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Nedsivningstest, Præstebrovej 50, Hagested, Gislinge 

 

 
1. Indledning 

På ejendommen matr. nr. 11a Gl. Hagested By, Hagested beliggende Præstebrovej 50, Ha-
gested, Gislinge er der udført 5 nedsivningstest benævnt N1-N5. Placering af nedsivningste-
stene fremgår af situationsplan vedlagt som bilag 1.  
 
 
2. Nedsivningstest 

Der er den 6. juni 2018 udført 5 gravninger placeret på steder afmærket af kunden. 
 
Nedsivningstestene er udført i henhold til /1/. Udgravningerne blev udført til ca. 1,5 m under 
terræn. 
 
Prøvehullet, hvor testen er udført, er ca. 0,25 m x 0,25 m og mindst 0,3 m dybt. I bunden af 
hullet er der lagt ca. 5 cm grus. Inden selve nedsivningstesten er udført, er jorden i prøvehul-
let blevet vandmættet. Der er fyldt vand i hullet så det står mindst 20 cm over gruslaget. 
Hullet er holdt fyldt i ca. 30 minutter. Figur 1 herunder viser en skitse af, hvorledes prøve-
hullet ser ud. 
 

   
Figur 1. Skitse af prøvehul til udførelse af nedsivningstest /2/. 
 
Når synkehastigheden er næsten ens ved 2 målinger udført efter hinanden, gennemføres 
nedsivningstesten. Prøvehullet blev fyldt med vand og der blev lagt en retskinne over hullet. 
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Herfra blev der målt nedstik til vandoverfladen. Vandets synkehastighed, som er lig jordens 
nedsivningsevne, blev bestemt ved at måle, hvor meget vandet sank i et bestemt tidsrum. 
 
Der blev udført 4 målinger i hver prøvegravning. Sænkningen af vandspejlet blev målt fra 0-
5 minutter efter start, 5-10 minutter efter start, 10-15 minutter efter start og fra 15-20 minut-
ter efter start. I tabel 2.1 fremgår de målte nedsivningsevner i prøvegravningerne. 
 

Prøvegravning 
Vandmætning, 

min Varighed af test, s 
Sænkning af vand-

spejl, m Nedsivningsevne, K m/s 

N1 30 

(0-5 min) 300 0 - 

(5-10 min) 300 0,001 3,3 · 10-6 

(10-15 min) 300 0,002 6,7 · 10-6 

(15-20 min) 300 0,002 6,7 · 10-6 

N2 30 

(0-5 min) 300 0,003 1,0 · 10-5 

(5-10 min) 300 0,001 3,3 · 10-6 

(10-15 min) 300 0,001 3,3 · 10-6 

(15-20 min) 300 0 - 

N3 30 

(0-5 min) 300 0,002 6,7 · 10-6 

(5-10 min) 300 0,003 1,0 · 10-5 

(10-15 min) 300 0,004 1,3 · 10-5 

(15-20 min) 300 0,002 6,7 · 10-6 

N4 30 

(0-5 min) 300 0,001 3,3 · 10-6 

(5-10 min) 300 0,003 1,0 · 10-5 

(10-15 min) 300 0,006 2,0 · 10-5 

(15-20 min) 300 0,002 6,7 · 10-6 

N5 30 

(0-5 min) 300 0,005 1,7 · 10-5 

(5-10 min) 300 0,005 1,7 · 10-5 

(10-15 min) 300 0,002 6,7 · 10-6 

(15-20 min) 300 0,003 1,0 · 10-5 

Tabel 2.1 Målt nedsivningsevne for prøvegravningerne N1-N5 
 
For at jord er egnet til nedsivning, bør nedsivningsevnen ideelt ligge mellem 5 · 10-6 og  
5 · 10-3 m/s ifølge /2/.  
 
Af tabel 2.1 fremgår det, at der målt en nedsivningsevne mellem 3,3 · 10-6 og 2,0 · 10-5 m/s. 
Enkelte målinger ligger i den lave ende i forhold til intervallet for den ideelle nedsivnings-
evne. Det vurderes dog, at de udførte målinger indikerer, at jorden i det pågældende område 
er egnet til nedsivning. 
 



 

 

3 
 

3. Sammenfatning 

De udførte målinger af nedsivningsevnen i 5 prøvegravninger benævnt N1-N5 på matr. nr. 
11a Hagested By beliggende Præstebrovej 50 i Gislinge indikerer, at jorden er egnet til ned-
sivning. 
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Bilag 1 Situationsplan med placering af nedsivningstest 



Bilag 1 




