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1 Indledning 

Nærværende notat er udarbejdet forud for sænkning af vandspejlet fra det gam-

le elværk i Bindslev og mod øst med henblik på at kortlægge de eksisterende 

tilgængelige geotekniske undersøgelser mellem Sønderbro 4A, 9881 Bindslev og 

det gamle elværk til vurdering af risici ved sænkningen af vandspejlet. 

Området er vist på Figur 1.  
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Figur 1: Ortofoto over området imellem Sønderbro 4A og Det gl. Elværk. 

2 Eksisterende geoteknisk dokumentation 

På Figur 2 er et karteringskort over området med de tilgængelige boringer vist. 

Figur 2 er vedlagt i "Bilag A – Karteringskort" i større udgave. 

 

Figur 2: Karteringskort over området imellem Sønderbro 4A og Det gl. Elværk samt til-

gængelige boringer. Grøn: Ferskvandsdannelse. De røde prikker er sager, hvor der er truf-

fet blødbund. De blå prikker er sager, hvor der ikke er truffet blødbund. 

Som det ses af Figur 2, er karteringskortet for området præget af ferskvands-

dannelser (som er postglaciale aflejringer, der kan indeholde tørv og gytje).  

Vedlagt i Bilag B, er boringer som er markeret med enten røde prikker eller blå 

prikker på Figur 2: F17985 (geoteknisk undersøgelse for Broen ved omfartsve-

jen), 91339, 6.787, 6.788, 6.789, 6.791, 6.792.  

2.1 Sag 91339 

Sag 91339: I de 3 udførte boringer er der truffet 1,2 -1,8 m senglacialt sand, 

hvorefter der træffes glacialt ler til boringens bund. I boring 2 er der dog truffet 

0,2 m glacialt silt inden, der træffes glacialt ler. 
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2.2 Sag F17985 

 

Figur 3: Oversigtskort over boringer til sag F17985. Området ved vejbroen. 

› Boring LB1, LB2, LB3, LB4, LB6 og LB7 (sag F17985), se Figur 3: Under 0,2 

á 0,4 m muld eller stabilgrus er der truffet 1 á 3 m senglaciale aflejringer i 

form af sand, silt (sandet), hvor under der er truffet glaciale aflejringer af 

sand, silt og ler til boringernes bund. Boring LB6 og LB7 afsluttes dog i de 

senglaciale aflejringer. 

› Boring LB5 (sag F17985), se Figur 3 – Boringen som ligger nærmest åen 

ved broen: Under 2,2 m postglaciale aflejringer af tørv og gytje er der truf-

fet 0,3 m postglacialt silt. Herunder er der truffet glacialt ler. 

Det vurderes på baggrund af de tilgængelige brotegninger, at broen er fun-

deret på senglaciale eller ældre aflejringer, hvorfor broen ikke vurderes at 

være sætningsfølsom. 
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2.3 Sag 6.787, 6.788, 6.789, 6.791, 6.792 

  

 

Figur 4: Oversigtskort til sag 6.787, 6.788, 6.789, 6.791, 6.792. 

› Boring 4 (sag 6.787), se Figur 4: Under 2,5 m muld er der truffet. 0,2 m 

tørvepræget dynd og 0,8 m gytje, hvorunder der er truffet ca. 2 m sand 

som er svagt gytjeholdigt eller med tynde gytjelag. Under sandet er der 

truffet ler med sandlag og siltholdigt eller med svovlstriber til boringens 

bund. Alderen på aflejringerne under de organisk-holdige aflejringer er 

ukendt. 

› Boring 5 (sag 6.788), se Figur 4: Under 0,5 m muld er der truffet 3,5 m 

finsand, hvorefter der er truffet 0,6 m finsand med træstykker og tørvelag. 

Herunder er der truffet ler med tykke siltlag og svovlstriber til boringens 

bund. Alderen på leret er ukendt. 

› Boring 6 (sag 6.788), se Figur 4: Under 0,5 m muld er der truffet 2 m fin-

sand (siltholdigt), hvorefter der er truffet 1,5 m fin-mellem sand. Under 

dette fin-mellem sand er der truffet ler med tynde siltlag og svovlstriber til 

boringens bund. Alderen på aflejringerne er ukendt. 

› I boring 7 (sag 6.789), se Figur 4 – boring tættest på åen: Er der under 0,5 

m muldholdigt ler, 0,5 m misfarvet finsand og 0,5 m fedt ler truffet 1,2 m 

tørv. Under tørven er der truffet 1,8 m finsand (med lerlag eller siltholdigt), 

0,4 m siltholdigt ler med svovlstriber, 0,1 m finsand (leret og misfarvet) 

samt fed ler med svovlstriber til boringens bund. Alderen på aflejringerne 

under tørven er ukendt.  

› Boring 8 (sag 6.789), se Figur 4: Under 0,2 m muld er der truffet skiftende 

lag af finsand, ler og silt med indslag af skalrester i en enkelt prøve 2 meter 

under terræn. Alderen på aflejringerne er ikke angivet på boreprofilet. 
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› Boring 9 (sag 6.789), se Figur 4: Under 0,2 m muld og 0,8 m ler er der 

truffet 1,8 m finsand (siltholdigt). Under finsand (siltholdigt) er der truffet 1 

m ler med indslag af svovlstriber og siltlag hvorefter der er truffet varieren-

de aflejringer af yoldialer, finsand, ler og silt til boringens bund. 

› Boring 11 (sag 6.791), se Figur 4: Under 1,5 m muld og ler, er der truffet 

finsand som er muld- og gytjeholdigt, hvorunder der er truffet 0,5 m gytje. 

Under gytjen er der truffet ler med sand- og siltlag til boringens bund. Alde-

ren på aflejringerne under gytjen er ukendt. 

› Boring 12 (6.792), se Figur 4: Under 0,2 m muld, 0,5 m sand (leret, muld-

holdigt) og 0,4 m muld er der truffet 0,4 m finsand (leret og misfarvet) og 

0,5 m postglacialt ler (fedt). Herunder er der truffet 0,6 m gytje, 1,3 m 

sand med tørvelag og 0,2 m tørv som er underlejret af 1 m finsand inden 

der træffes 0,2 m sand med tørvelag. Under sandet er der truffet ler med 

svovlstriber og tynde siltlag til boringens bund. Alderen på aflejringerne un-

der det dybeste liggende sand er generelt ukendt. 

› Boring 13 (sag 6.792), se Figur 4: Under 0,8 m sandet muld og 0,2 m 

muldholdigt sand truffet 2,3 m finsand med gytjelag og 0,5 m finsand. Un-

der 0,5 m finsand er der truffet ler med sandlag og svovlstriber til borin-

gens bund. Alderen på aflejringerne er ukendt. 

3 Konklusion 

På baggrund af de tilgængelige boringer anbefales det at få afgrænset blødbun-

den nord for åen mellem Elværksvej og Geddevej/Karpevej. 

Dette kan ske ved at lave 3 supplerende geotekniske boringer til forventeligt 7 

meter under terræn til der træffes senglaciale eller ældre aflejringer. Disse bo-

ringer anbefales etableret med Ø63 mm filterrør til at holde grundvandsspejlet 

under observation.  

Der skal ligeledes udføres en geoteknisk boring ved den fremtidige spuns, til 

forventeligt 10 meter under terræn. 

Ovenstående boringer vurderes at kunne udføres inkl. datarapport i størrelses-

orden 55.000-60.000 kr. + moms. 

I så fald der træffes sætningsfølsomme aflejringer i de supplerende boringer, vil 

vi anbefale, at der laves prøvegravninger ved de sydligstbeliggende huse på 

Geddevej og Karpevej. 
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 Figur 5: Oversigtskort over supplerende boringer. 
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Bilag A – Karteringskort 
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Bilag B – Geotekniske boringer 


































































































