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Møde 
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Sted : Kantinen, Betonvej 12, Roskilde 
Deltagere : 22 tilmeldte til informationsmødet 

Olaf Berg, Vandgruppen 
P.S. Ramanujam, Vandgruppen 
Henrik Anthony, Vandgruppen 
Jens Christian Refsgaard, rådgiver for Vandgruppen 
Inge Faldager, Teknologisk Institut, oplægsholder 
Henrik Correl, Produktionsdirektør, Fors A/S 
Steffan Alexander Thule Madsen, Chef, Vand og Varme, Fors A/S 
Henriette Jakobsen, Fagspecialist Vand, Fors A/S 

 

 

Punkt Emne Ansvarlig 

1.  Velkomst v/Henrik Correl, Fors A/S  

 Kopi af indbydelse:  

Indbydelse til 

borgermøde 19aug2020 2.0.pdf
 

 

2.  Kort tilbageblik og terrænnært grundvand i byer v/Olaf Berg, Vandgruppen  

2.1.  Præsentation ved Olaf Berg: 

 

Olaf.præsentation.

pdf

Talepapir til Olaf's 

slides.pdf
 

 

3.  Undersøgelser, resultater og anbefalinger omkring Haraldsborg v/Jens 
Christian Refsgaard, rådgiver for Vandgruppen 

 

3.1.  Præsentation ved Jens Christian Refsgaard:  

JCR Haraldsborg 

borgermøde 2020-08-19 1.0.pdf
 

Der er etableret et helt unikt datagrundlag for lokalområdet. Dette 
sammenholdt med to forskellige modeller, som giver sammenlignelige 
resultater, giver robuste konklusioner. 
Effekt af lukning af vandværk (indvinding) – terrænnært grundvandsspejl stiger 
mest sandsynlig med 5-10 cm 
Effekt af klimaændringer – terrænnært grundvandsspejl stiger mest sandsynlig 
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med op til 20 cm i 2050 og mere i 2100. 
 

4.  Debat  

4.1.  Hvordan er der pumpet fra indvindingsboringerne? 
• Der er pumpet med varierende mængder både over og under 130.000 

m3/år fordelt imellem boringerne på Baldersvej og Valhalvej. Der har 
været lukket helt for oppumpningen i lange perioder. 

 
Hvordan sikrer vi at Haraldsborg-området kommer med på kommunens 
klimatilpasningsplaner? 

• Vi/Vandgruppen, eller andre interessenter skal sende resultaterne til 
kommunen og anmode om det. Det er op til politikerne at beslutte. 

 
Hvor er åerne der forsynede vandmøllen i dag? – Ladegårdsåen (rørlagt) og den 
unavngivne å der forsynede kobbermøllen.  
Efterskrift: folder og kortbilag –  

Kilderne i 

Roskilde.pdf

1891 Kornerups 

kort.jpg
 

 
Kan man koble overfladevand på den rørlagte å? 

• Det er ikke undersøgt. 
 
Ros til samarbejdspartnerne for de gode indsatser. 
 
Skal grundejerne fortsat pejle? 

• Dataindsamling er afsluttet i relation til det videnskabelige projekt, men 
det vil fortsat være muligt at registrere egne pejlinger i fortsatte sheets 
på Google Drev. Det kan anbefales, at grundejere der ikke har pejlet i 
forbindelse med projektet og som er interesseret i at følge den 
langsigtede udvikling, kan tilføjes den fortsatte fælles registrering på 
Google Drev, ved henvendelse til obpostkasse@gmail.com 

• JCR tilbyder at indberette data for de kommende år til den nationale 
database (Jupiter) som det vil ske med de nuværende data. 

 
Hvor stor en del af Roskilde er separatkloakeret? 

• Vides ikke på stående fod. 
 
Sammenligning til rapporten fra Rambøll?  

• Rambøll sagde i gennemsnit op til 30 cm, det nuværende datagrundlag 
er meget bedre, og de nye modeller siger op til 10 cm. 

 

 

5.  Fugt i kældervægge – hvad gør man? v/Inge Faldager, Teknologisk Institut  

5.1.  Præsentation ved Inge Faldager:   

mailto:obpostkasse@gmail.com
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IngeFaldagerPræse

ntation.pdf
 

 
Kældervægge skal være diffusionsåbne, fugten skal kunne komme ind og ud. 
Isolering af kældervæggen er en bedre løsning end at forsøge at tætne med eks. 
tjære. Isolering giver en varmere væg, som bedre kan fordampe. 
 
Det er til områdets (omkring Haraldsborg Vandværk) fordel at det er leret jord.  
Ved grundvandsspejl over kældergulvet vil typisk kræve både dræn omkring 
fundamentet, og under fundamentet. Hvis der kun anlægges dræn omkring vil 
grundvandsspejlet trykke op mod gulvet. 
 

6.  Debat og afslutning  

6.1.  Pejleboringer er hjælp til selvhjælp – det viser hvor grundvandsspejlet er og om 
foranstaltninger således er nødvendige. 
 
Vælg en rådgiver? – tag eksempelvis udgangspunkt i Danske Kloakmestre - 
Foreningen af autoriserede kloakmestre i Danmark. 
 
Ventilation kan være eksempelvis en affugter, eller en varmeblæser. 
 
Høj luftfugtighed i en kælder tyder på indtrængende vand i kælderen – det 
behøver ikke være grundvand, det kan også være fejl på eks tagnedløb, eller 
vand på terræn der løber ned mod husmur/fundament. 
 

 

 
 
 


