilledninger der ledes til udløbsledningen - særligt med hensyn til dræn fra områderne i
Farum Nord.

Det undersøgte område er illustreret af figuren 1. Oplandet er opdelt i forskellige delområder,
som er beskrevet særskilt i teksten.



2. Procedure for undersøgelser

Med udgangspunkt i det foreliggende materiale er der foretaget en undersøgelse ved tilsyn
af dræn mv. i det afgrænsede område. l forbindelse med undersøgelserne er alle tilgængeli-
ge brønde og dræntilløb fra søer blevet registeret og indtegnet.

Der er foretaget opfølgende samtaler med borgere i området mht. placering af dræn over
marker mv. Desuden er der foretaget samtale med personale på Farum Kaserne, som har
historisk kendskab til de tidligere gamle kloak- og drænsystemer på kasernen.

Drænsystemerne er på baggrund af de indsamlede oplysninger lokaliseret, og uklare forhold
er forsøgt afklaret. Denne afklaring er bl. a. sket ved hjælp af TV-inspektion. Desuden har ob-
servationer i forbindelse med igangværende anlægsarbejder/byggemodning af hhv. Rørmo-
segård- og kaserneområdet bidraget til afklaringen.

3. Beskrivelse af drænsystemet

Der er som udgangspunkt for undersøgelsen benyttet et gammelt drænkort over Farum /1/,
som tillige er vedlagt i bilag 1. Andet baggrundsmateriale er beskrevet under de respektive
afsnit.

Bilag 2 illustrerer placeringen af de dræn mv., som undersøgelserne har kunne bekræfte.
Drænene er illustreret ved forskellige farver, der henviser til de respektive afsnit, hvor de er
nærmere beskrevet.
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3. 1 Trevang (rød markering på bilag 2)

Drænsystemet i Trevangsområdet er kortlagt på baggrund af materialet fra COWI/2/, som er
baseret på Jan Due Andersens erfaringer. Forholdene er verificeret ved tilsyn med Jan Due
Andersens Kloakservice i februar 2005, hvilket gav anledning til enkelte tilretninger.

Ved tilsyn er det verificeret, at systemet er rørlagt fra søerne KO9 og KO12 nord for Tre-
vangsvej langs Kassemosevej og frem til søen T6 øst for Kassemosevej. Det rørlagte dræn
løber fra søen T6 og videre langs Højgårdsvej, hvor 2 drænledninger løber parallelt. Den ene
ledning blev lagt i forbindelse med vejrenovering og er aldrig blevet tilsluttet til søen T6 /3/.

Drænet har forbindelse til søen T9 og løber videre gennem matriklerne 33cæ, 33y, 33x og
33v, Farum By, Farum, hvor det rørlagte dræn slutter i søen T8.

Afløbet fra T8 er en grøft frem til søen T7 og videre derfra frem til søen T3. Herfra løber end-
nu en grøft ti! søerne T2 (n) og T2 (s).

Det er desuden ved tilsyn konstateret, at udløbet fra søen T2 (s) er udført i pvc og slutter på
en drænbrønd også pvc på den sydlige side af Rørmosevej. l brønden er der foruden tilløbet
fra søen 2 tilløb fra øst samt et afløb mod syd. De 2 tilløb fra øst stammer fra afvanding af et
skur på Rørmosevej 8 /3/.

Det videre forløb er beskrevet under afsnit 3. 4.

3. 2 Hjortefarmen (turkis markering på bilag 2)

Der findes på Hjortefarmen 2 vandhuller H1 og H2, som begge er naturligt forekommende
/6/. Vandhullet H1 er ikke blevet nærmere undersøgt mht. tilsluttede dræn eller forbindelse til
H2. l notat fra Jordmiljø /6/ fremgår det, at der ikke er hydraulisk sammenhæng mellem H1
og H2, samt at der fra H2 er en forbindelse til søen R4. Drænet fra H2 er lokaliseret af Jord-
miljø ved prøvegravning /6/.

Tilsynet i februar 2005 er udført med baggrund i det gamle drænkort /1/, hvorfor der ikke er
set nærmere på tilløbs- og afløbsforholdene omkring H1. l forbindelse med tilsynet er det
konstateret, at afvanding fra søen H2 sker til R4 via rørlagt dræn over matrikel 7c, Farum By,
Farum. Herfra løber det via brønd til matrikel 7er, Farum by Farum, hvor drænet ligeledes
passerer en brønd. Det rørlagte dræn er herfra placeret i skel mellem 7eq, 7en og 7ee, Fa-
rum by, Farum. Drænet ledes via brønd for enden af Langemosevej til søen R4. Det videre
forløb fra R4 er beskrevet i afsnit 3. 4.

l notat fra Jordmiljø /6/ vurderes det, at drænet fra H2 i praksis ikke fungerer. Det er ved til-
syn konstateret, at der er vandstrømning gennem dræn og de tilgængelige brønde, hvorfor
det må konkluderes, at drænet er i funktion, om end det evt. er begrænset.

3. 3 Rørmosegård (orange markering på 2)

Det drænsystem, som er indtegnet på det gamle drænkort over Farum /1/, blev etableret om-
kring 1910 /7/. l henhold til disse tegninger skulle drænet fra Rørmosegård (RMGIII) tilsluttes
drænafvandingen fra Hjortefarmen syd for Langemosevej. Ved tilsyn har det ikke været mu-
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ligt at genfinde dette dræn, og det må derfor formodes, at der ikke er en forbindelse mellem
Hjortefarmens dræn og drænet på Rørmosegård.

Der er i forbindelse med byggemodning af etape III på Rørmosegård lokaliseret et overgravet
dræn, samt flere stenkister /8/, som er indmålt af landinspektør og vist på bilag 2. Dette indi-
kerer, at der formentlig på et tidspunkt har været dræn fra Rørmosegård etape III og til den
tidligere sø på etape l, som illustreret af det gl. drænkort /1/. Den tidligere sø blev i løbet af
80'erne fyldt op med affald mv. og blev som forberedelse til byggemodningen af Rørmose-
gård afgravet med henblik på udskiftning til ren jord.

l forbindelse med afgravningen var man nede i stor dybde, og der blev ikke gjort observatio-
ner omkring dræn o. l. /9/. Det er således ikke muligt at præcisere, hvor og hvordan tilløb og
afløb fra søen har været.

Der findes 3 vandhuller/søer R2, R3 og R5 på Rørmosegård området. R2 er anlagt af rekre-
ative årsager, mens R3 og R5 er naturligt forekommende vandhuller /7/. \ henhold til Jord-
Miljøs notat er vandhullerne (R3+R5) hydraulisk uafhængige og har udelukkende vandtilfør-
sel fra nedbør, mens R2 desuden har vandtilførsel fra tagvand. Der er ved tilsyn ikke set
nærmere på evt. drænforbindelse mellem de 3 søer på området. Dette skyldes, at søernes
interne forbindelse ikke har betydning for udledningen til Vassingerødløbet, når systemet fra
Rørmosegård ikke kan konstateres at have forbindelse til drænet, der ledes til Vassingerød-
løbet.

3. 4 Området/marken nord for Slangerupvej og vejafvanding (pink markering på bilag 2)

Kortlægning af drænet i området nord for Slangerupvej er sket på baggrund af skitse fra en
borger i området /10/. Desuden er forholdene delvist verificeret ved tilsyn samt ved interview
med borger /4/,

Afløbet fra søen R4 er rørlagt og løber via en brønd syd for søen til en brønd ved den gamle
sti til Rørmosegård. Herfra passerer drænet mod syd. Skitsen /10/ indikerer, at der er 2
brønde placeret i øst-vestlig retning umiddelbart nord for Slangerupvej. Det har ved tilsyn ik-
ke været muligt at lokalisere de 2 brønde, da jorden over har været forarbejdet. Ifølge borge-
re i området er brøndene dækket af ca. 1 m. jord /4/.

Skitsen /10/ indikerer, at der i de 2 skjulte brønde foruden et gennemløb af dræn i øst-vestlig
retning, også skulle være tilløb eller overløb mod grøften ved Slangerupvej. Det har ikke væ-
ret muligt at finde disse tilløb/overløb, hvilket skyldes, at grøften er rørlagt på dette stykke /4/.
Fra brøndene løber drænet videre til søen SP1. l forbindelse med tilsynet blev det konstate-
ret, at tilløbet til søen var stoppet, og der blev foretaget en lettere rensning.

Afløbet fra søen SP1 ligger mod vest og ledes gennem en brønd. Denne brønd har foruden
tilløbet fra søen også tilløb/overløb fra grøften. Tilsynet konstaterede, at tilløbet fra grøften
har hældning mod brønden. Videre fra denne brønd ledes drænet over marken parallelt med
Slangerupvej og frem til brønden i vejsiden nord for Slangerupvej.

Øst for indkørslen til Rørmosegård ligger en viadukt under Slangerupvej. Ved denne viadukt
er placeret en pumpestation (P19), som under regn pumper vandet væk fra viadukten og op i
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grøften. Dette vand ledes via grøften mod vest, hvor det formentlig løber til drænsystemet
ved SP1

Drænvandet fra T2(s) ledes under Rørmosevej og via en brønd over marken til brønden i
vejsiden nord for Slangerupvej. Undervejs er grenrør fra tidligere tilslutning af dræn fra SP1.

Brønden i vejsiden nord for Slangerupvej er således samlingspunkt for drænvandet fra Tre-
vangsområdet samt Hjortefarmen. Desuden er der et tilløb fra grøften på den sydlig side af
Slangerupvej /11/. Der er tilsyneladende ikke væsentlige dræntilløb fra Rørmosegårdområdet
jf. afsnit 3. 3

Amtet har pr. telefon oplyst, at store dele af vejafvanding fra amtsvejen Slangerupvej ledes
til grøfterne /12/, og dermed til drænsystemet.

Det videre forløb fra brønden i vejkanten nord for Slangerupvej er beskrevet i afsnit 3. 5.

3. 5 Slangerupvej krydsafvanding (mørkeblå markering på bilag 2}

Drænets placering i krydset ved Slangerupvej og Lillevangsvej er kortlagt på baggrund af
tegning udleveret af Frederiksborg Amt /11/. Desuden er forholdene verificeret ved tilsyn, og
uklarheder er afklaret ved TV-inspektion /13/.

Drænledningen fra Trevang og Hjortefarmen ledes fra brønden i vejkanten nord for Slange-
rupvej mod vest og via en brønd i cykelstien umiddelbart før krydset over indkørslen til Fa-
rum Kaserne. Ledningen krydser herefter over til den sydlige side af Slangerupvej, hvor der i
den første brønd er et tilløb fra en brønd (formentlig amtats) fra den østlige side af Lille-
vangsvej. Drænledningen er sluttet på udløbsledningen fra Farum Kaserne (U12) et stykke
inde i skoven i brønd nr. U12R017.

l forbindelse med krydsning af indkørslen til Farum Kaserne bliver en del krydsafvanding til-
sluttet drænledningen. Amtet har 2 brønde på den vestlige side af indkørslen og én brønd på
den østlige side, som opsamler vejvand. Alt vejvandet passerer gennem den ene af brønde-
ne, hvorfra det ledes videre til 2 olieudskillere /11/.

Vandet ledes fra de 2 olieudskillere til endnu en brønd og videre derfra under Slangerupvej til
udløbsledningen /11/. Denne brønd indeholder foruden de 2 tilløb fra olieudskillerne og aflø-
bet til drænledningen også 2 andre tilløb fra hhv. NNØ (ø300 pvc) og NV (ø160). Disse 2
tilløb stammer fra hhv. regnvandsafvanding fra Soldaterhjemmet og fra overfladebrønd nær
HNG el-skab, hvor der tidligere var P-plads til det nu nedlagte Farum Renseanlæg /13/.

3. 6 Farum Kaserne (grøn markering på bilag 2)

Forholdene omkring udledning og tilslutning af dræn i område ved Farum Kaserne er kortlagt
på baggrund af indmåling af brønde syd for K10 /14/ samt på baggrund af kort over dræn fra
Lillevangsskoven /5/. Desuden er forholdene verificeret ved tilsyn i februar/marts 2005 samt
ved samtale med personale på Farum Kaserne/15/.
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Vejafvandingen fra Rørmosevej fungerer via nedsivning fra rabatter og opsamling i dræn.
Vejafvandingen (drænet) ledes til en ny brønd på den vestlige side af indkørslen til Farum
Kaserne /16/.

På P-pladsen syd for K10 findes 4 regnvandsbrønde. Disse brønde er forbundet med en
brønd, som er placeret umiddelbart sydøst for K10 /14/. Brøndene på regnvandsledningen
har direkte gennemløb og der er placeret hhv. flowmåler og aflukningsspjæld. Den sydligste
af de 4 brønde har foruden tilløb af regnvand fra kasernen også et tilløb fra vest med dræn-
vand fra Lillevangsskoven samt en nyetableret tilslutning fra vejafvandingen ved Rørmose-
vej.

Der er på Farum Kaserne ikke fundet andet drænvand, som er tilsluttet udløbsledningen, el-
ler som på anden måde har forbindelse til U12. Det gamle drænsystem på Farum Kaserne
/1/ er tilsyneladende nedlagt, hvorefter overløb fra søerne er tilsluttet det tidligere eksisteren-
de kloaksystem på området Overløb fra søerne vil i fremtiden ske til det nyetablerede kloak-
system via styrbare udløbsbygværker.

3. 7 Udløbsledning til Vassingerødløbet (U12) (brun markering på bilag 2)

Udløbsledningen fra Farum Kaserne løber gennem 4 brønde i skoven syd for Slangerupvej
og videre over marken, hvor den passerer 12 brønde inden udløb i Vassingerødløbet. På
baggrund af TV-inspektioner af udløbsledningen fra Farum Kaserne (1999) er der ikke kon-
stateret påhug eller grenrør, som medfører tilledninger af andet drænvand i ledningen /17/.

Ved tilsyn i april 2005 er alle brøndene på udløbsledningen lokaliseret (på nær 2) og der er
foretaget brøndinspektioner /18/. Under denne inspektion blev det konstateret, at der i 4
brønde var tilledning af drænvand fra marker mv. l en af de 4 brønde var der en lettere
strømning af vand, da tilsynet pågik, mens de resterende tilledninger var tørre.

4. Konklusion

Det kan overordnet konkluderes, at det gl. drænkort over Farum Nord /1/ stemmer rimeligt
overens med de nuværende forhold mht. dræn fra Trevang, Hjortefarmen og området nord
for Slangerupvej.

Det gamle dræn på Farum Kaserne er tilsyneladende nedlagt, og overløb fra søerne på om-
rådet er tilsluttet de tidligere kloakker.

På baggrund af observationer i forbindelse med opgravning af opfyldt sø på Rørmosegård-
området, kan det konkluderes, at der tilsyneladende ingen forbindelse er fra R3 og R5 til R2
og/eller til drænet fra Hjortefarmen.
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5. Referencer/baggrundsmateriale:

1. GI. drænkort fra Farum Kommune
De indtegnede informationer for Hjortefarmen, Vanddammegård og Trevangsområdet
samt området nord for Slangerupvej er stort set lig de nuværende forhold, dog med
enkelte ændringer.
De illustrerede forhold på Rørmosegård og Farum Kaserne eksisterer ikke længere.

2. Tegning fra notat udarbejdet af Cowi "Status i Trevang". Tegningen er lavet på bag-
grund af informationer fra Jan Due Andersen.
Tegningen dækker Kassemosevej og Højgårdsvej i Trevang og er stort set identisk
med de eksisterende forhold.

3. Informationer fra Jan Due Andersen (Jan Due Andersens Kloakservice) og tidligere
formand i beboerforening for Trevang.

4. Samtale med Ib Gregers Jensen, Rørmosevej 8, Farum, den 10. 3. 05

5. Teknisk Notat: "Overløbsledning fra Sø ved Rørmosevej"; 31. januar 2005, Carl Bro.

6. Notat vedrørende hydrauliske forhold for vandhullerne på Hjortefarmen, Farum Nord-
by. JordMiljø 30. 09. 2004.

7. Notat vedrørende hydrauliske forhold for vandhullerne R2, R3 og R5 på Rørmose-
gård, Farum Nordby. JordMiljø 24. 09. 2004.

8. Indmåling af overgravet dræn RMG og stenkister i forbindelse med etablering af kloak
på RMG III.
Der er ved byggemodning samt ved etablering af boliger på Rørmosegård III konsta-
teret stenkister. Disse er indmålt af landinspektør.

9. Samtale med Peter Gamst fra Jordmiljø (KHJ). Vedr. observationer i forbindelse med
Rørmosegård etape l afgravning af sø.

10. Skitse af dræn over marken nord for Slangerupvej. Skitsen er lavet af borger i områ-
det. Ib Gregers Jensen, Rørmosevej 8, Farum.
Tegningen er ved tilsyn verificeret. Dog er ikke alle brønde tilgængelige, da jorden har
været dyrket og brøndene derfor er blevet dækket. Overløb eller tilløb fra grøfter kan
ikke verificeres ved 2 brønde. Grøfter er rørlagte.

11. Krydsafvanding ved Slangerupvej/Lillevangsvej tegninger fra Frederiksborg Amt.
Fremsendt til Farum Kommune 1. 11. 04.
Der er ved tilsyn konstateret enkelte brønde, hvor der er flere tilløb end illustreret på
tegningen.

12. Telefonsamtale med Frederiksborg Amt Bent Jensen 15. 2. 05, vedr. vejafvanding på
Slangerupvej (ALM)

13. TV-inspektioner udført 17. 3. 05 af Leif M. Jensen.

14. Indmåling af regnvandsledning fra Farum Kaserne. Indmålt af Brüll og Boe.

15. Samtale med medarbejder på Farum Kaserne Peter Østrup 23. 02. 2005.
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16. Tegning med vejafvanding over Rørmosevej, "Udvidelse af eksisterende tracé" udar-
bejdet af Carl Bro 12. 08. 04.

17. TV-inspektioner af udløbsledningen fra P23 til U12 (1999).

18. Brøndrapporter for brønde på udløbsledningen fra Farum Kaserne syd for Slangerup-
vej. Notat" Brøndinspektion af udløbsledningen til Vassingrødløbet (U12)" udarbejdet
af KrügerA/S 14. 04. 05.
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