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7.

Sammenfatning af grundvandsmæssige
problemstillinger

I dette kapitel sammenfattes problemstillinger, som grundvandskortlægningen har belyst i OSD og indvindingsoplande udenfor OSD. For almene vandforsyninger er der specifikt givet en sammenfatning i kapitel 7.17-25. Til det videre brug af kortlægningens resultater i forbindelse med indsatsplanlægning henvises til ”Vejledning om indsatsplaner” /r/. I vejledningens afsnit om foranstaltninger og retningslinjer findes inspiration
til valg af indsatser.

7.0

Problemstillinger i OSD og indvindingsoplande

Nitrat
Kortlægningen har vist, at de primære grundvandsmagasiner i OSD Solbjerg og den nordlige del af kortlægningsområdet overvejende har nogen og stor nitratsårbarhed, bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende
lerlag over magasinerne. I OSD Fillerup, hvor tykkelsen af beskyttende lerlag over magasinerne er større, er
der overvejende lille nitratsårbarhed. De steder, hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse
til magasinerne, er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområder. Der er bl.a. på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvindingsområder afgrænset indsatsområder, hvor
det specifikt er vurderet, at der er behov for en særlig indsats overfor nitrat, se figur 6.8. Indsatsens indhold
og omfang fastlægges i forbindelse med indsatsplanlægningen.
Sprøjtemidler
Kortlægningen har vist, at der er konstateret fund af sprøjtemidler i form af pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider både over og under grænseværdien i de primære grundvandsmagasiner i hele kortlægningsområdet. Der er fund af både godkendte og ikke-godkendte stoffer.
Andre stoffer
Der er i kortlægningsområdet fundet miljøfremmede stoffer i form af klorerede opløsningsmidler og aromatiske kulbrinter og olie. Påvisning af de miljøfremmede stoffer i grundvandet er knyttet til byområder.
Miljøfremmede stoffer
Der er i kortlægningsområder 398 V1- og 334 V2-kortlagtelokaliteter. Autoværksteder, servicestationer og
lossepladser udgør den største del af de forurenede lokaliteter.
Naturligt forekommende stoffer
For naturligt forekommende stoffer har kortlægningen vist, at der er flere steder i OSD Solbjerg, OSD Fillerup
og indvindingsoplande, hvor der er konstateret forhøjet indhold af jern, mangan og fosfat. På de fleste vandværker fjernes det uden problemer.
Øvrige problemstillinger
I forbindelse med kortlægningen er det konstateret, at der er en række V1-kortlagte forureningslokaliteter,
beliggende indenfor OSD og indvindingsoplandene. Disse lokaliteter prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Midtjylland.
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7.1

Adslev Vandværk

Adslev Vandværk er beliggende i Skanderborg Kommune i udkanten af selve Adslev by. Vandværkets formand
er interviewet telefonisk den 31. oktober 2013.
Vandværket blev etableret i 1936. Indtil midten af 1950’erne blev vandværket forsynet fra en hævert, hvorefter
vandværket overtog en allerede etableret boring i byen. I midten af 1960’erne etablerede vandværket endnu
en indvindingsboring.
Vandværket forsyner 77 forbrugere, og det er et privat fælles vandværk. Vandværket forsyner alle ejendomme
indenfor forsyningsområdet. Adslev Vandværk har ikke etableret en nødforbindelse til andre vandværker, og
der er ikke planlagt forbindelse til andre vandværker.

Figur 7.1.1 Boringernes placering ved Adslev Vandværk. Vandværksboringer er placeret på baggrund af
koordinater i Jupiter/41/.

7.1.1

Indvinding

Vandværkets nuværende indvindingstilladelse er på 15.000 m3/år (se Figur 7.1.2). Tilladelsen er gældende fra
12. januar 1967, og den er administrativt fristforlænget til et år efter vandhandleplanernes vedtagelse.
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Figur 7.1.2 Tilladt indvindingsmængde og aktuel indvinding på Adslev Vandværk /41/. Graferne viser den
periode, hvor der er indvindingsdata fra.

År
1989
1990
1991
1992
1993
1995
1997
1999
2000
2001

Indvindingsmængde (m3)
32.041
31.419
31.419
42.500
43.000
11.975
10.930
10.266
10.288
9.954

År
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012

Indvindingsmængde (m3)
10.050
10.017
9.696
9.359
9.718
8.824
9.777
9.797
9.289
9.830

Figur 7.1.3 Indvindingsmængder for Adslev Vandværk /41/.
Indvindingen kulminerede i 1993 med 43.000 m³/år. Herefter falder indvinding brat til ca. 12.000 m3/år,
hvorefter niveauet for indvindingen daler yderligere til ca. 10.000 m3 årligt. I første halvdel af 1990’erne blev
der monteret private vandmålere, desuden blev der nedlagt et par kvægbesætninger indenfor forsyningsområdet. Dette medførte en væsentlig reduktion af vandforbruget. Vandforbruget har i de seneste år ligget på et
stabilt niveau under vandværkets indvindingstilladelse.
I vandforsyningsplanen for 2008-2016 er vandværkets evnefaktor ikke angivet. Den potentielle vækst i forsyningsbehovet er udregnet til 22%, dvs. ca. 2500 m3/år /o/. Dette synes ifølge vandværket ikke realistisk, da
alle ejendomme, bortset fra én, indenfor forsyningsområdet allerede er tilsluttet vandværket, og da der ikke er
potentielle udstykninger i området.
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Vandværkets vandbehandling består af 2 lukkede parallelle trykfiltre. Skyllevandet fra filtrene udledes til
kloak. Vandværket har ingen rentvandsbeholder, men pumper det rene vand direkte ud i distributionsnettet.
Vandværket har kapacitet til at levere 19 m3 rent vand i timen. Udskiftning af hydroforer og etablering af et
filterrensningsanlæg til fjernelse af jern og mangan skete i 2003.
Adslev Vandværk anvender dykpumper. Oppumpningen styres automatisk. Der pumpes kun på én boring af
gangen. Der skiftes automatisk mellem de to boringer hver anden dag. Der pumpes ikke kontinuerligt. Variationer i grundvandsstanden ses af tidsserierne i Figur 7.1.6.

7.1.2

Adslev Vandværks boringer

Vandværket råder over 2 aktive indvindingsboringer, Figur 7.1.5. De nuværende indvindingsboringer er etableret i 1966 og 1977. Der indvindes ligeligt fra de to boringer.
Boringsafslutningerne er tørbrønde i beton. Placeringen af vandværket og boringer ses af Figur 7.1.1 og Figur
7.1.4.

Figur 7.1.4 Adslev Vandværks indvindingsopland vist med vandværksboringer.
Lertykkelse

Status
aktiv/sløjfet/pejle

Etableringsår

Filterinterval
m.u.t.

88.654

Aktiv

1966

40-43

11,5

88.822

Aktiv

1977

35-38

13,5

DGU nr.

Meter
over
magasin

Ydelse*

Sænkning*

(m3/t)

(m)

11,5

14

2

13,5

30

2

Meter
over
filtertop

*Målt ved boringens etablering

Figur 7.1.5 Boringer tilknyttet Adslev Vandværk.
Pejleserier for de to indvindingsboringer, Figur 7.1.6, viser at ro-vandstanden er omkring kote 47,5 m. For
boring DGU nr. 88.654 er de enkelte pejlinger fra 1985, der viser kote 27,5 m. Dette kan enten være driftspej-
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linger med en sænkning på 20 m eller fejlbehæftede data. For boring DGU nr. 88.822 er målingerne fra samme tidspunkt sandsynligvis også fejlbehæftede.

Figur 7.1.6 Tidsserie for grundvandsstand i boring DGU nr. 86.654 og 88.822 /41/.

7.1.3

Geologi og indvindingsforhold

For at belyse geologien omkring Adslev Vandværks kildeplads, er der udarbejdet et tværsnitsprofil gennem
kildepladsen og det foreliggende indvindingsopland. Tværsnitsprofilet er tegnet i Geoscene3D modellen, som
er opstillet i forbindelse med den hydrostratigrafiske model /22/. På Figur 7.1.7 og bilag 7.1 ses det geologiske
profilsnit.
Adslev Vandværk indvinder fra to boringer, henholdsvis DGU nr. 88.654 og 88.822, der er filtersat i et kvartært sandmagasin 35 - 43 m u.t. Øverst i lagserien veksler geologien mellem lerede og sandede aflejringer af
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varierende tykkelse. Mellem 0 og 1600 m og 2800 til 4600 m dominerer lerdæklaget med tykkelser mellem 5
og 20 m, mens der mellem 1600 og 2800 m ses sandede aflejringer mod terræn. Under lerdæklaget ses der et
tykt sandmagasin, hvis udbredelse erkendes i hele profilet. Al indvinding sker fra dette magasin. Centralt i
profilet ses tydeligt tilstedeværelsen af en begravet dal mellem 800 og 4000 m, som er nedskåret i de prækvartære aflejringer. Den begravede dal samt de omkringliggende plateauer er hovedsagligt fyldt med kvartært sand. De største tykkelser af sandet ses centralt i dalen, hvor det kan blive over 150 m tykt, mens det på
de omkringliggende plateauer er omkring 30 til 40 m tykt. Bund af grundvandsinteressen følger bund af det
kvartære sand, med undtagelse af et lille område i vest, hvor der ses miocænt sand under det kvartære sand.
Her følger bund af grundvandsinteressen det miocæne sand.
Grundvandsmagasinet vurderes at have en nogen til stor sårbarhed grundet det tynde lerdæklag, som ses i
store dele af indvindingsoplandets udbredelse, se Figur 7.1.7. Der ydes således ingen eller lille beskyttelse mod
forurening af nitrat og miljøfremmede stoffer i store dele af indvindingsoplandet. De vandkemiske data viser
stærkt oxiderende forhold i boring 88.654 samt et indhold af BAM, hvilket antyder en sårbarhed af magasinet, se Figur 7.1.8.

Figur 7.1.7 Geologisk profil gennem Adslev Vandværks kildeplads. Brune og mørkeblå farver repræsenterer
vandstandsende aflejringer, og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. Sorte pile
angiver den overordnede grundvandsstrømning. Se i øvrigt Bilag 7.1.

7.1.4

Vandkvalitet

Der er udtrukket kemiske data fra GEUS’s Jupiterdatabase i november 2012 /41/. Data er gennemgået, og de
vigtigste resultater er beskrevet. I Adslev Vandværks to aktive boringer DGU nr. 88.654 og 88.822 er der
foretaget hhv. 2 og 4 udvidede analyser i perioden 1990 til 2008 og 2 pesticidanalyser i hver boring i perioden
1998 til 2008, jf. Jupiter /41/.
Råvandsanalyserne for de aktive boringer er gennemgået, og vandtyper og vandkvaliteten i boringerne er
vurderet. Resultaterne er listet i Figur 7.1.8, og de er desuden vist på det geologiske profil på Figur 7.1.9 og i
bilag 7.1.
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Potentielle problemparametre
DGU nr.

Vandtype

88.654

stærkt oxideret

88.822

svagt reduceret

Uorganiske parametre
nitrat 11 mg/l (V)
mangan 0,11 mg/l (V)
jern 0,27 mg/l (V)
mangan 0,2 mg/l (S)
jern 0,59 mg/l (V)

Sporstoffer

Organiske mikroforureninger

-

BAM 0,024 µg/l

-

i.p.

Andet

S/F: Stigende/faldende tendens siden boringens etablering. V: varierende E: stabil (ingen tendens).
i.p.: ikke påvist, i.a. ikke analyseret, -: ingen bemærkninger

Figur 7.1.8 Vandtype og vandkvalitet i Adslev Vandværks aktive boringer. Værdier i tabellen er seneste
analyse i boringen /41/.
Råvandsanalyserne viser, at Adslev Vandværk indvinder svagt reduceret vand fra boring 88.822, mens vandet
fra boring 88.654 er stærkt oxideret med indhold af ilt og nitrat, Figur 7.1.8. Der er i begge boringer fund af
mangan og jern over kvalitetskravet for drikkevand, dog i koncentrationer der normalt reduceres uproblematisk ved almindelige vandbehandling, hvilket også er tilfældet for Adslev Vandværk.
Der er påvist et indhold af BAM på 0,024 µg/l ved seneste analyse i boring 88.654, mens der ikke er påvist
organisk mikroforurening i råvandet fra boring 88.822.

88.1346-4
Nitrat 49 mg/l
Sulfat 29 mg/l
Klorid 35 mg/l
Arsen 1,7 µg/l

88.1346-3
Nitrat <0,5 mg/l
Sulfat 63 mg/l
Klorid 31 mg/l
Arsen 2,3 µg/l

88.1346-2
Nitrat 37 mg/l
Sulfat 31 mg/l
Klorid 35 mg/l
Arsen 0,3 µg/l

88.822
Nitrat <0,5 mg/l
Sulfat 43 mg/l
Klorid 25 mg/l
Arsen 0,78 µg/l

88.654
Nitrat 11 mg/l
Sulfat 40 mg/l
Klorid 29 mg/l
Arsen 0,83 µg/l

88.1346-1
Nitrat <0,5 mg/l
Sulfat 28 mg/l
Klorid 16 mg/l
Arsen 3,1 µg/l

Figur 7.1.9 Tolket profilsnit for Adslev Vandværks kildeplads og oplandet hertil. De kemiske værdier er
seneste analyse i boringen. (S): Stigende nitrat eller sulfat.
Der er fortaget 4 udvidede kontroller af rentvandet i perioden 2006 – 2012 og 5 analyser af organisk mikroforurening (pesticider, klorerede opløsningsmidler og aromatiske kulbrinter) i perioden 2003 – 2012.
Rentvandskvaliteten er generelt god fra Adslev Vandværk. Der er gentagende overskridelser af kvalitetskravet
for drikkevand for aggressivt kuldioxid på mellem 2 og 5 mg/l. Samme indhold ses i råvandet, og der synes
således ikke at ske en afstripning på vandværket. Der er tidligere set overskridelser af kvalitetskravet for jern
og mangan i rentvandet, men ikke siden 2007.
Vandværket har i dag ikke problemer med at overholde kvalitetskravene for mikrobiologiske parametre.
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7.1.5

Beregning og udpegning af indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 15.000 m3/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og et grundvandsdannende opland til Adslev Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er den del af
grundvandsmagasinet indenfor hvilket der strømmer grundvand hen mod boringerne. Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinerne og videre hen til boringerne.
Til bestemmelse af indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) er brugt grundvandsmodellen for Solbjerg-Fillerup /12/. Der er kørt 5 scenarier, som kan ses i Figur 7.1.10. Hovedformålet med scenarie kørslerne er at belyse placeringen af oplandene samt variationerne i oplandene som funktion af eksterne
påvirkninger eller ændringer.
Der er kørt et scenarie med den nuværende indvinding repræsenteret ved indvindingen fra 2011, dette er
Scenarie 1. Dertil er der kørt 2 scenarier med den aktuelle indvinding fra 2011, hvor der er ændret i nettonedbøren, for at belyse om der ses væsentlige ændringer i oplandene, når der ændres på nedbøren (Scenarie 4 og
Scenarie 5).
Der er også kørt et scenarie med den tilladte indvindingsmængde, Scenarie 2. Dette er gjort for at belyse det
areal, der rent administrativt skal udpeges. Dette giver også et indtryk af, hvor stor forskel der er på oplandets
størrelse mellem den aktuelle indvinding og den tilladte indvinding.
Derudover, er der lavet en usikkerhedsanalyse, hvor et antal modelrealisationer er kørt med variationer i de
hydrauliske parametre. Dette, er gjort for at belyse oplandene som funktion af modelparametrene. Det kan for
eksempel være, hvilken betydning det har for oplandene, hvis magasinet er mere eller mindre ledende end det
er fundet i den kalibrerede model.
Resultaterne fra scenariekørslerne og usikkerhedsanalysen er anvendt til at optegne de endelige indvindingsoplande og grundvandsdannede oplande, og de kan ses i Figur 7.1.12 til Figur 7.1.15.
Partikel-

Scenarie

Beskrivelse

Indvindingsmængde

1

Nuværende indvinding

2011 indvinding

2

Tilladelse

3

Ingen grundvandsindvinding

Ingen indvinding

Nej

4

75 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

5

125 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

2011 indvinding

Ja

6.1-6.31

Usikkerhedsanalyse, model fra Sc. 1 benyttes

Tilladelse godkendt af kommuner

banesimulering
Ja
Ja

Figur 7.1.10 Oversigt over de scenarier der er kørt med grundvandsmodellen. Scenarie 3 er ikke anvendt
ved optegning af oplande.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for indvindingsoplandet (IO partikler) ses som punkttema, der viser
startplaceringen i magasinet af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie 2 er temaet tematiseret efter alder defineret som transporttid i magasinet, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge
sig fra startplaceringen til indvindingsboringen.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for grundvandsdannende oplande (GDO partikler) ses som punkttema,
der viser startplaceringen i modellag 1 (terræn) af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie
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2 er temaet alderstematiseret, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge sig fra startplaceringen til
indvindingsboringen.
Resultaterne fra usikkerhedsanalysen ses som sandsynligheder på modelcelle niveau, og de beskriver sandsynligheden for, at en celle er en del af indvindingsoplandet eller det grundvansdannende opland.
Beregningerne, samt optegning af oplande følger overordnet retningslinjerne givet i Geovejledning 2 /i/. Mere
specifikke strategier til optegningen af oplandene er udarbejdet i samarbejde med NST Aalborg og Skanderborg, Odder og Aarhus Kommune, og de er som følger;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Der optegnes minimum 100 meter omkring indvindingsboringerne.
Indvindingsoplandet optegnes, så det sikres, at det grundvandsdannende opland er en delmængde af
indvindingsoplandet.
Der lægges vægt på, at de optegnede oplande dækker oplandene for både det aktuelle indvindingsscenarium (Scenarie 1) og oplandene til tilladelsesscenariet (Scenarie 2).
Hvor der er en veldefineret alderszonering i partikeldata, optegnes der kun indvindingsopland/grundvandsdannende opland for områder hvor alderen er under 200-300 år.
Det sikres, at indvindingsboringerne inkluderes i det grundvandsdannende opland, hvor det er relevant.
Ved optegning af indvindingsoplande lægges der vægt på at optegne sikre oplande med lav alder,
under 200 år.

På Adslev Vandværk indvindes der fra Kvartært sand. Figur 7.1.11 viser boringer, der er anvendt i beregningen, samt den aktuelle indvinding og tilladelsen anvendt i scenarie beregningerne. I beregningerne er indvindingen fordelt ligeligt på de aktive boringer.
Anlægs
ID
78516

Anlæg
Adslev
Vandværk

Kommune
Skanderborg

Tilladelse
(m3/år)

DGU nr.
88. 654

88. 822

15.000

Indv. 2011
(m3/år)
15.000

Figur 7.1.11 Aktive boringer tilknyttet Adslev Vandværk samt, middelindvindingen for perioden 2000-2011
og tilladelsesmængden.
I Figur 7.1.12– Figur 7.1.15 ses resultaterne af scenarie kørslerne for Adslev Vandværk samt den resulterende
optegning af indvindingsoplandet (pink) samt det grundvandsdannende opland (lilla). Der er udpeget 2
grundvandsdannende oplande. Indvindingsoplandet til Adslev Vandværk overlapper indvindingsoplandene
til Mesing By Vandværk og Gl. Hørning Vandværk. I de følgende afsnit gives en kort beskrivelse af scenarie
resultaterne og baggrunden for den resulterende udpegning.
Figur 7.1.12 viser startplaceringen af partiklerne i magasinet for Scenarie 1, 4 og 5, og sandsynlighederne for
indvindingsoplandet for Scenarie 1. Det ses, at partiklerne ligger koncentreret i et langt smalt bånd, der
strækker sig fra boringerne mod sydvest. Langt ude i oplandet ses en større spredning i partiklerne. I forlængelse af området med spredte partikler samles partiklerne igen i et bånd mod nordnordvest. Der ses dermed
et ”knæk” i partiklernes retning, hvilket stemmer godt overens med sandsynlighederne. Det optegnede indvindingsopland omkredser den primære del af partiklerne samt de højeste sandsynligheder (> 60 %). Dog er
de partikler med høje sandsynligheder længst væk fra boringerne ikke medtaget.
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Figur 7.1.12 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede
firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser start placering af partikler fra
indvindingsmagasinet fra Scenarie 1, 4 og 5.
I Figur 7.1.13 ses startplaceringen af partiklerne til indvindingsoplandet for Scenarie 2, og partiklerne er tematiseret efter partiklernes transporttid fra startpunkt, til de bliver fanget ved indvindingsboringerne. Da
indvindingen er ens i både Scenarie 1 og 2 udtrykker forskellen i partikel placeringen i Scenarie 2 den større
indvinding på de nærliggende vandværker, Mesing By og Gl. Hørning vandværk. Af aldersfordelingen ses det,
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at størstedelen af vandet i magasinet opholder sig i magasinet i mindre end 100 år. Indvindingsoplandet er
optegnet, så det dækker sandsynligheder over 80 % samt alle partikler fra Scenarie 2.

Figur 7.1.13 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Cirkler
viser partiklernes startplacering fra Scenarie 2. Farven på cirklen viser partiklernes alder i magasinet.
Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1.
I Figur 7.1.14 ses partikelstartpunkterne til de grundvandsdannende oplande beregnet i Scenarie 1, 4 og 5,
hvor partikler er placeret i modellag 1. De optegnede grundvandsdannende oplande dækker de områder med
størst partikeldensitet, samt områder, hvor der er de højeste sandsynligheder for grundvandsdannelse. Dog er
området med høje sandsynligheder i den ”knækkede hale” af oplandet ikke optegnet som grundvandsdannende opland, da dette område vurderes at være meget usikkert som grundvandsdannende opland. Der ses ikke
mange celler med høje sandsynligheder i det yderste grundvandsdannende opland. I Figur 7.1.14 ses at partik-
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lerne ligger nord for området med høje sandsynligheder, hvilket indikerer, at beliggenheden af det yderste
grundvandsdannende opland er mere usikkert end det boringsnære grundvandsdannende opland. En væsentlig del af grundvandsdannelsen til vandværket forventes dog at foregå i dette generelle område, hvilket er
baggrunden for udpegningen.

Figur 7.1.14 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede
firkanter viser usikkerheden på GDO for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 til
beskrivelse af GDO i Scenarie 1, 4 og 5.
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Figur 7.1.15 viser startplaceringen af partikler til det grundvandsdannede opland fra Scenarie 2, tematiseret
efter partiklens transporttid i magasinet. Desuden er vist partikelbaner fra Scenarie 2. Aldersfordelingen af
partiklerne indikerer, at vandet, der indvindes ved Adslev Vandværk, generelt er mindre end 100 år gammelt.

Figur 7.1.15 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede
firkanter viser usikkerheden på GDO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 for Scenarie 2, tematiseret efter partiklernes transporttid i magasinet. Grå streger viser partikelbaner for Scenarie 2.
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7.1.6

Sårbarhedsudpegning

Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der lavet
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbarhedszoneringen er der i områder med
grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder
(NFI) således, at der udpeges nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at have
stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. Sårbarhedszoneringen er vist på Figur 7.1.16 sammen med Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og Indsatsområder (IO).
Størstedelen af indvindingsoplandet til Adslev Vandværk er udpeget med stor sårbarhed. Denne vurdering er
baseret på at lerdæklaget er mindre end 15 m tykt, og at der findes oxiderede vandtyper. For en nærmere
beskrivelse af de geologiske, hydrologiske og kemiske betragtninger omkring sårbarheden henvises til de
ovenstående afsnit.

Figur 7.1.16 Sårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder ved Adslev Vandværk.
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7.1.7

Arealanvendelse og punktkilder

Adslev Vandværks kildeplads og selve vandværksbygningen ligger på samme grund, der er bevokset med
græs. Øst for kildepladsen er der dyrkede marker, mens der mod nord, vest og syd er bymæssig bebyggelse,
Adslev by.
Indenfor indvindingsoplandet til Adslev Vandværk findes stort set kun dyrkede jorde. Den gennemsnitlige
potentielle nitratudvaskning 2007-2010 for området varierer mellem 25 til >100 mg/l /36/, se Figur 7.1.17.
De største arealer har en udvaskning på 50 til 75 mg/l.

Figur 7.1.17 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok
niveau /36/.
Der findes ingen potentielt forurenede (V1) eller forurenede (V2) lokaliteter indenfor indvindingsoplandet til
Adslev Vandværk /34/,/35/.

7.1.8

Fremtidsplaner

Adslev Vandværk har et stabilt antal forbrugere, idet alle ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde er tilsluttet. Der foreligger ikke planer om større investeringer eller ændringer af anlægget.
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7.2

Alken Vandværk

Alken Vandværk er beliggende i Skanderborg Kommune i landlige omgivelser. Vandværkets bestyrer er interviewet telefonisk den 30. juli 2013.
Alken Vandværks kildeplads og selve vandværksbygningen ligger på samme grund. Grunden består af græsarealer og ral, og den er omkranset af hæk og hegn. Mod nord, vest og syd er der dyrkede marker, mens der
mod øst er skov. Afstanden mellem boringerne og de dyrkede marker er ca. 10 meter. Boringsafslutningerne
er overjordiske installationer med aflåste glasfiber-kasser. Placeringen af vandværket og boringerne ses af
Figur 7.2.1.
Vandværket forsyner ca. 125 brugere og er et privat fælles vandværk. Antallet af tilsluttede brugere er stabilt.

Figur 7.2.1 Boringernes placering ved Alken Vandværk. Vandværksboringer er placeret på baggrund af
koordinater i Jupiter/41/.

7.2.1

Indvinding

Vandværkets nuværende indvindingstilladelse er på 18.000 m3/år, se Figur 7.2.2. Tilladelsen er gældende fra
27. november 1990 til 27. november 2020.
Indvindingen kulminerede i 1991 med 29.537 m³/år. Vandforbruget har i de seneste ca. 15 år ligget på et
stabilt niveau. Der er ikke markante udsving i indvindingen.
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Tilladt indvindingsmængde

Figur 7.2.2 Tilladt indvindingsmængde og aktuel indvinding på Alken Vandværk /41/.

År
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Indvindingsmængde (m3)
29.537
16.397
14.158
14.212
17.392
14.360
11.828
11.753
13.505
12.504

År
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Indvindingsmængde (m3)
12.671
12.139
12.125
11.726
11.947
12.493
11.664
12.248
12.232
11.044
11.468

Figur 7.2.3 Indvindingsmængder for Alken Vandværk /41/.
I vandforsyningsplanen er vandværkets evne-faktor udregnet som værende fuldt ud tilstrækkelig /o/. Det
angives i vandforsyningsplanen, at vandværkets ledningstab er på 7 %. Vandværket har oplyst, at de løbende
udskifter ledningsnettet for at nedbringe tabet. I de seneste år er der blevet udskiftet en del rør, og vandværket har nu kun PVC-rør i hele ledningsnettet.
Vandværkets vandbehandlingssystem er i dag et lukket system bestående af 2 trykfiltre, for- og efterfilter.
Filtrene blev for nyligt udskiftet til nogle mindre filtre end de gamle. Efter filtrering tilsættes kalk. Skyllevandet fra filtrene opsamles i en brønd, hvor slammet bundfældes i ca. 2. døgn. Skyllevandet udledes efter bundfældning til et nærliggende dræn. Vandværkets rentvandsbeholder er på 160 m3.
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7.2.2

Alken Vandværks boringer

Vandværket råder over 2 aktive indvindingsboringer og har derudover 4 sløjfede boringer, se Figur 7.2.5. De
nuværende indvindingsboringer er begge etableret i 1989. Der indvindes ligeligt fra de to boringer.

Figur 7.2.4 Alken Vandværks indvindingsopland vist med vandværksboringer.

Status
aktiv/sløjfet/pejle

Etableringsår

Filterinterval
m.u.t.

98.935

Aktiv

1989

98.936

Aktiv

98.121

Lertykkelse

Ydelse*

Sænkning*

(m3/t)

(m)

11

9

1,7

13

13

10

1,5

14-17

1,5

1,5

7

4,1

Ukendt

Ukendt

1,5

1,5

3

6

Sløjfet

Ukendt

Ukendt

3

3

3

5

Sløjfet

1974

11-14

7

7

10

2,3

Meter
over
magasin

Meter
over
filtertop

23-29

11

1989

24-30

Sløjfet

1950

98.435

Sløjfet

98.436
98.788

DGU nr.

*Målt ved boringens etablering

Figur 7.2.5 Boringer tilknyttet Alken Vandværk.
Der er kun registreret få pejlinger fra Alken Vandværk i Jupiter /41/. For boring DGU nr. 98.935 ses et vandspejl, der falder fra kote 30 m til under kote 28,5 m over en periode på 20 år. Der er for få pejlepunkter til at
sige om det er en reel tendens. Variationer i grundvandsstanden ses af tidsserien i Figur 7.2.6. Ved almindelig
drift er der i vandværkets indvindingsboringer en sænkning på ca. 1 meter.
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Figur 7.2.6 Tidsserie for grundvandsstand i boring 98.935. Der foreligger ingen pejleserie for boring 98.936
/41/.
Alken Vandværk anvender dykpumper fra Grundfos. Oppumpningen styres af niveauet i vandværkets rentvandsbeholder, og der pumpes således ikke kontinuerligt. Ved indvinding pumpes der samtidigt og ligeligt fra
begge boringer.

7.2.3

Geologi og indvindingsforhold

For at belyse geologien omkring Alken Vandværks kildeplads, er der udarbejdet et tværsnitsprofil gennem
kildepladsen og det foreliggende indvindingsopland. Tværsnitsprofilet er tegnet i Geoscene3D modellen, som
er opstillet i forbindelse med den hydrostratigrafiske model /12/. På Figur 7.2.7 og Bilag 7.2 ses det geologiske
profilsnit.

Figur 7.2.7 Geologisk profil gennem Alken Vandværks kildeplads. Brune og mørkeblå farver repræsenterer
vandstandsende aflejringer, og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. Med sorte
pile er vist den overordnede grundvandsstrømning.
Alken Vandværk indvinder fra to boringer, DGU nr. 98.935 og 98.936, der er filtersat i samme miocæne
kvartssandsmagasin beliggende 23 - 30 m u.t. Over grundvandsmagasinet ses en ca. 10 - 15 m tyk sekvens af
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vekslende miocæne aflejringer bestående af glimmersilt, -sand og -ler. Herover ses et terrænnært kvartært
sandlag, som mod vest kan blive op til 30 m tykt, mens det ved indvindingsboringerne og øst herfor, er omkring 5 - 10 m tykt. Under kote + 20 m, hvor der anbores glimmerler, er der ingen grundvandsinteresser.
Grundvandsmagasinet vurderes at have nogen sårbarhed, grundet den varierende lerdæklagstykkelse som ses
i store dele af indvindingsoplandets udbredelse, se Figur 7.2.7. De vandkemiske data viser svagt reducerede
forhold, hvilket antyder en vis beskyttelse af magasinet, se Figur 7.2.8.

7.2.4

Vandkvalitet

Der er udtrukket kemiske data fra GEUS’s Jupiterdatabase i november 2012 /41/. Data er gennemgået, og de
vigtigste resultater er beskrevet. I Alken Vandværks to aktive boringer DGU nr. 98.935 og 98. 936 er der foretaget hhv. 4 og 3 udvidede analyser i perioden 1989 til 2008 og hhv. 4 og 4 pesticidanalyser i perioden 1994 til
2008, jf. Jupiter /41/.
Råvandsanalyserne for de aktive boringer er gennemgået, og vandtyper og vandkvaliteten i boringerne er
vurderet. Resultaterne er listet i Figur 7.2.8, og de er desuden vist på Figur 7.2.9.
Potentielle problemparametre
DGU nr.

98.935

98.936

Vandtype

svagt reduceret

svagt reduceret

Uorganiske parametre
mangan 0,073 mg/l (E)
jern 2,3 mg/l (V)
aggr. kuldioxid 42 mg/l
(F)
mangan 0,088 mg/l (E)
jern 2 mg/l (E)
aggr. kuldioxid 44 mg/l
(F)

Sporstoffer

Organiske
mikroforureninger

-

i.p.

-

i.p.

Andet

S/F: Stigende/faldende tendens siden boringens etablering. V: varierende E: stabil (ingen tendens).
i.p.: ikke påvist, i.a. ikke analyseret, -: ingen bemærkninger

Figur 7.2.8 Vandtype og vandkvalitet i Alken Vandværks aktive boringer. Værdier i tabellen er seneste analyse i boringen /41/.
Råvandsanalyserne viser, at Alken Vandværk indvinder svagt reduceret vand fra begge boringer, Figur 7.2.8.
Der er i begge boringer fund af mangan og jern over kvalitetskravet for drikkevand, dog i koncentrationer der
normalt reduceres uproblematisk ved almindelig vandbehandling, hvilket også er tilfældet for Alken Vandværk. Herudover er der i begge boringer indhold af aggressivt kuldioxid markant over kvalitetskravet for
drikkevand på 2 mg/l /f/.
Indholdet af sulfat er moderat forhøjet, og i boring DGU nr. 98.935 er indholdet stigende, se Figur 7.2.9.
Der er ikke påvist organisk mikroforurening i råvandet fra de to aktive boringer.
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Nitrat <0,5 mg/l
Sulfat 93 mg/l
Klorid 34 mg/l
Arsen 0,13 µg/l
Aggr. kuldioxid 44
mg/l

Nitrat <0,5 mg/l
Sulfat 96 mg/l (S)
Klorid 39 mg/l
Arsen 0,3 µg/l
Aggr. kuldioxid 42 mg/l

Figur 7.2.9 Tolket profilsnit for Alken Vandværks kildeplads og oplandet hertil. De kemiske værdier er seneste analyse i boringen /41/. (S): Stigende nitrat eller sulfat.
Der er fortaget 4 udvidede kontroller af rentvandet i perioden 2006 – 2012 og 3 analyser af organisk mikroforurening (pesticider, klorerede opløsningsmidler og aromatiske kulbrinter) i perioden 2003 – 2009.
Rentvandskvaliteten er generelt god fra Alken Vandværk. Det meget høje indhold af aggressivt kuldioxid i
råvandet viser sig også i rentvandet, hvor der er gentagende overskridelser af kvalitetskravet for drikkevand
/n/. Den seneste overskridelse var i 2011, mens analysen fra 2012 viser <5 mg/l /41/ og teoretisk således
muligvis også er over kvalitetskravet på 2 mg/l.
Vandværket har i dag ikke problemer med at overholde kvalitetskravene for mikrobiologiske parametre.

7.2.5

Beregning og udpegning af indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 18.000 m3/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og et grundvandsdannende opland til Alken Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er den del af
grundvandsmagasinet indenfor hvilket der strømmer grundvand hen mod boringerne. Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinerne og videre hen til boringerne.
Til bestemmelse af indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) er brugt grundvandsmodellen for Solbjerg-Fillerup /12/. Der er kørt 5 scenarier, som kan ses i Figur 7.2.10. Hovedformålet med scenarie kørslerne er at belyse placeringen af oplandene samt variationerne i oplandene som funktion af eksterne
påvirkninger eller ændringer.
Der er kørt et scenarie med den nuværende indvinding repræsenteret ved indvindingen fra 2011, dette er
Scenarie 1. Dertil er der kørt 2 scenarier med den aktuelle indvinding fra 2011, hvor der er ændret i nettonedbøren, for at belyse om der ses væsentlige ændringer i oplandene, når der ændres på nedbøren (Scenarie 4 og
Scenarie 5).
Der er også kørt et scenarie med den tilladte indvindingsmængde, Scenarie 2. Dette er gjort for at belyse det
areal, der rent administrativt skal udpeges. Dette giver også et indtryk af, hvor stor forskel der er på oplandets
størrelse mellem den aktuelle indvinding og den tilladte indvinding.
Derudover, er der lavet en usikkerhedsanalyse, hvor et antal modelrealisationer er kørt med variationer i de
hydrauliske parametre. Dette er gjort for at belyse oplandene som funktion af modelparametrene. Det kan for
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eksempel være, hvilken betydning det har for oplandene, at magasinet er mere eller mindre ledende, end det
er fundet i den kalibrerede model.
Resultaterne fra scenariekørslerne og usikkerhedsanalysen er anvendt til at optegne de endelige indvindingsoplande og grundvandsdannede oplande, og de kan ses i Figur 7.2.12 – Figur 7.2.15.
Partikel-

Scenarie

Beskrivelse

Indvindingsmængde

1

Nuværende indvinding

2011 indvinding

2

Tilladelse

3

Ingen grundvandsindvinding

Ingen indvinding

Nej

4

75 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

125 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

2011 indvinding

Ja

5
6.1-6.31

Usikkerhedsanalyse, model fra Sc. 1 benyttes

Tilladelse godkendt af kommuner

banesimulering
Ja
Ja

Figur 7.2.10 Oversigt over de scenarier der er kørt med grundvandsmodellen. Scenarie 3 er ikke anvendt
ved optegning af oplande.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for indvindingsoplandet (IO partikler) ses som punkttema, der viser
startplaceringen i magasinet af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie 2 er temaet tematiseret efter alder defineret som transporttid i magasinet, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge
sig fra startplaceringen til indvindingsboringen.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for grundvandsdannende oplande (GDO partikler) ses som punkttema,
der viser startplaceringen i modellag 1 (terræn) af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie
2 er temaet alderstematiseret, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge sig fra startplaceringen til
indvindingsboringen.
Resultaterne fra usikkerhedsanalysen ses som sandsynligheder på modelcelle niveau, og de beskriver sandsynligheden for, at en celle er en del af indvindingsoplandet eller det grundvansdannende opland.
Beregningerne, samt optegning af oplande følger overordnet retningslinjerne givet i Geovejledning 2 /i/. Mere
specifikke strategier til optegning af oplandene er udarbejdet i samarbejde med NST Aalborg og Skanderborg,
Odder og Aarhus Kommune, og de er som følger;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Der optegnes minimum 100 meter omkring indvindingsboringerne.
Indvindingsoplandet optegnes, så det sikres, at det grundvandsdannende opland er en delmængde af
indvindingsoplandet.
Der lægges vægt på, at de optegnede oplande dækker oplandene for både det aktuelle indvindingsscenarium (Scenarie 1) og oplandene til tilladelsesscenariet (Scenarie 2).
Hvor der er en veldefineret alderszonering i partikeldata, optegnes der kun indvindingsopland/grundvandsdannende opland for områder, hvor alderen er under 200-300 år.
Det sikres, at indvindingsboringerne inkluderes i det grundvandsdannende opland, hvor det er relevant.
Ved optegning af indvindingsoplande lægges der vægt på at optegne sikre oplande med lav alder,
under 200 år.

På Alken Vandværk indvindes der fra Kvartssand /22/. Figur 7.2.11 viser boringer, der er anvendt i beregningen, samt den aktuelle indvinding og tilladelsen anvendt i scenarieberegningerne. I beregningerne er indvindingen fordelt ligeligt på de aktive boringer.
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Anlægs
ID

Anlæg

Kommune

79674

Alken
Vandværk

Skanderborg

DGU nr.
98. 935

98. 936

Tilladelse
(m3/år)

Indv. 2011
(m3/år)

18.000

11.044

Figur 7.2.11 Aktive boringer tilknyttet Alken Vandværk samt, middelindvindingen for perioden 2000-2011
og tilladelsesmængden.
I Figur 7.2.12 – Figur 7.2.15 ses resultaterne af scenarie kørslerne for Alken Vandværk samt den resulterende
optegning af indvindingsoplandet (pink) samt det grundvandsdannende opland (lilla). I de følgende afsnit
gives en kort beskrivelse af scenarie resultaterne og baggrunden for den resulterende udpegning.
Figur 7.2.12 viser startplaceringen af partiklerne i magasinet for Scenarie 1, 4 og 5, og sandsynlighederne for
indvindingsoplandet for Scenarie 1. Det ses, at partiklerne ligger koncentreret i en lille fane mod vest. Det
optegnede indvindingsopland omkredser alle partiklerne samt de høje sandsynligheder (> 60 %). Sandsynlighederne viser et meget sikkert område med flere modelceller med sandsynligheder over 80 %. En del af cellerne ligger dog syd for partiklernes placeringer.
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Figur 7.2.12 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede
firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser start placering af partikler fra
indvindingsmagasinet fra Scenarie 1, 4 og 5.
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I Figur 7.2.13 ses startplaceringen af partiklerne til indvindingsoplandet for Scenarie 2, hvor partiklerne er
tematiseret efter partiklernes transporttid fra startpunkt, til de bliver fanget ved indvindingsboringerne. Af
aldersfordelingen ses det, at størstedelen af vandet i magasinet opholder sig i magasinet i mindre end 100 år.
Indvindingsoplandet er optegnet, så det dækker sandsynligheder over 80 % samt alle partikler fra Scenarie 2.

Figur 7.2.13 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Cirkler
viser partiklernes startplacering fra Scenarie 2. Farven på cirklen viser partiklernes alder i magasinet.
Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1.
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I Figur 7.2.14 ses partikelstartpunkterne til grundvandsdannende oplande beregnet i Scenarie 1, 4 og 5, hvor
partikler er placeret i modellag 1. Det optegnede grundvandsdannende opland dækker de områder med størst
partikeldensitet, samt områder, hvor der er de højeste sandsynligheder for grundvandsdannelse. Det grundvandsdannende opland er veldefineret, idet der ses en god gruppering af GDO partikler samt celler med sandsynligheder over 80 %.

Figur 7.2.14 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede
firkanter viser usikkerheden på GDO for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 til
beskrivelse af GDO i Scenarie 1, 4 og 5.
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Figur 7.2.15 viser startplaceringen af partikler til det grundvandsdannede opland fra Scenarie 2, tematiseret
efter partiklens transporttid i magasinet. Desuden er vist partikelbaner fra Scenarie 2. Aldersfordelingen af
partiklerne indikerer, at vandet, der indvindes ved Alken Vandværk, generelt er mindre end 100 år gammelt.
Partikelbanerne viser den bane, vandet tager fra overfladen ned til boringerne, hvilket understøtter optegningen af det grundvandsdannende opland i den sydlige del af indvindingsoplandet.

Figur 7.2.15 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede
firkanter viser usikkerheden på GDO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 for Scenarie 2, tematiseret efter partiklernes transporttid i magasinet. Grå streger viser partikelbaner for Scenarie 2.
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7.2.6

Sårbarhedsudpegning

Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der lavet
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbarhedszoneringen er der i områder med
grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder
(NFI) således, at der udpeges nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at have
stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. Sårbarhedszoneringen er vist på Figur 7.2.16 sammen med Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og Indsatsområder (IO).
For Alken Vandværk er hele indvindingsoplandet udpeget med nogen sårbarhed på baggrund af de tynde
lerdæklag. For en nærmere beskrivelse af de geologiske, hydrologiske og kemiske betragtninger omkring
sårbarheden henvises til de ovenstående afsnit.

Figur 7.2.16 Sårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder.
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7.2.7

Arealanvendelse og punktkilder

Alken Vandværks kildeplads og selve vandværksbygningen ligger i landlige omgivelser mellem Boes og Alken.
Grunden består af græsarealer og ral, og den er omkranset af hæk og hegn. Mod nord, vest og syd er der dyrkede marker, mens der mod øst er skov. Afstanden mellem boringerne og de dyrkede marker er ca. 10 meter.
Den primære arealanvendelse inden for indvindingsoplandet til Alken Vandværk er landbrug /34/. Der er
ingen beskyttet natur, skovrejsningsområder eller planlagt byzone.
Indenfor indvindingsoplandet til Alken Vandværk findes dyrkede marker og skov. Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning 2007-2010 for området ligger på 25 til 50 mg/l /36/, se Figur 7.2.17.

Figur 7.2.17 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok
niveau /36/.
Indenfor Alken Vandværks indvindingsopland findes ingen potentielt forurenede (V1) eller forurenede (V2)
lokaliteter /34/, /35/.

7.2.8

Fremtidsudsigter

Alken Vandværk har ikke etableret en nødforbindelse til andre vandværker. Der diskuteres dog etablering af
en nødforbindelse til enten Svejstrup Vandværk eller Skanderborg Forsyningsvirksomhed.
Vandværket har et stabilt antal brugere og forventer ikke væsentlige ændringer i fremtiden.
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7.3

Astrup Vandværk

Astrup Vandværk er beliggende i Aarhus Kommune centralt i selve Astrup by. Vandværkets nuværende indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for Astrup. Vandværkets formand er interviewet telefonisk den 17. juni 2013.
Vandværksgrunden er omgivet af bebyggelse mod vest, nord og øst. Mod syd findes åben mark. Vandværkets
nuværende kildeplads ligger på åben mark nord for Astrup. Der er etableret en sprøjtefri zone på 25 m omkring boringerne. Boringsafslutningerne er overjordiske installationer med glasfiber-kasser. Placeringen af
vandværket og boringer ses af Figur 7.3.1.
Astrup Vandværk planlægger at etablere en nødforbindelse til Solbjerg Vandværk i efteråret 2014. Der vil
blive tale om en én-vejs forbindelse fra Solbjerg til Astrup. I øjeblikket aftages halvdelen af vandværkets indvinding af 2 større landbrug med svineproduktion. Der er netop udstykket knapt 200 grunde indenfor Astrup
Vandværks forsyningsområde, hvorfor vandværket er i gang med opbygning af et nyt vandværk.

Figur 7.3.1 Boringernes placering ved Astrup Vandværk. Vandværksboringer er placeret på baggrund af
koordinater i Jupiter/41/.
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7.3.1

Indvinding

Astrup Vandværks nuværende indvindingstilladelse er på 55.000 m3/år, se Figur 7.3.2. Tilladelsen er gældende fra 26. januar 2012 til 26. januar 2042. Tilladelsen er væsentligt højere end den nuværende indvinding,
idet der sker en udstykning af ca. 200 byggegrunde, som fremover skal forsynes fra Astrup Vandværk.
Indvindingen på Astrup Vandværk var højest i 1987 med 47.820 m³/år. Denne værdi er ikke vist i Figur 7.3.3.
Op gennem 1990’erne og 2000’erne har indvindingen været stabil. Der forventes en væsentlig stigning i vandforbruget, efterhånden som der bygges på det udstykkede boliggrunde i området.

m3/år
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
1981 1983 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2013
Indvinding

Tilladelse

Figur 7.3.2 Tilladt indvindingsmængde og aktuel indvinding på Astrup Vandværk /41/.

År
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Indvindingsmængde (m3)
21.923
22.540
21.960
20.221
20.172
20.330
22.056
23.248
20.738
22.454

År
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012

Indvindingsmængde (m3)
18.670
18.232
16.918
17.447
17.699
18.002
15.574
16.678
16.903
16.575

Figur 7.3.3 Indvindingsmængder for Astrup Vandværk /41/.
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Astrup Vandværk anvender dykpumper fra Grundfos. Pumpernes kapacitet er tilstrækkelig til den igangværende udvidelse. Oppumpningen er tidsstyret, og der pumpes skiftevis på de to boringer. Variationer i grundvandsstanden ses af tidsserierne i Figur 7.3.6.
I vandforsyningsplanen er det angivet, at vandværkets beholderkapacitet til rent vand vurderes at være for
lille i forhold til det nuværende og fremtidige vandbehov /p/. For at sikre forsyningen til de kommende 200
husstande, der netop er udstykket, påtænker vandværket at bygge nyt vandværk og installere nyt vandbehandlingsanlæg. Det nye vandbehandlingsanlæg forventes at blive et helt moderne anlæg, der bl.a. kommer til
at omfatte nye styringssystemer, lukkede trykfiltre samt en rentvandsbeholder på 60 m 3. Arbejdet er endnu
ikke iværksat.

7.3.2

Astrup Vandværks boringer

Vandværket råder over 2 aktive indvindingsboringer og har derudover sløjfet 1 boring; se Figur 7.3.5. Årsagen
til sløjfning af den gamle vandværksboring kendes ikke. De nuværende indvindingsboringer er etableret i
1979 og 1985. Der indvindes ligeligt fra de to boringer, idet de kører på skift og er tidsstyrede. Stigrøret i den
ene indvindingsboring er for nyligt blevet udskiftet til et rustfrit stigrør.

Figur 7.3.4 Astrup Vandværks indvindingsopland vist med vandværksboringer.
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Lertykkelse

Status
aktiv/sløjfet/pejle

Etableringsår

Filterinterval
m.u.t.

99.383

Sløjfet

1964

Ukendt

99.423

Aktiv

1985

32-41

28

28

99.384

Aktiv

1979

32,9-49,6

Ca. 26

Ca. 26

DGU nr.

Meter
over
magasin

Meter
over
filtertop

Ca. 13,5

Ca. 13,5

Magasinforhold
(sand/fritspændt)

Ydelse*

Sænkning*

(m3/t)

(m)

Ukendt

Ukendt

Sand/spændt

15

1,2

Sand/spændt

16

18,1

Sand/spændt

*Målt ved boringens etablering

Figur 7.3.5 Boringer tilknyttet Astrup Vandværk.
Der er indberettet en del pejlinger fra begge indvindingsboringer. Fra 1980 til 2000 ligger grundvandsspejlet i
begge boringer omkring kote 52 m. Efter 2000 falder grundvandsspejlet pludseligt til kote 49,5 m. Dette fald
kan ikke umiddelbart forklares med øget indvinding på Astrup Vandværk. Sandsynligvis skyldes faldet, at der
er ny indvinding på Ravnholt-Tiset kildeplads, hvis opland lapper over oplandet til Astrup Vandværk. Ifølge
vandværket er der ikke ændret noget i forhold til målepunktet.
Pejleserierne indeholder sandsynligvis både ro- og driftspejlinger, men data er svære at tolke på.
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Figur 7.3.6 Tidsserie for grundvandsstand i boring 99.384 og 99423 /41/.

7.3.3

Geologi og indvindingsforhold

For at belyse geologien omkring Astrup Vandværks kildeplads, er der udarbejdet et tværsnitsprofil gennem
kildepladsen og det foreliggende indvindingsopland. Tværsnitsprofilet er tegnet i Geoscene3D modellen, som
er opstillet i forbindelse med den hydrostratigrafiske model /22/. På Figur 7.3.7 og bilag 7.3 ses det geologiske
profilsnit.
Astrup Vandværk indvinder fra to boringer, DGU nr. 99.384 og 99.423, der er filtersat i et tertiært sandmagasin 32 - 49,6 m u.t. Øverst i lagserien ligger et ca. 10 til 30 m tykt lerlag, der erkendes i boringer samt i de
geofysiske data. Enkelte steder ses mindre lokale terrænnære forekomster af sand. Under det tykke lerlag
følger et 10 til 15 m tykt sandmagasin, som består af miocænt kvartssand, og som udgør indvindingsmagasinet
i området. Under dette lag er der ingen lag med grundvandsinteresse.
Grundvandsmagasinet vurderes at være beskyttet, grundet det tykke lerdæklag som ses i store dele af indvindingsoplandets udbredelse, se Figur 7.3.7. Steder, hvor lerdæklaget bliver under 15 m tykt, vurderes magasinet at have nogen sårbarhed. Der ydes således beskyttelse mod forurening af nitrat og miljøfremmede stoffer
gennem store dele af indvindingsoplandet. De vandkemiske data viser også svagt til stærkt reducerede vandtyper, hvilket tyder på en vis beskyttelse af magasinet, se Figur 7.3.8.
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Figur 7.3.7 Geologisk profil gennem Astrup Vandværks kildeplads. Brune og mørkeblå farver repræsenterer
vandstandsende aflejringer, og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. Sorte pile
angiver den overordnede grundvandsstrømning

7.3.4

Vandkvalitet

Der er udtrukket kemiske data fra GEUS’s Jupiterdatabase i november 2012 /41/. Data er gennemgået, og de
vigtigste resultater er beskrevet. I Astrup Vandværks aktive boringer DGU nr. 99.384 og 99. 423 er der foretaget hhv. 7 og 6 udvidede analyser i perioden 1981 til 2011, og hhv. 6 og 5 pesticidanalyser i perioden 1994 til
2011, samt 1 analyse for fenoler i begge boringer i perioden 2008 til 2011 /41/.
Råvandsanalyserne for de aktive boringer er gennemgået, og vandtyper og vandkvaliteten i boringerne er
vurderet. Resultaterne er listet i Figur 7.3.8, og de er desuden vist på Figur 7.3.9.
Potentielle problemparametre
DGU nr.

99.384

99.423

Vandtype

stærkt reduceret

svagt reduceret

Uorganiske parametre

Sporstoffer

mangan 0,23 mg/l (E)
jern 1,8 mg/l (E)
ammonium 0,23 mg/l (E)
aggr. kuldioxid 8 mg/l (S)

arsen 5,9 µg/l
(E)

mangan 0,25 mg/l (E)
jern 1,8 mg/l (E)
ammonium 0,26 mg/l (E)

arsen 5,7 µg/l
(E)

Organiske
mikroforureninger

Andet

i.p.

i.p.

S/F: Stigende/faldende tendens siden boringens etablering. V: varierende E: stabil (ingen tendens).
i.p.: ikke påvist, i.a. ikke analyseret, -: ingen bemærkninger

Figur 7.3.8 Vandtype og vandkvalitet i Astrup Vandværks aktive boringer. Værdier i tabellen er seneste
analyse i boringen /41/.
Råvandsanalyserne viser, at Astrup Vandværk indvinder svagt reduceret vand fra boring 99.423 og stærkt
reduceret vand fra boring 99.384, se Figur 7.3.8. Der er i begge boringer fund af ammonium, mangan og jern
over kvalitetskravet for drikkevand /f/, dog i koncentrationer der normalt reduceret uproblematisk ved almindelige vandbehandling, hvilket også er tilfældet for Astrup Vandværk. I boring DGU nr. 99.384 er indholdet af aggressivt kuldioxid over kvalitetskravet for drikkevand /f/. Herudover bemærkes det, at sulfatindholdet i vandet fra boring DGU nr. 99.423 er stigende, jf. Figur 7.3.9, om end sulfatindholdet også ved seneste
analyse er lavt og uproblematisk.
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Der er fund af arsen i begge boringer over kvalitetskravet for drikkevand. Der er ikke påvist organisk mikroforurening i nogen af boringerne.

99.384
Nitrat <0,5 mg/l
Sulfat 17 mg/l
Klorid 26 mg/l
Arsen 5,9 µg/l

99.423
Nitrat <0,5 mg/l
Sulfat 27 mg/l (S)
Klorid 30 mg/l
Arsen 5,7 µg/l

Figur 7.3.9 Tolket profilsnit for Astrup Vandværks kildeplads og oplandet hertil. De kemiske værdier er
seneste analyse i boringen /41/. (S): Stigende nitrat eller sulfat.
Der er fortaget 5 udvidede kontroller af rentvandet i perioden 1980 – 2013 og 5 analyser for organisk mikroforurening (klorerede opløsningsmidler, aromatiske kulbrinter og pesticider) i perioden 2003 – 2013.
Rentvandskvaliteten er generelt god fra Astrup Vandværk. Der er en enkelt overskridelser af kvalitetskriteriet
for hhv. ammonium, jern og pH /f/, men der er ikke set overskridelser af kvalitetskriteriet siden 2008.
Der har tidligere været enkeltstående overskridelser af kvalitetskravet for coliforme bakterier og kimtal, senest i 2011.

7.3.5

Beregning og udpegning af indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 55.000 m3/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og et grundvandsdannende opland til Astrup Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er den del af
grundvandsmagasinet indenfor hvilket der strømmer grundvand hen mod boringerne. Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinerne og videre hen til boringerne.
Til bestemmelse af indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) er brugt grundvandsmodellen for Solbjerg-Fillerup /12/. Der er kørt 5 scenarier, som kan ses i Figur 7.3.10. Hovedformålet med scenarie kørslerne er at belyse placeringen af oplandene samt variationerne i oplandene som funktion af eksterne
påvirkninger eller ændringer.
Der er kørt et scenarie med den nuværende indvinding repræsenteret ved indvindingen fra 2011, dette er
Scenarie 1. Dertil er der kørt 2 scenarier med den aktuelle indvinding fra 2011, hvor der er ændret i nettonedbøren, for at belyse om der ses væsentlige ændringer i oplandene, når der ændres på nedbøren (Scenarie 4 og
Scenarie 5).
Der er også kørt et scenarie med den tilladte indvindingsmængde, Scenarie 2. Dette er gjort for at belyse det
areal, der rent administrativt skal udpeges. Dette giver også et indtryk af, hvor stor forskel der er på oplandets
størrelse mellem den aktuelle indvinding og den tilladte indvinding.
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Derudover, er der lavet en usikkerhedsanalyse, hvor et antal modelrealisationer er kørt med variationer i de
hydrauliske parametre. Dette, er gjort for at belyse oplandene som funktion af modelparametrene. Det kan for
eksempel være, hvilken betydning det har for oplandene, hvis magasinet er mere eller mindre ledende end det
er fundet i den kalibrerede model.
Resultaterne fra scenariekørslerne og usikkerhedsanalysen er anvendt til at optegne de endelige indvindingsoplande og grundvandsdannede oplande, og de kan ses i Figur 7.3.12 til Figur 7.3.15.

Scenarie

Beskrivelse

1

Nuværende indvinding

2

Tilladelse

Indvindingsmængde
2011 indvinding
Tilladelse godkendt af kommuner

Partikelbanesimulering
Ja
Ja

3

Ingen grundvandsindvinding

Ingen indvinding

Nej

4

75 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

5

125 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

2011 indvinding

Ja

6.1-6.31

Usikkerhedsanalyse, model fra Sc. 1 benyttes

Figur 7.3.10 Oversigt over de scenarier der er kørt med grundvandsmodellen. Scenarie 3 er ikke anvendt
ved optegning af oplande.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for indvindingsoplandet (IO partikler) ses som punkttema, der viser
startplacering i magasinet af partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie 2 ses er temaet tematiseret efter alder defineret som transporttid i magasinet, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge sig
fra startplaceringen til indvindingsboringen.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for grundvandsdannende oplande (GDO partikler) ses som punkttema af
startplacering i modellag 1 (terræn) af partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie 2 ses temaet
alders tematiseret, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge sig fra start placeringen til indvindingsboringen.
Resultaterne fra usikkerhedsanalysen ses som sandsynligheder på modelcelle niveau, og de beskriver sandsynligheden for, at en celle er en del af indvindingsoplandet eller det grundvansdannende opland.
Beregningerne, samt optegning af oplande følger overordnet retningslinjerne givet i Geovejledning 2 /i/. Mere
specifikke strategier til optegningen af oplandene er udarbejdet i samarbejde med NST Aalborg og Skanderborg, Odder og Aarhus Kommune, og de er som følger;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Der optegnes minimum 100 meter omkring indvindingsboringerne.
Indvindingsoplandet optegnes, så det sikres, at det grundvandsdannende opland er en delmængde af
indvindingsoplandet.
Der lægges vægt på, at de optegnede oplande dækker oplandene for både det aktuelle indvindingsscenarium (Scenarie 1) og oplandene til tilladelsesscenariet (Scenarie 2).
Hvor der er en veldefineret alderszonering i partikeldata, optegnes der kun indvindingsopland/grundvandsdannende opland for områder hvor alderen er under 200-300 år.
Det sikres, at indvindingsboringerne inkluderes i det grundvandsdannende opland, hvor det er relevant.
Ved optegning af indvindingsoplande lægges der vægt på at optegne sikre oplande med lav alder,
under 200 år.

På Astrup Vandværk indvindes der fra Kvartssand /22/. Figur 7.3.11 viser boringer, der er anvendt i beregningen, samt den aktuelle indvinding og tilladelsen anvendt i scenarie beregningerne. I beregningerne er
indvindingen fordelt ligeligt på de aktive boringer.
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Anlægs
ID

Anlæg

80589

Astrup Vandværk

Kommune

DGU nr.

Tilladelse (m3/år)

Middel indv.
2000-2011
(m3/år)

Århus

99. 384

99. 423

55.000

17.985

Figur 7.3.11 Aktive boringer tilknyttet vandværket samt, middelindvindingen for perioden 2000-2011 og
tilladelsesmængden.
I Figur 7.3.12 – Figur 7.3.15 ses resultaterne af scenarie kørslerne for Astrup Vandværk samt den resulterende
optegning af indvindingsoplandet (pink) samt det grundvandsdannende opland (lilla). Der er udpeget 2 mindre grundvandsdannende oplande. Boringerne til Astrup Vandværk er beliggende indenfor indvindingsoplandet til Ravnholt-Tiset kildeplads. Indvindingsoplandet til Astrup Vandværk overlapper indvindingsoplandene til Ravnholt-Tiset kildeplads, Solbjerg Vandværk og Løjenkær Vandværk. I de følgende afsnit gives en
kort beskrivelse af scenarieresultaterne og baggrunden for den resulterende udpegning.
Figur 7.3.12 viser startplaceringen af partiklerne i magasinet for Scenarie 1, 4 og 5, og sandsynlighederne for
indvindingsoplandet for Scenarie 1. Det ses, at partiklerne ligger koncentreret i et langt smalt bånd, hvilket
stemmer godt overens med sandsynlighederne. Det optegnede indvindingsopland omkredser den primære del
af partiklerne samt de højeste sandsynligheder (> 60 %), dog er partikler og høje sandsynligheder længst væk
fra boringerne ikke medtaget.
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Figur 7.3.12 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede
firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser start placering af partikler fra
indvindingsmagasinet fra Scenarie 1, 4 og 5.
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I Figur 7.3.13 ses startplaceringen af partiklerne til indvindingsoplandet for Scenarie 2, og partiklerne er tematiseret efter partiklernes transporttid fra startpunkt, til de bliver fanget ved indvindingsboringerne. Det
ses, at den større indvinding i tilladelsesscenariet giver en bredere fane af partikler, men ellers med samme
retning. Indvindingsoplandet er optegnet, så det omkredser alle partiklerne med en alder på under 200 år, og
så det dækker de højeste sandsynligheder.

Figur 7.3.13 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Cirkler
viser partiklernes startplacering fra Scenarie 2. Farven på cirklen viser partiklernes alder i magasinet.
Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1.
I Figur 7.3.14 ses partikelstartpunkterne til de grundvandsdannende oplande beregnet i Scenarie 1, 4 og 5,
hvor partikler er placeret i modellag 1. De optegnede grundvandsdannende oplande dækker de områder med
størst partikeldensitet, samt områder, hvor der er de højeste sandsynligheder for grundvandsdannelse. Dette
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giver et grundvandsdannende opland omkring boringen samt endnu et ud mod ”halen” af indvindingsoplandet. Der ses ikke mange celler med høje sandsynligheder, hvilket indikerer at de grundvandsdannende oplande ikke er veldefinerede. Partiklerne viser også, at grundvandsdannelsen er spredt i hele indvindingsoplandet.
De grundvandsdannende oplande er alligevel optegnet, da oplandet i halen er det område, hvor størstedelen
af grundvandsdannelsen forventes at ske.

Figur 7.3.14 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede
firkanter viser usikkerheden på GDO for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 til
beskrivelse af GDO i Scenarie 1, 4 og 5.
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Figur 7.3.15 viser startplaceringen af partikler til det grundvandsdannede opland fra Scenarie 2, tematiseret
efter partiklens transporttid i magasinet. Desuden er vist partikelbaner fra Scenarie 2. Aldersfordelingen af
partiklerne indikerer, at vandet, der indvindes ved Astrup Vandværk, generelt er mindre end 200 år gammelt.

Figur 7.3.15 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede
firkanter viser usikkerheden på GDO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 for Scenarie 2, tematiseret efter partiklernes transporttid i magasinet. Grå streger viser partikelbaner for Scenarie 2.
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7.3.6

Sårbarhedsudpegning

Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der lavet
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbarhedszoneringen er der i områder med
grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en udpegning af Nitratfølsomme indvindingsområder
(NFI) således, at der udpeges nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at have
stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. Sårbarhedszoneringen er vist på Figur 7.3.16 sammen med Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og (IO).
Størstedelen af indvindingsoplandet til Astrup Vandværk er udpeget med lille sårbarhed, og i disse områder
er der hverken udpeget NFI eller IO. For en beskrivelse af de geologiske, hydrologiske og kemiske betragtninger omkring sårbarheden henvises til de ovenstående afsnit.

Figur 7.3.16 Sårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder.
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7.3.7

Arealanvendelse og punktkilder

Astrup Vandværk er beliggende i Astrup By, og vandværksgrunden er omgivet af bebyggelse mod vest, nord
og øst. Mod syd findes åben mark. Vandværkets nuværende kildeplads ligger på åben mark nord for Astrup.
Her er der etableret en sprøjtefri zone på 25 m omkring boringerne.
Indenfor indvindingsoplandet til Astrup Vandværk findes stort set kun dyrkede jorde. Den gennemsnitlige
potentielle nitratudvaskning 2007-2010 for området varierer mellem <25 til 100 mg/l /36/, se Figur 7.3.17.
De største arealer har en udvaskning på 50 til 75 mg/l.

Figur 7.3.17 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok
niveau /36/.
Indenfor indvindingsoplandet til Astrup Vandværk er der registreret følgende forurenede og muligt forurenede ejendomme:
Kortlægningsnr.

751-00190

Kortlægningsniveau

Navn

Trussel (stoffer)

Jord/Poreluft

Grundvand

V1

Maskinindustri og
autoværksted

Olieprodukter,
tjærestoffer,
tungmetaller og
opløsningsmidler

x

x

Figur 7.3.18 Trusler i form af V1- og V2- kortlagte grunde i nærheden af vandværket /34/, /35/.

7.3.8

Fremtidsplaner

Astrup Vandværk har etableret en nødforbindelse til Solbjerg Vandværk. Det er en én-vejs forbindelse fra
Solbjerg til Astrup. I øjeblikket aftages halvdelen af vandværkets indvinding af 2 større landbrug. Der er desuden netop udstykket knapt 200 grunde indenfor Astrup Vandværks forsyningsområde. For at imødekommende det øgede forbrug arbejdes der i øjeblikket på at bygge nyt vandværk og behandlingsanlæg, som forventes klar til ibrugtagning i løbet af 2014.
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7.4

Balle Vandværk

Balle Vandværk er beliggende i Odder Kommune i åbent land ca. 300 m syd for Balle. Vandværkets formand
er interviewet telefonisk den 8. juli 2013. Vandværket forsyner ca. 80 brugere og er et privat fælles vandværk.
Antallet af tilsluttede brugere er stabilt.
Vandværkets kildeplads og selve vandværksbygningen ligger på samme grund. Kildepladsen grænser op mod
landevej og åbne marker. Afstanden mellem indvindingsboringerne og de dyrkede marker er ca. 25 meter.
Boringsafslutningerne er overjordiske installationer med glasfiber-kasser. Boring 99.266 var tidligere en
tørbrønd, men blev ændret til overjordisk råvandsstation i forbindelse med etablering af vandværkets nyeste
boring. Placeringen af vandværket og de aktive indvindingsboringer ses af Figur 7.4.1.

Figur 7.4.1 Boringernes placering ved Balle Vandværk. Vandværksboringer er placeret på baggrund af
koordinater i Jupiter/41/.
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7.4.1

Indvinding

Balle Vandværks nuværende indvindingstilladelse er på 41.000 m3/år, se Figur 7.4.2. Tilladelsen er gældende
fra 12. december 2008 til 22. juli 2027.

m3/år
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Indvinding

Tilladelse

Figur 7.4.2 Tilladt indvindingsmængde og aktuel indvinding på Balle Vandværk /41/. Graferne viser den
periode, hvor der er data fra.

År
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Indvindingsmængde (m3)
42.000
32.950
32.597
32.801
32.666
31.810
32.530
32.456
34.405
35.417

Figur 7.4.3 Indvindingsmængder for Balle Vandværk /41/.
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År
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Indvindingsmængde (m3)
34.325
34.663
33.507
34.326
38.988
38.211
35.515
37.839
40.510
36.523

Indvindingsmængden har gennem de sidste 25 år ligget nogenlunde stabilt. Vandforbruget har i de seneste år
ligget på et niveau lige omkring vandværkets indvindingstilladelse på 41.000 m3/år. En meget stor andel af
vandværkets indvinding, ca. 75%, leveres til fire landbrug med dyrehold. Antallet af forbrugere ligger stabilt.
Der er i øjeblikket planer om et antal udstykninger i området. Det er fortsat uklart, hvorvidt disse udstykninger kommer til at ligge indenfor Balle Vandværks forsyningsområde eller ej.
I forbindelse med nedlægningen af Lille Kanne Vandværk blev disse forbrugere lagt ind under Balle Vandværk /q/. Der arbejdes i øjeblikket med planer, der bl.a. omfatter etablering af en rørledning til Odder.
Vandbehandlingen på Balle Vandværk består af 2 lukkede filtre. Der fjernes okker i forfilteret. I efterfilteret
fjernes mangan og aggressiv kuldioxid. Skyllevandet fra filtrene ledes til en slamtank. Efter 12 timers fældning
udledes vandet til en grøft. Bundfældningstanken tømmes for slam én gang årligt. Vandværket har en 60 m3
rentvandsbeholder i beton. Rentvandsbeholderen er opført i 1972 og rengjort 2011.
Balle Vandværk anvender dykpumper fra Grundfos. De har hver en kapacitet på 8 m3 i timen. Oppumpningen
styres af niveauet i vandværkets rentvandsbeholder. Der pumpes på skift mellem de to boringer, således at
der pumpes fra kl. 6-18 i den ene boring og derefter fra kl. 18-06 i den anden boring. Variationer i grundvandsstanden ses af tidsserierne i Figur 7.4.6.

7.4.2

Balle Vandværks boringer

Balle Vandværk råder over 2 aktive indvindingsboringer, se Figur 7.4.5. Vandværkets oprindelige boring lå i
vandværksbygningen. Boringen var fra 1949, og den blev erstattet af boring 99.266, som er én af de nuværende indvindingsboringer. De nuværende indvindingsboringer er etableret i 1969 og 1992.

Figur 7.4.4 Balle Vandværks indvindingsopland vist med vandværksboringer.
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Filterinterval
m.u.t.

Lertykkelse

Status
aktiv/sløjfet/pejle

Etableringsår

99.266

Aktiv

1969

42,5-46,5

25

25

8,5

1,6

Sand/spændt

99.509

Aktiv

1992

42,5-48,5

34

34

19

2,8

Sand/spændt

Meter
over
magasin

Meter
over
filtertop

Ydelse*

Sænkning*

(m3/t)

(m)

Magasinforhold
(sand/fritspændt)

DGU
nr.

*Målt ved boringens etablering

Figur 7.4.5 Boringer tilknyttet Balle Vandværk.
Der er kun indberettet få pejledata fra indvindingsboringerne på Balle Vandværk. På baggrund af pejledataene kan der ikke siges mere end at grundvandsspejlet findes omkring kote 50 m.

Figur 7.4.6 Tidsserie for grundvandsstand i boring DGU nr. 99.266 og 99.509 /41/.
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7.4.3

Geologi og indvindingsforhold

For at belyse geologien omkring Balle Vandværks kildeplads, er der udarbejdet et tværsnitsprofil gennem
kildepladsen og det foreliggende indvindingsopland. Tværsnitsprofilet er tegnet i Geoscene3D modellen, som
er opstillet i forbindelse med den hydrostratigrafiske model /22/. På Figur 7.4.7 og bilag 7.4 ses det geologiske
profilsnit.
Balle Vandværk indvinder fra to boringer, DGU nr. 99.266 og 99.509, der er filtersat i samme kvartære sandmagasin 42,5-48,5 m u.t.
Øverst i lagserien ses en vekslen mellem sandede og lerede aflejringer. De sandede aflejringer ses mod vest
som et sammenhængende tyndt sandlag, mens det mod øst ses som mindre lokale forekomster. Tykkelsen af
sandlaget overstiger ikke 10 m. De lerede aflejringer består af et ca. 35 m tykt dæklag, der hovedsageligt består af moræneler, hvis horisontale udbredelse erkendes langs hele profilsnittet, se Figur 7.4.7. Under det
tykke lerdæklag følger et ca. 10 m tykt kvartssandslag, hvorfra indvindingen sker. Under kvartssandslaget
findes mod vest af moræneler, mens der mod øst findes Miocænt sand, som ligger i direkte hydraulisk kontakt
til det kvartære sand. Under kote + 20 m er der ingen grundvandsinteresser, se Figur 7.4.7.
Grundvandsmagasinet vurderes at være godt beskyttet pga. det tykke dæklag, som overlejrer hele magasinet,
se Figur 7.4.7. De vandkemiske data viser svagt reducerede forhold, hvilket ligeledes antyder en vis beskyttelse af magasinet, se Figur 7.4.8.

Figur 7.4.7 Geologisk profil gennem Balle Vandværks kildeplads. Brune og mørkeblå farver repræsenterer
vandstandsende aflejringer og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. Sorte pile
angiver den overordnede grundvandsstrømning. Se i øvrigt Bilag 7.4.

7.4.4

Vandkvalitet

Der er udtrukket kemiske data fra GEUS’s Jupiterdatabase i november 2012 /41/. Data er gennemgået og de
vigtigste resultater er her beskrevet. I Balle Vandværks aktive boringer DGU nr. 99.266 og 99.509 er der foretaget hhv. 5 og 4 udvidede analyser i perioden 1972 til 2011 og hhv. 3 og 3 pesticidanalyser i perioden 1997 til
2011, jf. Jupiter /41/.
Råvandsanalyserne for de aktive boringer er gennemgået, og vandtyper og vandkvaliteten i de to boringer er
vurderet. Resultaterne er listet i Figur 7.4.8, og de er desuden vist på Figur 7.4.9.
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Potentielle problemparametre
DGU nr.

99.266

99.509

Vandtype

svagt reduceret

svagt reduceret

Uorganiske parametre
mangan 0,077 mg/l (E)
jern 2,7 mg/l (E)
ammonium 0,054 mg/l
(V)
aggr. kuldioxid 24 mg/l (S)
sulfat 60 mg/l (S)
mangan 0,07 mg/l (E)
jern 5,2 mg/l (S)
ammonium 0,081 mg/l
(V)
aggr. kuldioxid 12 mg/l (E)
sulfat 63 mg/l (E)

Sporstoffer

Organiske
mikroforureninger

arsen 1,3 µg/l

i.p.

arsen 2,5 µg/l

i.p.

Andet

S/F: Stigende/faldende tendens siden boringens etablering. V: varierende E: stabil (ingen tendens).
i.p.: ikke påvist, i.a. ikke analyseret, -: ingen bemærkninger

Figur 7.4.8 Vandtype og vandkvalitet i Balle Vandværks aktive boringer. Værdier i tabellen er seneste analyse i boringen.
Råvandsanalyserne viser, at Balle Vandværk indvinder svagt reduceret vand fra begge boringer, jf. Figur 7.4.8.
Der er i begge boringer fund af ammonium, mangan og jern over kvalitetskravet for drikkevand, dog i koncentrationer der normalt reduceres uproblematisk ved almindelige vandbehandling, hvilket ikke altid er tilfældet
for Balle Vandværk. Herudover er der i begge boringer indhold af aggressivt kuldioxid markant over kvalitetskravet for drikkevand, der er på 2 mg/l /f/. Desuden bemærkes det, at indholdet af sulfat i vandet fra boring
DGU nr. 99.266 er stigende, hvilket er tegn på, at der indvindes gradvist yngre vand fra boringen, og indholdet af sulfat er ens i de to boringer ved seneste analyse i 2011.
Der er ikke påvist organisk mikroforurening i råvandet fra de to aktive boringer.

99.266
Nitrat <0,5 mg/l
Sulfat 60 mg/l (S)
Klorid 28 mg/l
Arsen 1,3 µg/l
Aggr. kuldioxid 24
mg/l

99.509
Nitrat <0,5 mg/l
Sulfat
63
mg/l
Klorid 31 mg/l
Arsen 2,5 µg/l
Aggr. kuldioxid 12
mg/l

Figur 7.4.9 Tolket profilsnit for Balle Vandværks kildeplads og oplandet hertil. De kemiske værdier er seneste analyse i boringen. (S)indikerer stigende nitrat eller sulfat.
Der er foretaget 3 udvidede kontroller af rentvandet i perioden 2007 – 2013 og 6 pesticidanalyser i perioden
2003 – 2013, samt 6 analyser for aromatiske kulbrinter og klorerede opløsningsmidler i perioden 2003 til
2013.
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Det høje indhold af aggressivt kuldioxid i råvandet viser sig også i rentvandet, hvor der er gentagende overskridelser af kvalitetskravet for drikkevand /f/. Den seneste overskridelse var i 2009, mens analysen fra 2013
viser <5 mg/l /41/. Denne analyse kan således også være over kvalitetskravet på 2 mg/l.
Der er tidligere set gentagende overskridelser af kvalitetskravet for mangan, jern og ammonium, senest i
2007. Råvandets indhold af disse stoffer er let forhøjet, men dog i koncentrationer der normalt reduceres
uproblematisk ved almindelige vandbehandling, særligt taget i betragtning af, at vandet ikke er stærkt reduceret.
Der har tidligere været flere overskridelser af kvalitetskravet for coliforme bakterier, sidst i 2009.

7.4.5

Beregning og udpegning af indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 41.000 m3/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og et grundvandsdannende opland til Balle Vandværks boringer /12/. Indvindingsoplandet er den del af
grundvandsmagasinet indenfor hvilket, der strømmer grundvand hen mod boringerne. Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinerne og videre hen til boringerne.
Til bestemmelse af indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) er brugt grundvandsmodellen for Solbjerg-Fillerup /12/. Der er kørt 5 scenarier, som kan ses i Figur 7.4.10. Hovedformålet med scenarie kørslerne er at belyse placeringen af oplandene samt variationerne i oplandene som funktion af eksterne
påvirkninger eller ændringer.
Der er kørt et scenarie med den nuværende indvinding repræsenteret ved indvindingen fra 2011, dette er
Scenarie 1. Dertil er der kørt 2 scenarier med den aktuelle indvinding fra 2011, hvor der er ændret i nettonedbøren, for at belyse om der ses væsentlige ændringer i oplandene, når der ændres på nedbøren (Scenarie 4 og
Scenarie 5).
Der er også kørt et scenarie med den tilladte indvindingsmængde, Scenarie 2. Dette er gjort for at belyse det
areal, der rent administrativt skal udpeges. Dette giver også et indtryk af, hvor stor forskel der er på oplandets
størrelse mellem den aktuelle indvinding og den tilladte indvinding.
Derudover, er der lavet en usikkerhedsanalyse, hvor et antal modelrealisationer er kørt med variationer i de
hydrauliske parametre. Dette, er gjort for at belyse oplandene som funktion af modelparametrene. Det kan for
eksempel være, hvilken betydning det har for oplandene, hvis magasinet er mere eller mindre ledende end det
er fundet i den kalibrerede model.
Resultaterne fra scenariekørslerne og usikkerhedsanalysen er anvendt til at optegne de endelige indvindingsoplande og grundvandsdannede oplande, og de kan ses i Figur 7.4.12 -Figur 7.4.15.

Scenarie

Beskrivelse

Indvindingsmængde

1

Nuværende indvinding

2011 indvinding
Tilladelse godkendt af kommu-

Partikelbanesimulering
Ja

2

Tilladelse

3

Ingen grundvandsindvinding

Ingen indvinding

Nej

4

75 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

125 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

2011 indvinding

Ja

5
6.1-6.31

Usikkerhedsanalyse, model fra Sc. 1 benyttes

ner

Ja

Figur 7.4.10 Oversigt over de scenarier der er kørt med grundvandsmodellen, Scenarie 3 er ikke anvendt
ved optegning af oplande.
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Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for indvindingsoplandet (IO partikler) ses som punkttema, der viser
startplaceringen i magasinet af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie 2 er temaet tematiseret efter alder defineret som transporttid i magasinet, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge
sig fra startplaceringen til indvindingsboringen.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for grundvandsdannende oplande (GDO partikler) ses som punkttema,
der viser startplaceringen i modellag 1 (terræn) af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie
2 er temaet alderstematiseret, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge sig fra startplaceringen til
indvindingsboringen.
Resultaterne fra usikkerhedsanalysen ses som sandsynligheder på modelcelle niveau, og de beskriver sandsynligheden for, at en celle er en del af indvindingsoplandet eller det grundvansdannende opland.
Beregningerne, samt optegning af oplande følger overordnet retningslinjerne givet i Geovejledning 2 /i/. Mere
specifikke strategier til optegningen af oplandene er udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen Aalborg og
Skanderborg, Odder og Aarhus Kommune, og de er som følger:
7.
8.

Der optegnes minimum 100 meter omkring indvindingsboringerne.
Indvindingsoplandet optegnes, så det sikres, at det grundvandsdannende opland er en delmængde af
indvindingsoplandet.
9. Der lægges vægt på, at de optegnede oplande dækker oplandene for både det aktuelle indvindingsscenarium (Scenarie 1) og oplandene til tilladelsesscenariet (Scenarie 2).
10. Hvor der er en veldefineret alderszonering i partikeldata, optegnes der kun indvindingsopland/grundvandsdannende opland for områder, hvor alderen er under 200-300 år.
11. Det sikres, at indvindingsboringerne inkluderes i det grundvandsdannende opland, hvor det er relevant.
12. Ved optegning af indvindingsoplande lægges der vægt på at optegne sikre oplande med lav alder,
under 200 år.
På Balle Vandværk indvindes der fra Kvartært sand. Figur 7.4.11 viser boringer, der er anvendt i beregningen,
samt den aktuelle indvinding og tilladelsen anvendt i scenarie beregningerne. I beregningerne er indvindingen fordelt ligeligt på de aktive boringer.
Anlægs ID

Anlæg

Kommune

79207

Balle Vandværk

Odder

DGU nr.
99. 266

99. 509

Tilladelse
(m3/år)
41.000

Indv. 2011
(m3/år)
40.510

Figur 7.4.11 Aktive boringer tilknyttet vandværket samt, middelindvindingen for perioden 2000-2011 og
tilladelsesmængden.
I Figur 7.4.12 - Figur 7.4.15 ses resultaterne af scenarie kørslerne for Balle Vandværk samt den resulterende
optegning af indvindingsoplandet (pink) samt de grundvandsdannende oplande (lilla). I de følgende afsnit
gives en kort beskrivelse af scenarie resultaterne og baggrunden for den resulterende udpegning.
Figur 7.4.12 viser startplaceringen af partiklerne i magasinet for Scenarie 1, 4 og 5, og sandsynlighederne for
indvindingsoplandet for Scenarie 1. Det ses, at partiklerne ligger koncentreret i flere områder, mens sandsynlighederne viser et stort sammenhængende område med høj sandsynligheder (> 80 %), som dækker områderne, hvor partiklerne er placeret samt områderne imellem. Mangel af partikler i de mellem liggende område
indikerer hurtig transport af vand gennem magasinet.
”Manglen” på partikler umiddelbart nordnordvest for boringerne skyldes, at magasinet ikke findes i dette
område. Indvindingsoplandet er optegnet så det dækker størstedelen af partiklerne samt de høje sandsynligheder på nær i det yderste sydvestlige hjørne, hvor partiklerne har en transporttid på mere end 200 år, se
Figur 7.4.13.
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Figur 7.4.12 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede
firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser start placering af partikler fra
indvindingsmagasinet fra Scenarie 1, 4 og 5.
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I Figur 7.4.13 ses startplaceringen af partiklerne til indvindingsoplandet for Scenarie 2, og partiklerne er tematiseret efter partiklernes transporttid fra startpunkt, til de bliver fanget ved indvindingsboringerne. Af
aldersfordelingen ses det, at størstedelen af vandet i magasinet opholder sig i magasinet i mindre end 200 år.
Indvindingsoplandet er optegnet, så det dækker alle partiklerne med en alder på mindre end 300 år. Området
med høj sandsynlighed og partikler i det sydvestlige område er ikke medtaget i det optegnede opland, da vand
fra dette område forventes at have en transporttid på mere end 300 år i magasinet til boringerne.

Figur 7.4.13 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Cirkler
viser partiklernes startplacering fra Scenarie 2. Farven på cirklerne viser partiklernes alder i magasinet.
Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1.
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I Figur 7.4.14 ses partikelstartpunkterne til grundvandsdannende oplande beregnet i Scenarie 1, 4 og 5, hvor
partikler er placeret i modellag 1. De optegnede grundvandsdannende oplande dækker de områder med størst
partikeldensitet, samt områder, hvor der er de højeste sandsynligheder for grundvandsdannelse. Partiklerne
ses i to veldefinerede områder. På baggrund af dette er der optegnet to grundvandsdannende oplande; et
boringsnært område og et i den vestlige ende af indvindingsoplandet.

Figur 7.4.14 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede
firkanter viser usikkerheden på GDO for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 til
beskrivelse af GDO i Scenarie 1, 4 og 5.
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Figur 7.4.15 viser startplaceringen af partikler til det grundvandsdannede opland fra Scenarie 2, tematiseret
efter partiklernes transporttid i magasinet. Desuden er vist partikelbaner fra Scenarie 2. Aldersfordelingen af
partiklerne indikerer, at vandet, der indvindes ved Balle Vandværk, generelt er mere end 200 år gammelt.
Partikelbanerne viser banen vandet tager fra overfladen ned til boringerne. Nogle partikelbaner ender i oplandet, uden at der er GDO partikler. Dette indikerer, at det tager lang tid for grundvandet at nå fra grundvandsspejlet ned til magasinet (>500 år). Der er altså indikationer på, at der sker grundvandsdannelse til
vandværket i et større område end udpeget ved de grundvandsdannende oplande i udpegningen.

Figur 7.4.15 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede
firkanter viser usikkerheden på GDO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 for Scenarie 2, tematiseret efter partiklernes transporttid i magasinet. Grå streger viser partikelbaner for Scenarie 2.
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Sammenholdes informationerne, der er vist i Figur 7.4.12 og Figur 7.3.15, om grundvandsdannelsen og
strømningen ses det, at grundvandet dannes i to områder, dels omkring boringerne og dels i området i den
vestlige del. Det tager relativ lang tid for vandet at strømme fra overfladen og ned til magasinet, men når først
vandet når ned i magasinet, strømmer det hurtigt mod boringerne.

7.4.6

Sårbarhedsudpegning

Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der lavet
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbarhedszoneringen er der i områder med
grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder
(NFI) således, at der udpeges nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at have
stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. Sårbarhedszoneringen er vist på Figur 7.4.16 sammen med NFI og
IO.
Hele indvindingsoplandet til Balle Vandværk er udpeget med lille sårbarhed, og der er derfor hverken udpeget
NFI eller IO. For en beskrivelse af de geologiske, hydrologiske og kemiske betragtninger omkring sårbarheden
henvises til de tidligere afsnit.

Figur 7.4.16 Sårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder.
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7.4.7

Arealanvendelse og punktkilder

Balle Vandværk ligger syd for Balle. Vandværkets kildeplads og selve vandværksbygningen ligger på samme
grund. Kildepladsen grænser op mod landevej og åbne marker. Afstanden mellem indvindingsboringerne og
de dyrkede marker er ca. 25 meter.
Indenfor indvindingsoplandet til Balle Vandværk findes stort set kun dyrkede jorde. Den gennemsnitlige
potentielle nitratudvaskning 2007-2010 for området er beregnet til at ligge mellem 25 og 50 mg/l /36/, se
Figur 7.4.17.

Figur 7.4.17 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok
niveau /36/.
Indenfor indvindingsoplandet til Balle Vandværk findes ingen potentielt forurenede (V1) eller forurenede
(V2) grunde /34/, /35/.

7.4.8

Fremtidsplaner

Balle Vandværk har et stabilt antal brugere. Der er i øjeblikket planer om et antal udstykninger i området.
Det er fortsat uklart, hvorvidt disse udstykninger kommer til at ligge indenfor Balle Vandværks forsyningsområde eller ej.
I forbindelse med nedlægningen af Lille Kanne vandværk blev disse forbrugere lagt ind under Balle Vandværk
/q/. Der arbejdes i øjeblikket med planer, der bl.a. omfatter etablering af en rørledning til Odder.
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7.5

Blegind Vandværk

Blegind Vandværk er beliggende i Skanderborg Kommune i udkanten af selve Blegind. Vandværkets formand
er interviewet telefonisk den 7. august 2013.
Vandværket i Blegind blev etableret i 1934 og har siden da ligget i udkanten af Blegind By. Kildepladsen lå
oprindeligt ved selve vandværksbygningen, men de oprindelige boringer er i dag sløjfet og kildepladsen rykket
udenfor byen.
Selve vandværksbygningen og de tre sløjfede boringer, der udgør vandværkets gamle kildeplads, er beliggende
i udkanten af Blegind By. Vandværkets nuværende indvindingsboring er beliggende øst for Blegind i et område med dyrkede marker. Der opretholdes en 25 m dyrkningsfri zone omkring indvindingsboringen. Boringsafslutningen er tørbrønd af betonringe. Placeringen af vandværket og boringer ses af Figur 7.5.1.
Blegind Vandværk har ikke etableret en nødforbindelse til andre vandværker. Vandværket overvejer at etablere nødforbindelse til Hørning Stationsbys Vandværk. Vandværket forsyner ca. 105 forbrugere, og antallet af
tilsluttede brugere er stabilt. Vandværket er et privat fælles vandværk.

Figur 7.5.1 Boringernes placering ved Blegind Vandværk. Vandværksboringer er placeret på baggrund af
koordinater i Jupiter/41/.
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7.5.1

Indvinding

Blegind Vandværks seneste indvindingstilladelse var på 40.000 m3/år, se Figur 7.5.2. Vandværkets tilladelse,
som oprindeligt blev udstedt i 1972, er administrativt forlænget til ét år efter vandhandleplanernes vedtagelse.
Vandværket har i sommeren 2013 indsendt ansøgning om fornyet indvindingstilladelse på 35.000 m3/år.

m3/år
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Indvinding

Tilladelse

Figur 7.5.2 Tilladt indvindingsmængde og aktuel indvinding på Blegind Vandværk /41/. Graferne viser den
periode, hvor der er indvindingsdata fra.

År
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Indvindingsmængde (m3)
38.430
36.030
32.700
29.628
27.507
30.504
32.250
31.095
32.690
34.200

År
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Figur 7.5.3 Indvindingsmængder for Blegind Vandværk /41/.
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Indvindingsmængde (m3)
33.510
32.696
33.319
36.020
36.339
29.424
29.878
30.090
29.928
24.065

Indvindingen kulminerede i 1983 med 48.710 m³/år. Denne værdi er ikke vist i Figur 7.5.3. Den overordnede
tendens har derefter været gradvist faldende. Omtrent halvdelen af vandværkets samlede indvinding aftages
af ca. 5 landbrugsejendomme med husdyrhold. Flere af disse er under afvikling, og vandforbruget forventes at
falde yderligere i de kommende år.
I vandforsyningsplanen påpeges det, at vandværket baserer sin indvinding på blot én boring. og derfor bør
vandværket iværksætte tiltag for at sikre forsyningssikkerheden /o/.
Vandværket vedligeholder og udskifter løbende deres materiel. Vandværkets vandbehandlingssystem er i dag
et lukket system bestående af 2 x 12 m3 Silhorko trykfiltre. Der foretages 2 ugentlig skylninger af hvert filter.
Skyllevandet udledes direkte til kloak. Vandværkets rentvandsbeholder er på 100 m3, og den er konstrueret i
beton.
Blegind Vandværk anvender dykpumper fra Grundfos. Der indvindes med 12 m3/t, hvilket svarer til filterkapaciteten, men boringen har større pumpekapacitet end dette. Oppumpningen styres af niveauet i vandværkets rentvandsbeholder, og der pumpes således ikke kontinuerligt. Variationer i grundvandsstanden ses af
tidsserierne i Figur 7.5.6.

7.5.2

Blegind Vandværks boringer

Vandværket råder over 1 aktiv indvindingsboring og har derudover 3 sløjfede boringer, se Figur 7.5.5. Den
nuværende indvindingsboring er etableret i 1971.

Figur 7.5.4 Blegind Vandværks indvindingsopland vist med vandværksboringer.
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DGU
nr.

Status
aktiv/sløjfet/pejle

Etableringsår

Filterinterval
m.u.t.

98.57

Sløjfet

1934

98.392

Sløjfet

98.545

Sløjfet

99.297

Aktiv

1971

Lertykkelse

Ydelse*

Sænkning*

(m3/t)

(m)

16

8

0,5

18

18

7,5

5,2

9

9

-

-

21,5

21,5

15

3,5

Meter
over
magasin

Meter
over
filtertop

17-24,5

16

1957

17,8-21,8

1967

14,9-19,9
32,536,5

Magasinforhold
(sand/fritspændt)

Sand/blandet,
primært
spændt

*Målt ved boringens etablering

Figur 7.5.5 Boringer tilknyttet Blegind Vandværk.

Der er indberettet pejledata for den aktive boring DGU nr. 99.297 gennem de sidste 10 år. Dat viser, at grundvandsspejlet ligger omkring kote 47 m. Det er 2 m lavere end da boringen blev etableret. Enkelte pejlinger
ligger omkring kote 54 m, og må være fejlindberetninger.

Figur 7.5.6 Tidsserie for grundvandsstanden i den aktive boring DGU nr. 99.297 /41/.

7.5.3

Geologi og indvindingsforhold

For at belyse geologien omkring Blegind Vandværks kildeplads, er der udarbejdet et tværsnitsprofil gennem
kildepladsen og det foreliggende indvindingsopland. Tværsnitsprofilet er tegnet i Geoscene3D modellen, som
er opstillet i forbindelse med den hydrostratigrafiske model /22/. På Figur 7.5.7 og bilag 7.5 ses det geologiske
profilsnit.
Blegind Vandværk indvinder fra boring DGU nr. 99.297, der er filtersat i et kvartært sandmagasin 32,5 - 36,5
m u.t. Over sandmagasinet ses en vekslende lagserie bestående af sandede og lerede aflejringer, se Figur 7.5.7.
I indvindingsoplandets nordvestlige del dominerer de lerede aflejringer. I den midterste del af profilet ses en
lagserie bestående af et øvre lerlag på ca. 5 m tykkelse efterfulgt af henholdsvis et ca. 5 til 10 m tykt sandlag og
et 5 til 10 m tykt lerlag. Omkring indvindingsboringen ses igen lerede aflejringer at dominere. I den sydøstlige
del af profilet dominerer sandede aflejringer.
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Under den vekslende øvre lagserie følger et ca. 50 m tykt grus/sandlegeme, der udgør indvindingsmagasinet.
Sandet ses i hele profilets længde, med undtagelse af den nordvestlige del, hvor sandet afsnøres. Under dette
sandlag er der ingen grundvandsinteresser, se Figur 7.5.7.
Grundvandsmagasinet vurderes at have en varierende beskyttelse inden for indvindingsoplandet grundet den
vekslende dæklagstykkelse, som stedvist kan være under 10 m tyk. De vandkemiske data viser svagt oxiderede
vandtyper, hvilket viser at magasinet er sårbart, se Figur 7.5.8.

Figur 7.5.7 Geologisk profil gennem Blegind Vandværks kildeplads. Brune og mørkeblå farver repræsenterer vandstandsende aflejringer og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. Sorte
pile angiver den overordnede grundvandsstrømning

7.5.4

Vandkvalitet

I Blegind Vandværks aktive boringer DGU nr. 99.297 er der foretaget 5 boringskontroller i perioden 1971 til
2011 og 1 pesticidanalyser i 2011, jf. Jupiter /41/.
Råvandsanalyserne for den aktive boring er gennemgået og vandtypen og vandkvaliteten i boringen er vurderet. Resultaterne er listet i Figur 7.5.8, og de er desuden vist på Figur 7.5.9.
Potentielle problemparametre
DGU nr.

Vandtype

Uorganiske parametre

Sporstoffer

Organiske
mikroforureninger

Andet

svagt oxideret og
jern 2,0 mg/l (E)
svagt reduceret
mangan 0,162 mg/l (E)
99.297
Arsen 1,9 µg/l
i.p.
(tidligere svagt
ammonium 0,07 mg/l (E)
reduceret)
S/F: Stigende/faldende tendens siden boringens etablering. V: varierende E: stabil (ingen tendens).
i.p.: ikke påvist, i.a. ikke analyseret, -: ingen bemærkninger

Figur 7.5.8 Vandtype og vandkvalitet i Blegind Vandværks aktive boring. Værdier i tabellen er seneste analyse i boringen /41/.
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Råvandsanalyserne viser, at Blegind Vandværk indvinder en blanding af svagt oxideret og svagt reduceret
vand, jf. Figur 7.5.8. Der er ved seneste analyse påvist et nitratindhold på 1,1 mg/l, Figur 7.5.9, mens der ikke
tidligere er påvist nitrat i vandet fra boringen. Der er fund af jern, mangan og ammonium over kvalitetskravet
for drikkevand /f/, dog i koncentrationer der normalt reduceres uproblematisk ved almindelige vandbehandling, hvilket også er tilfældet for Blegind Vandværk.
Der er ikke påvist organisk mikroforurening (pesticider) i råvandet fra den aktive boring.

99.297
Nitrat 1,1 mg/l
Sulfat 52 mg/l
Klorid 23 mg/l
Arsen 01,9 µg/l

Figur 7.5.9 Tolket profilsnit for Blegind Vandværks kildeplads og oplandet hertil. De kemiske værdier er
seneste analyse i boringen. (S): Stigende nitrat eller sulfat.
Der er fortaget 3 udvidede kontroller af rentvandet i perioden 2007 – 2009, 7 pesticidanalyser i perioden
1997 – 2010, samt 6 analyser af klorerede opløsningsmidler og aromatiske kulbrinter i perioden 2002 - 2012.
Rentvandskvaliteten er generelt god fra Blegind Vandværk. Dog er der et generelt problem med overskridelse
af grænseværdien for aggressivt kuldioxid i rentvandet /f/ op til 6 mg/l, med seneste overskridelse i 2008.
Der har været enkeltstående overskridelser af kvalitetskravet for coliforme bakterier, senest i 1999, samt mindre overskridelser for kimtal, senest i 2008.

7.5.5

Beregning og udpegning af indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 40.000 m3/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og et grundvandsdannende opland til Blegind Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er den del af
grundvandsmagasinet indenfor hvilket der strømmer grundvand hen mod boringerne. Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinerne og videre hen til boringerne.
Til bestemmelse af indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) er brugt grundvandsmodellen for Solbjerg-Fillerup /12/. Der er kørt 5 scenarier, som kan ses i Figur 7.5.10. Hovedformålet med scenarie kørslerne er at belyse placeringen af oplandene samt variationerne i oplandene som funktion af eksterne
påvirkninger eller ændringer.
Der er kørt et scenarie med den nuværende indvinding repræsenteret ved indvindingen fra 2011, dette er
Scenarie 1. Dertil er der kørt 2 scenarier med den aktuelle indvinding fra 2011, hvor der er ændret i nettonedbøren, for at belyse om der ses væsentlige ændringer i oplandene, når der ændres på nedbøren (Scenarie 4 og
Scenarie 5).
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Der er også kørt et scenarie med den tilladte indvindingsmængde, Scenarie 2. Dette er gjort for at belyse det
areal, der rent administrativt skal udpeges. Dette giver også et indtryk af, hvor stor forskel der er på oplandets
størrelse mellem den aktuelle indvinding og den tilladte indvinding.
Derudover, er der lavet en usikkerhedsanalyse, hvor et antal modelrealisationer er kørt med variationer i de
hydrauliske parametre. Dette, er gjort for at belyse oplandene som funktion af modelparametrene. Det kan for
eksempel være, hvilken betydning det har for oplandene, hvis magasinet er mere eller mindre ledende, end
det er fundet i den kalibrerede model.
Resultaterne fra scenariekørslerne og usikkerhedsanalysen er anvendt til at optegne de endelige indvindingsoplande og grundvandsdannede oplande, og de kan ses i Figur 7.5.12 til Figur 7.5.15.

Scenarie

Beskrivelse

1

Nuværende indvinding

Indvindingsmængde
2011 indvinding
Tilladelse godkendt af kommu-

Partikelbanesimulering
Ja

2

Tilladelse

3

Ingen grundvandsindvinding

Ingen indvinding

Nej

4

75 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

125 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

2011 indvinding

Ja

5
6.1-6.31

Usikkerhedsanalyse, model fra Sc. 1 benyttes

ner

Ja

Figur 7.5.10 Oversigt over de scenarier der er kørt med grundvandsmodellen, Scenarie 3 er ikke anvendt
ved optegning af oplande.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for indvindingsoplandet (IO partikler) ses som punkttema, der viser
startplaceringen i magasinet af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie 2 er temaet tematiseret efter alder defineret som transporttid i magasinet, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge
sig fra startplaceringen til indvindingsboringen.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for grundvandsdannende oplande (GDO partikler) ses som punkttema,
der viser startplaceringen i modellag 1 (terræn) af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie
2 er temaet alderstematiseret, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge sig fra startplaceringen til
indvindingsboringen.
Resultaterne fra usikkerhedsanalysen ses som sandsynligheder på modelcelle niveau, og de beskriver sandsynligheden for, at en celle er en del af indvindingsoplandet eller det grundvansdannende opland.
Beregningerne, samt optegning af oplande følger overordnet retningslinjerne givet i Geovejledning 2 /i/. Mere
specifikke strategier til optegningen af oplandene er udarbejdet i samarbejde med NST Aalborg og Skanderborg, Odder og Aarhus Kommune, og de er som følger;
1.
2.
3.
4.
5.

Der optegnes minimum 100 meter omkring indvindingsboringerne.
Indvindingsoplandet optegnes, så det sikres, at det grundvandsdannende opland er en delmængde af
indvindingsoplandet.
Der lægges vægt på, at de optegnede oplande dækker oplandene for både det aktuelle indvindingsscenarium (Scenarie 1) og oplandene til tilladelsesscenariet (Scenarie 2).
Hvor der er en veldefineret alderszonering i partikeldata, optegnes der kun indvindingsopland/grundvandsdannende opland for områder hvor alderen er under 200-300 år.
Det sikres, at indvindingsboringerne inkluderes i det grundvandsdannende opland, hvor det er relevant.
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6.

Ved optegning af indvindingsoplande lægges der vægt på at optegne sikre oplande med lav alder,
under 200 år.

På Blegind Vandværk indvindes der fra Kvartært sand. Figur 7.5.11 viser boringen, der er anvendt i beregningen, samt den aktuelle indvinding og tilladelsen anvendt i scenarie beregningerne. Boringen er beliggende i
indvindingsoplandet til Ravnholt-Tiset Kildeplads.
Anlægs ID
78520

Anlæg

Kommune

DGU nr.

Blegind Vandværk

Skanderborg

99. 297

Tilladelse
(m3/år)
40.000

Indv. 2011
(m3/år)
29.928

Figur 7.5.11 Den aktive boring tilknyttet Blegind Vandværk samt, middelindvindingen for perioden 20002011 og tilladelsesmængden.
I Figur 7.5.12 – Figur 7.5.15 ses resultaterne af scenarie kørslerne for Blegind Vandværk samt den resulterende optegning af indvindingsoplandet (pink) samt grundvandsdannende opland (lilla), som for Blegind Vandværk er identiske. I de følgende afsnit gives en kort beskrivelse af scenarie resultaterne og baggrunden for den
resulterende udpegning.
Figur 7.5.12 viser startplaceringen af partiklerne i magasinet for Scenarie 1, 4 og 5, og sandsynlighederne for
indvindingsoplandet for Scenarie 1. Det ses, at partiklerne ligger koncentreret i fane mod vest. Der er et sammenhængende område med høje sandsynligheder (> 80 %), som dækker et større område end partiklerne.
Indvindingsoplandet er optegnet, så partiklerne samt de høje sandsynligheder er inkluderet. Størstedelen af
oplandet ligger indenfor indvindingsoplandet til Ravnholt-Tiset kildeplads.

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup, Del 2

Figur 7.5.12 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede
firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser start placering af partikler fra
indvindingsmagasinet fra Scenarie 1, 4 og 5.
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I Figur 7.5.13 ses startplaceringen af partiklerne til indvindingsoplandet for Scenarie 2, og partiklerne er tematiseret efter partiklernes transporttid fra startpunkt, til de bliver fanget ved indvindingsboringerne. Af
aldersfordelingen ses det, at størstedelen af vandet i magasinet opholder sig i magasinet i mindre end 100200 år. Indvindingsoplandet er optegnet, så det dækker alle partiklerne med en alder på mindre end 200 år.
Partiklerne ses i Scenarie 2 til at være placeret mere centralt i det optegnede opland end i de øvrige scenarier,
dette er relateret til ændringen i indvindingen på Blegind Vandværk samt de omkring liggende vandværker,
Ravnholt-Tiset Kildeplads og Hørning Stationsby Vandværk.

Figur 7.5.13 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Cirkler
viser partiklernes startplacering fra Scenarie 2. Farven på cirklen viser partiklernes alder i magasinet.
Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1.
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I Figur 7.5.14 ses partikelstartpunkterne til grundvandsdannende oplande beregnet i Scenarie 1, 4 og 5, hvor
partikler er placeret i modellag 1. Det optegnede grundvandsdannende opland er optegnet så det er lig med
indvindingsoplandet, da der både ud fra partikler og sandsynligheder ses, at der sker grundvandsdannelse i
hele indvindingsoplandet.

Figur 7.5.14 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede
firkanter viser usikkerheden på GDO for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 til
beskrivelse af GDO i Scenarie 1, 4 og 5.
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Figur 7.5.15 viser startplaceringen af partikler til det grundvandsdannede opland fra Scenarie 2, tematiseret
efter partiklens transporttid i magasinet. Desuden er vist partikelbaner fra Scenarie 2. Aldersfordelingen af
partiklerne indikerer, at vandet, der indvindes ved Blegind Vandværk generelt er under 200 år gammelt.

Figur 7.5.15 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede
firkanter viser usikkerheden på GDO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 for Scenarie 2, tematiseret efter partiklernes transporttid i magasinet. Grå streger viser partikelbaner for Scenarie 2.
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7.5.6

Sårbarhedsudpegning

Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der lavet
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbarhedszoneringen er der i områder med
grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder
(NFI) således, at der udpeges nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at have
stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. Sårbarhedszoneringen er vist på Figur 7.5.16 sammen med Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og Indsatsområder (IO).
Der er overvejende udpeget nogen sårbarhed i indvindingsoplandet til Blegind Vandværk, og dermed også
NFI og IO. Udpegningen er begrundet i de begrænsede lerdæklag og oxiderede vandtyper, samt nitratfund.
For en nærmere beskrivelse af de geologiske, hydrologiske og kemiske betragtninger omkring sårbarheden
henvises til de ovenstående afsnit.

Figur 7.5.16 Sårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder i indvindingsoplandet til Blegind
Vandværk.
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7.5.7

Arealanvendelse og punktkilder

Kildepladsen til Blegind Vandværk er beliggende øst for Blegind i et område med dyrkede marker. Der opretholdes en 25 m dyrkningsfri zone omkring indvindingsboringen.
Selve indvindingsoplandet strækker sig ind under Blegind by. Den resterende del af oplandet udgøres af dyrkede marker. Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning 2007-2010 for området er beregnet til at ligge
mellem 25 og 75 mg/l /36/, se Figur 7.5.17.

Figur 7.5.17 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok
niveau /36/.
Der findes inden indvindingsoplandet til Blegind Vandværk ingen potentielt forurenede (V1) eller forurenede
(V2) lokaliteter /34/, /35/.

7.5.8

Fremtidsplaner

Vandværket har et stabilt antal forbrugere og en nedadgående indvinding. Der er derfor ikke planer om udvidelse af anlægget med henblik på at øge vandværkets kapacitet. Vandværket forventer, at rentvandsbeholderen skal udskiftes indenfor den nærmeste årrække. Der arbejdes i øjeblikket med planer om at etablere en
nødforbindelse til Hørning Stationsbys Vandværk.
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7.6

Boes Vandværk

Boes Vandværk er beliggende i Skanderborg Kommune. Vandværkets revisor og formand er begge interviewet
telefonisk den 6. august 2013.
Vandværket i Boes blev etableret i slutningen af 1940’erne. Der findes i dag stadig en fungerende håndpumpe
fra vandværkets første år centralt i Boes.
Vandværkets indvindingsboring ligger i landlige omgivelser nord for Boes. Selve vandværksbygningen ligger i
Boes omkring ½ km sydøst for indvindingsboringen. Kildepladsen støder til alle sider op mod dyrkede arealer. Afstanden mellem boringen og de dyrkede marker er ca. 5 meter. Boringsafslutningen er en tørbrøndsinstallation med ståhøjde. Tørbrønden rager op over det omgivende terræn og er til alle sider omkranset af jord,
således at det samlet udgør en jordhøj. Placeringen af vandværket og boringer ses af Figur 7.6.1.
Boes Vandværk har ikke etableret en nødforbindelse til andre vandværker. Vandværkets indvindingsboring
ligger dog tæt på Ry Vandværks nyeste indvindingsboring. Der er således kun kort afstand mellem de to
vandværkers råvandsledninger. Den korteste afstand til et andets vandværks rentvands-ledningsnet vil være
mod Alken Vandværk. Boes Vandværk er dog meget højtbeliggende, hvorfor en nødforbindelse til et andet
vandværk vil kræve et højt tryk i ledningsnettet. Antallet af tilsluttede forbrugere er stabilt.

Figur 7.6.1 Boringernes placering ved Boes Vandværk. Vandværksboringer er placeret på baggrund af
koordinater i Jupiter/41/.

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup, Del 2

73

7.6.1

Indvinding

Boes Vandværks nuværende indvindingstilladelse er på 12.000 m3/år, se Figur 7.6.2. Tilladelsen er gældende
fra 12. april 2013 til 11. april 2043.

m3/år
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Indvinding

Tilladelse

Figur 7.6.2 Tilladt indvindingsmængde og aktuel indvinding på Boes Vandværk /41/. Graferne viser den periode, hvor der er indvindingsdata fra.

År
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Indvindingsmængde (m3)
11.951
10.779
7.501
6.466
5.656
6.044
6.353
6.825
6.029

År
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Indvindingsmængde (m3)
5.808
7.546
6.405
7.425
6.885
7.500
8.498
8.378
9.972
10.463

Figur 7.6.3 Indvindingsmængder for Boes Vandværk /41/.
Indvindingen kulminerede i 1992 med 16.045 m³/år. Denne værdi er ikke vist i Figur 7.6.3. I første halvdel af
1990’erne blev der monteret private vandmålere, hvorefter der skete en væsentlig reduktion af vandforbruget.
Omtrent halvdelen af vandværkets udpumpede vandmængde aftages af en økologisk svineproducent. Vandforbruget har i de seneste 10 år været stigende, primært pga. svineproducentens øgede vandforbrug.
I vandforsyningsplanen er vandværkets evne-faktor udregnet som værende tilstrækkelig /o/. Det påpeges
dog, at indvindingen er sårbar, idet den er baseret på kun én boring. Reelt er der tale om to boringer med
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hver sin dykpumpe, hvilket øger forsyningssikkerheden i forhold til selve driften, men ikke i forhold til evt.
forurening af boringen.
Boes Vandværk anvender dykpumper fra Grundfos. De har hver en kapacitet på ca. 10 m3 i timen. Oppumpningen styres af trykket i vandværkets filtre, og der pumpes således ikke kontinuerligt. Der indvindes kun fra
én boring af gangen. Der skiftes månedligt manuelt mellem de to boringer, således at de to dykpumper slides
omtrent ens. Variationer i grundvandsstanden ses af tidsserien i Figur 7.6.6.
Vandværket gennemgik omkring år 2000 en større renovering, hvor både vandværksbygning og vandbehandlingsanlæg blev renoveret. Vandværkets vandbehandlingssystem er i dag et lukket system bestående af 2 x ca.
1,5 m3 Silhorko trykfiltre. Der foretages 3 ugentlig skylninger fordelt på de to filtre, dvs. hvert filter skylles i
gennemsnit 1½ gang ugentligt. Der anvendes til hver skylning ca. 3 m3 vand. Skyllevandet udledes direkte til
Rødebæk, og løber herfra ud i Mossø.
Vandværket har ingen rentvandsbeholder. Efter filtrering ledes det rene vand direkte ud i ledningsnettet til
forbrugerne.

7.6.2

Boes Vandværks boringer

Vandværket råder over én aktiv indvindingsboring og har derudover én sløjfet boring, se Figur 7.6.5. Den
aktive indvindingsboring består reelt af to individuelle boringer lige ved siden af hinanden, men de er registreret med ét DGU-nr. Boringerne er filtersat i samme niveau. Den nuværende bestyrelse har ikke nærmere
kendskab til den sløjfede boring, heller ikke sløjfningsårsagen.

Figur 7.6.4 Boes Vandværks indvindingsopland vist med vandværksboringer.

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup, Del 2

75

DGU
nr.

Status
aktiv/sløjfet/pejle

Etableringsår

Filterinterval
m.u.t.

98.670

Sløjfet

1968

98.747

Aktiv

1980

Lertykkelse

Ydelse*

Sænkning*

(m3/t)

(m)

21,5

10

3

37

9,6

4,4

Meter
over
magasin

Meter
over
filtertop

46-62

21,5

68-74

37

Magasinforhold
(sand/fritspændt)
Sand, spændt
ved boring,
frit i opland

*Målt ved boringens etablering

Figur 7.6.5 Boringer tilknyttet Boes Vandværk.
Der er periodevis indberettet pejledata til Jupiter. Da DGU nr. 98.747 reelt er 2 boringer, er det ikke umiddelbart til at vide hvilken boring, der pejles i. De pejlede vandstande varierer en del, men det ser ud til at grundvandsspejlet findes mellem kote 28 og 29 m.

Figur 7.6.6 Tidsserie for grundvandsstand i boring DGU nr. 98.747/41/.

7.6.3

Geologi og indvindingsforhold

For at belyse geologien omkring Boes Vandværks kildeplads, er der udarbejdet et tværsnitsprofil gennem
kildepladsen og det foreliggende indvindingsopland. Tværsnitsprofilet er tegnet i Geoscene3D modellen, som
er opstillet i forbindelse med den hydrostratigrafiske model /22/. På Figur 7.6.7 og bilag 7.6 ses det geologiske
profilsnit.
Boes Vandværk indvinder fra to boringer med fælles DGU nr. 98.747. Boringerne er filtersat i et miocænt
kvartssandsmagasin 68 - 74 m u.t. Øverst i lagserien ligger et ca. 10 til 20 m tykt lerdæklag. De største tykkelser af lerdæklaget ses centralt på profilet, hvorimod det tynder ud mod nordvest og sydøst, se Figur 7.6.7.
Omvendt ses det underliggende kvartære sandlag at have sine største tykkelser mod nordvest og sydøst, mens
det omkring indvindingsboringen ses som et tyndt siltlag på ca. 5 m tykkelse. Under det kvartære sandlag ses
et 10 til 20 m tykt lerlag, som kan følges i profilets nordvestlige og sydøstlige del, mens det mangler midt på
profilet. Her ses det kvartære sand at ligge i direkte hydraulisk kontakt til et ca. 10 m tykt miocænt kvartssandlag, som udgør indvindingsmagasinet. Der er ingen grundvandsinteresse under det miocæne magasin.
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Grundvandsmagasinet vurderes at have en varierende sårbarhed grundet den varierende dæklagstykkelse i
indvindingsoplandet. Omkring indvindingsboringen ses lerdæklaget at have en tykkelse på omkring 15 m,
mens det tynder ud mod sydvest, hvor det er under 10 m tykt, se Figur 7.6.7. De vandkemiske data viser svagt
reducerede vandtyper, hvilket viser at der er en vis beskyttelse af magasinet, se Figur 7.6.8.

Figur 7.6.7 Geologisk profil gennem Boes Vandværks kildeplads. Brune og mørkeblå farver repræsenterer
vandstandsende aflejringer og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. Med sorte
pile er vist den overordnede grundvandsstrømning.

7.6.4

Vandkvalitet

Der er udtrukket kemiske data fra GEUS’s Jupiterdatabase i november 2012 /41/. Data er gennemgået, og de
vigtigste resultater er beskrevet. I Boes Vandværks aktive boringer DGU nr. 98.747 er der foretaget 5 boringskontroller i perioden 1981 til 2008 og 6 pesticidanalyser i perioden 1994 til 2008, jf. Jupiter /41/. Det fremgår
ikke af Jupiter om vandprøven er fra den ene eller den anden boring.
Råvandsanalyserne er gennemgået og vandtypen og vandkvaliteten er vurderet. Resultaterne er listet i Figur
7.6.8, og de er desuden vist på Figur 7.6.9.
Potentielle problemparametre
DGU nr.

98.747

Vandtype

svagt oxideret/svagt reduceret

Uorganiske parametre
mangan 0,33 mg/l (V)
jern 4,2 mg/l (V)
ammonium 0,073 mg/l
(V)
aggr. kuldioxid 24 mg/l
(E)
sulfat 43 mg/l (S)

Sporstoffer

Organiske
mikroforureninger

-

i.p.

Andet

S/F: Stigende/faldende tendens siden boringens etablering. V: varierende E: stabil (ingen tendens).
i.p.: ikke påvist, i.a. ikke analyseret, -: ingen bemærkninger

Figur 7.6.8 Vandtype og vandkvalitet i Boes Vandværks aktive boringer. Værdier i tabellen er seneste analyse i boringen.
Råvandsanalyserne viser, at Boes Vandværk indvinder svagt reduceret vand fra boring 98.747, jf. Figur 7.6.8.
Der ses store udsving i indholdet af både ammonium, mangan og jern. Der er i boringen fund af ammonium,
mangan og jern over kvalitetskravet for drikkevand /f/, og i koncentrationer der kan være problematisk at
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reducerer tilstrækkeligt ved almindelige vandbehandling. Der ses da også gentagende overskridelser af kvalitetskravet for mangan og ammonium i drikkevandet fra Boes Vandværk.
Herudover viser råvandsanalyserne, at indholdet af aggressivt kuldioxid er markant over kvalitetskravet for
drikkevand på 2 mg/l /f/. Desuden bemærkes det, at sulfatindholdet er stigende, hvilket er tegn på, at der
indvindes gradvist yngre vand fra boringen.
Der er ikke påvist organisk mikroforurening i råvandet fra den aktive boring.

98.517
Nitrat <0,5 mg/l
Sulfat 25 mg/l (S)
Klorid 14 mg/l
Arsen i.a.
Aggr. kuldioxid 7 mg/l
Mangan 0,33 mg/l

98.747
Nitrat <0,5 mg/l
Sulfat 43 mg/l (S)
Klorid 17 mg/l
Arsen 0,84 µg/l
Aggr. kuldioxid 24 mg/l
Jern 4,2 mg/l
Mangan 0,33 mg/l

Figur 7.6.9 Tolket profilsnit for Boes Vandværks kildeplads og oplandet hertil. De kemiske værdier er seneste analyse i boringen. (S): Stigende nitrat eller sulfat.
Der er fortaget 4 udvidede kontroller af rentvandet i perioden 2007 – 2013 og 4 analyser af pesticider, aromatiske kulbrinter og klorerede opløsningsmidler i perioden 2003 – 2013.
Det høje indhold af aggressivt kuldioxid i råvandet viser sig også i rentvandet, hvor der er gentagende overskridelser af kvalitetskravet for drikkevand /f/. Den seneste overskridelse var i 2009, mens analysen fra 2013
viser <5 mg/l /41/ og teoretisk således muligvis også er over kvalitetskravet på 2 mg/l. Der er tidligere set
gentagende overskridelser af kvalitetskravet for mangan og ammonium, senest i 2009.
Der har tidligere været enkeltstående overskridelser af kvalitetskravet for coliforme bakterier og kimtal, men
der er ikke set overskridelser siden 2007.

7.6.5

Beregning og udpegning af indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den tidligere tilladte indvinding på 8.000 m3/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og et grundvandsdannende opland til Boes Vandværks boringer. Boes Vandværk har siden fået
en ny tilladelse på 12.000 m3/år, det vurderes at de beregnede oplande har en størrelse, der dækker denne
indvinding.
Indvindingsoplandet er den del af grundvandsmagasinet indenfor hvilket der strømmer grundvand hen mod
boringerne. Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinerne og videre hen til boringerne.
Til bestemmelse af indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) er brugt grundvandsmodellen for Solbjerg-Fillerup /12/. Der er kørt 5 scenarier, som kan ses i Figur 7.6.10. Hovedformålet med sce-
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narie kørslerne er at belyse placeringen af oplandene samt variationerne i oplandene som funktion af eksterne
påvirkninger eller ændringer.
Der er kørt et scenarie med den nuværende indvinding repræsenteret ved indvindingen fra 2011, dette er
Scenarie 1. Dertil er der kørt 2 scenarier med den aktuelle indvinding fra 2011, hvor der er ændret i nettonedbøren, for at belyse om der ses væsentlige ændringer i oplandene, når der ændres på nedbøren (Scenarie 4 og
Scenarie 5).
Der er også kørt et scenarie med den tilladte indvindingsmængde, Scenarie 2. Dette er gjort for at belyse det
areal, der rent administrativt skal udpeges. Dette giver også et indtryk af, hvor stor forskel der er på oplandets
størrelse mellem den aktuelle indvinding og den tilladte indvinding.
Derudover, er der lavet en usikkerhedsanalyse, hvor et antal modelrealisationer er kørt med variationer i de
hydrauliske parametre. Dette, er gjort for at belyse oplandene som funktion af modelparametrene. Det kan for
eksempel være, hvilken betydning det har for oplandene, hvis magasinet er mere eller mindre ledende end det
er fundet i den kalibrerede model.
Resultaterne fra scenariekørslerne og usikkerhedsanalysen er anvendt til at optegne de endelige indvindingsoplande og grundvandsdannede oplande, og de kan ses i Figur 7.6.12 – Figur 7.6.15.

Scenarie

Beskrivelse

1

Nuværende indvinding

2

Tilladelse

Indvindingsmængde
2011 indvinding
Tilladelse godkendt af kommuner

Partikelbanesimulering
Ja
Ja

3

Ingen grundvandsindvinding

Ingen indvinding

Nej

4

75 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

5

125 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

2011 indvinding

Ja

6.1-6.31

Usikkerhedsanalyse, model fra Sc. 1 benyttes

Figur 7.6.10 Oversigt over de scenarier der er kørt med grundvandsmodellen, Scenarie 3 er ikke anvendt
ved optegning af oplande.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for indvindingsoplandet (IO partikler) ses som punkttema, der viser
startplaceringen i magasinet af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie 2 er temaet tematiseret efter alder defineret som transporttid i magasinet, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge
sig fra startplaceringen til indvindingsboringen.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for grundvandsdannende oplande (GDO partikler) ses som punkttema,
der viser startplaceringen i modellag 1 (terræn) af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie
2 er temaet alderstematiseret, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge sig fra startplaceringen til
indvindingsboringen.
Resultaterne fra usikkerhedsanalysen ses som sandsynligheder på modelcelle niveau, og de beskriver sandsynligheden for, at en celle er en del af indvindingsoplandet eller det grundvansdannende opland.
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Beregningerne, samt optegning af oplande følger overordnet retningslinjerne givet i Geovejledning 2 /i/. Mere
specifikke strategier til optegningen af oplandene er udarbejdet i samarbejde med NST Aalborg og Skanderborg, Odder og Aarhus Kommune, og de er som følger;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Der optegnes minimum 100 meter omkring indvindingsboringerne.
Indvindingsoplandet optegnes, så det sikres, at det grundvandsdannende opland er en delmængde af
indvindingsoplandet.
Der lægges vægt på, at de optegnede oplande dækker oplandene for både det aktuelle indvindingsscenarium (Scenarie 1) og oplandene til tilladelsesscenariet (Scenarie 2).
Hvor der er en veldefineret alderszonering i partikeldata, optegnes der kun indvindingsopland/grundvandsdannende opland for områder hvor alderen er under 200-300 år.
Det sikres, at indvindingsboringerne inkluderes i det grundvandsdannende opland, hvor det er relevant.
Ved optegning af indvindingsoplande lægges der vægt på at optegne sikre oplande med lav alder,
under 200 år.

På Boes Vandværk indvindes der fra Kvartssand (Kvartssand 1). Figur 7.6.11 viser boringen, der er anvendt i
beregningen, samt den aktuelle indvinding og tilladelsen anvendt i scenarie beregningerne.
Anlægs ID
79676

Anlæg
Boes Vandværk

Kommune
Skanderborg

DGU nr.
98. 747

Tilladelse
(m3/år)
8.000

Indv. 2011
(m3/år)
9.972

Figur 7.6.11 Aktive boringer tilknyttet vandværket samt, middelindvindingen for perioden 2000-2011 og
tilladelsesmængden.
I Figur 7.6.12 – Figur 7.6.15 ses resultaterne af scenarie kørslerne for Boes Vandværk samt den resulterende
optegning af indvindingsoplandet (pink) samt det grundvandsdannende opland (lilla). Der er udpeget 2 mindre grundvandsdannende oplande. Boringen til Boes Vandværk er beliggende i indvindingsoplandet til Kildepladsen på Fiskerhusvej, som er en del af Ry Vandværk. Da denne kildeplads kun er aktiv i Scenarie 2 er udpegningen primært lavet på baggrund af resultaterne fra Scenarie 2. I de følgende afsnit gives en kort beskrivelse af scenarie resultaterne og baggrunden for den resulterende udpegning.
Figur 7.6.12 viser startplaceringen af partiklerne i magasinet for Scenarie 1, 4 og 5, og sandsynlighederne for
indvindingsoplandet for Scenarie 1. Det ses, at partiklerne ligger koncentreret i en fane syd og vest for boringerne, hvilket stemmer godt overens med sandsynlighederne. Det ses altså at indvindingsoplandet er beliggende syd for det optegnet opland, hvis der ikke indvindes på Ry vandværks kildeplads på Fiskerhusvej.
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Ry Vandværk
Fiskerhusvej

Boes Vandværk

Figur 7.6.12 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede
firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser start placering af partikler fra
indvindingsmagasinet fra Scenarie 1, 4 og 5.
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I Figur 7.6.13 ses startplaceringen af partiklerne til indvindingsoplandet for Scenarie 2, og partiklerne er tematiseret efter partiklernes transporttid fra startpunkt, til de bliver fanget ved indvindingsboringerne. I dette
scenarie indvindes fra Ry Vandværk ved Fiskerhusvej, og placeringen af partiklerne er derfor også anderledes
end for scenarie 1, 4 og 5. Partiklerne er koncentreret i en fane mod sydøst fra boringerne, parallelt med indvindingsoplandet til kildepladsen på Fiskerhusvej. Indvindingsoplandet er optegnet, så det omkredser alle
partiklerne, som alle viser, at vandet opholder sig mindre end 100 år i magasinet.

Figur 7.6.13 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Cirkler
viser partiklernes startplacering fra Scenarie 2. Farven på cirklen viser partiklernes alder i magasinet.
Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1.
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I Figur 7.6.14 ses partikelstartpunkterne til de grundvandsdannende oplande beregnet i Scenarie 1, 4 og 5,
hvor partikler er placeret i modellag 1. Her ses det, at der ud fra partikler og høje sandsynligheder og uden
indvinding på kildepladsen på Fiskerhusvej forventes at være grundvandsdannelse i et smalt bånd syd for
boringerne samt lidt spredt i området mod sydøst, som er en del af udpegningen.

Figur 7.6.14 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede
firkanter viser usikkerheden på GDO for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 til
beskrivelse af GDO i Scenarie 1, 4 og 5.
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Figur 7.6.15 viser startplaceringen af partikler til det grundvandsdannede opland fra Scenarie 2, tematiseret
efter partiklens transporttid i magasinet. Desuden er vist partikelbaner fra Scenarie 2. Aldersfordelingen af
partiklerne indikerer, at vandet, der indvindes ved Boes Vandværk generelt er mindre end 100 år gammelt.
Det grundvandsdannende opland er optegnet, så det dækker området med høj partikel densitet og dermed
størstedelen af GDO partiklerne. De yderste partikler mod sydøst er ikke medtaget, da de er så spredte, og der
ikke er sandsynlighedsberegninger til at understøtte betydningen af at inkludere dette i udpegningen.

Figur 7.6.15 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede
firkanter viser usikkerheden på GDO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 for Scenarie 2, tematiseret efter partiklernes transporttid i magasinet. Grå streger viser partikelbaner for Scenarie 2.
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7.6.6

Sårbarhedsudpegning

Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der lavet
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbarhedszoneringen er der i områder med
grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder
(NFI) således, at der udpeges nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at have
stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. Sårbarhedszoneringen er vist på Figur 7.6.16 sammen med Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og Indsatsområder (IO).
Den del af indvindingsoplandet til Boes Vandværk, der ligger nærmest boringen, er udpeget med lille sårbarhed, og derfor hverken NFI eller IO. Den del af oplandet, der ligger længst væk fra boringen er udpeget med
nogen sårbarhed, NFI og IO. Udpegningen er sket på baggrund af den varierende lerdæklagstykkelse og vandtypen. For en nærmere beskrivelse af de geologiske, hydrologiske og kemiske betragtninger omkring sårbarheden henvises til de ovenstående afsnit.

Figur 7.6.16 Sårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder.
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7.6.7

Arealanvendelse og punktkilder

Boes Vandværks indvindingsboring ligger i landlige omgivelser nord for Boes. Selve vandværksbygningen
ligger i Boes omkring ½ km sydøst for indvindingsboringen. Kildepladsen støder til alle sider op mod dyrkede
arealer. Afstanden mellem boringen og de dyrkede marker er ca. 5 meter.
Inden for indvindingsoplandet til Boes Vandværk er der primært dyrkede marker. Der er kun en lille del af
Boes by, der ligger inden for oplandet. Den potentielle nitratudvaskning varierer meget, mellem < 25 mg/l til
>100 mg/l /36/ .

Figur 7.6.17 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok
niveau /39/.
Indenfor Boes Vandværks indvindingsområde findes der ingen potentielt forurenede (V1) eller forurenede
(V2) lokaliteter /34/, /35/.

7.6.8

Fremtidsplaner

Vandværket har et stabilt antal forbrugere. Med renoveringen af vandværksbygning og vandbehandlingsanlæg forventer vandværket ikke at skulle lave større investeringer i den kommende 10-års periode.
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7.7

Dyrehaveværket

Dyrehaveværket er beliggende i Skanderborg Kommune umiddelbart syd for Skanderborg. Værket hører
under Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s. Forsyningens driftschef er interviewet telefonisk den 15. august 2013.
Dyrehaveværket blev etableret i slutningen af 1940’erne. Dyrehaveværket har etableret ledningsforbindelse til
en af Fredensborgværkets forsyningszoner. De to værker kan dermed supplere hinanden, men ikke fuldstændigt dække forsyningsbehovet i forbindelse med et evt. nedbrud af naboværket.
Vandværkets kildeplads og selve vandværksbygningen ligger i samme område. Kildepladsen er placeret i et
grønt område, rekreativt areal, der én gang årligt anvendes til Skanderborg Festivalen. Vandværksbygningen
ligger nær kildepladsen. Boringsafslutningerne er aflåste tørbrønde af beton. Placeringen af vandværket og
boringer ses af Figur 7.7.1.

Figur 7.7.1 Boringernes placering ved Dyrehaveværket. Vandværksboringer er placeret på baggrund af
koordinater i Jupiter/41/.
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7.7.1

Indvinding

Dyrehaveværkets seneste indvindingstilladelse var på 342.000 m3/år (se Figur 7.7.2). Tilladelsen var gældende fra 30. juni 1960, og den er administrativt forlænget til et år efter vandhandleplanernes vedtagelse. Vandværket arbejder med en fornyelse af indvindingstilladelsen. Indvindingstilladelsen forventes fornyet med
samme indvindingsmængde.

m3/år
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

Indvinding

Tilladelse

Figur 7.7.2 Tilladt indvindingsmængde og aktuel indvinding på Dyrehaveværket /41/. Graferne viser den
periode, hvor der er indvindingsdata fra.

År
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Indvindingsmængde (m3)
254.820
236.424
285.477
278.793
280.192
262.743
233.892
252.651
191.772
274.341

Figur 7.7.3 Indvindingsmængder for Dyrehaveværket /41/.
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År
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Indvindingsmængde (m3)
238.713
250.771
246.591
237.760
182.975
191.667
162.208
191.040
218.041
208.973

Indvindingen kulminerede i 1983 med 1.370.757 m³/år. Denne værdi er ikke vist i Figur 7.7.3. Herefter faldt
indvindingen brat til under 600.000 m3 årligt. De seneste 20 år har indvindingen ligget omkring 200.000250.000. m3 om året.
I vandforsyningsplanen for Skanderborg Kommune er vandværkets evne-faktor udregnet som værende højere
end minimumsniveauet /o/. Det påpeges derudover i vandforsyningsplanen, at vandtabet ligger på 7 %, hvilket er højere end ønsket.

7.7.2

Dyrehaveværkets boringer

Vandværket råder over 9 aktive indvindingsboringer og har derudover et større antal sløjfede boringer, se
Figur 7.7.5. Boringerne er alle forholdsvist overfladenære og spænder i etableringsår fra 1949 til 1992.

Figur 7.7.4 Dyrehaveværkets indvindingsopland vist med vandværksboringer.
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DGU nr.

98.388

Status
aktiv/sløjfet/pejle

Etableringsår

Filterinterval
m.u.t.

Lertykkelse
Meter
over
magasin

Meter
over
filtertop

Ydelse*

Sænkning*

(m3/t)

(m)

Sløjfet

1960

27,8-31,8

20

20

30,6

6,3

98.395

Sløjfet

1960

26-31

7,5

7,5

24

7,4

98.694

Sløjfet

1978

20-24

0

0

23

5,4

98.907

Sløjfet

1960

7,4-13,4

0

0

43

3,5

98.415

Sløjfet

1951

Ukendt

-

-

-

-

98.417

Sløjfet

Ukendt

Ukendt

-

-

-

-

98.419

Sløjfet

1951

Ukendt

-

-

-

-

98.420

Sløjfet

Ukendt

Ukendt

-

-

-

-

98.421

Sløjfet

1949

Ukendt

-

-

-

-

98.422

Sløjfet

1957

Ukendt

-

-

-

-

98.423

Sløjfet

1949

Ukendt

-

-

-

-

98.424

Sløjfet

1960

Ukendt

-

-

-

-

98.425

Sløjfet

1960

Ukendt

-

-

-

-

98.798

Aktiv

1985

6-11,5

0

0

35

2,7

98.905

Aktiv

1949

6-13

0

0

64

3,7

98.906

Aktiv

1957

7,6-12,6

0

0

30

2,6

98.908

Aktiv

1960

6-9

0

0

35

2,5

98.909

Aktiv

1963

7,2-9

0

0

45

3

98.910

Aktiv

1968

7,2-10,9

-

-

-

-

98.911

Aktiv

1980

5,3-12,9

-

-

-

-

98.912

Aktiv

1981

Ukendt

0

0

-

-

98.983

Aktiv

1992

7,5-13,5

0

0

40

4,5

*Målt ved boringens etablering

Figur 7.7.5 Boringer tilknyttet Dyrehaveværket.
Der er gennem de sidste 50 år indberettet pejlinger fra boringer på Dyrehaveværket /41/. Pejlinger er ujævnt
fordelt over perioden, og i flere tidsrum foreligger ingen pejlinger. Generelt ligger der ikke pejledata fra 1988
til 2006, hvorefter der igen ikke er indberettet pejlinger. Generelt ser vandstanden ud til at ligge mellem kote
22 og 24 m, Figur 7.7.6.
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Figur 7.7.6 Tidsserie for grundvandsstand i nogle af de aktive boringer DGU nr. 98.798, 98.906, 98.910,
98.911, og 98.912 /41/.
Dyrehaveværkets boring 98.983 er monteret med en dykpumpe. De øvrige boringer er koblet til én sugepumpe. Der indvindes samtidigt og ligeligt på alle boringerne. Oppumpningen styres af niveauet i vandværkets
rentvandsbeholder, og der pumpes således ikke kontinuerligt. Variationer i grundvandsstanden ses af tidsserierne i Figur 7.7.6.

7.7.3

Geologi og indvindingsforhold

For at belyse geologien omkring Dyrehaveværkets kildeplads, er der udarbejdet et tværsnitsprofil gennem
kildepladsen og det foreliggende indvindingsopland. Tværsnitsprofilet er tegnet i Geoscene3D modellen, som
er opstillet i forbindelse med den hydrostratigrafiske model /22/. På Figur 7.7.7 og Bilag 7.7 ses profilsnittet.
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Figur 7.7.7 Geologisk profil gennem Dyrehavens kildeplads. Brune og mørkeblå farver repræsenterer vandstandsende aflejringer, og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. Med sorte pile
er vist den overordnede grundvandsstrømning. Se i øvrigt bilag 7.7.
Dyrehaveværket indvinder fra ni boringer - henholdsvis DGU nr. 98.798, 98.905, 98.906, 98.908, 98.909,
98.910, 98.911, 98.912 og 98.983, der er filtersat i samme sandmagasin 5,3 - 13,5 m u.t. Det skal bemærkes, at
det ikke er alle boringer der er vist på profilet, se Figur 7.7.7.
Lagserien består mod terræn af et 1-5 m tyndt lerdæklag, som midt på profilet består af tynde tørve- og gytjeaflejringer samt moræneler. I den østlige del af profilet består laget overvejende af moræneler, som når tykkelser på op til 30 m. Lerdæklaget ligger over et større sandmagasin på ca. 20 m tykkelse, hvorfra indvindingen sker. I den vestlige del af profilet ligger sandlaget umiddelbart under terræn, mens det i den resterende
del af profilet er beliggende under lerdæklaget. Under indvindingsmagasinet følger et lerlag samt et sandlag
på henholdsvis ca. 20 og 10 m tykkelse. Tykkelsen af de to lag varierer gennem profilets længde. De tykkeste
dele af lerlaget ses umiddelbart under indvindingsboringerne. Sandlaget har de største tykkelser i den østlige
del af profilet. Bunden af det nedre sandlag ligger omkring kote 0 m i den vestlige del af profilet, og i kote –
40 m i den østlige del, se Figur 7.7.7. Herunder er der ingen indvindingsinteresser.
Grundvandsmagasinet vurderes at være sårbart, pga. manglende eller meget tyndt lerdæklag, se Figur 7.7.7.
Der ydes således ingen beskyttelse mod forurening af nitrat og miljøfremmede stoffer. Der er ligeledes påvist
forskellige miljøfremmede stoffer, hvilket viser, at magasinet er sårbart, se Figur 7.7.9.
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7.7.4

Vandkvalitet

Der er udtrukket kemiske data fra GEUS’s Jupiterdatabase i november 2012 /41/. Data er gennemgået, og de
vigtigste resultater er beskrevet. I Dyrehaveværkets ni aktive boringer er der foretaget boringskontroller,
pesticidanalyser og analyser af aromatiske kulbrinter, jf. Figur 7.7.8.
DGU nr.

Udvidet analyse

Pesticider

Aromatiske kulbrinter

98.798

7 (2000-2011)

10 (1998-2011)

1 (2000)

98.905

8 (2000-2011)

10 (1999-2011)

1 (2000)

98.906

8 (2000-2011)

11 (1998-2011)

1 (2000)

98.908

8 (2000-2011)

11 (1998-2011)

1 (2000)

98.909

5 (2003-2011)

10 (1998-2011)

-

98.910

4 (2000-2007)

7 (1998-2007)

1 (2000)

98.911

7 (2000-2011)

11 (1998-2011)

1 (2000)

98.912

8 (2000-2011)

12 (1998-2011)

1 (2000)

98.983

7 (1993-2011)

7 (1998-2011)

1 (2000)

Figur 7.7.8 Antal analyser udtaget for hver boring, jf. Jupiter /41/. Tidsperioden angivet i ().
Råvandsanalyserne for de aktive boringer er gennemgået, og vandtyperne og vandkvaliteten i boringerne er
vurderet. Resultaterne er listet i Figur 7.7.9, og de er desuden vist på Figur 7.7.10.
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Potentielle problemparametre
DGU nr.

Vandtype

98.798

stærkt reduceret

98.905

svagt oxideret/svagt reduceret

98.906

stærkt reduceret

98.908

stærkt reduceret

98.909

stærkt oxideret

98.910

98.911

98.912

stærkt oxideret

svagt oxideret

svagt oxideret

Uorganiske parametre

Sporstoffer

mangan 0,54 mg/l (E)
jern 2,33 mg/l (V)
ammonium 0,72 mg/l (E)
NVOC 4,6 mg/l (E)

Arsen 12 µg/l
(E)

mangan 1,12 mg/l (E)
jern 1,1 mg/l (E)
ammonium 0,12 mg/l (E)
NVOC 3,8 mg/l (E)

Arsen 4,9 µg/l
(E)

mangan 0,67 mg/l (V)
jern 2,0 mg/l (E)
ammonium 0,66 mg/l (E)
NVOC 4,3 mg/l (E)

Arsen 18 µg/l
(E)

mangan 0,57 mg/l (S)
jern 2,44 mg/l (E)
ammonium 0,77 mg/l (S)
NVOC 4,0 mg/l (E)

Arsen 10 µg/l
(E)

mangan 0,27 mg/l (S)
ammonium 0,33 mg/l (S)

-

mangan 0,66 mg/l (E)
jern 1,0 mg/l (E)
ammonium 0,44 mg/l (E)
NVOC 3,6 mg/l (E)

Arsen 14 µg/l
(V)

mangan 0,45 mg/l (V)
jern 3,72 mg/l (E)
ammonium 1,5 mg/l (V)
NVOC 6,4 mg/l (E)

Arsen 11 µg/l
(S)

mangan 0,39 mg/l (V)
jern 2,3 mg/l (V)
ammonium 0,36 mg/l (V)
NVOC 6,4 mg/l (E)

Arsen 6,1 µg/l
(S)

Organiske
mikroforureninger
Hydroxyatrazin 0,016
µg/l
Tidligere BAM, atrazin,
desethylatrazin og desisopropylatrazin, alle
under 0,1 µg/l.

Andet

Ethylbenzen 0,022 µg/l
Ethylbenzen 0,032 µg/l.
Tidligere påvist BAM,
hydroxyatrazin, bentazon og mechlorprop, alle
under 0,1 µg/l.
Xylen 0,046 µg/l, hydroxyatrazin 0,018 µg/l
Tidligere BAM og bentazon, begge under 0,1
µg/l.
BAM 0,02 µg/l,
atrazin 0,021 µg/l, desethylatrazin 0,032 µg/l,
desisopropylatrazin
0,018 µg/l,
Tidligere hydroxyatrazin
og simazin under 0,1
µg/l.
Xylen 0,062 µg/l, BAM
0,01 µg/l,
atrazin 0,04 µg/l, desethylatrazin 0,03 µg/l,
desisopropylatrazin 0,03
µg/l, hydroxyatrazin
0,01 µg/l og simazin
0,02 µg/l. Tidligere
dichlorprop og mechlorprop under 0,1 µg/l.
Xylen 0,023 µg/l, hydroxyatrazin 0,035 µg/l
Tidligere BAM, atrazin,
desethylatrazin, desisopropylatrazin, dichlorprop og mechlorprop,
alle under 0,1 µg/l.
Xylen 0,035 µg/l.
Tidligere påvist bentazon og mechlorprop.

Ethylbenzen 0,059 µg/l,
toluen 0,24 µg/l, xylen
mangan 1,6 mg/l (V)
0,36 µg/l, hydroxyatrajern 10,3 mg/l (S)
Arsen 25 µg/l
zin 0,018 µg/l.
svagt reduceret
ammonium 1,8 mg/l (F)
(E)
Tidligere BAM, atrazin,
98.983
NVOC 7,0 mg/l (E)
desethylatrazin, dichlorprop, mechlorprop og
simazin, alle under 0,1
µg/l.
S/F: Stigende/faldende tendens siden boringens etablering. V: varierende E: stabil (ingen tendens).
i.p.: ikke påvist, i.a. ikke analyseret, -: ingen bemærkninger

Figur 7.7.9 Vandtype og vandkvalitet i Dyrehaveværkets aktive boringer. Værdier i tabellen er seneste analyse i boringen/41/.
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Råvandsanalyserne viser, at Dyrehaveværket indvinder en blanding af oxideret og reduceret vand fra de ni
aktive boringer, jf. Figur 7.7.9. Der er i næsten alle boringer fund af NVOC, ammonium, mangan og jern over
kvalitetskravet for drikkevand. Mens indholdet af NVOC, jern og ammonium findes i koncentrationer, der
normalt reduceres uproblematisk ved almindelig vandbehandling, er indholdet af mangan højere, end hvad
der normalt uproblematisk reduceres på vandværket.
Indholdet af arsen er i næsten alle boringer er over kvalitetskravet for drikkevand på 5 µg/l /f/.
Der er påvist miljøfremmede stoffer i alle ni boringer. I syv af boringerne er der påvist aromatiske kulbrinter
under kvalitetskravet for drikkevand ved seneste og eneste analyse i år 2000. I otte af boringerne er der påvist
pesticider, heraf er der påvist pesticider ved seneste analyse i fem af boringerne. Der ses ikke overskridelser af
kvalitetskravet for drikkevand ved seneste analyse, mens der tidligere er påvist pesticider over grænseværdien
i boring 98.909 (senest i 2003), 98.910 (senest 2005) og 98.911 i 1999.
Der er ikke analyseret for klorerede opløsningsmidler, hvilket ellers ville være oplagt, idet oplandet ligger
under Skanderborg by.

98.910
Nitrat 9,1 mg/l
Sulfat 24 mg/l
Klorid 170 mg/l
Arsen 14 µg/l

98.909
Nitrat 8,8 mg/l
Sulfat 29 mg/l
Klorid 113 mg/l
Arsen 1,1 µg/l

98.983
Nitrat <0,5 mg/l
Sulfat 27 mg/l
Klorid 140 mg/l
Arsen 25 µg/l

98.912
Nitrat 3,2 mg/l
Sulfat 19 mg/l
Klorid 50 mg/l
Arsen 6,1 µg/l

98.905
Nitrat 4,1 mg/l
Sulfat 21 mg/l
Klorid 45 mg/l
Arsen 4,9 µg/l

98.908
Nitrat <0,5 mg/l
Sulfat 5,4 mg/l
Klorid 46 mg/l
Arsen 10 µg/l

98.906
Nitrat <0,5 mg/l
Sulfat 11 mg/l
Klorid 54 mg/l
Arsen 18 µg/l

98.911
Nitrat 1,7 mg/l
Sulfat 2,8 mg/l
Klorid 40 mg/l
Arsen 11 µg/l

98.798
Nitrat <0,5 mg/l
Sulfat 16 mg/l
Klorid 60 mg/l
Arsen 12 µg/l

Figur 7.7.10 Tolket profilsnit for Dyrehaveværkets kildeplads og oplandet hertil. De kemiske værdier er
seneste analyse i boringen /41/. (S): Stigende nitrat eller sulfat.
Der er fortaget 4 udvidede kontroller af rentvandet i perioden 2009 – 2012, 14 pesticidanalyser i perioden
1998-2012, samt 9 analyser for klorerede opløsningsmidler og aromatiske kulbrinter i perioden 2002 – 2012.
Rentvandskvaliteten er generelt god fra Dyrehaveværket. Før 2008 ses gentagende overskridelser af kvalitetskravet for NVOC /f/, samt enkelte mindre overskridelser for kvalitetskravet for mangan og ammonium. Siden
2008 er der blot enkelte, mindre overskridelser af NVOC, senest i 2013.
Der ses ikke overskridelser af kvalitetskravet til drikkevand for arsen, trods det høje indhold af arsen i råvandet.
Der er hverken påvist klorerede opløsningsmidler eller aromatiske kulbrinter i rentvandet, mens der er påvist
pesticider, dog ikke over kvalitetskravet for drikkevand.
Der har tidligere været enkeltstående overskridelser af kvalitetskravet for kimtal, senest i 2003.
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7.7.5

Beregning og udpegning af indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 342.000 m3/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og et grundvandsdannende opland til Dyrehaveværkets boringer. Indvindingsoplandet er den del af
grundvandsmagasinet indenfor hvilket der strømmer grundvand hen mod boringerne. Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinerne og videre hen til boringerne.
Til bestemmelse af indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) er brugt grundvandsmodellen for Solbjerg-Fillerup /12/. Der er kørt 5 scenarier, som kan ses i Figur 7.7.11. Hovedformålet med scenarie kørslerne er at belyse placeringen af oplandene samt variationerne i oplandene som funktion af eksterne
påvirkninger eller ændringer.
Der er kørt et scenarie med den nuværende indvinding repræsenteret ved indvindingen fra 2011, dette er
Scenarie 1. Dertil er der kørt 2 scenarier med den aktuelle indvinding fra 2011, hvor der er ændret i nettonedbøren, for at belyse om der ses væsentlige ændringer i oplandene, når der ændres på nedbøren (Scenarie 4 og
Scenarie 5).
Der er også kørt et scenarie med den tilladte indvindingsmængde, Scenarie 2. Dette er gjort for at belyse det
areal, der rent administrativt skal udpeges. Dette giver også et indtryk af, hvor stor forskel der er på oplandets
størrelse mellem den aktuelle indvinding og den tilladte indvinding.
Derudover, er der lavet en usikkerhedsanalyse, hvor et antal modelrealisationer er kørt med variationer i de
hydrauliske parametre. Dette, er gjort for at belyse oplandene som funktion af modelparametrene. Det kan for
eksempel være, hvilken betydning det har for oplandene, hvis magasinet er mere eller mindre ledende, end
det er fundet i den kalibrerede model.
Resultaterne fra scenariekørslerne og usikkerhedsanalysen er anvendt til at optegne de endelige indvindingsoplande og grundvandsdannede oplande, og de kan ses i Figur 7.7.13 – Figur 7.7.16.

Scenarie

Beskrivelse

1

Nuværende indvinding

2

Tilladelse

Indvindingsmængde
2011 indvinding
Tilladelse godkendt af kommuner

Partikelbanesimulering
Ja
Ja

3

Ingen grundvandsindvinding

Ingen indvinding

Nej

4

75 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

5

125 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

2011 indvinding

Ja

6.1-6.31

Usikkerhedsanalyse, model fra Sc. 1 benyttes

Figur 7.7.11 Oversigt over de scenarier der er kørt med grundvandsmodellen, Scenarie 3 er ikke anvendt ved
optegning af oplande.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for indvindingsoplandet (IO partikler) ses som punkttema, der viser
startplaceringen i magasinet af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie 2 er temaet tematiseret efter alder defineret som transporttid i magasinet, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge
sig fra startplaceringen til indvindingsboringen.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for grundvandsdannende oplande (GDO partikler) ses som punkttema,
der viser startplaceringen i modellag 1 (terræn) af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie
2 er temaet alderstematiseret, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge sig fra startplaceringen til
indvindingsboringen.
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Resultaterne fra usikkerhedsanalysen ses som sandsynligheder på modelcelle niveau, og de beskriver sandsynligheden for, at en celle er en del af indvindingsoplandet eller det grundvansdannende opland.
Beregningerne, samt optegning af oplande følger overordnet retningslinjerne givet i Geovejledning 2 /i/. Mere
specifikke strategier til optegningen af oplandene er udarbejdet i samarbejde med NST Aalborg og Skanderborg, Odder og Aarhus Kommune, og de er som følger;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Der optegnes minimum 100 meter omkring indvindingsboringerne.
Indvindingsoplandet optegnes, så det sikres, at det grundvandsdannende opland er en delmængde af
indvindingsoplandet.
Der lægges vægt på, at de optegnede oplande dækker oplandene for både det aktuelle indvindingsscenarium (Scenarie 1) og oplandene til tilladelsesscenariet (Scenarie 2).
Hvor der er en veldefineret alderszonering i partikeldata, optegnes der kun indvindingsopland/grundvandsdannende opland for områder hvor alderen er under 200-300 år.
Det sikres, at indvindingsboringerne inkluderes i det grundvandsdannende opland, hvor det er relevant.
Ved optegning af indvindingsoplande lægges der vægt på at optegne sikre oplande med lav alder,
under 200 år.

På Dyrehaveværket indvindes der fra Kvartært sand /22/.
Anlægs
ID
80193

Anlæg

Kommune

Dyrehaveværket

Skanderborg

DGU nr.
98.
798
98.
910

98.
905
98.
911

98.
906
98.
912

98.
908
98.
983

98.
909

Tilladelse
(m3/år)

Indv.
2011
(m3/år)

342.000

218.041

Figur 7.7.12 Aktive boringer tilknyttet Dyrehaveværket samt, middelindvindingen for perioden 2000-2011
og tilladelsesmængden.
I Figur 7.7.13 – Figur 7.7.16 ses resultaterne af scenarie kørslerne for Dyrehaveværket samt den resulterende
optegning af indvindingsoplandet (pink) samt grundvandsdannende opland (lilla). De to oplande for Dyrehaveværket er identiske. I de følgende afsnit gives en kort beskrivelse af scenarie resultaterne og baggrunden for
den resulterende udpegning.
Grundvandsmodellen er ikke kalibreret optimalt til at beskrive strømningen i det modellag, der repræsenterer
Sand 1, hvorfra Dyrehaveværket indvinder. Derfor er det optegnede opland behæftet med en vis usikkerhed.
Det udpegende opland har et mindre areal end forventet ud fra nedbørsmængden og svarer kun til cirka 50%
af indvindingen. Oplandet er placeret optimalt i forhold til de kendte potentiale forhold samt topografien.
Oplandet forventes derfor at være en god repræsentation af den minimale udstrækning af indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland.
Figur 7.7.13 viser startplaceringen af partiklerne i magasinet for Scenarie 1, 4 og 5, og sandsynlighederne for
indvindingsoplandet for Scenarie 1. Det ses, at partiklerne ligger koncentreret i en fane mod vest fra begge
boringer. Der er et pænt sammenhængende område med høje sandsynligheder (> 80 %), som stemmer godt
overens med partiklerne. Indvindingsoplandet er optegnet, så partiklerne samt de højeste sandsynligheder er
inkluderet i oplandet.
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Figur 7.7.13 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede
firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser start placering af partikler fra
indvindingsmagasinet fra Scenarie 1, 4 og 5.
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I Figur 7.7.14 ses startplaceringen af partiklerne til indvindingsoplandet for Scenarie 2, og partiklerne er tematiseret efter partiklernes transporttid fra startpunkt, til de bliver fanget ved indvindingsboringerne. Af
aldersfordelingen ses det, at størstedelen af vandet i magasinet opholder sig i magasinet i mindre end 200 år.

Figur 7.7.14 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Cirkler
viser partiklernes startplacering fra Scenarie 2. Farven på cirklen viser partiklernes alder i magasinet.
Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1.
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I Figur 7.7.15 ses partikelstartpunkterne til det grundvandsdannende opland beregnet i Scenarie 1, 4 og 5,
hvor partikler er placeret i modellag 1. Det optegnede grundvandsdannende opland er optegnet, så det er lig
med indvindingsoplandet, da der både ud fra partikler og sandsynligheder ses, at der sker grundvandsdannelse i hele indvindingsoplandet.

Figur 7.7.15 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede
firkanter viser usikkerheden på GDO for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 til
beskrivelse af GDO i Scenarie 1, 4 og 5.
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Figur 7.7.16 viser startplaceringen af partikler til det grundvandsdannede opland fra Scenarie 2, tematiseret
efter partiklens transporttid i magasinet. Desuden er vist partikelbaner fra Scenarie 2. Aldersfordelingen af
partiklerne indikerer, at vandet, der indvindes ved Dyrehaveværket, generelt er mindre end 200 år gammelt.

Figur 7.7.16 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede
firkanter viser usikkerheden på GDO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 for Scenarie 2, tematiseret efter partiklernes transporttid i magasinet. Grå streger viser partikelbaner for Scenarie 2.
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7.7.6

Sårbarhedsudpegning

Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der lavet
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbarhedszoneringen er der i områder med
grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en udpegning af Nitratfølsomme indvindingsområder
(NFI) således, at der udpeges Nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at have
stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. Sårbarhedszoneringen er vist på Figur 7.7.17 sammen med Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og Indsatsområder (IO).
Hele indvindingsoplandet til Dyrehaveværket er udpeget med stor nitratsårbarhed, NFI og IO. Udpegningen
er foretaget på baggrund af de begrænsede lerdæklag og oxiderede vandtyper. For en beskrivelse af de geologiske, hydrologiske og kemiske betragtninger omkring sårbarheden henvises til de ovenstående afsnit.

Figur 7.7.17 Sårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder.

7.7.7

Arealanvendelse og punktkilder

Dyrehaveværket er beliggende umiddelbart syd for Skanderborg. Den primære arealanvendelse indenfor
indvindingsoplandet til Dyrehaveværket er grønt område til rekreativt formål. Området bruges bl.a. i forbindelse med den årlige Skanderborg Festival. Indvindingsoplandet ligger i byzone og udenfor beskyttede naturområder.
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Den bymæssige placering af vandværket betyder, at der ikke er markblokke med beregnet potentiel nitratudvaskning/36/.

Figur 7.7.18 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok
niveau /36/.
Der findes ingen potentielt forurenede (V1) eller forurenede (V2) lokaliteter indenfor indvindingsoplandet til
Dyrehaveværket /34/, /35/.

7.7.8

Fremtidsplaner

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s overvejer i øjeblikket, hvorvidt Dyrehaveværket skal udfases. Årsagerne til dette er bl.a., at vandværket står overfor en omfattende renovering. Derudover er indvindingsboringerne dårligt beskyttede, og de er filtersat i aflejringer med et højt organisk indhold, hvilket giver problemer
med misfarvning af vandet.
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7.8

Fastrup Mark Vandværk

Fastrup Mark Vandværk er beliggende i Aarhus Kommune. Vandværkets formand er interviewet telefonisk
den 17. juni 2013.
Vandværket startede oprindeligt ved at et antal gårde gik sammen om at etablere en fælles brønd. Brønden
blev senere erstattet af vandværkets første boring fra 1950.
Vandværkets kildeplads og selve vandværksbygningen ligger på samme grund centralt i Fastrup Mark. Vandværksgrunden er til alle sider omgivet af parcelhuse. Boringsafslutningerne er udluftede betontørbrønde med
aflåste metaldæksler. Placeringen af vandværket og boringer ses af Figur 7.8.4.
Fastrup Mark Vandværk har etableret nødforbindelse til Solbjerg Vandværk. Det er en én-vejs forbindelse fra
Solbjerg til Fastrup Mark. Vandværket forsyner ca. 224 forbrugere og antallet af tilsluttede forbrugere er
stabilt. Vandværket er et privat fælles vandværk.

Figur 7.8.1 Vandværkets og boringernes placering ved Fastrup Mark Vandværk. Vandværksboringer er
placeret på baggrund af koordinater i Jupiter/41/.
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7.8.1

Indvinding

Vandværkets nuværende indvindingstilladelse er på 39.000 m3/år, se Figur 7.8.2. Tilladelsen er gældende fra
11. januar 2012 – 11. januar 2042.

m3/år
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2012
Indvinding

Tilladelse

Figur 7.8.2 Tilladt indvindingsmængde og aktuel indvinding på Fastrup Mark Vandværk /41/. Graferne
viser den periode, hvor der er indvindingsdata fra.

År
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Indvindingsmængde (m3)
58.941
56.500
55.600
49.034
50.983
40.087
41.944
40.815
40.946
37.839

År

Indvindingsmængde (m3)
40.347
38.636
37.580
35.664
35.258
32.890
32.652
27.785
28.116
-

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012

Figur 7.8.3 Indvindingsmængder for Fastrup Mark Vandværk /41/.
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Indvindingen på Fastrup Mark Vandværk kulminerede i 1985 med 74.173 m³/år. Denne værdi er ikke vist på
Figur 7.8.3. I midten af 1980’erne blev der monteret private vandmålere, hvorefter der skete en væsentlig
reduktion af vandforbruget. Vandforbruget har i de seneste år ligget væsentligt under vandværkets nuværende indvindingstilladelse på 39.000 m3. Omtrent halvdelen af vandværkets indvinding leveres til to landbrug
med kreaturer i forsyningsområdet. Det ene landbrug er for nyligt ophørt, hvilket vandværket tydeligt kan
aflæse i form af et mindsket vandforbrug.
Fastrup Mark Vandværk anvender dykpumper fra Grundfos. De har en kapacitet på hver 10 m 3 i timen, hvilket passer med vandbehandlingskapaciteten. Oppumpningen er frekvensstyret. Ved almindelig drift er der i
vandværkets indvindingsboringer en sænkning på ca. 1 meter. Variationer i grundvandsstanden ses af tidsserierne i Figur 7.8.6.
Vandværkets vandbehandling består i en beluftningstrappe efterfulgt af reaktionstank. Derefter ledes vandet
gennem 4 åbne filtre. Filtrenes kapacitet er på max. 20 m3/t. Filtrene skylles én gang om ugen. Skyllevandet
ledes til en bundfældningstank og udledes efter 12 timers henstand til Solbjerg Sø.

7.8.2

Fastrup Mark Vandværks boringer

Vandværket råder over 2 aktive indvindingsboringer og har derudover sløjfet 1 boring, se Figur 7.8.5. Boring
98.410 blev sløjfet i 1966 på grund af meget lav ydelse. De nuværende indvindingsboringer er etableret i 1966
og 1970. Der indvindes primært fra boring 98.532 (vandværkets boring I). I spidsbelastningssituationer pumpes der også fra boring 98.923 (vandværkets boring II). Derudover opstartes boring 98.923 jævnligt for at
holde udstyret i gang. Oppumpningen er frekvensstyret.

Figur 7.8.4 Fastrup Mark Vandværks indvindingsopland vist med vandværksboringer.

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup, Del 2

DGU
nr.

Status
aktiv/sløjfet/pejle

Etableringsår

98.410

Sløjfet

1950

Filterinterval
m.u.t.

Lertykkelse

Ydelse*

Sænkning*

(m3/t)

(m)

Ukendt

Ukendt

Ukendt

37

37

30

1,0

Ukendt

Ukendt

18

1,0

Meter
over
magasin

Meter
over
filtertop

Ukendt

Ukendt

98.532

Aktiv

1970

49,5-56
og
56,559,5

98.923

Aktiv

1966

51-59

Magasinforhold
(sand/fritspændt)
Sand/
spændt ved
boring, frit i
opland
Sand/
spændt ved
boring, frit i
opland

*Målt ved boringens etablering

Figur 7.8.5 Boringer tilknyttet Fastrup Mark Vandværk.
Der er siden 1970 indberettet en del pejlinger fra Fastrup Mark Vandværks 2 boringer. De ældste data viser
meget varierende grundvandsstand, hvilket dels skyldes at der både er ro- og drift vandspejls målinger, men
der kan også være fejlindberetninger. De nyeste pejlinger viser at vandspejlet står i kote 54,5 m i boring DGU
nr. 98.532, og omkring kote 51 m i DGU nr. 98.923, Figur 7.8.6.

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup, Del 2

109

Figur 7.8.6 Tidsserie for grundvandsstand i boring DGU nr. 98.532 og 98.923. Der foreligger ingen pejleserie for boring DGU nr. 98.410 /41/.

7.8.3

Geologi og indvindingsforhold

For at belyse geologien omkring Fastrup Mark Vandværks kildeplads, er der udarbejdet et tværsnitsprofil
gennem kildepladsen og det foreliggende indvindingsopland. Tværsnitsprofilet er tegnet i Geoscene3D modellen, som er opstillet i forbindelse med den hydrostratigrafiske model/22/. På Figur 7.8.7 og i bilag 7.8 ses det
geologiske profilsnit.
Fastrup Mark Vandværk indvinder fra to boringer, DGU nr. 98.532 og 98.923 der er filtersat i samme kvartære sandmagasin 49,5 - 59,5 m u.t. Øverst i lagserien ses et tykt lerdæklag, afbrudt af enkelte tynde
grus/sandlegemer. Lerlagets tykkelse varierer gennem profilet fra ca. 40 m tykkelse omkring indvindingsboringerne til ca. 10 til 20 m tykkelse henholdsvis nord og syd for indvindingsboringerne, se Figur 7.8.7. Herefter følger et ca. 10 til 20 m tykt kvartært sandlag, som begge boringer indvinder fra. Under indvindingsmagasinet ses mod nord lerede aflejringer, mens der mod syd ses store sandforekomster i form af miocænt sand
samt et nedre kvartært sandlag. Begge underliggende magasiner har direkte hydraulisk kontakt til indvindingsmagasinet. Bunden af grundvandsinteressen ligger omkring kote + 20 m i syd og ca. kote + 30 m i nord.
Grundvandsmagasinet vurderes at have lille til nogen sårbarhed, grundet det varierende dæklagstykkelse.
Der ydes således nogen beskyttelse mod forurening af nitrat og miljøfremmede stoffer. De vandkemiske data
viser i boring DGU nr. 98.532 en blanding af svagt reduceret og svagt oxideret vand, hvilket viser at magasinet
er sårbart, se Figur 7.8.8. Der er ligeledes påvist små mængder af nitrat i grundvandet.
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Figur 7.8.7 Geologisk profil gennem Fastrup Mark Vandværks kildeplads. Brune og mørkeblå farver repræsenterer vandstandsende aflejringer og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. De
sorte pile angiver den overordnede grundvandsstrømning

7.8.4

Vandkvalitet

Der er udtrukket kemiske data fra GEUS’s Jupiterdatabase i november 2012 /41/. Data er gennemgået og de
vigtigste resultater beskrevet. I Fastrup Mark Vandværks aktive boringer DGU nr. 98.532 og 98. 923 er der
foretaget hhv. 5 og 6 boringskontroller i perioden 1993 til 2009 og hhv. 5 og 4 pesticidanalyser i perioden
1994 til 2009, samt 1 analyse for klorerede opløsningsmidler i begge boringer i perioden 1998 til 2000. jf.
Jupiter /41/.
Råvandsanalyserne for de aktive boringer er gennemgået, og vandtyper og vandkvaliteten i boringerne er
vurderet. Resultaterne er listet i Figur 7.8.8, og de er desuden vist på Figur 7.8.9.
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Potentielle problemparametre
DGU nr.

Vandtype

98.532

svagt oxideret/svagt reduceret

98.923

svagt reduceret

Uorganiske parametre
mangan 0,123 mg/l (E)
jern 2,09 mg/l (V)
ammonium 0,06 mg/l (E)
aggr. kuldioxid 10 mg/l (E)
mangan 0,08 mg/l (E)
jern 2 mg/l (E)
ammonium 0,08 mg/l (E)
aggr. kuldioxid 7 mg/l (E)

Sporstoffer

Organiske
mikroforureninger

-

i.p.

-

i.p.

Andet

S/F: Stigende/faldende tendens siden boringens etablering. V: varierende E: stabil (ingen tendens).
i.p.: ikke påvist, i.a. ikke analyseret, -: ingen bemærkninger

Figur 7.8.8 Vandtype og vandkvalitet i Fastrup Mark Vandværks aktive boringer. Værdier i tabellen er
seneste analyse i boringen/41/.
Råvandsanalyserne viser, at Fastrup Mark Vandværk indvinder svagt reduceret vand fra boring DGU nr.
98.923, mens vandet fra boring DGU nr. 98.523 er en blanding af svagt reduceret og svagt oxideret vand, jf.
Figur 7.8.8. Der er dog tale om en meget lav koncentration af nitrat i vandet fra boring DGU nr. 99.532 på 1,1
mg/l. Der er i begge boringer fund af ammonium, mangan og jern over kvalitetskravet for drikkevand /f/, dog
i koncentrationer der normalt reduceres uproblematisk ved almindelige vandbehandling, hvilket også er tilfældet for Fastrup Mark Vandværk. Herudover er der i begge boringer indhold af aggressivt kuldioxid over
kvalitetskravet for drikkevand /f/.
Der er ikke påvist organisk mikroforurening i råvandet fra de to aktive boringer.

98.686
Nitrat <0,5 mg/l
Sulfat 22 mg/l
Klorid 19 mg/l
Arsen 0,1 µg/l
Mangan 0,3 mg/l

98.1058
Nitrat <0,5 mg/l
Sulfat 24 mg/l
Klorid 27 mg/l
Arsen i.a. µg/l

98.923
Nitrat <0,5 mg/l
Sulfat 23 mg/l
Klorid 14 mg/l
Arsen 2,4 µg/l

98.532
Nitrat 1,1 mg/l
Sulfat 38 mg/l
Klorid 19 mg/l
Arsen 0,1 µg/l

Figur 7.8.9 Tolket profilsnit for Fastrup Mark Vandværks kildeplads og oplandet hertil. De kemiske værdier
er seneste analyse i boringen /41/. (S): Stigende nitrat eller sulfat.
Der er fortaget 9 udvidede kontroller af rentvandet i perioden 2002 – 2011 og 4 pesticidanalyser i perioden
2009 – 2011.
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Rentvandskvaliteten er generelt god fra Fastrup Mark Vandværk. Der er enkelte, tidligere overskridelser af
kvalitetskriteriet for aggressivt kuldioxid /f/, men der er ikke set overskridelser af kvalitetskriteriet siden
2005 /41/.
Der har tidligere været enkeltstående overskridelser af kvalitetskravet for coliforme bakterier og kimtal, men
der er ikke set overskridelser siden 2006.

7.8.5

Beregning og udpegning af indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 39.000 m3/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og et grundvandsdannende opland til Fastrup Mark Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er den
del af grundvandsmagasinet indenfor hvilket der strømmer grundvand hen mod boringerne. Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinerne og videre hen
til boringerne.
Til bestemmelse af indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) er brugt grundvandsmodellen for Solbjerg-Fillerup /12/. Der er kørt 5 scenarier, som kan ses i Figur 7.8.10. Hovedformålet med
scenarie kørslerne er at belyse placeringen af oplandene samt variationerne i oplandene som funktion af eksterne påvirkninger eller ændringer.
Der er kørt et scenarie med den nuværende indvinding repræsenteret ved indvindingen fra 2011, dette er
Scenarie 1. Dertil er der kørt 2 scenarier med den aktuelle indvinding fra 2011, hvor der er ændret i nettonedbøren, for at belyse om der ses væsentlige ændringer i oplandene, når der ændres på nedbøren (Scenarie 4 og
Scenarie 5).
Der er også kørt et scenarie med den tilladte indvindingsmængde, Scenarie 2. Dette er gjort for at belyse det
areal, der rent administrativt skal udpeges. Dette giver også et indtryk af, hvor stor forskel der er på oplandets
størrelse mellem den aktuelle indvinding og den tilladte indvinding.
Derudover, er der lavet en usikkerhedsanalyse, hvor et antal modelrealisationer er kørt med variationer i de
hydrauliske parametre. Dette, er gjort for at belyse oplandene som funktion af modelparametrene. Det kan for
eksempel være, hvilken betydning det har for oplandene, hvis magasinet er mere eller mindre ledende end det
er fundet i den kalibrerede model.
Resultaterne fra scenariekørslerne og usikkerhedsanalysen er anvendt til at optegne de endelige indvindingsoplande og grundvandsdannede oplande, og de kan ses i Figur 7.8.12 – Figur 7.8.15.
Partikel-

Scenarie

Beskrivelse

Indvindingsmængde

1

Nuværende indvinding

2011 indvinding

2

Tilladelse

3

Ingen grundvandsindvinding

Ingen indvinding

Nej

4

75 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

5

125 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

2011 indvinding

Ja

6.1-6.31

Usikkerhedsanalyse, model fra Sc. 1 benyttes

Tilladelse godkendt af kommuner

banesimulering
Ja
Ja

Figur 7.8.10 Oversigt over de scenarier der er kørt med grundvandsmodellen, Scenarie 3 er ikke anvendt
ved optegning af oplande.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for indvindingsoplandet (IO partikler) ses som punkttema, der viser
startplaceringen i magasinet af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie 2 er temaet temati-
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seret efter alder defineret som transporttid i magasinet, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge
sig fra startplaceringen til indvindingsboringen.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for grundvandsdannende oplande (GDO partikler) ses som punkttema,
der viser startplaceringen i modellag 1 (terræn) af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie
2 er temaet alderstematiseret, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge sig fra startplaceringen til
indvindingsboringen.
Resultaterne fra usikkerhedsanalysen ses som sandsynligheder på modelcelle niveau, og de beskriver sandsynligheden for, at en celle er en del af indvindingsoplandet eller det grundvansdannende opland.
Beregningerne, samt optegning af oplande følger overordnet retningslinjerne givet i Geovejledning 2 /i/. Mere
specifikke strategier til optegningen af oplandene er udarbejdet i samarbejde med NST Aalborg og Skanderborg, Odder og Aarhus Kommune, og de er som følger;
1.
2.

Der optegnes minimum 100 meter omkring indvindingsboringerne.
Indvindingsoplandet optegnes, så det sikres, at det grundvandsdannende opland er en delmængde af
indvindingsoplandet.
Der lægges vægt på, at de optegnede oplande dækker oplandene for både det aktuelle indvindingsscenarium (Scenarie 1) og oplandene til tilladelsesscenariet (Scenarie 2).
Hvor der er en veldefineret alderszonering i partikeldata, optegnes der kun indvindingsopland/grundvandsdannende opland for områder hvor alderen er under 200-300 år.
Det sikres, at indvindingsboringerne inkluderes i det grundvandsdannende opland, hvor det er relevant.
Ved optegning af indvindingsoplande lægges der vægt på at optegne sikre oplande med lav alder,
under 200 år.

3.
4.
5.
6.

På Fastrup Mark Vandværk indvindes der fra Kvartært sand (Sand 2). Figur 7.8.11 viser boringer, der er anvendt i beregningen, samt den aktuelle indvinding og tilladelsen anvendt i scenarie beregningerne. I beregningerne er indvindingen fordelt ligeligt på de aktive boringer. Boringerne er beliggende indenfor indvindingsoplandet til Ravnholt-Tiset kildeplads.
Anlægs
ID
80594

Anlæg
Fastrup Marks
Vandværk

Kommune
Århus

DGU nr.
98. 532

98. 923

Tilladelse
(m3/år)

Indv. 2011
(m3/år)

39.000

26.752

Figur 7.8.11 Aktive boringer tilknyttet vandværket samt, middelindvindingen for perioden 2000-2011 og
tilladelsesmængden.
I Figur 7.8.12 – Figur 7.8.15 ses resultaterne af scenarie kørslerne for Fastrup Mark Vandværk samt den resulterende optegning af indvindingsoplandet (pink) samt det grundvandsdannende opland (lilla). I de følgende
afsnit gives en kort beskrivelse af scenarie resultaterne og baggrunden for den resulterende udpegning.
Figur 7.8.12 viser startplaceringen af partiklerne i magasinet for Scenarie 1, 4 og 5, og sandsynlighederne for
indvindingsoplandet for Scenarie 1. Det ses, at partiklerne ligger koncentreret i en fane mod sydvest, hvilket
stemmer godt overens med de høje sandsynligheder (>80 %). Det optegnede indvindingsopland omkredser
alle partiklerne samt de høje sandsynligheder (> 80 %). Oplandet lapper ind over indvindingsoplandene til
Ravnholt-Tiset kildeplads og Solbjerg Vandværk.
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Figur 7.8.12 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede
firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser start placering af partikler fra
indvindingsmagasinet fra Scenarie 1, 4 og 5.
I Figur 7.8.13 ses startplaceringen af partiklerne til indvindingsoplandet for Scenarie 2, og partiklerne er tematiseret efter partiklernes transporttid fra startpunkt, til de bliver fanget ved indvindingsboringerne. Af
aldersfordelingen ses det, at størstedelen af vandet i magasinet opholder sig i magasinet i mindre end 200 år.
Indvindingsoplandet er optegnet så det dækker sandsynligheder over 80 % samt alle partikler fra Scenarie 2.
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Figur 7.8.13 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Cirkler
viser partiklernes startplacering fra Scenarie 2. Farven på cirklen viser partiklernes alder i magasinet.
Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1.
I Figur 7.8.14 ses partikelstartpunkterne til grundvandsdannende oplande beregnet i Scenarie 1, 4 og 5, hvor
partikler er placeret i modellag 1. Det optegnede grundvandsdannende opland dækker de områder med størst
partikeldensitet, samt flertallet af celler med de højeste sandsynligheder for grundvandsdannelse.
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Figur 7.8.14 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede
firkanter viser usikkerheden på GDO for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 til
beskrivelse af GDO i Scenarie 1, 4 og 5.
Figur 7.8.15 viser startplaceringen af partikler til det grundvandsdannede opland fra Scenarie 2, tematiseret
efter partiklens transporttid i magasinet. Desuden er vist partikelbaner fra Scenarie 2. Aldersfordelingen af
partiklerne indikerer, at vandet, der indvindes ved Fastrup Mark Vandværk, generelt er mindre end 100 år
gammelt, men der ses en stor variation på aldersfordelingen af partiklerne med partikler op til min. 500 år.
Partikeldensiteten er dog størst i området tæt på boringerne, som også er det yngste vand, derfor er denne del

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup, Del 2

117

af indvindingsoplandet optegnet som grundvandsdannende opland. Syd for boringerne er der et større område med høj sandsynlighed samt spredte partikler med alder på 100-300 år, denne del af indvindingsoplandet
er også inkluderet i udpegningen.

Figur 7.8.15 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede
firkanter viser usikkerheden på GDO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 for Scenarie 2, tematiseret efter partiklernes transporttid i magasinet. Grå streger viser partikelbaner for Scenarie 2.
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7.8.6

Sårbarhedsudpegning

Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der lavet
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbarhedszoneringen er der i områder med
grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en udpegning af Nitratfølsomme indvindingsområder
(NFI) således, at der udpeges Nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at have
stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. Sårbarhedszoneringen er vist på Figur 7.8.16 sammen med Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og Indsatsområder (IO).
Omkring halvdelen af indvindingsoplandet til Fastrup Mark Vandværk er udpeget med nogen sårbarhed, NFI
og IO. Resten af oplandet har lille sårbarhed. Udpegningen er begrundet i tykkelsen af lerdæklagene og de
overvejende reducerede vandtyper. For en nærmere beskrivelse af de geologiske, hydrologiske og kemiske
betragtninger omkring sårbarheden henvises til de ovenstående afsnit.

Figur 7.8.16 Sårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder ved Fastrup Mark Vandværk.
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7.8.7

Arealanvendelse og punktkilder

Fastrup Mark Vandværks kildeplads og selve vandværksbygningen ligger på samme grund centralt i Fastrup
Mark. Vandværksgrunden er til alle sider omgivet af parcelhuse.
Størstedelen af indvindingsoplandet til Fastrup Mark Vandværk strækker sig ud under dyrket mark. Den
gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning inden for indvindingsoplandet varierer mellem <25 mg/l til 100
mg/l /36/. Størstedelen af det dyrkede areal har en potentiel nitratudvaskning på 50-75 mg/l.

Figur 7.8.17 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok
niveau /36/.
Indenfor indvindingsoplandet til Fastrup Mark Vandværk findes ingen potentielt forurenede (V1) eller forurenede (V2) lokaliteter /34/, /35/.

7.8.8

Fremtidsplaner

Fastrup Mark Vandværk har et stabilt antal forbrugere. Der har over en længere periode kunnet mærkes en
reduktion af vandforbruget. Derudover har nedlukning af et landbrug kunnet ses tydeligt i form af en større
nedgang i forbruget. Der er ikke planer om større investeringer i nærmeste fremtid.
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7.9

Foerlev Vandværk

Foerlev Vandværk er beliggende i Skanderborg Kommune i udkanten af selve Foerlev. En af vandværkets
bestyrelsesmedlemmer er interviewet telefonisk den 19. august 2013.
Vandværkets kildeplads og selve vandværksbygningen ligger på samme grund. Boring DGU nr. 98.664 er
afsluttet som en tørbrønd af betonringe. Mod nord, vest og syd er der dyrkede marker, mens der mod øst er
bebyggelse, Foerlev By. Placeringen af vandværket og boringer ses af Figur 7.9.1.
Vandværket i Foerlev har 100 års jubilæum i november 2013. Vandværket blev oprindeligt stiftet af 16 lokale
interessenter. I dag forsyner vandværket også Illerup by samt opland. Vandværket startede oprindeligt med at
pumpe vand fra en række kilder i Illerup Ådal. Senere overgik vandværket til en boringsbaseret indvinding.
Foerlev Vandværk har ikke etableret en nødforbindelse til andre vandværker. Muligheden for oprettelse af
nødforbindelse diskuteres jævnligt, men der er ikke planlagt forbindelse til andre vandværker. Vandværket
forsyner ca. 65 brugere og antallet af tilsluttede forbrugere er stabilt. Vandværket er et privat fælles vandværk.

Figur 7.9.1 Boringernes placering ved Foerlev Vandværk. Vandværksboringer er placeret på baggrund af
koordinater i Jupiter/41/.
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7.9.1

Indvinding

Foerlev Vandværks nuværende indvindingstilladelse er på 30.000 m3/år, se Figur 7.9.2. Tilladelsen blev oprindeligt givet i 1977 og er blevet administrativt forlænget til ét år efter vandhandleplanernes vedtagelse.
Vandværket har dog allerede indsendt ansøgning om ny tilladelse på 30.000 m3/år til Skanderborg Kommune.

m3/år
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Indvinding

Tilladelse

Figur 7.9.2 Tilladt indvindingsmængde og aktuel indvinding på Foerlev Vandværk /41/. Graferne viser den
periode, hvor der er indvindingsdata fra.

År
1990
1991
1992
1993
1994
1998
1999
2000
2001
2002

Indvindingsmængde (m3)
24.427
22.495
24.898
24.000
23.450
19.109
20.885
18.778
19.435
17.850

År
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Indvindingsmængde (m3)
25.359
24.651
26.566
28.646
29.808
29.454
25.486
25.210
21.138
23.566

Figur 7.9.3 Indvindingsmængder for Foerlev Vandværk /41/.
Indvindingen til Foerlev Vandværk kulminerede i 1986 med 34.675 m³/år. Den værdi er ikke vist i Figur
7.9.3. I midten af 1980’erne blev der monteret private vandmålere, hvorefter der skete en væsentlig reduktion
af vandforbruget. I midten af 2000’erne skete der en stigning i indvinding, da Illerup Vandværk blev nedlagt
og forbrugerne overført til Foerlev Vandværk. Samtidig var der i midten af 2000’erne og frem til finanskrisen
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en høj produktion af slagtesvin på flere af de landbrug, der er tilknyttet vandværket. Vandforbruget har i de
seneste år ligget på et niveau godt under vandværkets indvindingstilladelse.
I vandforsyningsplanen er vandværkets evne-faktor udregnet som værende lavere end ønsket, og det anbefales, at vandværket iværksætter tiltag, der sikrer at forsyningen kan følge med det forventede fremtidige vandbehov /o/.
På Foerlev Vandværk foregår vandbehandlingen i et trykfilteranlæg med for- og efter-filter /o/. Trykfilteret er
fra 2005, og det har en kapacitet på 5,5 m3/t. Skyllevand fra filteranlægget ledes via regnvandsledningen til
det nærmeste vandløb. Vandværkets rentvandsbeholder er på 30 m3. Det rene vand udpumpes til forbrugerne
af 3 stk. rentvandspumper. Rentvandskapaciteten er på 18 m3/t. Vandværksbygningen er i 2011-2012 blevet
renoveret, og den fremstår i dag i fin stand /46/.

7.9.2

Foerlev Vandværks boringer

Vandværket råder over 2 indvindingsboringer. Vandværkets ene indvindingsboring (DGU-nr. 98.664) er
etableret i 1975 og er beliggende nær vandværksbygningen. Vandværkets oprindelige indvindingsboring
(DGU-nr. 98.994) blev etableret i 1948. Denne boring er beliggende i vandværksbygningen.

Figur 7.9.4 Foerlev Vandværks indvindingsopland vist med vandværksboringer.
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DGU
nr.

Status
aktiv/sløjfet/pejle

Etableringsår

Filterinterval
m.u.t.

98.664

Aktiv

1975

98.994

Aktiv

1948

Lertykkelse

Magasinforhold
(sand/fritspændt)

Ydelse*

Sænkning*

(m3/t)

(m)

3,5

15

4,7

Sand/frit

?

?

?

Sand/frit

Meter
over
magasin

Meter
over
filtertop

36,839,8

3,5

Ukendt

?

*Målt ved boringens etablering

Figur 7.9.5 Boringer tilknyttet Foerlev Vandværk.
Der er kun indberettet få pejledata fra Foerlev Vandværk /41/, og en del af målingerne ser ud til at være fejlbehæftede. Grundvandsspejlet ser ud til være omkring kote 47 m. Variationer i grundvandsstanden ses af
tidsserien i Figur 7.9.6.

Figur 7.9.6 Tidsserie for grundvandsstand i boring DGU nr. 98.664 /41/.
Foerlev Vandværk anvender dykpumper fra Grundfos. De har en kapacitet på hver 6 m3 i timen. Oppumpningen styres af niveauet i vandværkets rentvandsbeholder (frekvensreguleret udpumpning), og der pumpes
således ikke kontinuerligt.

7.9.3

Geologi og indvindingsforhold

For at belyse geologien omkring Foerlev Vandværks kildeplads, er der udarbejdet et tværsnitsprofil gennem
kildepladsen og det foreliggende indvindingsopland. Tværsnitsprofilet er tegnet i Geoscene3D modellen, som
er opstillet i forbindelse med den hydrostratigrafiske model /22/. På Figur 7.9.7 og bilag 7.9 ses det geologiske
profilsnit.
Foerlev Vandværk indvinder fra to boringer, DGU nr. 98.664 og 98.994. Boring DGU nr. 98.664 er filtersat i
et smeltevandssandsmagasin 36,8 - 39,8 m u.t., mens filtersætningsdybden og lagserien er ukendt for boring
DGU nr. 98.994. Boringerne er sandsynligvis filtersat i samme sandmagasin, se Figur 7.9.7. Lagserien består
øverst at et lerdæklag af varierende tykkelse. Ved indvindingsboringerne er tykkelsen under 5 m, mens den er
til ca. 10 til 20 m tyk mod nord. Under lerdæklaget ses indvindingsmagasinet, som består af kvartært sand.
Sandet ligger i den sydlige del af profilet i direkte hydraulisk kontakt til det underliggende miocæne sand,
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mens det mod nord er adskilt af et tyndt kvartært lerlag. Under bunden af det miocæne sand, der ligger omkring kote + 5 m i syd og i kote + 30 m i nord, er der ingen grundvandsinteresse.
Grundvandsmagasinet vurderes at have en varierende sårbarhed, pga. manglende lerdæklag i dele af indvindingsoplandet, se Figur 7.9.7. De vandkemiske data viser svagt reducerede forhold, hvilket viser at der er en
vis beskyttelse af magasinet, se Figur 7.9.8.

Figur 7.9.7 Geologisk profil gennem Foerlev Vandværks kildeplads. Brune og mørkeblå farver repræsenterer vandstandsende aflejringer, og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. Sorte
pile angiver den overordnede grundvandsstrømning

7.9.4

Vandkvalitet

Der er udtrukket kemiske data fra GEUS’s Jupiterdatabase i november 2012 /41/. Data er gennemgået og de
vigtigste resultater er beskrevet. I Foerlev Vandværks aktive boringer DGU nr. 98.664 og 98.994 er der foretaget hhv. 5 og 4 boringskontroller i perioden 1978 til 2008 og hhv. 3 og 4 pesticidanalyser i perioden 1996 til
2008, jf. Jupiter /41/.
Råvandsanalyserne for de aktive boringer er gennemgået, og vandtyperne og vandkvaliteten i boringerne er
vurderet. Resultaterne er listet i Figur 7.9.8, og de er desuden vist på Figur 7.9.9.
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Potentielle problemparametre
DGU nr.

98.664

98.994

Vandtype

svagt reduceret

svagt reduceret

Uorganiske parametre
mangan 0,25 mg/l (E)
jern 2,0 mg/l (E)
ammonium 0,068 mg/l
(E)
mangan 0,28 mg/l (E)
jern 2,2 mg/l (E)
ammonium 0,048 mg/l
(E)

Sporstoffer

Organiske
mikroforureninger

-

i.p.

-

i.p.

Andet

S/F: Stigende/faldende tendens siden boringens etablering. V: varierende E: stabil (ingen tendens).
i.p.: ikke påvist, i.a. ikke analyseret, -: ingen bemærkninger

Figur 7.9.8 Vandtype og vandkvalitet i Foerlev Vandværks aktive boringer. Værdier i tabellen er seneste
analyse i boringen /41/.
Råvandsanalyserne viser, at Foerlev Vandværk indvinder svagt reduceret vand fra begge boringer, jf. Figur
7.9.8. Der er i begge boringer fund af ammonium, mangan og jern over kvalitetskravet for drikkevand /f/, dog
i koncentrationer der normalt reduceres uproblematisk ved almindelig vandbehandling, hvilket også er tilfældet for Foerlev Vandværk. Indholdet af mangan er dog så højt, at det kan være problematisk, og der ses enkelte overskridelser af mangan i rentvandet.
Der er ikke påvist organisk mikroforurening i boringerne.

98.994
Nitrat <0,5 mg/l
Sulfat 57 mg/l
Klorid 31 mg/l
Arsen 1,8 µg/l

98.664
Nitrat <0,5 mg/l
Sulfat 62 mg/l
Klorid 35 mg/l
Arsen 2,1 µg/l

Figur 7.9.9 Tolket profilsnit for Foerlev Vandværks kildeplads og oplandet hertil. De kemiske værdier er
seneste analyse i boringen. (S): Stigende nitrat eller sulfat.
Der er foretaget 2 udvidede kontroller af rentvandet i perioden 2007 – 2009 og 5 analyser for organisk mikroforurening (klorerede opløsningsmidler, aromatiske kulbrinter og pesticider) i perioden 2003 – 2011.
Rentvandskvaliteten er generelt god fra Foerlev Vandværk. Der er en enkelte, mindre overskridelser af kvalitetskriteriet for hhv. ammonium og mangan /f/, men der er ikke set overskridelser af kvalitetskriteriet siden
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2004 /41/. Herudover ses der gentagende overskridelser af kvalitetskravet for aggressivt kuldioxid i perioden
2001-2008. Dette er bemærkelsesværdigt, da grundvandets indhold af aggressivt kuldioxid ikke er forhøjet.
Der har tidligere været enkeltstående overskridelser af kvalitetskravet for fækale bakterier og kimtal, senest i
2006.

7.9.5

Beregning og udpegning af indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 30.000 m3/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og et grundvandsdannende opland til Foerlev Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er den del af
grundvandsmagasinet indenfor hvilket der strømmer grundvand hen mod boringerne. Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinerne og videre hen til boringerne.
Til bestemmelse af indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) er brugt grundvandsmodellen for Solbjerg-Fillerup /12/. Der er kørt 5 scenarier, som kan ses i Figur 7.9.10. Hovedformålet med
scenarie kørslerne er at belyse placeringen af oplandene samt variationerne i oplandene som funktion af eksterne påvirkninger eller ændringer.
Der er kørt et scenarie med den nuværende indvinding repræsenteret ved indvindingen fra 2011, dette er
Scenarie 1. Dertil er der kørt 2 scenarier med den aktuelle indvinding fra 2011, hvor der er ændret i nettonedbøren, for at belyse om der ses væsentlige ændringer i oplandene, når der ændres på nedbøren (Scenarie 4 og
Scenarie 5).
Der er også kørt et scenarie med den tilladte indvindingsmængde, Scenarie 2. Dette er gjort for at belyse det
areal, der rent administrativt skal udpeges. Dette giver også et indtryk af, hvor stor forskel der er på oplandets
størrelse mellem den aktuelle indvinding og den tilladte indvinding.
Derudover, er der lavet en usikkerhedsanalyse, hvor et antal modelrealisationer er kørt med variationer i de
hydrauliske parametre. Dette, er gjort for at belyse oplandene som funktion af modelparametrene. Det kan for
eksempel være, hvilken betydning det har for oplandene, hvis magasinet er mere eller mindre ledende end det
er fundet i den kalibrerede model.
Resultaterne fra scenariekørslerne og usikkerhedsanalysen er anvendt til at optegne de endelige indvindingsoplande og grundvandsdannede oplande, og de kan ses i Figur 7.9.12 – Figur 7.9.15.
Partikel-

Scenarie

Beskrivelse

Indvindingsmængde

1

Nuværende indvinding

2011 indvinding

2

Tilladelse

3

Ingen grundvandsindvinding

Ingen indvinding

Nej

4

75 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

5

125 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

2011 indvinding

Ja

6.1-6.31

Usikkerhedsanalyse, model fra Sc. 1 benyttes

Tilladelse godkendt af kommuner

banesimulering
Ja
Ja

Figur 7.9.10 Oversigt over de scenarier der er kørt med grundvandsmodellen, Scenarie 3 er ikke anvendt
ved optegning af oplande.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for indvindingsoplandet (IO partikler) ses som punkttema, der viser
startplaceringen i magasinet af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie 2 er temaet tematiseret efter alder defineret som transporttid i magasinet, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge
sig fra startplaceringen til indvindingsboringen.
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Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for grundvandsdannende oplande (GDO partikler) ses som punkttema,
der viser startplaceringen i modellag 1 (terræn) af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie
2 er temaet alderstematiseret, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge sig fra startplaceringen til
indvindingsboringen.
Resultaterne fra usikkerhedsanalysen ses som sandsynligheder på modelcelle niveau, og de beskriver sandsynligheden for, at en celle er en del af indvindingsoplandet eller det grundvansdannende opland.
Beregningerne, samt optegning af oplande følger overordnet retningslinjerne givet i Geovejledning 2 /i/. Mere
specifikke strategier til optegningen af oplandene er udarbejdet i samarbejde med NST Aalborg og Skanderborg, Odder og Aarhus Kommune, og de er som følger;
1.
2.

Der optegnes minimum 100 meter omkring indvindingsboringerne.
Indvindingsoplandet optegnes, så det sikres, at det grundvandsdannende opland er en delmængde af
indvindingsoplandet.
Der lægges vægt på, at de optegnede oplande dækker oplandene for både det aktuelle indvindingsscenarium (Scenarie 1) og oplandene til tilladelsesscenariet (Scenarie 2).
Hvor der er en veldefineret alderszonering i partikeldata, optegnes der kun indvindingsopland/grundvandsdannende opland for områder hvor alderen er under 200-300 år.
Det sikres, at indvindingsboringerne inkluderes i det grundvandsdannende opland, hvor det er relevant.
Ved optegning af indvindingsoplande lægges der vægt på at optegne sikre oplande med lav alder,
under 200 år.

3.
4.
5.
6.

På Foerlev Vandværk indvindes der fra Kvartært sand (Sand 2). Figur 7.9.11 viser boringer, der er anvendt i
beregningen, samt den aktuelle indvinding og tilladelsen anvendt i scenarie beregningerne. Indvindingsmængden er ligeligt fordelt på boringerne.
Anlægs
ID

Anlæg

Kommune

80201

Foerlev
Vandværk

Skanderborg

DGU nr.
98. 664

98. 994

Tilladelse
(m3/år)

Indv. 2011
(m3/år)

30.000

21.138

Figur 7.9.11 Aktive boringer tilknyttet Foerlev Vandværk samt, middelindvindingen for perioden 2000-2011
og tilladelsesmængden.
I Figur 7.9.12 – Figur 7.9.15 ses resultaterne af scenarie kørslerne for Foerlev Vandværk samt den resulterende optegning af indvindingsoplandet (pink) samt grundvandsdannende opland (lilla), som for Foerlev Vandværk er identiske. I de følgende afsnit gives en kort beskrivelse af scenarie resultaterne og baggrunden for den
resulterende udpegning.
Figur 7.9.12 viser startplaceringen af partiklerne i magasinet for Scenarie 1, 4 og 5, og sandsynlighederne for
indvindingsoplandet for Scenarie 1. Det ses, at partiklerne ligger koncentreret i et bånd mod nordnordøst fra
begge boringer. Der er et sammenhængende område med høje sandsynligheder (> 80 %), som stemmer godt
overens med partiklerne. Indvindingsoplandet er optegnet, så størstedelen af partiklerne samt de høje sandsynligheder er inkluderet i oplandet.
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Figur 7.9.12 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede
firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser start placering af partikler fra
indvindingsmagasinet fra Scenarie 1, 4 og 5.
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I Figur 7.9.13 ses startplaceringen af partiklerne til indvindingsoplandet for Scenarie 2, og partiklerne er tematiseret efter partiklernes transporttid fra startpunkt, til de bliver fanget ved indvindingsboringerne. Af
aldersfordelingen ses det, at størstedelen af vandet i magasinet opholder sig i magasinet i mindre end 100 år.

Figur 7.9.13 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Cirkler
viser partiklernes startplacering fra Scenarie 2. Farven på cirklen viser partiklernes alder i magasinet.
Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1.
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I Figur 7.9.14 ses partikelstartpunkterne til grundvandsdannende oplande beregnet i Scenarie 1, 4 og 5, hvor
partikler er placeret i modellag 1. Det optegnede grundvandsdannende opland er optegnet, så det er lig med
indvindingsoplandet, da der både ud fra partikler og sandsynligheder ses, at der sker grundvandsdannelse i
hele indvindingsoplandet.

Figur 7.9.14 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede
firkanter viser usikkerheden på GDO for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 til
beskrivelse af GDO i Scenarie 1, 4 og 5.
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Figur 7.9.15 viser startplaceringen af partikler til det grundvandsdannede opland fra Scenarie 2, tematiseret
efter partiklens transporttid i magasinet. Desuden er vist partikelbaner fra Scenarie 2. Aldersfordelingen af
partiklerne indikerer, at vandet, der indvindes ved Foerlev Vandværk, er af meget varierende alder. Grundvandet, der dannes yderst i oplandet samt lige omkring boringen, har en hurtig vej til magasinet, og det er
derfor mindre end 100-200 år gammelt, mens vandet, der dannes i den resterende del af oplandet, primært
forventes at tage mere end 200 år for at nå indvindingsboringen.

Figur 7.9.15 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede
firkanter viser usikkerheden på GDO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 for Scenarie 2, tematiseret efter partiklernes transporttid i magasinet. Grå streger viser partikelbaner for Scenarie 2.
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7.9.6

Sårbarhedsudpegning

Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der lavet
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat /40/. Ud fra sårbarhedszoneringen er der i områder
med grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en udpegning af Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) således, at der udpeges Nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at
have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. Sårbarhedszoneringen er vist på Figur 7.9.16 sammen med
Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og Indsatsområder (IO).
Størstedelen af indvindingsoplandet til Foerlev Vandværk er udpeget med nogen sårbarhed, NFI og IO. Dette
er begrundet i tykkelsen af lerdæklagene og de svagt reducerede vandtyper. For en beskrivelse af de geologiske, hydrologiske og kemiske betragtninger omkring sårbarheden henvises til de ovenstående afsnit.

Figur 7.9.16 Sårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder indenfor indvindingsoplandet til
Foerlev Vandværk /40/.

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup, Del 2

133

7.9.7

Arealanvendelse og punktkilder

Foerlev Vandværks kildeplads og selve vandværksbygningen ligger på samme grund i den vestlige del af Foerlev by. Mod nord, vest og syd er der dyrkede marker, mens der mod øst er bebyggelse, Foerlev By.
Indvindingsoplandet til Foerlev Vandværk strækker sig ud under dyrket mark. Inden for oplandet ligger desuden Foerlev og Hårby, samt et mindre skovområde. Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning inden
for indvindingsoplandet varierer mellem < 25 mg/l til 100 mg/l /36/. De største arealer har en potentiel nitratudvaskning på 50-75 mg/l.

Figur 7.9.17 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok
niveau /36/.
Der findes indenfor indvindingsoplandet til Foerlev Vandværk et antal potentielt forurenede (V1) og forurenede (V2) ejendomme, se Figur 7.9.17 og Figur 7.9.18.

Kortlægningsnr

Kortlægningsniveau

Navn

715-00024

V1

Autoværksted

745-00231

V1 og V2

Autoværksted,
benzinsalg og
lakeringsanlæg

746-00008

V2

Villaolietank

Trussel (stoffer)
Olieprodukter,
metaller og tjærestoffer
Olieprodukter,
metaller, tjærestoffer og chlorerede
opløsningsmidler
Olieprodukter

Jord/Poreluft

Grundvand

x

x

x

x

-

-

Figur 7.9.18 Trusler i form af V1- og V2- kortlagte grunde i nærheden af vandværket
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7.9.8

Fremtidsplaner

Foerlev Vandværk har renoveret vandværksbygningen i 2013. Der foreligger ingen konkrete planer om renoveringer eller ændringer i de kommende år.
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7.10

Fredensborgværket

Fredensborgværket er beliggende i Skanderborg Kommune og er en del af Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Forsyningens driftschef er interviewet telefonisk d. 15. august 2013.
Fredensborgværket er etableret i midten af 1960’erne. Fredensborgværket har etableret ledningsforbindelse
til en af Dyrehaveværkets forsyningszoner. De to værker kan dermed supplere hinanden, men ikke fuldstændigt dække forsyningsbehovet i forbindelse med et evt. nedbrud af naboværket.
Fredensborgværkets kildeplads er beliggende i selve Skanderborg By. Indvindingsboringerne er fordelt i
grønne områder i forbindelse med sportsplads, skole og institution. Boringsafslutningerne er alle tørbrønde i
beton. Placeringen af vandværket og boringer ses af Figur 7.10.1.

Figur 7.10.1 Boringernes placering ved Fredensborgværket. Vandværk og aktive boringer er placeret på
baggrund af koordinater i Jupiter/41/.
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7.10.1

Indvinding

Fredensborgværkets nuværende indvindingstilladelse er på 900.000 m3/år, se Figur 7.10.2. Tilladelsen blev
oprindeligt udstedt d. 13. september 1969, og den er senere blevet administrativt forlænget til ét år efter
vandhandleplanernes vedtagelse.

m3/år
1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

0

Indvinding

Tilladelse

Figur 7.10.2 Tilladt indvindingsmængde og aktuel indvinding på Fredensborgværket /41/. Graferne viser
den periode, hvor der er indvindingsdata fra.

År
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Indvindingsmængde (m3)
698.648
678.346
655.244
639.863
589.619
605.115
660.870
626.305
643.141
583.563

År
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Indvindingsmængde (m3)
610.567
549.152
527.887
596.492
669.606
695.734
708.539
701.870
663.303
613.291

Figur 7.10.3 Indvindingsmængder for Fredensborgværket /41/.
Indvindingen kulminerede i 1988 med 775.097 m³/år. Denne værdi er ikke vist i Figur 7.10.3. Der arbejdes
med planer om, at Fredensborgværket i fremtiden skal spille en mere dominerende rolle i forsyningen af
Skanderborg By. Derfor forventes der en stigning i indvindingen i de kommende år.
I vandforsyningsplanen er vandværkets evne-faktor udregnet som tilstrækkelig, idet evne-faktoren ligger 50
% over det ønskede niveau /o/.
På Fredensborgværket består vandbehandlingen i en iltningstrappe efterfulgt af tre åbne filtre. Den totale
filterkapacitet er 180 m3/t. Skyllevandet ledes til et bundfældningsbassin og herefter til Skanderborg Sø.
Vandværket har en rentvandsbeholder på 700 m3 og en højdebeholder på 1400 m3.
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7.10.2

Fredensborgværkets boringer

Fredensborgværket råder over 5 aktive indvindingsboringer. Der findes derudover 3 sløjfede tidligere indvindingsboringer og 5 pejleboringer, se Figur 7.10.5.

Figur 7.10.4 Fredensborgværkets indvindingsopland vist med vandværksboringer. Andre vandværker i
området fremgå også af figuren.
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DGU
nr.

Status
aktiv/sløjfet/pejle

98.633

Etableringsår

Filterinterval
m.u.t.

Lertykkelse
Meter
over
magasin

Meter
over
filtertop

Ydelse*

Sænkning*

(m3/t)

(m)

Pejleboring

1975

Ukendt

Ukendt

Ukendt

Ukendt

Ukendt

98.641

Pejleboring

1965

Ukendt

29

Ukendt

Ukendt

Ukendt

98.642

Pejleboring

Ukendt

Ukendt

20

Ukendt

Ukendt

Ukendt

98.715

Pejleboring

1978

32-41

16

16

48

6,5

98.842

Pejleboring

Ukendt

Ukendt

Ukendt

Ukendt

Ukendt

Ukendt

98.512

Sløjfet

1968

Ukendt

28,5

28,5

37

7,4

98.637

Sløjfet

1975

Ukendt

0

0

Ukendt

Ukendt

98.643

Sløjfet

1973

42-57

40

40

Ukendt

Ukendt

98.513

Aktiv

1968

51-73,5

18

18

90

10,6

98.515

Aktiv

1970

58,5-102

23,5

30

Ukendt

Ukendt

98.638

Aktiv

1973

34,546,5

Ukendt

Ukendt

Ukendt

Ukendt

98.779

Aktiv

1984

51-75

16

16

90

0

98.1059

Aktiv

1995

43-53

15

15

40

7

Magasinforhold
(sand/fritspændt)

Sand/miks
af spændt og
frie forhold
Sand/miks
af spændt og
frie forhold
Sand/miks
af spændt og
frie forhold
Sand/miks
af spændt og
frie forhold
Sand/miks
af spændt og
frie forhold

*Målt ved boringens etablering

Figur 7.10.5 Boringer tilknyttet Fredensborgværket.
For Fredensborgværket er der indberettet pejlinger siden før 1970 /41/. Pejlingerne er indberettet med meget
varierende tidsinterval, og der er flere fejlbehæftede data. Overordnet ser det ud til at rovandspejlet står omkring kote 33 m, og at der er en sænkning på op til 20 m ved drift. Variationer i grundvandsstanden ses af
Figur 7.10.6.
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Figur 7.10.6 Tidsserie for grundvandsstand i 3 af Fredensborgværkets aktive indvindingsboringer /41/.

Fredensborgværkets indvindingsboringer er monteret med dykpumper fra Grundfos. Dykpumperne varierer i
kapacitet fra 25 m3/t til 90 m3/t. Indvindingsfordelingen mellem boringerne er omtrentlig 1/3 til hver af boringerne DGU nr. 98.638 og 98.1059. Den resterende 1/3 fordeles på de øvrige boringer, dog med den laveste
indvinding i boring DGU nr. 98.779. Oppumpningen styres af niveauet i vandværkets rentvandsbeholder, og
der pumpes således ikke kontinuerligt.

7.10.3

Geologi og indvindingsforhold

For at belyse geologien omkring Fredensborgværkets kildeplads, er der udarbejdet et tværsnitsprofil gennem
kildepladsen og det foreliggende indvindingsopland. Tværsnitsprofilet er tegnet i Geoscene3D modellen, som
er opstillet i forbindelse med den hydrostratigrafiske model /22/. På Figur 7.10.7 og bilag 7.10 ses det geologiske profilsnit.
Fredensborgværket indvinder fra fem boringer, DGU nr. 98.513, 98.515, 98.628, 98.779 og 98.1059, der er
filtersat i samme sandmagasin 34 - 102 m u.t. Øverst i lagserien ligger et 10 til 35 m tykt lerdæklag. Dæklaget
indeholder flere steder mindre lokale sandlag af 5 til 10 m tykkelse. Herunder følger centralt det kvartære
magasin, hvorfra indvindingen sker. Indvindingsmagasinet er beliggende i en begravet dal, som tydeligt ses
på den midterste del af profilet. Langs dalflankerne ses indvindingsmagasinet at ligge i direkte hydraulisk
kontakt til det miocæne sand, se Figur 7.10.7. Bunden af grundvandsinteressen ligger langs bunden af indvindingsmagasinet i den begravede dal og langs bunden af det miocæne sand på de omkringliggende plateauer.
Grundvandsmagasinet vurderes overordnet at have en varierende sårbarhed grundet den vekslende dæklagstykkelse, som findes indenfor indvindingsoplandets udbredelse. Dæklagstykkelsen er for hovedparten af
indvindingsoplandet over 15 m, men der ses mindre områder, hvor dæklagstykkelsen er under 10 m f.eks.
omkring boring DGU nr. 98.149. I områder, med tykt dæklag ydes der således en overvejende god beskyttelse
mod forurening af nitrat og miljøfremmede stoffer. De vandkemiske data viser ligeledes svagt reducerede
forhold, hvilket viser at magasinet er beskyttet, se Figur 7.10.9. Der er dog tidligere påvist olie i boring DGU
nr. 98.638, hvilket indikerer at magasinet lokalt kan være sårbart.

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup, Del 2

141

Figur 7.10.7 Geologisk profil gennem Fredensborgværkets kildeplads. Brune og mørkeblå farver repræsenterer vandstandsende aflejringer, og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. Sorte
pile angiver de overordnede grundvandsstrømninger. Se i øvrigt bilag 7.10.

7.10.4

Vandkvalitet

Der er udtrukket kemiske data fra GEUS’s Jupiterdatabase i november 2012 /41/. Data er gennemgået og de
vigtigste resultater er beskrevet. I Fredensborgværkets fem aktive boringer er der foretaget boringskontrol,
pesticidanalyser samt analyser af aromatiske kulbrinter, jf. Figur 7.10.8.
DGU nr.

Boringskontrol

Pesticider

Aromatiske kulbrinter

98.513

7 (1967-2012)

5 (1999-2012)

1 (2000)

98.515

6 (1989-2012)

5 (1999-2012)

1 (2000)

98.638

6 (1989-2012)

5 (1999-2012)

1 (2000)
Olie: 8 (1991-1999)

98.779

6 (1989-2012)

5 (1999-2012)

1 (2000)

98.1059

4 (1995-2012)

3 (2004-2012)

-

Figur 7.10.8 Antal analyser udtaget for hvert filter, jf. Jupiter /41/. Tidsperioden angivet i ().
Råvandsanalyserne for de aktive boringer er gennemgået og vandtyper og vandkvaliteten i boringer er vurderet. Resultaterne er listet i Figur 7.10.9, og de er desuden vist på Figur 7.10.10.
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Potentielle problemparametre
DGU nr.

Vandtype

Uorganiske parametre

Sporstoffer

Organiske
mikroforureninger

Andet

mangan 0,27 mg/l (E)
Arsen 6,3 µg/l
jern 2,45 mg/l (E)
i.p.
(E)
ammonium 0,22 mg/l (E)
mangan 0,23 mg/l (E)
Arsen 9,8 µg/l
98.515
svagt reduceret
jern 2,02 mg/l (E)
i.p.
(E)
ammonium 0,29 mg/l (E)
mangan 0,32 mg/l (E)
Arsen 2,8 µg/l
Tidligere påvist olie
98.638
svagt reduceret
jern 2,23 mg/l (E)
(E)
10 µg/l.
ammonium 0,12 mg/l (E)
mangan 0,21 mg/l (E)
Arsen 2,1 µg/l
98.779
svagt reduceret
jern 1,84 mg/l (E)
i.p.
(E)
ammonium 0,17 mg/l (E)
mangan 0,30 mg/l (E)
Arsen 2,4 µg/l
98.1059
svagt reduceret
jern 2,23 mg/l (E)
i.p.
(E)
ammonium 0,13 mg/l (E)
S/F: Stigende/faldende tendens siden boringens etablering. V: varierende E: stabil (ingen tendens).
98.513

svagt reduceret

i.p.: ikke påvist, i.a. ikke analyseret, -: ingen bemærkninger

Figur 7.10.9 Vandtype og vandkvalitet i Fredensborgværkets aktive boringer. Værdier i tabellen er seneste
analyse i boringen.
Råvandsanalyserne viser, at Fredensborgværket indvinder svagt reduceret vand fra alle fem boringer, jf. Figur
7.10.9. Der er i alle fem boringer fund af ammonium, mangan og jern over kvalitetskravet for drikkevand /f/,
dog i koncentrationer der normalt reduceres uproblematisk ved almindelige vandbehandling, hvilket også er
tilfældet for Fredensborgværket.
Bortset fra et tidligere fund af olie i boring DGU nr. 98.638 er der ikke påvist organisk mikroforurening i
råvandet fra de fem aktive boringer.

Figur 7.10.10 Tolket profilsnit for Fredensborgværkets kildeplads og oplandet hertil. De kemiske værdier er
seneste analyse i boringen /41/. (S): Stigende nitrat eller sulfat.
Der er fortaget 4 udvidede kontroller af rentvandet i perioden 2009 – 2012, 17 pesticidanalyser i perioden
1998 – 2013, samt 16 analyser af aromatiske kulbrinter og klorerede opløsningsmidler i perioden 2002 –
2013 /41/.
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Rentvandskvaliteten er generelt god fra Fredensborgværket. Der er påvist en enkelt, mindre overskridelse af
kvalitetskriteriet for hhv. ammonium (2005) og nitrit (2007) /f/.
Der har tidligere været enkeltstående overskridelser af kvalitetskravet for coliforme bakterier og kimtal, men
der er ikke set overskridelser siden 2004.

7.10.5

Beregning og udpegning af indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 900.000 m3/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og et grundvandsdannende opland til Fredensborgværkets boringer. Indvindingsoplandet er den del af
grundvandsmagasinet indenfor hvilket der strømmer grundvand hen mod boringerne. Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinerne og videre hen til boringerne.
Til bestemmelse af indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) er brugt grundvandsmodellen for Solbjerg-Fillerup /12/. Der er kørt 5 scenarier, som kan ses i Figur 7.10.11. Hovedformålet med
scenarie kørslerne er at belyse placeringen af oplandene samt variationerne i oplandene som funktion af eksterne påvirkninger eller ændringer.
Der er kørt et scenarie med den nuværende indvinding repræsenteret ved indvindingen fra 2011, dette er
Scenarie 1. Dertil er der kørt 2 scenarier med den aktuelle indvinding fra 2011, hvor der er ændret i nettonedbøren, for at belyse om der ses væsentlige ændringer i oplandene, når der ændres på nedbøren (Scenarie 4 og
Scenarie 5).
Der er også kørt et scenarie med den tilladte indvindingsmængde, Scenarie 2. Dette er gjort for at belyse det
areal, der rent administrativt skal udpeges. Dette giver også et indtryk af, hvor stor forskel der er på oplandets
størrelse mellem den aktuelle indvinding og den tilladte indvinding.
Derudover, er der lavet en usikkerhedsanalyse, hvor et antal modelrealisationer er kørt med variationer i de
hydrauliske parametre. Dette, er gjort for at belyse oplandene som funktion af modelparametrene. Det kan for
eksempel være, hvilken betydning det har for oplandene, hvis magasinet er mere eller mindre ledende end det
er fundet i den kalibrerede model.
Resultaterne fra scenariekørslerne og usikkerhedsanalysen er anvendt til at optegne de endelige indvindingsoplande og grundvandsdannede oplande, og de kan ses i Figur 7.10.13 – Figur 7.10.16.
Partikel-

Scenarie

Beskrivelse

Indvindingsmængde

1

Nuværende indvinding

2011 indvinding

2

Tilladelse

3

Ingen grundvandsindvinding

Ingen indvinding

Nej

4

75 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

5

125 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

2011 indvinding

Ja

6.1-6.31

Usikkerhedsanalyse, model fra Sc. 1 benyttes

Tilladelse godkendt af kommuner

banesimulering
Ja
Ja

Figur 7.10.11 Oversigt over de scenarier der er kørt med grundvandsmodellen, Scenarie 3 er ikke anvendt
ved optegning af oplande.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for indvindingsoplandet (IO partikler) ses som punkttema, der viser
startplaceringen i magasinet af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie 2 er temaet temati-
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seret efter alder defineret som transporttid i magasinet, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge
sig fra startplaceringen til indvindingsboringen.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for grundvandsdannende oplande (GDO partikler) ses som punkttema,
der viser startplaceringen i modellag 1 (terræn) af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie
2 er temaet alderstematiseret, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge sig fra startplaceringen til
indvindingsboringen.
Resultaterne fra usikkerhedsanalysen ses som sandsynligheder på modelcelle niveau, og de beskriver sandsynligheden for, at en celle er en del af indvindingsoplandet eller det grundvansdannende opland.
Beregningerne, samt optegning af oplande følger overordnet retningslinjerne givet i Geovejledning 2 /i/. Mere
specifikke strategier til optegningen af oplandene er udarbejdet i samarbejde med NST Aalborg og Skanderborg, Odder og Aarhus Kommune, og de er som følger;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Der optegnes minimum 100 meter omkring indvindingsboringerne.
Indvindingsoplandet optegnes, så det sikres, at det grundvandsdannende opland er en delmængde af
indvindingsoplandet.
Der lægges vægt på, at de optegnede oplande dækker oplandene for både det aktuelle indvindingsscenarium (Scenarie 1) og oplandene til tilladelsesscenariet (Scenarie 2).
Hvor der er en veldefineret alderszonering i partikeldata, optegnes der kun indvindingsopland/grundvandsdannende opland for områder hvor alderen er under 200-300 år.
Det sikres, at indvindingsboringerne inkluderes i det grundvandsdannende opland, hvor det er relevant.
Ved optegning af indvindingsoplande lægges der vægt på at optegne sikre oplande med lav alder,
under 200 år.

På Fredensborgværket indvindes der fra 2 magasiner med Kvartært sand /22/. Figur 7.10.12 viser boringer,
der er anvendt i beregningen, samt den aktuelle indvinding og tilladelsen anvendt i scenarie beregningerne. I
beregningerne er indvindingen fordelt på de aktive boringer som beskrevet i Figur 7.10.12 efter oplysninger
fra Skanderborg Kommune. Fredensborgværket er blandt de største tre indvindere i Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområdet, og oplandene dækker derfor også et stort område.
KommuTilladelse Indv. 2011
DGU nr.
ne
(m3/år)
(m3/år)
FredensborgSkander98.
98.
98.
98.
98.
80194
900.000
663.303
værket
borg
513
515
638
779
1059
Indvindingen fordeles med 11 % til 98.513, 16 % til 98.515, 33 % til 98.638, 8 % til 98.779 og 32 % til 98.1059.
Sce. 1 Aktuel indvinding 2011, deles jvf. ovenstående procentsatser.
Sce. 2 Tilladelse: Tilladelsen deles jvf. ovenstående procentsatser.
Anlægs
ID

Anlæg

Figur 7.10.12 Aktive boringer tilknyttet Fredensborgværket samt, middelindvindingen for perioden 20002011 og tilladelsesmængden.
I Figur 7.10.13 – Figur 7.10.16 ses resultaterne af scenarie kørslerne for Fredensborgværket samt den resulterende optegning af indvindingsoplandet (pink) samt de grundvandsdannende oplande (lilla). I de følgende
afsnit gives en kort beskrivelse af scenarie resultaterne og baggrunden for den resulterende udpegning.
Figur 7.10.13 viser startplaceringen af partiklerne i magasinet for Scenarie 1, 4 og 5, og sandsynlighederne for
indvindingsoplandet for Scenarie 1. Det ses, at partiklerne ligger koncentreret i et stort område omkring boringerne samt i en bred fane øst for værkets boringer ud til boringerne tilhørende Gramværket, Fruering
vandværk og de nordlige boringer ved Virring Vandværk. Desuden ses en fane med høje usikkerheder fra
Scenarie 1, der strækker sig mod nord parrallet med indvindingsoplandet for Messing By Vandværk. Det optegnede indvindingsopland omkredser den primære del af partiklerne samt celler med høje sandsynligheder
(> 80 %).
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Adslev Vandværk
Gl. Hørning Vandværk

Messing By Vandværk

Stillingværket

Foerlev Vandværk

Gram Vandværk
Vitved Vandværk
Fredensborg Vandværk

Fruering Vandværk

Virring Vandværk

Figur 7.10.13 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser start placering af partikler fra
indvindingsmagasinet fra Scenarie 1, 4 og 5.
I Figur 7.10.14 ses startplaceringen af partiklerne til indvindingsoplandet for Scenarie 2, og partiklerne er
tematiseret efter partiklernes transporttid fra startpunkt, til de bliver fanget ved indvindingsboringerne. Af
aldersfordelingen ses det, at størstedelen af vandet i magasinet opholder sig i magasinet i mindre end 200 år.
Der ses dog partikler med højere alder (200-500 år) i den østlige del af området. Indvindingsoplandet er
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optegnet så det dækker størstedelen af sandsynligheder over 80 % samt flertallet af partikler fra Scenarie 2
med en opholdstid i magasinet på mindre end 200 år. Området mod øst er ikke inkluderet, da opholdstiden
generelt er høj (>200 år), og det aflange område mod nord er ikke inkluderet, da denne del vurderes relativt
usikker i forhold til det resterende opland, og fordi vandet generelt er over 200 år (se Figur 7.10.16).
.

Figur 7.10.14 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Cirkler
viser partiklernes startplacering fra Scenarie 2. Farven på cirklen viser partiklernes alder i magasinet.
Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1.
I Figur 7.10.15 ses partikelstartpunkterne til grundvandsdannende oplande beregnet i Scenarie 1, 4 og 5, hvor
partikler er placeret i modellag 1. Heraf ses det, at der er flere områder indenfor indvindingsoplandet med høj
densitet af GDO partikler. Sandsynlighederne understøtter, at det kun er i områderne med en høj partikeldensitet, at der kan forventes at ske grundvandsdannelse. Der er optegnet 3 grundvandsdannende oplande til
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Fredensborgværket: Et i området ved boringerne, hvor der ses høj partikel densitet og høje sandsynligheder,
samt i to områder henholdsvis øst og vest for boringerne.

Figur 7.10.15 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 til beskrivelse af GDO i Scenarie 1, 4 og 5.
Figur 7.10.16 viser startplaceringen af partikler til det grundvandsdannede opland fra Scenarie 2, tematiseret
efter partiklens transporttid i magasinet. Desuden er vist partikelbaner fra Scenarie 2. Aldersfordelingen af
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partiklerne indikerer, at vandet, der indvindes ved Fredensborgværket, generelt er mindre end 200 år gammelt, men der ses en stor aldersfordeling af partiklerne med partikler op til min. 500 år. De høje sandsynligheder er sammenfaldende med områder med de yngste partikler 0-200 år, og det er disse, der danner baggrund for udpegningen af de 3 grundvandsdannende oplande.

Figur 7.10.16 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 for Scenarie 2, tematiseret efter partiklernes transporttid i magasinet. Grå streger viser
partikelbaner for Scenarie 2.
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7.10.6

Sårbarhedsudpegning

Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der lavet
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat /40/. Ud fra sårbarhedszoneringen er der i områder
med grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en udpegning af Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) således, at der udpeges Nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at
have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. Sårbarhedszoneringen er vist på Figur 7.10.17 sammen med
Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og Indsatsområder (IO).
Størstedelen af indvindingsoplandet til Fredensborgværket er udpeget med lille sårbarhed grundet de tykke
lerdæklag. I området nærmest boringerne er der udpeget nogen og stor sårbarhed, og derfor også NFI og IO.
For en nærmere beskrivelse af de geologiske, hydrologiske og kemiske betragtninger omkring sårbarheden
henvises til de ovenstående afsnit.

Figur 7.10.17 Sårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder ved Fredensborgværket.
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7.10.7

Arealanvendelse og punktkilder

Fredensborgværkets kildeplads er beliggende i selve Skanderborg By. Indvindingsboringerne er fordelt i
grønne områder i forbindelse med sportsplads, skole og institution. Halvdelen af indvindingsoplandet findes
derfor under byen.
I den resterende del er der dyrket mark. Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning varierer mellem <
25 mg/l til > 100 mg/l /36/. De største områder har en udvaskning under 50 mg/l.

Figur 7.10.18 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok niveau /36/.
Der findes indenfor indvindingsoplandet til Fredensborgværket en del potentielt forurenede og forurenede
grunde. Disse er vist på Figur 7.10.18, og opsummeret i Figur 7.10.19.
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Kortlægningsnr

Kortlægningsniveau

Navn

745-00060

V1

Kraft- og varmeværk
Autoværksted

Trussel (stoffer)

Jord/Poreluft

Grundvand

Olieprodukter og kviksølv

x

X

x

X

x

X

x

X

x

X

x

X

Olieprodukter

x

X

Olieprodukter, tungmetaller og tjærestoffer
Olieprodukter, tungmetaller og opløsningsmidler
Olieprodukter, tungmetaller og tjærestoffer
Olieprodukter, tungmetaller, tjærestoffer og opløsningsmidler
Olieprodukter, tungmetaller, tjærestoffer og opløsningsmidler

745-00111

V1

745-00093

V1

Maskinværksted

745-00182

V1

Autoværksted m.
tankanlæg

745-00075

V1

Autoværksted m.
lakeringsanlæg

745-00081

V1

Autoværksted m.
lakeringsanlæg

745-00132

V1

Garageanlæg

745-00180

V1

Garageanlæg

Olieprodukter

x

X

Olieprodukter og tjærestoffer

x

X

Olieprodukter

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Olieprodukter

x

x

745-00297

V1

Asfalt-depot

745-00263

V1

Garageanlæg

Olieprodukter, tungmetaller og opløsningsmidler
Olieprodukter, tungmetaller, tjærestoffer og opløsningsmidler
Olieprodukter, tungmetaller, tjærestoffer og opløsningsmidler
Olieprodukter, tungmetaller og tjærestoffer

745-00253

V1

Maskinfabrik

745-00366

V1

Autoværksted m.
lakeringsanlæg

745-00203

V1

Autoværksted m.
lakeringsanlæg

745-00125

V1

Autoværksted

745-00144

V1

Betonfabrik

745-00191

V1

Tankanlæg

Olieprodukter

x

x

745-00039

V1

Servicestation og
autoværksted

Olieprodukter, tjærestoffer
og tungmetaller

x

x

745-00268

V1

Snedkerværksted

Olieprodukter

x

x

745-00163

V1

Smedeværksted

Olieprodukter, tjærestoffer
og tungmetaller

x

745-00141

V1

Garageanlæg

Olieprodukter

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

745-00071

V1

Autoværksted

745-00165

V1

Autoværksted

745-00329

V1

Maskinfabrik

745-00065

V1

Garageanlæg

745-00119

V1

Maskinfabrik

745-00099

V1

Autoværksted med
lakering

745-00150

V1

Falckstation

745-00037

V1

Servicestation

745-00112

V1

Maskinfabrik

745-00120

V1

Maskinfabrik

745-00113

V1 og V2

Maskinfabrik

745-00015

V2

Jernstøberi

745-00070

V2

Jorddepot

745-00031

V2

Renseri
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Olieprodukter, tungmetaller og tjærestoffer
Olieprodukter, tungmetaller og tjærestoffer
Olieprodukter, tungmetaller og opløsningsmidler
Olieprodukter
Olieprodukter, tungmetaller og opløsningsmidler
Olieprodukter, tungmetaller, tjærestoffer og opløsningsmidler
Olieprodukter, tjærestoffer
og tungmetaller
Olieprodukter
Tungmetaller, tjærestoffer,
chlorerede opløsningsmidler og olieprodukter
Tungmetaller, tjærestoffer
og olieprodukter
Olieprodukter
Tjærestoffer og tungmetaller
Tjærestoffer og tungmetaller
Chlorerede opløsnings-

x
x
x

(x)

midler
745-00042

V2

Servicestation

Olieprodukter
Olieprodukter, tjærestoffer
og tungmetaller
Olieprodukter, tjærestoffer
og tungmetaller
Olieprodukter og tungmetaller
Chlorerede opløsningsmidler
Olieprodukter, tungmetaller og tjærestoffer

x

745-00024

V2

Industrilakering

745-00197

V2

Produkthandel

745-00028

V2

Autoværksted

745-00033

V2

Renseri

745-00069

V2

Slaggeudlægning

745-00020

V2

Servicestation

Olieprodukter

x

Maskinfabrik

Tungmetaller og olieprodukter

x

745-00292

V2

x
x
x
x

Figur 7.10.19 Trusler i form af V1- og V2- kortlagte grunde i nærheden af Fredensborgværket

7.10.8

Fremtidsplaner

Skanderborg Forsyning arbejder i øjeblikket med planer om omfattende renovering og eventuel udvidelse af
Fredensborgværket, således at Fredensborgværket kan tage over, hvis Dyrehaveværket udfases.
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7.11

Fruering Vandværk

Fruering Vandværk er beliggende i Skanderborg Kommune i selve Fruering By. Vandværkets formand er
interviewet telefonisk den 27. maj 2013.
Vandværkets kildeplads og selve vandværksbygningen ligger på to forskellige grunde i Fruering by. Begge
grunde ejes af vandværket. Kildepladsen er beliggende i udkanten af Fruering by. Kildepladsen er et græsareal
omkranset af levende hegn. Mod nord findes landevejen, Vestermøllevej, og mod vest findes en boligejendom.
Syd og øst for kildepladsen findes en landbrugsejendom. Placeringen af vandværket og boringer ses af Figur
7.11.1.
Vandværket stammer tilbage fra 1914 og har således snart 100 års jubilæum. Den nuværende vandværksbygning er opført i ca. 1943.
Boringsafslutningerne er tørbrønde af betonringe. Der er én gang efter en periode med kraftig nedbør blevet
konstateret vand i en af tørbrøndene. Herefter blev der nedgravet dræn omkring brøndene, der herefter holdes fint tørre.
Fruering Vandværk har ikke etableret en nødforbindelse til andre vandværker, og der er ikke planlagt forbindelse til andre vandværker. Vandværket forsyner forbrugere i Fruering og nærmeste omegn, heraf både almindelige husstande og landbrugsejendomme.
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Figur 7.11.1 Boringernes placering ved Fruering Vandværk. Vandværksboringer er placeret på baggrund af
koordinater i Jupiter/41/.

7.11.1

Indvinding

Fruering Vandværks nuværende indvindingstilladelse er på 27.000 m3/år, se Figur 7.11.2 og Figur 7.11.3.
Indvindingstilladelsen er udstedt i 1968 og er administrativt forlænget til ét år efter vandhandleplanernes
vedtagelse. Vandværket indsendte i januar 2013 ansøgning om en reduceret vandmængde i forhold til den
tidligere tilladelse, nemlig 25.000 m3 årligt.
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Tilladelse

Figur 7.11.2 Tilladt indvindingsmængde og aktuel indvinding på Fruering Vandværk /41/. Graferne viser
den periode, hvor der er indvindingsdata fra.

År
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Indvindingsmængde (m3)
29.704
31.912
25.281
21.252
21.046
22.857
19.780
19.357
18.549
20.510

År
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Indvindingsmængde (m3)
19.357
20.402
19.223
19.283
17.367
15.507
17.807
20.008
18.143
17.842

Figur 7.11.3 Indvindingsmængder for Fruering Vandværk /41/.
Indvindingen til Fruering Vandværk kulminerede i 1994 med 31.912 m³/år. Denne mængde er ikke vist i
Figur 7.11.3. Siden midten af 1990’erne er der sket et markant fald i vandforbruget, hvilket formodentlig skyldes montering af private vandmålere. Vandforbruget har i de seneste år ligget på et niveau omkring 20.000
m3 årligt. Èn svineproducent står alene for ca. 1/3 af vandværkets forbrug.
Vandværket har i sin ansøgning fra 2013 om fornyelse ansøgt om en reduceret vandmængde på 25.000 m3
årligt.
I vandforsyningsplanen er vandværkets evne-faktor udregnet over det niveau, der ønskes for at sikre, at forsyningen kan følge med det forventede fremtidige vandbehov /o/.
Vandværkets vandbehandlingssystem er et lukket system bestående af to trykfiltre på hver ca. 1 m3. Filtrene
er serieforbundne, idet man pga. indhold af aggressiv kuldioxid i råvandet ønsker en forlænget opholdstid i
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filtrene. Skyllevandet fra filtrene udledes til kloaksystemet. Vandværket kan levere maks. 11 m3/timen og har
en rentvandsbeholder på 12 m3.
Der blev ca. 2011 gennemført en renovering af vandværkets ledningsnet. Renoveringen omfattede bl.a. en
opdeling af ledningsnettet i to forsyningsområder. I tilfælde af problemer bliver det lettere at lokalisere og
udbedre disse uden at lukke ned for hele forsyningsområdet.

7.11.2

Fruering Vandværks boringer

Fruering Vandværk råder over 2 aktive indvindingsboringer og har derudover sløjfet 1 boring, se Figur 7.11.5.
Boring 98.479 er beliggende på samme grund som vandværksbygningen. Boringen stammer helt tilbage fra
vandværkets opstart, og den er i dag sløjfet. Den nøjagtige årsag til, at boringen blev sløjfet er ikke længere
kendt. De nuværende indvindingsboringer DGU nr. 98.525 og 98. 654 er etableret i henholdsvis 1969 og
1975. Der indvindes omtrent ligeligt fra de to boringer. Der er ikke kendskab til renovering af boringerne.

Figur 7.11.4 Fruering Vandværks indvindingsopland vist med vandværksboringer.
Status
aktiv/sløjfet/pejle

Etableringsår

98.479

Sløjfet

1942

98.525

Aktiv

98.654

Aktiv

DGU nr.

Filterinterval
m.u.t.

Lertykkelse

Ydelse*

Sænkning*

Meter
over
magasin

Meter
over
filtertop

Ukendt

Ukendt

Ukendt

Ukendt

Ukendt

1969

71-77

Ca. 29

Ca. 29

14,5

0,9

1975

68-74

Ca. 13

Ca. 13

8

1,1

(m3/t)

(m)

*Målt ved boringens etablering

Figur 7.11.5 Boringer tilknyttet Fruering Vandværk.
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Der er kun indberettet få pejlinger fra Fruering Vandværk /41/. Forløbet af pejlinger i de to boringer er identisk, hvilket kan tyde på fejlindberetning. Grundvandspejlet ligger omkring kote 56 m. Variationer i grundvandsstanden ses af tidsserierne i Figur 7.11.6.

Figur 7.11.6 Tidsserie for grundvandsstand i boring DGU nr. 98.525 og 98.654. Der foreligger ingen pejleserie for boring DGU nr. 98.479 /41/.

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup, Del 2

Fruering Vandværk anvender dykpumper fra Grundfos. Pumperne har en kapacitet på ca. 9 m3 i timen. Pumpernes startes på skift. I højbelastningssituationer er der nogle gange behov for at begge pumper kører samtidigt. Det vurderes, at indvindingen fordeler sig ligeligt på de to boringer. Vandværket har PLC-styring på
pumperne. Pumperne blev installeret i ca. 2011, som erstatning for de tidligere pumper, der havde alt for høj
kapacitet. Vandværket ønskede med de nye pumper at tilnærme sig den nødvendige kapacitet, således at der
ikke anvendes unødig strøm til neddrosling af de gamle pumper.
Vandværket har aldrig haft problemer med nedbrud af pumperne, hverken tidligere eller i dag. Ved almindelig drift er der i boring 98.525 sædvanligvis en sænkning omkring 0,5 meter. Sænkningen i vandværkets boring 98.654 er større, nemlig ca. 4 meter ved almindelig drift. Dette fremgår ikke af pejleserierne i Figur
7.11.6.

7.11.3

Geologi og indvindingsforhold

For at belyse geologien omkring Fruering Vandværks kildeplads, er der udarbejdet et tværsnitsprofil gennem
kildepladsen og det foreliggende indvindingsopland. Tværsnitsprofilet er tegnet i Geoscene3D modellen, som
er opstillet i forbindelse med den hydrostratigrafiske model /22/. På Figur 7.11.7 og bilag 7.11 ses det geologiske profilsnit.
Fruering Vandværk indvinder fra to boringer, DGU nr. 98.525 og 98.654, der er filtersat i samme miocæne
kvartssandsmagasin 68 - 77 m u.t. Øverst i lagserien ligger et 10 til 15 m tykt lerdæklag, hvis horisontale udbredelse er begrænset til den vestlige del af profilsnittet, se Figur 7.11.7. Herunder følger et ca. 60 m tykt lag,
der hovedsageligt består af smeltevandsand og kvartssand samt lag af glimmerler og glimmersilt. Indvindingen sker i den nedre del af sandlaget, umiddelbart under et ca. 10 m tykt glimmerlerslag.
Bunden af grundvandsinteresserne ligger omkring kote + 20 m, hvor der anbores glimmerler, hvilket de geofysiske data i området ligeledes indikerer.
Grundvandsmagasinet vurderes at være sårbart, pga. manglende lerdæklag, se Figur 7.11.7. Der ydes således
ingen beskyttelse mod forurening af nitrat og miljøfremmede stoffer. De vandkemiske data viser svagt reducerede forhold, hvilket viser at der er nogen beskyttelse af magasinet, muligvis i form af det 10 m tykke glimmerlerslag over filterne, se Figur 7.11.8. Den horisontale udbredelse af glimmerlerslaget kan ikke fastlægges
med sikkerhed grundet manglende datadækning.

Figur 7.11.7 Geologisk profil gennem Fruering Vandværks kildeplads. Brune og mørkeblå farver repræsenterer vandstandsende aflejringer, og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. Sorte
pile angiver den overordnede grundvandsstrømning. Se i øvrigt bilag 7.11.
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7.11.4

Vandkvalitet

I hver af Fruering Vandværks aktive boringer DGU nr. 98.525 og 98. 654 er der foretaget 4 boringskontroller i
perioden 1993 til 2008 og hhv. 4 pesticidanalyser i perioden 1994 til 2008, jf. Jupiter /41/.
Råvandsanalyserne for de aktive boringer er gennemgået, og vandtyperne og vandkvaliteten i boringerne er
vurderet. Resultaterne er listet i Figur 7.11.8, og de er desuden vist på Figur 7.11.9.
Potentielle problemparametre
DGU nr.

98.525

98.654

Vandtype

svagt reduceret

svagt reduceret

Uorganiske parametre
jern 1,3 mg/l (E)
sulfat 79 (S)
aggr. kuldioxid 28 mg/l
(E)
pH 6,6 (E)
jern 0,71 mg/l (V)
sulfat 84 (S)
aggr. kuldioxid 32 mg/l
(E)
pH 6,6 (E)

Sporstoffer

Organiske
mikroforureninger

-

i.p.

-

BAM 0,012 µg/l i
tidligere analyse

Andet

S/F: Stigende/faldende tendens siden boringens etablering. V: varierende E: stabil (ingen tendens).
i.p.: ikke påvist, i.a. ikke analyseret, -: ingen bemærkninger

Figur 7.11.8 Vandtype og vandkvalitet i Fruering Vandværks aktive boringer. Værdier i tabellen er seneste
analyse i boringen /41/.
Råvandsanalyserne viser, at Fruering Vandværk indvinder svagt reduceret vand fra begge boringer, jf. Figur
7.11.8.
Der er i begge boringer fund af jern over kvalitetskravet for drikkevand /f/, dog i koncentrationer der normalt
reduceres uproblematisk ved almindelige vandbehandling, hvilket også er tilfældet for Fruering Vandværk.
Herudover er der i begge boringer indhold af aggressivt kuldioxid markant over kvalitetskravet for drikkevand, samt en pH-værdi under kvalitetskravet. Desuden bemærkes, at indholdet af sulfat i råvandet er stigende i begge boringer, hvilket indikerer, at boringerne indvinder gradvist yngre vand.
I råvandet fra boring 98.654 er der tidligere påvist BAM lige over detektionsgrænsen. Stoffet er ikke genfundet i de to efterfølgende analyser /41/.
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Figur 7.11.9 Tolket profilsnit for Fruering Vandværks kildeplads og oplandet hertil. De kemiske værdier er
seneste analyse i boringen. (S): Stigende nitrat eller sulfat.
Der er fortaget 3 udvidede kontroller af rentvandet i perioden 2004 – 2008, 3 pesticidanalyser i perioden
1997 – 2006, samt 2 analyser af klorerede opløsningsmidler og aromatiske kulbrinter i perioden 2004 - 2006.
Analyser af rentvandet viser, at der generelt er et problem med overskridelse af grænseværdien for aggressivt
kuldioxid i rentvandet, svingende mellem 2 og 4 mg/l.
Der har været enkeltstående overskridelser af kvalitetskravet for coliforme bakterier og kimtal, senest i 2011.

7.11.5

Beregning og udpegning af indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 27.000 m3/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og et grundvandsdannende opland til Fruering Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er den del af
grundvandsmagasinet indenfor hvilket der strømmer grundvand hen mod boringerne. Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinerne og videre hen til boringerne.
Til bestemmelse af indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) er brugt grundvandsmodellen for Solbjerg-Fillerup /12/. Der er kørt 5 scenarier, som kan ses i Figur 7.11.10. Hovedformålet med
scenarie kørslerne er at belyse placeringen af oplandene samt variationerne i oplandene som funktion af eksterne påvirkninger eller ændringer.
Der er kørt et scenarie med den nuværende indvinding repræsenteret ved indvindingen fra 2011, dette er
Scenarie 1. Dertil er der kørt 2 scenarier med den aktuelle indvinding fra 2011, hvor der er ændret i nettonedbøren, for at belyse om der ses væsentlige ændringer i oplandene, når der ændres på nedbøren (Scenarie 4 og
Scenarie 5).
Der er også kørt et scenarie med den tilladte indvindingsmængde, Scenarie 2. Dette er gjort for at belyse det
areal, der rent administrativt skal udpeges. Dette giver også et indtryk af, hvor stor forskel der er på oplandets
størrelse mellem den aktuelle indvinding og den tilladte indvinding.
Derudover, er der lavet en usikkerhedsanalyse, hvor et antal modelrealisationer er kørt med variationer i de
hydrauliske parametre. Dette, er gjort for at belyse oplandene som funktion af modelparametrene. Det kan for
eksempel være, hvilken betydning det har for oplandene, hvis magasinet er mere eller mindre ledende end det
er fundet i den kalibrerede model.
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Resultaterne fra scenariekørslerne og usikkerhedsanalysen er anvendt til at optegne de endelige indvindingsoplande og grundvandsdannede oplande, og de kan ses i Figur 7.11.12 – Figur 7.11.15.
Partikel-

Scenarie

Beskrivelse

Indvindingsmængde

1

Nuværende indvinding

2011 indvinding

2

Tilladelse

3

Ingen grundvandsindvinding

Ingen indvinding

Nej

4

75 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

5

125 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

2011 indvinding

Ja

6.1-6.31

Usikkerhedsanalyse, model fra Sc. 1 benyttes

Tilladelse godkendt af kommuner

banesimulering
Ja
Ja

Figur 7.11.10 Oversigt over de scenarier der er kørt med grundvandsmodellen, Scenarie 3 er ikke anvendt
ved optegning af oplande.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for indvindingsoplandet (IO partikler) ses som punkttema, der viser
startplaceringen i magasinet af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie 2 er temaet tematiseret efter alder defineret som transporttid i magasinet, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge
sig fra startplaceringen til indvindingsboringen.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for grundvandsdannende oplande (GDO partikler) ses som punkttema,
der viser startplaceringen i modellag 1 (terræn) af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie
2 er temaet alderstematiseret, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge sig fra startplaceringen til
indvindingsboringen.
Resultaterne fra usikkerhedsanalysen ses som sandsynligheder på modelcelle niveau, og de beskriver sandsynligheden for, at en celle er en del af indvindingsoplandet eller det grundvansdannende opland.
Beregningerne, samt optegning af oplande følger overordnet retningslinjerne givet i Geovejledning 2 /i/. Mere
specifikke strategier til optegningen af oplandene er udarbejdet i samarbejde med NST Aalborg og Skanderborg, Odder og Aarhus Kommune, og de er som følger;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Der optegnes minimum 100 meter omkring indvindingsboringerne.
Indvindingsoplandet optegnes, så det sikres, at det grundvandsdannende opland er en delmængde af
indvindingsoplandet.
Der lægges vægt på, at de optegnede oplande dækker oplandene for både det aktuelle indvindingsscenarium (Scenarie 1) og oplandene til tilladelsesscenariet (Scenarie 2).
Hvor der er en veldefineret alderszonering i partikeldata, optegnes der kun indvindingsopland/grundvandsdannende opland for områder hvor alderen er under 200-300 år.
Det sikres, at indvindingsboringerne inkluderes i det grundvandsdannende opland, hvor det er relevant.
Ved optegning af indvindingsoplande lægges der vægt på at optegne sikre oplande med lav alder,
under 200 år.

På Fruering Vandværk indvindes der fra Kvartssand /22/. Figur 7.11.11 viser boringer, der er anvendt i beregningen, samt den aktuelle indvinding og tilladelsen anvendt i scenarie beregningerne. Indvindingsmængden
er ligeligt fordelt på boringerne.
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Anlægs
ID
80202

Anlæg

Kommune

Fruering
Vandværk

Skanderborg

DGU nr.
98. 525

98. 654

Tilladelse
(m3/år)

Indv. 2011
(m3/år)

27.000

18.143

Figur 7.11.11 Aktive boringer tilknyttet Fruering Vandværk samt, middelindvindingen for perioden 20002011 og tilladelsesmængden.
I Figur 7.11.12 – Figur 7.11.15 ses resultaterne af scenarie kørslerne for Fruering Vandværk samt den resulterende optegning af indvindingsoplandet (pink) samt grundvandsdannende opland (lilla), som for Fruering
Vandværk er identiske. I de følgende afsnit gives en kort beskrivelse af scenarie resultaterne og baggrunden
for den resulterende udpegning.
Figur 7.11.12 viser startplaceringen af partiklerne i magasinet for Scenarie 1, 4 og 5, og sandsynlighederne for
indvindingsoplandet for Scenarie 1. Det ses, at partiklerne ligger koncentreret i et bånd mod øst fra begge
boringer. Der er et sammenhængende område med høje sandsynligheder (> 80 %), som stemmer godt
overens med partiklerne. Indvindingsoplandet er optegnet, så partiklerne samt de høje sandsynligheder er
inkluderet i oplandet.
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Virring Vandværk

Fruering Vandværk

Figur 7.11.12 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser start placering af partikler fra
indvindingsmagasinet fra Scenarie 1, 4 og 5.
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I Figur 7.11.13 ses startplaceringen af partiklerne til indvindingsoplandet for Scenarie 2, og partiklerne er
tematiseret efter partiklernes transporttid fra startpunkt, til de bliver fanget ved indvindingsboringerne. Af
aldersfordelingen ses det, at størstedelen af vandet i magasinet opholder sig i magasinet i mindre end 100 år.

Figur 7.11.13 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Cirkler
viser partiklernes startplacering fra Scenarie 2. Farven på cirklen viser partiklernes alder i magasinet.
Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1.
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I Figur 7.11.14 ses partikelstartpunkterne til grundvandsdannende oplande beregnet i Scenarie 1, 4 og 5, hvor
partikler er placeret i modellag 1. Det optegnede grundvandsdannende opland er optegnet, så det er lig med
indvindingsoplandet, da både partikler og sandsynligheder viser, at der sker grundvandsdannelse i hele indvindingsoplandet.

Figur 7.11.14 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 til beskrivelse af GDO i Scenarie 1, 4 og 5.
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Figur 7.11.15 viser startplaceringen af partikler til det grundvandsdannede opland fra Scenarie 2, tematiseret
efter partiklens transporttid i magasinet. Desuden er vist partikelbaner fra Scenarie 2. Aldersfordelingen af
partiklerne indikerer, at vandet, der indvindes ved Fruering Vandværk, generelt er under 300 år.

Figur 7.11.15 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 for Scenarie 2, tematiseret efter partiklernes transporttid i magasinet. Grå streger viser
partikelbaner for Scenarie 2.
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7.11.6

Sårbarhedsudpegning

Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der lavet
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat /40/. Ud fra sårbarhedszoneringen er der i områder
med grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en udpegning af Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) således, at der udpeges Nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at
have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. Sårbarhedszoneringen er vist på Figur 7.11.16 sammen med
Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og Indsatsområder (IO).
Indvindingsoplandet til Fruering Vandværk er udpeget med nogen og stor sårbarhed og derfor også NFI og
IO. Udpegningen er begrundet i den ringe dæklagstykkelse og svagt reducerede vandtyper. For en nærmere
beskrivelse af de geologiske, hydrologiske og kemiske betragtninger omkring sårbarheden henvises til de
ovenstående afsnit.

Figur 7.11.16 Sårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder ved Fruering Vandværk.
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7.11.7

Arealanvendelse og punktkilder

Fruering Vandværks kildeplads og selve vandværksbygningen ligger på to forskellige grunde i Fruering by.
Begge grunde ejes af vandværket. Kildepladsen er beliggende i den østlige udkant af Fruering by. Kildepladsen er et græsareal omkranset af levende hegn. Mod nord findes landevejen, Vestermøllevej, og mod vest
findes en boligejendom. Syd og øst for kildepladsen findes en landbrugsejendom.
Indvindingsoplandet til Fruering Vandværk strækker sig ud under dyrket mark. Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning indenfor indvindingsoplandet varierer mellem < 25 mg/l og 75 mg/l, se Figur 7.11.17
Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok niveau /36/.

Figur 7.11.17 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok
niveau /36/.
Indenfor indvindingsoplandet til Fruering Vandværk findes ingen potentielt forurenede (V1) eller forurenede
(V2) ejendomme /34/, /35/.

7.11.8

Fremtidsplaner

Fruering Vandværk forventer ingen større investeringer i tekniske installationer i de kommende år. Der fokuseres i stedet på gennemførelse af drifts- og hygiejne-kursus. Der forventes ikke væsentlig tilgang af forbrugere.
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7.12

Gjesing-Svinsager Vandværk

Det private fælles vandværk Gjesing-Svinsager Vandværk er i praksis to vandværker med fælles bestyrelse og
fælles ledningsnet. Gjesing Vandværk er beliggende i Skanderborg Kommune og Svinsager Vandværk er beliggende i Aarhus Kommune. Den primære tilsynsførende kommune er Skanderborg Kommune, men der
føres lejlighedsvist også tilsyn fra Aarhus Kommune. Vandværkets formand er interviewet telefonisk den 26.
juli 2013.
Gjesing-Svinsager Vandværk har ikke etableret en nødforbindelse til andre vandværker, og der er ikke planlagt forbindelse til andre vandværker. Vandværket forsyner ca. 171 forbrugere, der er fordelt på Skanderborg,
Aarhus, Horsens og Odder kommuner. Antallet af tilsluttede brugere er stabilt.

Figur 7.12.1 Boringernes placering ved Gjesing Vandværk. Vandværksboringer er placeret på baggrund af
koordinater i Jupiter/41/.
Gjesing Vandværks kildeplads og selve vandværksbygningen ligger på samme grund i udkanten af Gjesing By.
Boringen er placeret inde i vandværksbygningen. Placeringen af vandværket og boringen ses af Figur 7.12.1.
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Figur 7.12.2 Boringernes placering ved Svinsager Vandværk. Vandværksboringer er placeret på baggrund
af koordinater i Jupiter/41/.
Svinsager Vandværks kildeplads og selve vandværksbygningen ligger på samme grund. Vandværket ligger i
landlige omgivelser med marker og spredt bebyggelse. Afstanden mellem boringer og de dyrkede marker er
ca. 10-12 meter. Boringsafslutningerne er overjordiske installationer med glasfiberkasser. Placeringen af
vandværket og boringer ses af Figur 7.12.2.

7.12.1

Indvinding

Vandværkets nuværende indvindingstilladelse er på 52.000 m3/år, se Figur 7.12.3. Tilladelsen er gældende fra
15. marts 1988 til 15. marts 2018.
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Indvinding Svinsager
Samlet indvinding

Indvinding Gjesing
Tilladelse

Figur 7.12.3 Tilladt indvindingsmængde og aktuel indvinding på Gjesing-Svinsager Vandværk /41/. Graferne viser den periode, hvor der er indvindingsdata fra.

År
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Indvindingsmængde (m3)
43.000
37.820
Ikke oplyst
15.152
14.735
15.790
14.397
13.752
11.921
6.532

År
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Indvindingsmængde (m3)
Ikke i drift
Ikke i drift
Ikke i drift
Ikke i drift
Ikke i drift
Ikke i drift
4.804
19.897
9.636
11.712

Figur 7.12.4 Indvindingsmængder for Gjesing Vandværk /41/.

År
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Indvindingsmængde (m3)
40.810
39.640
Ikke oplyst
28.901
26.699
24.426
24.287
27.484
25.672
35.417

År
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Indvindingsmængde (m3)
34.998
34.279
32.889
34.930
35.459
Ikke i drift
Ikke i drift
15.525
Ikke oplyst
Ikke oplyst

Figur 7.12.5 Indvindingsmængder for Svinsager Vandværk /41/.
Gjesing Vandværk var lukket ned fra ca. 2003. Da Svinsager skulle have sit nye vandværk etableret i 2008
blev Gjesing Vandværk tager i brug igen, indtil det nye vandværk i Svinsager stod færdigt i 2010.
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Indvindingen for begge vandværker kulminerede i første halvdel af 1990’erne. Efter montering af private
vandmålere skete der en væsentlig reduktion af vandforbruget. I tabellerne Figur 7.12.5 og Figur 7.12.4 mangler indberetning af udpumpede vandmængder for visse perioder. Vandværket oplyser dog, at de seneste ca. 10
år har den årlige indvindingsmængde været ca. 32-35.000 m3/år. Heraf har Gjesing Vandværk leveret ca. 1015.000 m3/årligt, og Svinsager Vandværk har leveret den resterende vandmængde. Den samlede indvinding
har i de seneste år ligget på et niveau et stykke under vandværkets indvindingstilladelse. Én forbruger med
svineproduktion og planteavl aftager ca. 9-10.000 m3 årligt, hvilket svarer til ca. 1/3 af vandværkets udpumpede vandmængde.
Vandværksbygningen i Gjesing er opført i 1965. Vandbehandlingsanlægget stammer fra samme periode.
Vandbehandlingen i Gjesing består i et åbent sandfilter. Skyllevandet fra filtrene ledes til en slamtank. Efter
bundfældning udledes skyllevandet til et nærliggende dræn. Slamtanken tømmes efter behov, ca. hver 2-3 år.
Svinsager Vandværk fik ny vandværksbygning i 2010 og fik i samme forbindelse også nyt vandbehandlingsanlæg. Vandbehandlingen i Svinsager består i to lukkede serieforbundne trykfiltre. Skyllevandet fra filteret
håndteres på samme måde som ved Gjesing Vandværk.

7.12.2

Gjesing-Svinsager Vandværks boringer

Gjesing Vandværk har én aktiv indvindingsboring, DGU nr. 98.447. Boringen blev etableret i 1963, og den er
Gjesing Vandværks første og eneste boring.

Figur 7.12.6 Gjesing Vandværks indvindingsopland vist med vandværksboringer.
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Svinsager vandværk råder over 2 aktive indvindingsboringer og har derudover 2 sløjfede boringer; se Figur
7.12.8. Årsagen til nedlæggelse af de to sløjfede boringer kendes ikke. De nuværende indvindingsboringer er
etableret i henholdsvis 1949 og 1984. Der indvindes omtrent ligeligt fra de to boringer.

Figur 7.12.7 Svinsager Vandværks indvindingsopland vist med vandværksboringer.

DGU nr.
98.84
(Svinsager)
98.504
(Svinsager)
98.406
(Svinsager)
98.780
(Svinsager)

Status
aktiv/sløjfet/pejle

Etableringsår

Filterinterval
m.u.t.

Sløjfet

1939

Sløjfet

Lertykkelse

Ydelse*

Sænkning*

(m3/t)

(m)

25

8,5

0

25

25

12

1,8

Ukendt

Ukendt

Ukendt

Ukendt

Ukendt

1984

51,5-53,5
og 58,560,5

29,5

29,5

12

1,8

1963

37,4-42,4

20,5

20,5

35

0,8

Meter
over
magasin

Meter
over
filtertop

49-54

25

1965

58,5-62,5

Aktiv

1949

Aktiv

98.447
Aktiv
(Gjesing)
*Målt ved boringens etablering

Figur 7.12.8 Boringer tilknyttet Gjesing-Svinsager Vandværk.

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup, Del 2

Der er indberettet pejlinger for Gjesing-Svinsager Vandværk, men de er meget spredte, og er fejlindberettet.
Værdierne for Gjesing kan tyde på at der er indberettet nedstik i stedet for kote. For Svinsager gør det samme
sig nok gældende for nogle af pejlingerne.
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Figur 7.12.9 Tidsserie for grundvandsstand i boring DGU nr. 98.406, 98.780 på Svinsager Vandværk og
DGU nr. 98.447 på Gjesing Vandværk /41/.
Svinsager Vandværk anvender dykpumper fra Grundfos (model 12). Der pumpes ca. 7-10 m3/t, skiftevis mellem de to boringer. Oppumpningen styres af niveauet i vandværkets rentvandsbeholder, og der pumpes således ikke kontinuerligt. Variationer i grundvandsstanden ses af tidsserierne i Figur 7.12.9.
Gjesing Vandværks indvindingsboring er monteret med en dykpumpe fra Grundfos (model 18). Der pumpes
ca. 7-10 m3/t. Oppumpningen styres af niveauet i vandværkets rentvandsbeholder.

7.12.3

Geologi og indvindingsforhold

For at belyse geologien omkring Gjesing-Svinsager Vandværks to kildepladser, er der udarbejdet et tværsnitsprofil gennem hver kildeplads, og det foreliggende indvindingsopland. Tværsnitsprofilerne er tegnet i Geoscene3D modellen, som er opstillet i forbindelse med den hydrostratigrafiske model /22/. På Figur 7.12.10 og
Figur 7.12.11 samt bilag 7.12a og bilag 7.12b ses profilsnittene.
Gjesing -Svinsager Vandværk indvinder fra tre boringer, DGU nr. 98.406, 98.780 og 98.447, der er filtersat i
et sandmagasin 37,4 - 60,5 m u.t. Der er for boring DGU nr. 98.406 ingen lagseriedata.
Ved Gjesing ligger der øverst i lagserien et ca. 10 til 20 m tykt morænelerslag, som erkendes i hele indvindingsoplandets udbredelse, se Figur 7.12.10. Enkelte steder ses mindre lokale sandforekomster ved terræn.
Under dæklaget følger et 20 til 40 m tykt lag der hovedsageligt består af smeltevandsgrus/sand og miocænt
kvartssand og hvorfra indvindingen foregår. Under indvindingsmagasinet ses lerede aflejringer i form af
miocænt ler og kvartært ler. Disse lerede aflejringer udgør bunden for grundvandsinteresser og ligger ca. 70 m
u.t.
Grundvandsmagasinet ved Gjesing vurderes at have nogen sårbarhed umiddelbart omkring indvindingsboringer, pga. det ca. 10 til 15 m tykke lerdæklag, som ses her. I den resterende del af indvindingsoplandet vurderes sårbarheden hovedsagligt at være lille. De vandkemiske data viser svagt reducerede forhold, hvilket
antyder en beskyttelse af magasinet.
Ved Svinsager ligger der øverst i lagserien et ca. 20 til 30 m tykt morænelerslag, som erkendes i hele indvindingsoplandets udbredelse, se Figur 7.12.11. Herunder følger et 20 – 46 m tykt lag, der hovedsageligt består af
smeltevandsgrus/sand og miocænt kvartssand og hvorfra indvindingen foregår. Under indvindingsmagasinet
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ses lerede aflejringer i form af miocænt ler og kvartært ler. Disse lerede aflejringer udgør bunden for grundvandsinteresser og ligger i kote 0 m mod vest og i kote + 20 m i øst.
Grundvandsmagasinet ved Svinsager vurderes ikke at være sårbart, pga. det tykke lerdæklag, som erkendes i
hele indvindingsoplandets udbredelse. De vandkemiske data viser ligeledes stærkt reducerede forhold, hvilket
også viser at der er en god beskyttelse af magasinet.

Figur 7.12.10 Geologisk profil gennem Gjesing Vandværks kildeplads. Brune og mørkeblå farver repræsenterer vandstandsende aflejringer, og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. Sorte
pile angiver den overordnede grundvandsstrømning.

Figur 7.12.11 Geologisk profil gennem Svinsager Vandværks kildeplads. Brune og mørkeblå farver repræsenterer vandstandsende aflejringer, og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer.
Sorte pile angiver den overordnede grundvandsstrømning.
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7.12.4

Vandkvalitet

Der er udtrukket kemiske data fra GEUS’s Jupiterdatabase i november 2012 /41/. Data er gennemgået, og de
vigtigste resultater beskrevet. I Gjesing-Svinsager Vandværks aktive boringer DGU nr. 98.406, 98.780 og 98.
447 er der foretaget 4 udvidede boringskontroller i hver boring i perioden 1990 til 2009 og hhv. 2, 3 og 3
pesticidanalyser i perioden 1994 til 2009, jf. Jupiter /41/.
Råvandsanalyserne for de aktive boringer er gennemgået, og vandtyper og vandkvaliteten i boringerne er
vurderet. Resultaterne er listet i Figur 7.12.12, og de er desuden vist på Figur 7.12.13 og Figur 7.12.14 for hhv.
Gjesing og Svinsager kildeplads.
Potentielle problemparametre
DGU nr.

98.406
(Svinsager)

98.780
(Svinsager)

98.447
(Gjesing)

Vandtype

stærkt reduceret

stærkt reduceret

svagt reduceret

Uorganiske parametre
mangan 0,18 mg/l (E)
jern 0,92 mg/l (F)
ammonium 0,22 mg/l (S)
aggr. kuldioxid 4,8 mg/l
(E)
mangan 0,13 mg/l (E)
jern 2,3 mg/l (E)
ammonium 0,14 mg/l (E)
aggr. kuldioxid 8,3 mg/l
(E)
mangan 0,18 mg/l (E)
jern 1,8 mg/l (E)
ammonium 0,27 mg/l (E)
aggr. kuldioxid 3 mg/l (E)

Sporstoffer

Organiske
mikroforureninger

-

i.p.

-

i.p.

-

i.p.

Andet

S/F: Stigende/faldende tendens siden boringens etablering. V: varierende E: stabil (ingen tendens).
i.p.: ikke påvist, i.a. ikke analyseret, -: ingen bemærkninger

Figur 7.12.12 Vandtype og vandkvalitet i Gjesing-Svinsager Vandværks aktive boringer. Værdier i tabellen
er seneste analyse i boringen.
Råvandsanalyserne viser, at Svinsager Vandværk indvinder stærkt reduceret vand, mens Gjesing Vandværk
indvinder svagt reduceret vand, jf. Figur 7.12.12. Der er i alle tre boringer fund af ammonium, mangan og jern
over kvalitetskravet for drikkevand, dog i koncentrationer der normalt reduceres uproblematisk ved almindelig vandbehandling, hvilket også er tilfældet for Gjesing-Svinsager Vandværk. Herudover er der i alle tre boringer indhold af aggressivt kuldioxid over kvalitetskravet for drikkevand, om end overskridelsen er moderat.
Der er ikke påvist organisk mikroforurening i råvandet fra de tre aktive boringer.
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Figur 7.12.13 Tolket profilsnit for Gjesing Vandværks kildeplads og oplandet hertil. De kemiske værdier er
seneste analyse i boringen /41/. (S): Stigende nitrat eller sulfat.

Figur 7.12.14 Tolket profilsnit for Svinsager Vandværks kildeplads og oplandet hertil. De kemiske værdier er
seneste analyse i boringen /41/. (S): Stigende nitrat eller sulfat.
Fra Gjesing Vandværk er der fortaget 2 udvidede kontroller af rentvandet i perioden 2007 – 2012 og 4 analyser af pesticider, klorerede opløsningsmidler og aromatiske kulbrinter i perioden 2004 – 2011.
Analyser af rentvandet viser, at der er enkelte, tidligere overskridelser af kvalitetskriteriet for aggressivt kuldioxid, jern, ammonium og nitrit Figur 7.12.12, senest i hhv. 2007, 2008, 2012 og 2011, men der er ikke set
overskridelser af kvalitetskriteriet i den seneste analyse /f/.
Der ses desuden flere overskridelser af kvalitetskravet for coliforme bakterier (senest i 2012) og kimtal (seneste i 2011).
Fra Svinsager Vandværk er der fortaget 2 udvidede kontroller af rentvandet i perioden 2010 – 2012 og 2 analyser af pesticider, klorerede opløsningsmidler og aromatiske kulbrinter i perioden 2003 – 2011.
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Rentvandskvaliteten er generelt god fra Svinsager Vandværk. Der er en enkelt, tidligere overskridelse af kvalitetskriteriet for ammonium og mangan i 2010 /f/, men overskridelsen er som beskrevet enkeltstående, og der
ses ingen overskridelser i de to efterfølgende analyser, ligesom der ikke tidligere er konstateret overskridelser
af ammonium og mangan i rentvandet /41/.
Der har tidligere været gentagne overskridelser af kvalitetskravet coliforme bakterier i 2007 og senest i 2011,
ligesom der var gentagne overskridelser for kimtal i 2010-2011. De sidste overskridelser skyldtes ibrugtagningen af det nye vandværk, og der ses ingen overskridelser ved seneste analyse.

7.12.5

Beregning og udpegning af indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 52.000 m3/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og et grundvandsdannende opland til Gjesing-Svinsager Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er
den del af grundvandsmagasinet indenfor hvilket der strømmer grundvand hen mod boringerne. Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinerne og videre hen
til boringerne.
Til bestemmelse af indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) er brugt grundvandsmodellen for Solbjerg-Fillerup /12/. Der er kørt 5 scenarier, som kan ses i /12/. Hovedformålet med scenarie
kørslerne er at belyse placeringen af oplandene samt variationerne i oplandene som funktion af eksterne
påvirkninger eller ændringer.
Der er kørt et scenarie med den nuværende indvinding repræsenteret ved indvindingen fra 2011, dette er
Scenarie 1. Dertil er der kørt 2 scenarier med den aktuelle indvinding fra 2011, hvor der er ændret i nettonedbøren, for at belyse om der ses væsentlige ændringer i oplandene, når der ændres på nedbøren (Scenarie 4 og
Scenarie 5).
Der er også kørt et scenarie med den tilladte indvindingsmængde, Scenarie 2. Dette er gjort for at belyse det
areal, der rent administrativt skal udpeges. Dette giver også et indtryk af, hvor stor forskel der er på oplandets
størrelse mellem den aktuelle indvinding og den tilladte indvinding.
Derudover, er der lavet en usikkerhedsanalyse, hvor et antal modelrealisationer er kørt med variationer i de
hydrauliske parametre. Dette, er gjort for at belyse oplandene som funktion af modelparametrene. Det kan for
eksempel være, hvilken betydning det har for oplandene, hvis magasinet er mere eller mindre ledende end det
er fundet i den kalibrerede model.
Resultaterne fra scenariekørslerne og usikkerhedsanalysen er anvendt til at optegne de endelige indvindingsoplande og grundvandsdannede oplande, og de kan ses i Figur 7.12.17– Figur 7.12.24.
Partikel-

Scenarie

Beskrivelse

Indvindingsmængde

1

Nuværende indvinding

2011 indvinding

2

Tilladelse

3

Ingen grundvandsindvinding

Ingen indvinding

Nej

4

75 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

5

125 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

2011 indvinding

Ja

6.1-6.31

Usikkerhedsanalyse, model fra Sc. 1 benyttes

Tilladelse godkendt af kommuner

banesimulering
Ja
Ja

Figur 7.12.15 Oversigt over de scenarier der er kørt med grundvandsmodellen. Scenarie 3 er ikke anvendt
ved optegning af oplande.
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Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for indvindingsoplandet (IO partikler) ses som punkttema, der viser
startplaceringen i magasinet af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie 2 er temaet tematiseret efter alder defineret som transporttid i magasinet, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge
sig fra startplaceringen til indvindingsboringen.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for grundvandsdannende oplande (GDO partikler) ses som punkttema,
der viser startplaceringen i modellag 1 (terræn) af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie
2 er temaet alderstematiseret, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge sig fra startplaceringen til
indvindingsboringen.
Resultaterne fra usikkerhedsanalysen ses som sandsynligheder på modelcelle niveau, og de beskriver sandsynligheden for, at en celle er en del af indvindingsoplandet eller det grundvansdannende opland.
Beregningerne, samt optegning af oplande følger overordnet retningslinjerne givet i Geovejledning 2 /i/. Mere
specifikke strategier til optegningen af oplandene er udarbejdet i samarbejde med NST Aalborg og Skanderborg, Odder og Aarhus Kommune, og de er som følger;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Der optegnes minimum 100 meter omkring indvindingsboringerne.
Indvindingsoplandet optegnes, så det sikres, at det grundvandsdannende opland er en delmængde af
indvindingsoplandet.
Der lægges vægt på, at de optegnede oplande dækker oplandene for både det aktuelle indvindingsscenarium (Scenarie 1) og oplandene til tilladelsesscenariet (Scenarie 2).
Hvor der er en veldefineret alderszonering i partikeldata, optegnes der kun indvindingsopland/grundvandsdannende opland for områder hvor alderen er under 200-300 år.
Det sikres, at indvindingsboringerne inkluderes i det grundvandsdannende opland, hvor det er relevant.
Ved optegning af indvindingsoplande lægges der vægt på at optegne sikre oplande med lav alder,
under 200 år.

Gjesing-Svinsager Vandværk består af Gjesing Vandværk og Svinsager Vandværk. På Gjesing Vandværk indvindes der fra Kvartært sand /22/, mens man på Svinsager Vandværk indvinder fra både Kvartært sand og
Kvartssand.
Anlægs
ID

Anlæg

Kommune

DGU nr.

Tilladelse
(m3/år)

Indv. 2011
(m3/år)

Svinsager
Aarhus
98. 406
98. 780
52.000
15.526
Vandværk
Gjesing
80208
Skanderborg
98. 447
0
9.636
Vandværk
Gjesing Vandværk og Svinsager Vandværk er administrativt slået sammen og har fælles tilladelse på 52.000
m3/år. Svinsager Vandværks boringer ligger i Aarhus Kommune, og Gjesing Vandværk ligger i Skanderborg
Kommune.
Sce 1 Aktuel indvinding 2011.
Sce 2 Tilladelse: Tilladelsen fordeles ligeligt mellem de tre boringer 98.406, 98.780 og 989.447
80209

Figur 7.12.16 Aktive boringer tilknyttet vandværket samt, middelindvindingen for perioden 2000-2011 og
tilladelsesmængden.
I Figur 7.12.17 – Figur 7.12.20 ses resultaterne af scenarie kørslerne for Gjesing Vandværk samt den resulterende optegning af indvindingsoplandet (pink) samt det grundvandsdannende opland (lilla). I de følgende
afsnit gives en kort beskrivelse af scenarie resultaterne og baggrunden for den resulterende udpegning.
Figur 7.12.17 viser startplaceringen af partiklerne i magasinet for Scenarie 1, 4 og 5, og sandsynlighederne for
indvindingsoplandet for Scenarie 1. Det ses, at partiklerne ligger koncentreret i et buet bånd mod øst. Det
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optegnede indvindingsopland omkredser størstedelen af partiklerne samt de høje sandsynligheder (> 60 %).
De yderste partikler samt sandsynligheder på 60 til 80 % er dog ikke medtaget.

Gjesing Vandværk

Figur 7.12.17 Optegnet indvindingsoplande (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) (polygoner). Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser start placering af partikler fra
indvindingsmagasinet fra Scenarie 1, 4 og 5.
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I Figur 7.12.18 ses startplaceringen af partiklerne til indvindingsoplandet for Scenarie 2, og partiklerne er
tematiseret efter partiklernes transporttid fra startpunkt, til de bliver fanget ved indvindingsboringerne. Af
aldersfordelingen ses det, at størstedelen af vandet i magasinet opholder sig i magasinet i mindre end 100 år.
Indvindingsoplandet er optegnet, så det dækker alle celler med sandsynligheder over 80 % samt partiklerne
fra Scenarie 2 med en transporttid i magasinet på under 200 år.

Figur 7.12.18 Optegnet indvindingsoplande (IO) og grundvandsdannede oplande (GDO) (polygoner).
Cirkler viser partiklernes startplacering fra Scenarie 2. Farven på cirklen viser partiklernes alder i
magasinet. Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1.
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I Figur 7.12.19 ses partikelstartpunkterne til grundvandsdannende oplande beregnet i Scenarie 1, 4 og 5, hvor
partikler er placeret i modellag 1. Der ses at være stor spredning i partiklerne, og udover området ved boringerne er der kun en enkelt celle med over 80 % sandsynlighed midt ude i oplandet. Det optegnede grundvandsdannende opland ses i området ved boringen med høj partikeldensitet samt høje sandsynligheder.

Figur 7.12.19 Optegnede indvindingsoplande (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 til beskrivelse af GDO i Scenarie 1, 4 og 5.

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup, Del 2

Figur 7.12.20 viser startplaceringen af partikler til det grundvandsdannende opland fra Scenarie 2, tematiseret efter partiklens transporttid i magasinet. Desuden er vist partikelbaner fra Scenarie 2. Aldersfordelingen
af partiklerne indikerer, at vandet, der indvindes ved Gjesing Vandværk har meget varierende alder. Vandet,
der dannes i det udpegede grundvandsdannende opland, er under 300 år gammelt. Der er dog en del partikelbaner, der ender i området øst for boringen, som der ikke er partikelstartpunkter til. Det er fordi, den beregnede transporttid er over 500 år, hvilket er begrundelsen for ikke at inkludere den øvrige del af indvindingsoplandet i det grundvandsdannende opland.

Figur 7.12.20 Optegnet indvindingsoplande (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 for Scenarie 2, tematiseret efter partiklernes transporttid i magasinet. Grå streger viser
partikelbaner for Scenarie 2.
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I Figur 7.12.21 – Figur 7.12.24ses resultaterne af scenarie kørslerne for Svinsager Vandværk samt den resulterende optegning af indvindingsoplandet (pink) samt det grundvandsdannende opland (lilla). I de følgende
afsnit gives en kort beskrivelse af scenarie resultaterne og baggrunden for den resulterende udpegning.
Figur 7.12.21 viser startplaceringen af partiklerne i magasinet for Scenarie 1, 4 og 5, og sandsynlighederne for
indvindingsoplandet for Scenarie 1. Det ses, at partiklerne ligger koncentreret i en aflang fane mod nordøst.
Det optegnede indvindingsopland omkredser størstedelen af partiklerne samt de høje sandsynligheder (> 80
%). De yderste partikler, hvor sandsynlighederne også er høje (60-80 %), er dog ikke medtaget, idet partiklernes transporttid her er over 300 år, se Figur 7.12.22.
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Figur 7.12.21 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser start placering af partikler fra
indvindingsmagasinet fra Scenarie 1, 4 og 5.

I Figur 7.12.22 ses startplaceringen af partiklerne til indvindingsoplandet for Scenarie 2, og partiklerne er
tematiseret efter partiklernes transporttid fra startpunkt, til de bliver fanget ved indvindingsboringerne. Af
aldersfordelingen ses det, at størstedelen af vandet i magasinet opholder sig i magasinet i mindre end 200 år.
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At der ikke ses partikler i området længst væk fra boringerne, skyldes at der ikke er udtrukket partikler med
en alder på over 500 år. Indvindingsoplandet er optegnet, så det dækker størstedelen af de celler med sandsynligheder over 80 % og partiklerne fra Scenarie 2 med en transporttid i magasinet på under 200 år.

Figur 7.12.22 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Cirkler
viser partiklernes startplacering fra Scenarie 2. Farven på cirklen viser partiklernes alder i magasinet.
Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1.
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I Figur 7.12.23 ses partikelstartpunkterne til grundvandsdannende oplande beregnet i Scenarie 1, 4 og 5, hvor
partikler er placeret i modellag 1. Der ses at være 2 mindre områder med partikler, som også ses i sandsynlighederne. Det optegnede grundvandsdannende opland er optegnet ved området midt i indvindingsoplandet,
hvor størstedelen af partiklerne ses, og hvor cellerne har sandsynligheder på over 80%.

Figur 7.12.23 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 til beskrivelse af GDO i Scenarie 1, 4 og 5.
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Figur 7.12.24 viser startplaceringen af partikler til det grundvandsdannende opland fra Scenarie 2, tematiseret efter partiklens transporttid i magasinet. Desuden er vist partikelbaner fra Scenarie 2. Aldersfordelingen
af partiklerne indikerer, at vandet, der stammer fra det optegnede grundvandsdannende opland, kan forventes at have en transporttid til boringen på 100-200 år. Der er en del partikelbaner, der ender i den nordøstlige
del af det optegnede indvindingsopland og øst for oplandet. I disse områder er der ikke GDO partikler, fordi
transporttiden til boringen er beregnet til at være over 500 år, og de er derfor ikke inkluderet i udpegningen.

Figur 7.12.24 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 for Scenarie 2, tematiseret efter partiklernes transporttid i magasinet. Grå streger viser
partikelbaner for Scenarie 2.
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7.12.6

Sårbarhedsudpegning

Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der lavet
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbarhedszoneringen er der i områder med
grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en udpegning af Nitratfølsomme indvindingsområder
(NFI) således, at der udpeges Nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at have
stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. Sårbarhedszoneringen er vist på Figur 7.12.25 sammen med Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og Indsatsområder (IO).
Indvindingsoplandet til Gjesing Vandværk er udpeget med nogen sårbarhed, NFI og IO lige omkring kildepladsen. Dette skyldes den begrænsede lerdæklagstykkelse. Den resterende del af oplandet er primært udpeget med lillesårbarhed, grundet tykkere lerdæklag og reducerede vandtyper. Hel oplandet til Svinsager Vandværk er udpeget med lille sårbarhed, på grund af tykke lerdæklag og reducerede vandtyper. For en nærmere
beskrivelse af de geologiske, hydrologiske og kemiske betragtninger omkring sårbarheden henvises til de
ovenstående afsnit.

Figur 7.12.25 Sårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder.
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7.12.7

Arealanvendelse og punktkilder

Gjesing Vandværks kildeplads og selve vandværksbygningen ligger på samme grund i udkanten af Gjesing By.
Boringen er placeret inde i vandværksbygningen. Indvindingsoplandet strækker sig ud under dyrket mark,
Figur 7.12.26.
Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning inden for indvindingsoplandet varierer mellem < 25 mg/l og
100 mg/l, /36/.

Figur 7.12.26 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok niveau for Gjesing Vandværk /36/.
Svinsager Vandværks kildeplads og selve vandværksbygningen ligger på samme grund. Vandværket ligger i
landlige omgivelser med marker og spredt bebyggelse. Afstanden mellem boringer og de dyrkede marker er
ca. 10-12 meter. Indvindingsoplandet strækker sig ud under dyrket mark, Figur 7.12.27.
Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning inden for indvindingsoplandet varierer mellem < 25 mg/l og
100 mg/l, /36/.
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Figur 7.12.27 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok niveau for Svinsager Vandværk /36/.

Indenfor Gjesing Vandværks indvindingsopland findes følgende ejendomme, der er kortlagt i henhold til
Jordforureningsloven.

Kortlægningsnr

Kortlægningsniveau

Navn

Trussel (stoffer)

727-00301

V1

Losseplads

opløsningsmidler, pestici-

Jord/Poreluft

Grundvand

X

X

X

X

X

X

Olieprodukter, chlorerede
der og phenoler
745-00320

V1

Maskinstation

745-00056

V1

Mejeri/slagteri

Olieprodukter, tungmetaller, PAH’er og pesticider
Olieprodukter

Figur 7.12.28 Trusler i form af V1- og V2- kortlagte grunde i nærheden af vandværket
Indenfor Svinsager Vandværks indvindingsopland findes ingen ejendomme, der er kortlagt i henhold til jordforureningsloven.
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7.12.8

Fremtidsplaner

Vandværket har et stabilt antal forbrugere. Med etablering af ny vandværksbygning og nyt vandbehandlingsanlæg i Svinsager føler vandværket sig på forkant medudvikling og investeringer. Der foreligger ikke planer
om større renoveringer i nærmeste fremtid.
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7.13

Gl. Hørning Vandværk

Gl. Hørning Vandværk er beliggende i Skanderborg Kommune i selve Hørning by. Vandværkets formand og
driftsansvarlige er begge interviewet telefonisk den 23. august 2013.
Vandværket er ca. 115 år gammelt, og det har i hele driftsperioden ligget på samme grund i byen. Indvindingen har altid været baseret på boringer. Vandværket har siden etableringen fulgt med udviklingen, bl.a. i
1950’erne hvor der skete en voldsom byudvikling i området. Gl. Hørning Vandværk har to kildepladser beliggende på Møllevænget og Bjertrup Skovvej. Den nyeste kildeplads på Bjertrup Skovvej tages i drift i løbet af
efteråret 2013.
Vandværket forsyner ca. 2300 forbrugere, og antallet af tilsluttede forbrugere er stabilt. Vandværket er et
privat fælles vandværk.
Vandværkets gamle kildeplads og vandværksbygningerne ligger på samme grund, Møllevænget i Hørning.
Kildepladsen er indhegnet og grænser til alle sider op mod boligbebyggelse. Boringsafslutningerne er tørbrønde af betonringe. Placeringen af vandværkerne og boringer ses af Figur 7.13.1.

Figur 7.13.1 Boringernes placering ved Gl. Hørning Vandværk, den gamle kildeplads på Møllevænget.
Vandværksboringer er placeret på baggrund af koordinater i Jupiter/41/.
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Vandværkets nye kildeplads ligger i landlige omgivelser på Bjertrup Skovvej vest for Hørning. Boringsafslutningerne på kildepladsen er etableret som overjordiske aflåste råvandsstationer. Der bliver etableret alarm på
disse, når kildepladsen tages i drift. Placeringen af boringer på den nye kildeplads ses af Figur 7.13.2.

Figur 7.13.2 Boringernes placering ved Gl. Hørning Vandværk, den nye kildeplads på Bjertrup Skovvej.
Vandværk og boringer er placeret på baggrund af koordinater i Jupiter/41/.

7.13.1

Indvinding

Gl. Hørning Vandværks nuværende samlede indvindingstilladelse er på 382.000 m3/år, se Figur 7.13.3. Indvindingen er fordelt med 282.000 m3/år fra kildepladsen på Møllevænget og 100.000 m3/år fra kildepladsen
på Bjertrup Skovvej. Tilladelsen er gældende fra 26. oktober 2012 til 26. oktober 2042. Hele indvindingsmængden kan ifølge indvindingstilladelsen overføres til den nye kildeplads, men dette medfører krav om
monitering i nærliggende vandløb.
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Figur 7.13.3 Tilladt indvindingsmængde og aktuel indvinding på Gl. Hørning Vandværk /41/. Graferne
viser den periode, hvor der er indvindingsdata fra.

År
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Indvindingsmængde (m3)
413.630
395.617
415.556
404.856
348.660
337.745
343.868
334.079
321.181
309.428

År

Indvindingsmængde (m3)
311.840
301.264
303.795
295.812
292.191
290.968
293.945
291.028
283.918
280.245

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Figur 7.13.4 Indvindingsmængder for Gl. Hørning Vandværk /41/.
Indvindingen kulminerede i midten af 1980’erne med 600.000 m³/år. Denne værdi er ikke vist i Figur 7.13.4.
Indvindingen er siden da faldet støt, og den ligger i dag på et niveau under 300.000 m3. I slutningen af
1980’erne blev der monteret private vandmålere, hvorefter der skete en væsentlig reduktion af vandforbruget.
Vandforbruget har i de seneste år ligget på et niveau et stykke under vandværkets indvindingstilladelse.
I vandforsyningsplanen er vandværkets evne-faktor udregnet som værende væsentligt højere end minimumskravet /o/.
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På Gl. Hørning Vandværk, Møllevænget, findes to separate vandværksbygninger med hver deres vandbehandlingssystem. De to vandværker er opført i henholdsvis 1968 og 1978.
I den ældste vandværksbygning består vandbehandlingen i 2 iltningstrapper og 6 mindre åbne parallelle
filtre. Rentvandsbeholderen er en jordtank på 570 m3. I den nyeste vandværksbygning sker vandbehandlingen på 1 iltningstrappe efterfulgt af 2 åbne parallelle filtre. Rentvandsbeholderen er på 280 m3.
Fra begge vandværker ledes skyllevandet til et bundfældningsbassin. Efter 18 timers henstand udledes vandet
til regnvandsledningen.

7.13.2

Gl. Hørning Vandværks boringer

Vandværkets gamle kildeplads er beliggende på Møllevænget 54 i Hørning. Vandværksbygninger og boringer
er beliggende på samme grund. Kildepladsen omfatter boringerne DGU nr. 88.506, 88.683, 88.825, 88.826,
88.925 og 88.927. Boringerne er etableret i perioden 1960-1975.
Vandværkets nye kildeplads er beliggende Bjertrup Skovvej, vest for Hørning. Den består af 2 boringer DGU
nr. 88.1508 og 88.1602. Boringerne er etableret i henholdsvis 2009 og 2011. Kildepladsen er endnu ikke aktiv, men forventes sat ind i driften i løbet af efteråret 2013.

Figur 7.13.5 Gl. Hørning Vandværks indvindingsopland vist med vandværksboringer, Møllevænget.
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Figur 7.13.6 Gl. Hørning Vandværks indvindingsopland vist med vandværksboringer, ny kildeplads på
Bjertrup Skovvej.
Status
aktiv/sløjfet/pejle

Etableringsår

Filterinterval
m.u.t.

88.224

Sløjfet

1954

88.928

Sløjfet

88.506
88.683

Lertykkelse

Ydelse*

Sænkning*

(m3/t)

(m)

Ukendt

Ukendt

Ukendt

23,5

23,5

35

2

52,7-60,2

50

50

18

1,7

53-61

50

50

26

3

1974

57,5-68

38

38

40

3,5

Aktiv

1975

53,3-63,5

30

30

45

4

88.925

Aktiv

1962

51-62

32

29,5

36

3

88.927

Aktiv

1971

51,5-60,5

32,5

32,5

30

4

2009

98-104

35

35

32,7

8,71

2011

106-112

28

28

30

5,24

Meter
over
magasin

Meter
over
filtertop

Ukendt

Ukendt

1971

53,5-63,5

Aktiv

1960

Aktiv

1966

88.825

Aktiv

88.826

DGU-nr.

88.1508
(ny kilEndnu ikke aktiv
deplads)
88.1602
(ny kilEndnu ikke aktiv
deplads)
*Målt ved boringens etablering

Figur 7.13.7 Boringer tilknyttet Gl. Hørning Vandværk.
Fra starten af 1980’erne og frem er der indberettet pejle data for de fem boringer på Møllevænget. Pejleserierne repræsenterer både ro- og drift vandspejl. Grundvandsspejlet ligger i alle fem boringer mellem kote 37
og 40 m. Ved drift ses en sænkning på 2-5 m. Der er enkelte målinger, der ser ud til at være fejlbehæftede, fx
DGU nr. 88.506, hvor de sidste pejlinger ligger markant lavere end de tidligere. Dette kan evt. skyldes nyt
målepunkt eller at boringerne er blevet indmålt. Samme tendens ses i de øvrige boringer. Variationer i grundvandsstanden ses af tidsserierne i Figur 7.13.8.
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Figur 7.13.8 Tidsserie for grundvandsstand i boring DGU nr. 88.506, 88.683, 88.825, 88.826, 88.925 og
88.927. Der foreligger endnu ikke pejleserier for boringerne på den nye kildeplads (88.1508 og 88.1602)
/41/.
Gl. Hørning Vandværk anvender dykpumper fra Grundfos. Pumperne har kapaciteter på 25-50 m3 i timen.
Oppumpningen styres af niveauet i vandværkernes rentvandsbeholdere, og der pumpes således ikke kontinuerligt. Ved almindelig drift er der i vandværkets indvindingsboringer på den gamle kildeplads en sænkning på
ca. 2-5 meter.

7.13.3

Geologi og indvindingsforhold

For at belyse geologien omkring Gl. Hørning Vandværks kildeplads, er der udarbejdet et tværsnitsprofil gennem kildepladsen og det foreliggende indvindingsopland. Tværsnitsprofilet er tegnet i Geoscene3D-modellen,
som er opstillet i forbindelse med den hydrostratigrafiske model /22/. På Figur 7.13.9 og Figur 7.13.10 samt
bilag 7.13a og bilag 7.13b ses profilsnittene.
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Gl. Hørning Vandværk indvinder fra seks boringer på den gamle kildeplads på Møllevænget, DGU nr. 88.506,
88.683, 88.825, 88.826, 88.925 og 88.927, der er filtersat i samme sandmagasin 51-68 m.u.t. Som det fremgår af Figur 7.13.9 ses geologien omkring kildepladsen at være kompleks. Dette skyldes dels tilstedeværelsen
af to begravede dale, som erkendes på profilets nordlige og sydlige del, og dels grundet en stor rumlig variation af henholdsvis sandede og lerede aflejringer i de øverste 40 m.
Lerdæklagenes tykkelse ligger typisk omkring 10 til 30 m tykkelse, mens sandlagene typisk er 5 til 15 m tykke.
De tykkeste lerlag ses henholdsvis nord og syd for indvindingsboringerne. Omkring indvindingsboringerne
bliver de enkelte lerlag sjældent mere en 10 m tykke. Sandlagene er overvejende gennemgående og ligger flere
steder i direkte hydraulisk kontakt til hinanden. Al indvinding sker fra et miocænt sandmagasin, som er beliggende langs flanken af den nordlige begravede dal, se Figur 7.13.9. Da indvindingsboringerne alle er beliggende i Hørning findes der ikke andet data til at belyse geologien i området. Det kan derfor ikke afvises, at det
miocæne og kvartære sand har en større udbredelse samt en anden indbyrdes sammenhæng end vist på principskitsen. Over indvindingsmagasinet ses et ca. 10 m tykt gennemgående lerdæklag. Bund af grundvandsinteressen ligger i ca. kote 0 m.
Magasinerne ved Gl. Hørning Vandværks kildeplads på Møllevænget vurderes at have nogen til stor sårbarhed grundet det vekslende lerdæklagstykkelse, som ses over indvindingsboringerne. De vandkemiske data
viser svagt reducerede vandtyper, men et stigende sulfatindhold, der viser at boringerne trækker stadigt yngre
vand ind. Dette viser, at der er nogen sårbarhed af magasinet.

Figur 7.13.9 Geologisk profil gennem Gl. Hørning Vandværks kildeplads på Møllevænget. Brune og mørkeblå farver repræsenterer vandstandsende aflejringer, og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. Sorte pile angiver den overordnede grundvandsstrømning. Se i øvrigt bilag 7.13a.
Gl. Hørning Vandværk planlægger i løbet af 2013 at tage en ny kildeplads på Bjertrup Skovvej i brug. Kildepladsen har to boringer, DGU nr. 88.1508 og 88.1602, der er filtersat 98 -112 m u.t. i samme sandmagasin, se
Figur 7.13.10. Boring 88.1508 er filtersat i kvartært sand, mens boring 88.1602 er filtersat i miocænt kvartssand. De geologiske beskrivelser i de to boringer er ensartet for de øverste 65 m u.t. med et 10 til 20 m tykt
lerdæklag, som overlejrer den overvejende sandfyldte dal. Derimod er geologien for de nederste 65 m i de to
boringer forskellig.
Sydvest for indvindingsboringerne ses boringerne 88.1344 og 88.1346 som begge viser, at den begravede dal
som indvindingsboringerne ligeledes antages at stå i, er sandfyldt fra kote + 60 m til bund af dalen. Dette
bekræftes også af de geofysiske data i området. Det ses endvidere i boring 88.1344 at aflejringerne i dalen er
glacialtektonisk præget, da der ses miocæne aflejringer over kvartære aflejringer i bunden af boringen. Tilsvarende forventes den miocæne lagserie som er fundet i boring 88.1508 at repræsentere en miocæn flage som er
skubbet op af isen. At aflejringerne i dalen er glacialtektonisk præget kan også forklare de store lithologiske
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forskelle i de nederste 65 m, som ses i de to indvindingsboringer, samt den forskel der ses i vendspejlet på ca.
1 m mellem de to indvindingsboringer, som kun er beliggende ca. 50 m fra hinanden.
Bunden af grundvandsinteressen ligger i ca. kote -85 m i den begravede dal og i kote + 35 m på de omkringliggende plateauer.
Grundvandsmagasinet ved Gl. Hørning Vandværk nye kildeplads vurderes at have nogen til stor sårbarhed
grundet det vekslende og stedvise manglende lerdæklag, som ses i indvindingsoplandet udbredelse.

Figur 7.13.10 Geologisk profil gennem Gl. Hørning Vandværks nye kildeplads. Brune og mørkeblå farver
repræsenterer vandstandsende aflejringer, og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. Sorte pile angiver den overordnede grundvandsstrømning. Se i øvrigt bilag 7.13b.

7.13.4

Vandkvalitet

Der er udtrukket kemiske data fra GEUS’s Jupiterdatabase i november 2012 /41/. Data er gennemgået, og de
vigtigste resultater er beskrevet. I Gl. Hørning Vandværks seks nuværende aktive boringer er der foretaget
boringskontroller og pesticidanalyser, samt analyser for MTBE i to boringer, jf. Figur 7.13.11. Skanderborg
Kommune har efterfølgende indsendt kemianalyser for de nye boringer.
DGU-nr.

Boringskontrol

Pesticider

88.506

3 (1962-2006)

3 (1994-2006)

88.683

4 (1969-2011)

3 (2000-2011)

88.825

2 (1989-2006)

3 (1994-2006)

88.826

5 (1989-2011)

3 (2000-2011)

88.925

2 (1989-2006)

2 (1999-2006)

88.927

5 (1989-2011)

4 (1994-2011)

1 (2009)

1 (2009)

3 (2011-2013)

2 (2011)

88.1508 (ny
kildeplads)
88.1602 (ny
kildeplads)

Øvrige miljøfremmede

MTBE (2001)

MTBE (2001)

Figur 7.13.11 Antal analyser udtaget for hvert filter, jf. Jupiter /41/. Tidsperioden angivet i ().
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Råvandsanalyserne for de aktive boringer er gennemgået, og vandtyper og vandkvaliteten i boringerne er
vurderet. Resultaterne er listet i Figur 7.13.12, og de er desuden vist på Figur 7.13.13.
Potentielle problemparametre
DGU-nr.

Vandtype

88.506

svagt reduceret

88.683

svagt reduceret

88.825

88.826

88.925

88.927

svagt reduceret

svagt reduceret

svagt reduceret

svagt reduceret

Uorganiske parametre
mangan 0,39 mg/l (S)
jern 4,2 mg/l (S)
ammonium 0,21 mg/l (V)
aggr. kuldioxid 14,3 mg/l
(S)
mangan 0,23 mg/l (E)
jern 1,6 mg/l (S)
ammonium 0,18 mg/l (S)
mangan 0,35 mg/l
jern 2,2 mg/l
ammonium 0,2 mg/l
aggr. kuldioxid 8,1 mg/l
mangan 0,25 mg/l (E)
jern 1,22 mg/l (E)
ammonium 0,03 mg/l (F)
aggr. kuldioxid 4 mg/l (E)
mangan 0,29 mg/l
jern 2 mg/l
ammonium 0,2 mg/l
aggr. kuldioxid 7,1 mg/l
mangan 0,21 mg/l (S)
jern 1,39 mg/l (S)
ammonium 0,12 mg/l (E)

Sporstoffer

Organiske
mikroforureninger

arsen 8 µg/l

i.p.

arsen 6,9 µg/l

i.p.

arsen 11 µg/l

i.p.

arsen 4,6 µg/l

i.p.

arsen 9,5 µg/l

i.p.

arsen 4,7 µg/l

i.p.

Andet

88.1508
mangan 0,23 mg/l
(ny kildesvagt reduceret
arsen 2,2 µg/l
i.p.
jern 1,6 mg/l
plads)
88.1602
mangan 0,16 mg/l
(ny kildesvagt reduceret
arsen 1,5 µg/l
i.p.
jern 1,0 mg/l
plads)
S/F: Stigende/faldende tendens siden boringens etablering. V: varierende E: stabil (ingen tendens).
i.p.: ikke påvist, i.a. ikke analyseret, -: ingen bemærkninger

Figur 7.13.12 Vandtype og vandkvalitet i Gl. Hørning Vandværks aktive boringer. Værdier i tabellen er
seneste analyse i boringen.
Råvandsanalyserne viser, at Gl. Hørning Vandværk indvinder svagt reduceret vand fra de seks aktive boringer, jf. Figur 7.13.12. Der er i alle seks boringer fund af mangan, jern og ammonium over kvalitetskravet for
drikkevand, dog i koncentrationer der normalt reduceret uproblematisk ved almindelige vandbehandling,
hvilket også er tilfældet for Gl. Hørning Vandværk, jf. efterfølgende afsnit. Herudover er der i fem af boringerne indhold af aggressivt kuldioxid over kvalitetskravet for drikkevand på 2 mg/l, hvoraf indholdet aggressivt kuldioxid i vandet fra boring 88.506 er over 10 mg/l. Også i de to nye boringer indvindes der svagt reduceret vand og vandkvaliteten adskiller sig ikke væsentligt fra den nuværende kildeplads.
Indholdet af sulfat er moderat forhøjet i alle seks boringer og i boring 88.506, 88.826 og 88.927 er indholdet
stigende, jf. Figur 7.13.13. Det moderat forhøjede indhold af sulfat indikerer relativt ungt vand og det stigende
indhold af sulfat i vandet fra tre af boringerne indikerer, at der indvindes gradvist yngre vand.
Indholdet af arsen er i fire af boringerne over kvalitetskravet for drikkevand på 5 µg/l, men indholdet reduceres på vandværket og Gl. Hørning Vandværk har ikke problemer med at overholde drikkevandskriteriet for
arsen i rentvandet, jf. efterfølgende afsnit.
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Der er ikke påvist organisk mikroforurening i råvandet fra de seks aktive boringer.

Figur 7.13.13 Tolket profilsnit for Gl. Hørning Vandværks gamle kildeplads og oplandet hertil. De kemiske
værdier er seneste analyse i boringen/41/. (S): Stigende nitrat eller sulfat.
Der er fortaget 11 udvidede kontroller af rentvandet i perioden 2002 – 2011, 11 pesticidanalyser (2002-2012),
10 analyser for klorerede opløsningsmidler (2002-2011), samt 8 analyser for aromatiske kulbrinter (20022011), jf. Jupiter /41/.
Rentvandskvaliteten er god fra Gl. Hørning Vandværk og indholdet af arsen er stabilt og under 2 µg/l (drikkevandskriteriet er 5 µg/l).

7.13.5

Beregning og udpegning af indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 382.000 m3/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og et grundvandsdannende opland til Gl. Hørning Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er den del
af grundvandsmagasinet indenfor hvilket der strømmer grundvand hen mod boringerne. Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinerne og videre hen til
boringerne.
Til bestemmelse af indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) er brugt grundvandsmodellen for Solbjerg-Fillerup /12/. Der er kørt 5 scenarier, som kan ses i Figur 7.13.14. Hovedformålet med
scenarie kørslerne er at belyse placeringen af oplandene samt variationerne i oplandene som funktion af eksterne påvirkninger eller ændringer.
Der er kørt et scenarie med den nuværende indvinding repræsenteret ved indvindingen fra 2011, dette er
Scenarie 1. Dertil er der kørt 2 scenarier med den aktuelle indvinding fra 2011, hvor der er ændret i nettonedbøren, for at belyse om der ses væsentlige ændringer i oplandene, når der ændres på nedbøren (Scenarie 4 og
Scenarie 5).
Der er også kørt et scenarie med den tilladte indvindingsmængde, Scenarie 2. Dette er gjort for at belyse det
areal, der rent administrativt skal udpeges. Dette giver også et indtryk af, hvor stor forskel der er på oplandets
størrelse mellem den aktuelle indvinding og den tilladte indvinding.
Derudover, er der lavet en usikkerhedsanalyse, hvor et antal modelrealisationer er kørt med variationer i de
hydrauliske parametre. Dette, er gjort for at belyse oplandene som funktion af modelparametrene. Det kan for
eksempel være, hvilken betydning det har for oplandene, hvis magasinet er mere eller mindre ledende end det
er fundet i den kalibrerede model.
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Resultaterne fra scenariekørslerne og usikkerhedsanalysen er anvendt til at optegne de endelige indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande, og de kan ses i Figur 7.13.16 – Figur 7.13.19.
Partikel-

Scenarie

Beskrivelse

Indvindingsmængde

1

Nuværende indvinding

2011 indvinding

2

Tilladelse

3

Ingen grundvandsindvinding

Ingen indvinding

Nej

4

75 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

5

125 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

2011 indvinding

Ja

6.1-6.31

Usikkerhedsanalyse, model fra Sc. 1 benyttes

Tilladelse godkendt af kommuner

banesimulering
Ja
Ja

Figur 7.13.14 Oversigt over de scenarier der er kørt med grundvandsmodellen. Scenarie 3 er ikke anvendt
ved optegning af oplande.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for indvindingsoplandet (IO partikler) ses som punkttema, der viser
startplaceringen i magasinet af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie 2 er temaet tematiseret efter alder defineret som transporttid i magasinet, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge
sig fra startplaceringen til indvindingsboringen.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for grundvandsdannende oplande (GDO partikler) ses som punkttema,
der viser startplaceringen i modellag 1 (terræn) af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie
2 er temaet alderstematiseret, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge sig fra startplaceringen til
indvindingsboringen.
Resultaterne fra usikkerhedsanalysen ses som sandsynligheder på modelcelle niveau, og de beskriver sandsynligheden for, at en celle er en del af indvindingsoplandet eller det grundvansdannende opland.
Beregningerne, samt optegning af oplande følger overordnet retningslinjerne givet i Geovejledning 2 /i/. Mere
specifikke strategier til optegningen af oplandene er udarbejdet i samarbejde med NST Aalborg og Skanderborg, Odder og Aarhus Kommune, og de er som følger;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Der optegnes minimum 100 meter omkring indvindingsboringerne.
Indvindingsoplandet optegnes, så det sikres, at det grundvandsdannende opland er en delmængde af
indvindingsoplandet.
Der lægges vægt på, at de optegnede oplande dækker oplandene for både det aktuelle indvindingsscenarium (Scenarie 1) og oplandene til tilladelsesscenariet (Scenarie 2).
Hvor der er en veldefineret alderszonering i partikeldata, optegnes der kun indvindingsopland/grundvandsdannende opland for områder hvor alderen er under 200-300 år.
Det sikres, at indvindingsboringerne inkluderes i det grundvandsdannende opland, hvor det er relevant.
Ved optegning af indvindingsoplande lægges der vægt på at optegne sikre oplande med lav alder,
under 200 år.

På Gl. Hørning Vandværk indvindes der fra Kvartssand på den gamle kildeplads, mens der på den nye indvindes fra Kvartært sand /22/ . Figur 7.13.15 viser boringen, der er anvendt i beregningen, samt den aktuelle
indvinding og tilladelsen anvendt i scenarie beregningerne. Kun de oprindelige boringer på den gamle kildeplads er anvendt i scenarierne baseret på den aktuelle indvinding, hvor indvindingen er fordelt ligeligt på de 6
boringer. I scenarie 2 er der kun anvendt de 2 nye boringer og indvindingstilladelsen er fordelt ligeligt på
boringerne.
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Anlægs
ID

Anlæg

78518

Gl. Hørning
Vandværk

Kommune
Skanderborg

DGU.nr.
88.
506*a

88.
683*a

88.
825*a

88.
88.
88.1508*
n
925*a
927*a
*a er aktive boringer, *n er ny kildeplads, der ikke er taget i brug.
Indvindingen er specificeret på boringsniveau 2001-2011.

88.
826*a

Tilladelse
(m3/år)

Indv.
2011
(m3/år)

382.000

283.918

88.1602*
n

Sce 1 Aktuel indvinding 2011: Dvs. indvindingen fra de 6 aktive boringer.
Sce 2 Tilladelse: Indvindingen deles mellem de to nye boringer, 88.1508 og 88.1602, jvf. primær ønske fra
vandværk. Der køres ikke scenarie med halvdelen af tilladelse på hver kildeplads.
Figur 7.13.15 Aktive boringer tilknyttet vandværket samt, middelindvindingen for perioden 2000-2011 og
tilladelsesmængden.
I Figur 7.13.16 – Figur 7.13.19 ses resultaterne af scenarie kørslerne for Gl. Hørning Vandværk samt den resulterende optegning af indvindingsoplandene (pink) samt de grundvandsdannende opland (lilla). Der er optegnet oplande for begge kildepladser Da den nye kildeplads kun er aktiv i Scenarie 2 er udpegningen primært
lavet på baggrund af resultaterne fra Scenarie 2. Udpegningen af oplandene ved den gamle kildeplads er baseret på den aktive indvinding fra 2011. I de følgende afsnit gives en kort beskrivelse af scenarie resultaterne og
baggrunden for den resulterende udpegning.
Figur 7.13.16 viser startplaceringen af partiklerne i magasinet for Scenarie 1, 4 og 5, og sandsynlighederne for
indvindingsoplandet for Scenarie 1. Det ses, at partiklerne ligger koncentreret i en mindre cirkel omkring
boringerne på den gamle kildeplads, som er relateret til begrænset udstrækning af kvartssandet som der indvindes fra. Sandsynlighederne indikerer, at indvindingsoplandet til denne kildeplads reelt dækker et større
område sydpå og strækker sig ned omkring boringerne ved den oprindelige kildeplads til Hørning Stationsby
Vandværk. Indvindingsoplandet til den gamle kildeplads er optegnet så den dækker det højeste sandsynligheder, oplandet lapper der med mod øst ind over oplandet til Hørning Stationsby, samt mod syd en smule ind
over oplandet til Stillingværket.
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Figur 7.13.16 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser start placering af partikler fra
indvindingsmagasinet fra Scenarie 1, 4 og 5.
I Figur 7.13.17 ses startplaceringen af partiklerne til indvindingsoplandet for Scenarie 2, og partiklerne er
tematiseret efter partiklernes transporttid fra startpunkt, til de bliver fanget ved indvindingsboringerne. Partiklerne er koncentreret i en fane mod sydvest fra boringerne, parallelt med indvindingsoplandet til Adslev
Vandværk. Indvindingsoplandet til den nye kildeplads er optegnet, så det omkredser alle partiklerne, der
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indikerer at vandet generelt opholder sig mindre end 100-200 år i magasinet. Indvindingsoplandet forlænges
mod sydvest, så det indeholder området med det grundvansdannende opland, se Figur 7.13.19. Det optegnede
opland lapper mod nord indover indvindingsoplandet til Adslev Vandværk.

Figur 7.13.17 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Cirkler
viser partiklernes startplacering fra Scenarie 2. Farven på cirklen viser partiklernes alder i magasinet.
Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1.
I Figur 7.13.18 ses partikelstartpunkterne til de grundvandsdannende oplande beregnet i Scenarie 1, 4 og 5,
hvor partikler er placeret i modellag 1. Her ses det, at GDO partiklerne er koncentreret i en fane omkring
boringerne, men de er også spredt ud i områderne syd for boringerne, som svarer godt til sandsynlighederne
for indvindingsoplandet set i Figur 7.13.16. Det grundvandsdannende opland er optegnet så det dækker et
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sammenhængende område med høje sandsynlighed og partikler fra Scenarie 1 med en alder under 200 år
(aldersfordeling ses ikke på figuren).

Figur 7.13.18 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 til beskrivelse af GDO i Scenarie 1, 4 og 5.
Figur 7.13.19 viser startplaceringen af partikler til det grundvandsdannende opland fra Scenarie 2, tematiseret
efter partiklens transporttid i magasinet. Desuden er vist partikelbaner fra Scenarie 2. Aldersfordelingen af
partiklerne indikerer, at vandet, der indvindes på den nye kildeplads ved Gl. Hørning Vandværk generelt er

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup, Del 2

211

mindre end 100 år gammelt, men en del af vandet har transporttider på over 500 år. Det grundvandsdannende opland er optegnet, så det dækker størstedelen af partiklerne og er beliggende i yderste del af indvindingsoplandet.

Figur 7.13.19 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 for Scenarie 2, tematiseret efter partiklernes transporttid i magasinet. Grå streger viser
partikelbaner for Scenarie 2.

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup, Del 2

7.13.6

Sårbarhedsudpegning

Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der lavet
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat /40/. Ud fra sårbarhedszoneringen er der i områder
med grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en udpegning af Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) således, at der udpeges Nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at
have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. Sårbarhedszoneringen er vist på Figur 7.13.20 sammen med
Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og Indsatsområder (IO).
Indvindingsoplandet til den nye kildeplads er udpeget med stor og nogen sårbarhed i størstedelen af oplandet. Det betyder, at der også er udpeget NFI og IO. For en beskrivelse af de geologiske, hydrologiske og kemiske betragtninger omkring sårbarheden henvises til de ovenstående afsnit.

Figur 7.13.20 Sårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder.

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup, Del 2

213

7.13.7

Arealanvendelse og punktkilder

GL. Hørning Vandværks gamle kildeplads og vandværksbygningerne ligger på samme grund på Møllevænget i
Hørning. Kildepladsen er indhegnet og grænser til alle sider op mod boligbebyggelse.
Vandværkets nye kildeplads ligger i landlige omgivelser på Bjertrup Skovvej vest for Hørning.
Indvindingsoplandet til den gamle kildeplads på Møllevænget strækker sig primært ind under Hørning by. På
de dyrkede marker, der er inden for oplandet varierer den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning mellem < 25 mg/l og 100 mg/l.

Figur 7.13.21 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok niveau indenfor indvindingsoplandet til Gl. Hørning Vandværks gamle kildeplads /36/.
Den nye kildeplads på Bjertrup Skovvej ligger i det åbne land og strækker sig primært ud under dyrket mark.
Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning varierer her mellem < 25 mg/l og 100 mg/l.
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Figur 7.13.22 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok niveau indenfor indvindingsoplandet til Gl. Hørning Vandværks nye kildeplads /36/, /39/.

Indenfor indvindingsoplandene til Gl. Hørning Vandværk findes et antal potentielt forurenede (V1) ejendomme og forurenede (V2) ejendomme, se Figur 7.13.21 til Figur 7.13.24.
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Kortlægningsniveau

Navn

715-00029

V1

Autoværksted m.
lakeringsanlæg

715-00041

V1

Korn- og foderstofvirksomhed

715-00011

V1

Maskinfabrik

715-00053

V1

Tekstilfabrik

715-00012

V1

Servicestation

715-00026

V1

Autoværksted m.
lakeringsanlæg

715-00080

V1

Maskinfabrik

715-00030

V1

Autoværksted m.
lakeringsanlæg

715-00040

V1

Korn- og foderstofvirksomhed

715-00064

V1

Garageanlæg og
materialegård

715-00060

V1

Møbelfabrik m.
lakeringsanlæg

Kortlægningsnr

715-00013

V1

Servicestation

715-00047

V1

Grafisk industri

715-00056

V1

Maskinfabrik og
produkthandel

746-00037

V1

Transformerstation
med olieoplag

715-00053

V1

Tæppefabrik
(tekstilindustri)

715-00016

V2

715-00051

V2

Autoværksted m.
lakeringsanlæg
Møbelfabrik m.
lakeringsanlæg

715-00008

V2

Flyveaskedeponi

715-00089

V2

Flyveaskedeponi

Trussel (stoffer)
Olieprodukter,
tjærestoffer,
tungmetaller og
opløsningsmidler
Olieprodukter,
kviksølv og pesticider
Olieprodukter,
tungmetaller og
opløsningsmidler
Olieprodukter og
tungmetaller
Olieprodukter,
tjærestoffer og
tungmetaller
Olieprodukter,
tjærestoffer,
tungmetaller og
opløsningsmidler
Olieprodukter,
tungmetaller og
opløsningsmidler
Olieprodukter,
tjærestoffer,
tungmetaller og
opløsningsmidler
Olieprodukter,
kviksølv og pesticider
Olieprodukter,
tjærestoffer og
tungmetaller
Olieprodukter
Olieprodukter,
tjærestoffer og
tungmetaller
Olieprodukter og
tungmetaller
Olieprodukter,
tungmetaller og
opløsningsmidler
Olieprodukter,
opløsningsmidler,
PCB, kviksølv og
pesticider
Olieprodukter,
opløsningsmidler,
phenoler og
tungmetaller
Olieprodukter og
tungmetaller
Olieprodukter
Tungmetaller og
tjærestoffer
(PAH)
Tungmetaller og
tjærestoffer
(PAH)

Jord/Poreluft

Grundvand

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

Figur 7.13.23 Trusler i form af V1- og V2- kortlagte grunde indenfor indvindingsoplandet til Gl. Hørning
Vandværks gamle kildeplads.
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Kortlægningsnr

Kortlægningsniveau

Navn

Trussel (stoffer)

Jord/Poreluft

Grundvand

715-00079

V1

Maskinstation

Olieprodukter,
BTEX’er, pesticider

x

x

Figur 7.13.24 Trusler i form af V1- og V2- kortlagte grunde inden for indvindingsoplandet til Gl. Hørning
Vandværks nye kildeplads.

7.13.8

Fremtidsplaner

Indenfor det næste år forventer Gl. Hørning, at Jeksen Vandværks forbrugere bliver indlemmet under Gl.
Hørning Vandværk, idet Jeksen Vandværk forventes nedlagt.
I forbindelse med renoveringsarbejder af en jernbanebro lægges der rørføring mellem Hørning Stationsby
Vandværk og Gl. Hørning Vandværk. Denne forbindelse forventes på plads indenfor de nærmeste 5 år. Herefter vil Gl. Hørning Vandværk være i stand til at forsyne Hørning Stationsby Vandværk, men ikke omvendt.
Gl. Hørning Vandværk har ikke planlagt en nødforbindelse til andre vandværker, der ville være i stand til at
forsyne hele Gl. Hørning Vandværks område, idet vandværket med 2 separate kildepladser og 2 separate
vandværker har en høj forsyningssikkerhed.
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7.14

Gramværket

Gramværket er beliggende i Skanderborg Kommune i udkanten af Gram ved Stilling. Driftschefen for Skanderborg Forsyning er interviewet telefonisk den 15. august 2013.
Vandværket i Gram blev etableret i slutning af 1930’erne /43/. Oprindeligt var vandværket et privat fælles
vandværk. Vandværket overgik senere til Skanderborg Kommunale Vandforsyning og hører i dag under
Skanderborg Forsyning.
Selve vandværksbygningen ligger i udkanten af Gram. Vandværkets indvindingsboringer er beliggende i
grønne områder umiddelbart syd herfor. Den sydligste indvindingsboring grænser op mod dyrkede marker og
er afsluttet som en overjordisk råvandsstation med aflåst glasfiberlåg. Den nordligste indvindingsboring,
nærmest vandværket, er afsluttet som en installationsbrønd af glasfiber. Placeringen af vandværket og boringer ses af Figur 7.14.1.
Gramværket har etableret en nødforbindelse til Stillingværket, og det kan forsynes fuldt herfra. Modsatrettet
har Gramværket ikke kapacitet til at forsyne Stillingværket.

Figur 7.14.1 Boringernes placering ved Gramværket. Vandværksboringer er placeret på baggrund af koordinater i Jupiter/41/.
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7.14.1

Indvinding

Vandværkets nuværende indvindingstilladelse er på 200.000 m3/år, se Figur 7.14.2. Tilladelsen blev oprindeligt udstedt d. 20. september 1971, og den er blevet administrativt forlænget til ét år efter vandhandleplanernes vedtagelse.

m3/år
250000

200000

150000

100000

50000

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

0

Indvinding

Tilladelse

Figur 7.14.2 Tilladt indvindingsmængde og aktuel indvinding på Gramværket /41/. Graferne viser den
periode, hvor der er indvindingsdata fra.

År
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Indvindingsmængde (m3)
105.696
104.812
101.481
104.650
104.000
96.124
68.846
103.092
102.474
102.658

År
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Indvindingsmængde (m3)
105.655
103.777
102.467
102.130
103.970
129.106
147.492
139.607
93.716
86.188

Figur 7.14.3 Indvindingsmængder for Gramværket /41/.
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Indvindingen kulminerede i 2009 med 147.492 m³/år. Der forventes i de kommende år en svag stigning i
vandforbruget, idet der er sket udstykninger til boligbyggeri i området.
I vandforsyningsplanen er vandværkets evne-faktor udregnet som tilstrækkeligt høj /o/.
Vandbehandlingen på Gramværket består i tre lukkede, parallelle trykfiltre med en filterkapacitet på 105
m3/t. Der tilsættes natriumhydroxid for at modvirke indholdet af aggressiv kuldioxid.
Skyllevandet fra filtrene ledes til et bundfældningsbassin og herefter via en regnvandsledning til Stilling Sø.
Gramværket har en rentvandsbeholder på 200 m3.

7.14.2

Gramværkets boringer

Vandværket råder over 2 aktive indvindingsboringer og har derudover én sløjfet boring; se Figur 7.14.5. De
nuværende indvindingsboringer er etableret i henholdsvis 1969 og 1988.

Figur 7.14.4 Gramværkets indvindingsopland vist med vandværksboringer.
Status
aktiv/sløjfet/pejle

Etableringsår

Filterinterval
m.u.t.

98.500

Sløjfet

1969

98.640

Aktiv

98.846

Aktiv

DGU-nr.

Lertykkelse

Ydelse*

Sænkning*

(m3/t)

(m)

22

50

5,5

9

9

50

4,5

35,5

35,5

-

-

Meter
over
magasin

Meter
over
filtertop

70,5-78,5

22

1969

68,8-82,7

1988

65,5-75,5

*Målt ved boringens etablering

Figur 7.14.5 Boringer tilknyttet Gramværket.
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Der er kun indberettet få pejledata fra Gramværket, og flere af dem ser ud til at være fejlbehæftede. Den bedste pejleserie er fra DGU nr. 98.846, hvor vandspejlet varierer mellem kote ca. 52 og 58. Variationer i grundvandsstanden ses af tidsserien i Figur 7.14.6.

Figur 7.14.6 Tidsserie for grundvandsstand i boring DGU nr. 98.846 /41/.
Gramværkets indvindingsboringer er monteret med dykpumper. Pumperne har en kapacitet på hver 30-50
m3 i timen. Der pumpes samtidigt på de to boringer med ca. 1/3 fra boring DGU nr. 98. 640 og ca. 2/3 fra
boring DGU nr. 98.846. Oppumpningen er styret af niveauet i vandværkets rentvandsbeholder, og der pumpes således ikke kontinuerligt.

7.14.3

Geologi og indvindingsforhold

For at belyse geologien omkring Gramværkets kildeplads, er der udarbejdet et tværsnitsprofil gennem kildepladsen og det foreliggende indvindingsopland. Tværsnitsprofilet er tegnet i Geoscene3D modellen, som er
opstillet i forbindelse med den hydrostratigrafiske model /22/. På Figur 7.14.7 og bilag 7.14 ses det geologiske
profilsnit.
Gramværket indvinder fra to boringer, DGU nr. 98.640 og 98.846, der er filtersat i samme miocæne kvartssandsmagasin 65,5 - 82,7 m u.t. Øverst i lagserien ligger et 5 til 20 m tykt lerdæklag, hvis horisontale udbredelse erkendes langs størstedelen af profilsnittet, se Figur 7.14.7. Herunder følger et 35 til 40 m tykt lag af
smeltevandssand/grus, som kan observeres langs hele profilet. Mægtigheden af sand/gruslegemet er størst
omkring boringerne og tynder ud mod øst og vest. Herefter følger et ca. 15 m tykt silt/lerlag 50 til 66 m u.t.,
som opnår sine største tykkelser i den vestlige del af profilet, se Figur 7.14.7. Under lerlaget ses det miocæne
kvartssandsmagasin, som udgør grundvandsmagasinet. Øst for boringerne ligger det miocæne kvartssandsmagasin i direkte hydraulisk kontakt med det overliggende kvartære sandlag. Bunden for grundvandsinteresser ligger ca. 80 m u.t.
Grundvandsmagasinet vurderes at have nogen til stor sårbarhed, grundet den varierende dæklagstykkelse
som findes i indvindingsoplandets udbredelse. Umiddelbart over filtersætningen ses et ca. 10 m tykt lag bestående af ler og silt. Lagets horisontale udbredelse er ubestemt, men kan potentielt yde en beskyttelse. De
vandkemiske data viser svagt reducerede forhold, hvilket viser at der er nogen beskyttelse af magasinet, se
Figur 7.14.8.
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Figur 7.14.7 Geologisk profil gennem Gram Vandværks kildeplads. Brune og mørkeblå farver repræsenterer
vandstandsende aflejringer, og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. Sorte pile
angiver den overordnede grundvandsstrømning. Se i øvrigt bilag 7.14.

7.14.4

Vandkvalitet

I Gramværks aktive boringer DGU nr. 98.640 og 98.846 er der foretaget hhv. 6 og 7 boringskontroller i perioden 1988 til 2012. Herudover er der i hver af boringerne foretaget 5 pesticidanalyser i perioden 1999 til 2012,
samt 1 analyse for aromatiske kulbrinter i 2000. jf. Jupiter /41/.
Råvandsanalyserne for de aktive boringer er gennemgået, og vandtyperne og vandkvaliteten i boringerne er
vurderet. Resultaterne er listet i Figur 7.14.8 og er desuden vist på Figur 7.14.9.
Potentielle problemparametre
DGU-nr.

98.640

98.846

Vandtype

svagt reduceret

svagt reduceret

Uorganiske parametre
mangan 0,03 mg/l (E)
jern 1,05 mg/l (E)
aggr. kuldioxid 25 mg/l
(E)
mangan 0,07 mg/l (E)
jern 0,7 mg/l (E)
aggr. kuldioxid 25 mg/l
(V)

Sporstoffer

Organiske
mikroforureninger

-

i.p.

-

i.p.

Andet

S/F: Stigende/faldende tendens siden boringens etablering. V: varierende E: stabil (ingen tendens).
i.p.: ikke påvist, i.a. ikke analyseret, -: ingen bemærkninger

Figur 7.14.8 Vandtype og vandkvalitet i Gramværkets aktive boringer. Værdier i tabellen er seneste analyse
i boringen.
Råvandsanalyserne viser, at Gramværket indvinder svagt reduceret vand fra begge boringer, jf. Figur 7.14.8.
Der er i begge boringer fund af mangan og jern over kvalitetskravet for drikkevand, dog i koncentrationer der
normalt reduceres uproblematisk ved almindelige vandbehandling, hvilket dog ikke er tilfældet for Gramværket. I begge boringer er indholdet af aggressivt kuldioxid markant over kvalitetskravet for drikkevand /f/.
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Der er ikke påvist organisk mikroforurening.

Figur 7.14.9 Tolket profilsnit for Gramværkets kildeplads og oplandet hertil. De kemiske værdier er seneste
analyse i boringen /41/. (S): Stigende nitrat eller sulfat.
Der er fortaget 8 udvidede kontroller af rentvandet i perioden 2002 – 2011, 10 analyser af pesticider i perioden 1998 - 2012 og 9 analyser for klorerede opløsningsmidler og aromatiske kulbrinter i perioden 2002 –
2012.
Rentvandskvaliteten er generelt god fra Gramværket. Der er en enkelte, mindre overskridelser af kvalitetskriteriet for jern/f/, seneste i 2009 /41/. Ligeledes ses der mindre, men gentagne overskridelser af kvalitetskravet for mangan i perioden 2007 til 2013. Vandværket har tidligere haft problemer med overskridelser af kvalitetskravet for aggressivt kuldioxid. Råvandets indhold er stærkt forhøjet, jf. Figur 7.14.8, men der er ikke set
overskridelser siden 2009 og vandbehandlingen med natriumhydroxid synes således at virke tilfredsstillende.
Der har tidligere været enkeltstående overskridelser af kvalitetskravet for coliforme bakterier og kimtal, senest i 2006.

7.14.5

Beregning og udpegning af indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 200.000 m3/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og et grundvandsdannende opland til Gramværkets boringer. Indvindingsoplandet er den del af grundvandsmagasinet indenfor hvilket der strømmer grundvand hen mod boringerne. Det grundvandsdannende
opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinerne og videre hen til boringerne.
Til bestemmelse af indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) er brugt grundvandsmodellen for Solbjerg-Fillerup /12/. Der er kørt 5 scenarier, som kan ses i Figur 7.14.10. Hovedformålet med
scenarie kørslerne er at belyse placeringen af oplandene samt variationerne i oplandene som funktion af eksterne påvirkninger eller ændringer.
Der er kørt et scenarie med den nuværende indvinding repræsenteret ved indvindingen fra 2011, dette er
Scenarie 1. Dertil er der kørt 2 scenarier med den aktuelle indvinding fra 2011, hvor der er ændret i nettonedbøren, for at belyse om der ses væsentlige ændringer i oplandene, når der ændres på nedbøren (Scenarie 4 og
Scenarie 5).
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Der er også kørt et scenarie med den tilladte indvindingsmængde, Scenarie 2. Dette er gjort for at belyse det
areal, der rent administrativt skal udpeges. Dette giver også et indtryk af, hvor stor forskel der er på oplandets
størrelse mellem den aktuelle indvinding og den tilladte indvinding.
Derudover, er der lavet en usikkerhedsanalyse, hvor et antal modelrealisationer er kørt med variationer i de
hydrauliske parametre. Dette, er gjort for at belyse oplandene som funktion af modelparametrene. Det kan for
eksempel være, hvilken betydning det har for oplandene, hvis magasinet er mere eller mindre ledende end det
er fundet i den kalibrerede model.
Resultaterne fra scenariekørslerne og usikkerhedsanalysen er anvendt til at optegne de endelige indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande, og de kan ses i Figur 7.14.12 – Figur 7.14.15.

Scenarie

Beskrivelse

1

Nuværende indvinding

2

Tilladelse

Indvindingsmængde
2011 indvinding
Tilladelse godkendt af kommuner

Partikelbanesimulering
Ja
Ja

3

Ingen grundvandsindvinding

Ingen indvinding

Nej

4

75 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

5

125 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

2011 indvinding

Ja

6.1-6.31

Usikkerhedsanalyse, model fra Sc. 1 benyttes

Figur 7.14.10 Oversigt over de scenarier der er kørt med grundvandsmodellen. Scenarie 3 er ikke anvendt
ved optegning af oplande.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for indvindingsoplandet (IO partikler) ses som punkttema, der viser
startplaceringen i magasinet af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie 2 er temaet tematiseret efter alder defineret som transporttid i magasinet, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge
sig fra startplaceringen til indvindingsboringen.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for grundvandsdannende oplande (GDO partikler) ses som punkttema,
der viser startplaceringen i modellag 1 (terræn) af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie
2 er temaet alderstematiseret, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge sig fra startplaceringen til
indvindingsboringen.
Resultaterne fra usikkerhedsanalysen ses som sandsynligheder på modelcelle niveau, og de beskriver sandsynligheden for, at en celle er en del af indvindingsoplandet eller det grundvansdannende opland.
Beregningerne, samt optegning af oplande følger overordnet retningslinjerne givet i Geovejledning 2 /i/. Mere
specifikke strategier til optegningen af oplandene er udarbejdet i samarbejde med NST Aalborg og Skanderborg, Odder og Aarhus Kommune, og de er som følger;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Der optegnes minimum 100 meter omkring indvindingsboringerne.
Indvindingsoplandet optegnes, så det sikres, at det grundvandsdannende opland er en delmængde af
indvindingsoplandet.
Der lægges vægt på, at de optegnede oplande dækker oplandene for både det aktuelle indvindingsscenarium (Scenarie 1) og oplandene til tilladelsesscenariet (Scenarie 2).
Hvor der er en veldefineret alderszonering i partikeldata, optegnes der kun indvindingsopland/grundvandsdannende opland for områder hvor alderen er under 200-300 år.
Det sikres, at indvindingsboringerne inkluderes i det grundvandsdannende opland, hvor det er relevant.
Ved optegning af indvindingsoplande lægges der vægt på at optegne sikre oplande med lav alder,
under 200 år.
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På Gramværket indvindes der fra Kvartssand /22/. Figur 7.14.11 viser boringer, der er anvendt i beregningen,
samt den aktuelle indvinding og tilladelsen anvendt i scenarie beregningerne. I beregningerne er indvindingen fordelt på de aktive boringer som beskrevet i Figur 7.14.11 efter oplysninger fra Skanderborg Kommune.
Anlægs
ID
80195
*r

Anlæg

Kommune

Gramværket

Skanderborg

Tilladelse
(m3/år)

DGU.nr.
98. 500*r

98. 640

98. 846

200.000

Indv.
2011
(m3/år)
93.716

er reserve boring. Indvinding deles med 35 % til 98.640 og 65 % til 98.846.

Figur 7.14.11 Aktive boringer tilknyttet Gramværket samt, middelindvindingen for perioden 2000-2011 og
tilladelsesmængden.
I Figur 7.14.12 – Figur 7.14.15 ses resultaterne af scenarie kørslerne for Gramværket samt den resulterende
optegning af indvindingsoplandet (pink) samt det grundvandsdannende opland (lilla), som for Gramværket
er identiske. I de følgende afsnit gives en kort beskrivelse af scenarie resultaterne og baggrunden for den resulterende udpegning.
Figur 7.14.12 viser startplaceringen af partiklerne i magasinet for Scenarie 1, 4 og 5, og sandsynlighederne for
indvindingsoplandet for Scenarie 1. Det ses, at partiklerne ligger koncentreret i et stort område omkring boringerne samt i en fane øst for værkets boringer. Der er et stort sammenhængende område med høje sandsynligheder (>80 %), som er næsten sammenfaldende med partiklerne. Det optegnede indvindingsopland omkredser alle partiklerne samt de høje sandsynligheder (> 80 %).
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Figur 7.14.12 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser start placering af partikler fra
indvindingsmagasinet fra Scenarie 1, 4 og 5.
I Figur 7.14.13 ses startplaceringen af partiklerne til indvindingsoplandet for Scenarie 2, og partiklerne er
tematiseret efter partiklernes transporttid fra startpunkt, til de bliver fanget ved indvindingsboringerne. Partiklerne i Scenarie 2 viser, at indvindingsoplandet bliver en del bredere end indvindingoplandene for scenarier 1, 4 og 5, hvor den aktuelle indvinding benyttes. Tilladelsen er også næsten dobbelt så stor som den aktuelle
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indvinding (Figur 7.14.11). Området med partikler svarer godt overens med området med de høje sandsynligheder. Af aldersfordelingen ses det, at vandet i magasinet opholder sig i magasinet i mindre end 200 år. Indvindingsoplandet er optegnet, så det dækker sandsynligheder over 80 % samt størstedelen af partiklerne fra
Scenarie 2.

Figur 7.14.13 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Cirkler
viser partiklernes startplacering fra Scenarie 2. Farven på cirklen viser partiklernes alder i magasinet.
Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1.
I Figur 7.14.14 ses partikelstartpunkterne til grundvandsdannende oplande beregnet i Scenarie 1, 4 og 5, hvor
partikler er placeret i modellag 1. Partiklerne fra Scenarie 4 (lavere nettonedbør) kommer fra et område nordligere end Scenarie 1. Partiklerne fra Scenarie 5 (højere nettonedbør) kommer fra et område sydligere end
Scenarie 1.
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Det optegnede grundvandsdannende opland dækker størstedelen af partiklerne, samt med de højeste sandsynligheder (>60 %) for grundvandsdannelse.

Figur 7.14.14 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 til beskrivelse af GDO i Scenarie 1, 4 og 5.
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Figur 7.14.15 viser startplaceringen af partikler til det grundvandsdannende opland fra Scenarie 2, tematiseret
efter partiklens transporttid i magasinet. Desuden er vist partikelbaner fra Scenarie 2. Aldersfordelingen af
partiklerne indikerer, at vandet, der indvindes ved Gramværket, generelt er mindre end 200 år gammelt, men
der ses en stor aldersfordeling af partiklerne med partikler op til 500 år. Partikeldensiteten er størst i den
nord-nordøstlige del af oplandet, men sandsynlighederne indikerer at grundvandsdannelse er meget sandsynlig i hele området. Derfor er det grundvandsdannende opland udpeget til at være lig med indvindingsoplandet.

Figur 7.14.15 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 for Scenarie 2, tematiseret efter partiklernes transporttid i magasinet. Grå streger viser
partikelbaner for Scenarie 2.
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7.14.6

Sårbarhedsudpegning

Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der lavet
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat /40/. Ud fra sårbarhedszoneringen er der i områder
med grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en udpegning af Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) således, at der udpeges Nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at
have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. Sårbarhedszoneringen er vist på Figur 7.14.16 sammen med
Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og Indsatsområder (IO).
Størstedelen af indvindingsoplandet til Gramværket er udpeget med nogen eller stor sårbarhed, og derfor
også NFI og IO. Udpegningen er begrundet i de vekslende lerdæklag. For en nærmere beskrivelse af de geologiske, hydrologiske og kemiske betragtninger omkring sårbarheden henvises til de ovenstående afsnit.

Figur 7.14.16 Sårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder ved Gramværket.
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7.14.7

Arealanvendelse og punktkilder

Selve vandværksbygningen ved Gramværket ligger i udkanten af Gram. Vandværkets indvindingsboringer er
beliggende i grønne områder umiddelbart syd herfor. Den sydligste indvindingsboring grænser op mod dyrkede marker.
Størstedelen af indvindingsoplandet til Gramværket strækker sig ud under dyrket mark. Den gennemsnitlige
potentielle nitratudvaskning i oplandet varierer mellem < 25 mg/l til >100 mg/l.

Figur 7.14.17 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok
niveau /36/.
Der findes ingen potentielt forurenede (V1) eller forurenede (V2) ejendomme indenfor indvindingsoplandet
til Gramværket.

7.14.8

Fremtidsplaner

Skanderborg Forsyning forudser, at der vil ske en svag stigning i indvindingen på Gramværket i de kommende år. Der forventes ikke større ændringer på værket.
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7.15

Hørning Stationsby Vandværk

Hørning Stationsbys Vandværk er beliggende i Skanderborg Kommune i udkanten af selve Hørning Stationsby. Vandværkets formand er interviewet telefonisk den 8. august 2013.
Hørning Stationsbys Vandværk startede op i 1935 med en vandværksbygning og kildeplads centralt i Hørning
Stationsby. Vandværket er i sommeren 2013 ved at opføre en ny vandværksbygning i udkanten af Hørning
Stationsby ca. 1,2 km sydøst for den eksisterende vandværksbygning. Det nye vandværk og kildeplads skal
erstatte det eksisterende vandværk og kildeplads. De nye faciliteter forventes at kunne tages i brug i foråret
2014.
Vandværkets gamle kildeplads og gamle vandværksbygning ligger på samme grund i Hørning Stationsby. Det
nye vandværk bliver etableret i udkanten af Hørning Stationsby og den tilhørende kildeplads ca. 500 meter
nordøst for vandværket. Den nye kildeplads er beliggende med dyrkede marker til alle sider. Boringsafslutningerne på den nye kildeplads er overjordiske installationer med aflåste aluminiums-kasser. Placeringen af
det eksisterende og nye vandværk samt boringer ses af Figur 7.15.1.
Hørning Stationsby Vandværk har ikke etableret en nødforbindelse til andre vandværker. Der er ved det nye
vandværk forberedt til en ø110 ledning i retning af Blegind Vandværk. I forbindelse med renovering af en bro
over jernbanen lægges der samtidigt en ø160 ledning mod Gl. Hørning Vandværk. Vandværket forsyner i 2013
ca. 500 brugere, og antallet af tilsluttede brugere er støt stigende pga. omfattende parcelhus-udstykninger i
området. Vandværket er et privat fælles vandværk (andelsselskab).

Figur 7.15.1 Boringernes placering ved Hørning Stationsbys Vandværk. Vandværksboringer er placeret på
baggrund af koordinater i Jupiter/41/.
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7.15.1

Indvinding

Vandværkets tidligere indvindingstilladelse er på 51.000 m3/år, se Figur 7.15.2. Vandværkets formand oplyser, at vandværket pr. sommeren 2013 har fået en udvidet indvindingstilladelsen på 91.000 m 3/år. Tilladelsen
er gældende fra 11. januar 2013 til 11. januar 2043.

m3/år
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
19811983198519871989199119931995199719992001200320052007200920112013
Indvinding

Tilladelse

Figur 7.15.2 Tilladt indvindingsmængde og aktuel indvinding på Hørning Stationsbys Vandværk /41/. Graferne viser den periode, hvor der er indvindingsdata fra.

År
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Indvindingsmængde (m3)
65.600
57.328
46.500
41.476
43.091
38.320
45.306
43.430
43.020
40.680

År
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Indvindingsmængde (m3)
38.518
36.672
38.863
42.409
44.556
49.781
50.132
53.263
60.656
62.536

Figur 7.15.3 Indvindingsmængder for Hørning Stationsbys Vandværk /41/.
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Indvindingen kulminerede i 1991 med 84.605 m³/år. Denne værdi er ikke vist i Figur 7.15.3. I første halvdel af
1990’erne blev der monteret private vandmålere, hvorefter der skete en væsentlig reduktion af vandforbruget.
Vandforbruget har siden 2004 været støt stigende pga. udstykning af parcelhusgrunde indenfor vandværkets
forsyningsområde.
I vandforsyningsplanen beskrives det, at der indenfor forsyningsområdet til Hørning Stationsbys Vandværk
forventes en stor vækst /o/. Der er med den igangværende etablering af nyt vandværk og kildeplads taget
højde for denne vækst.
Vandbehandlingen på det eksisterende gamle vandværk er et system bestående af 4 åbne sandfiltre. Der foretages ½-1 ugentlig skylninger. Skyllevandet udledes efter bundfældning til kloakken. Vandværket har en
rentvandsbeholder på 45 m3. Det gamle vandværk forventes taget ud af drift i foråret 2014. Vandbehandling
på det nye vandværk bliver et moderne anlæg bestående af 2 lukkede iltningsbeholdere, 3 trykfiltre og 2 rentvandsbeholdere. Skyllevandet fra filtrene ledes til en bundfældningstank.

7.15.2

Geologi og indvindingsforhold

For at belyse geologien omkring Hørning Stationsbys Vandværks to kildepladser, er der udarbejdet et tværsnitsprofil gennem hver kildeplads og det foreliggende indvindingsopland. Tværsnitsprofilet er tegnet i Geoscene3D modellen, som er opstillet i forbindelse med den hydrostratigrafiske model /22/. På Figur 7.15.4 og
Figur 7.15.5 og bilag 7.15a og bilag 7.15b ses profilsnittene.
Hørning Stationsbys Vandværk indvinder fra to boringer, DGU nr. 98.401 og 98.456, der er filtersat i samme
grus/sandmagasin 28,3-35 m u.t. Fra 2014 bliver yderligere to boringer taget i brug på en ny kildeplads –
henholdsvis DGU nr. 98.1332 og 98.1334, der er filtersat i samme smeltevandsgrusmagasin 58-69 m u.t.
Som det fremgår af profilsnittene ses der øverst i lagserien ved begge kildepladser en vekslen mellem sandede
og lerede aflejringer.
Ved den gamle kildeplads domineres de terrænnære aflejringer af lerede aflejringer, og der ses kun mindre
lokale sandlegemer. Tykkelsen af lerdæklaget varierer gennem indvindingsoplandet. Syd for boringerne DGU
nr. 98.456 og 98.401 tynder laget ud til en tykkelse mellem 5 og 10 m, mens det omkring og nord for boringerne har tykkelser over 15 m. Under dæklaget ses et kvartært sandlag på ca. 10 til 30 m tykkelse, hvorfra
indvindingen sker. Sandlaget ses langs hele profilets udbredelse, se Figur 7.15.4. Bunden af grundvandsinteressen følger bunden af indvindingsmagasinet og ligger omkring kote + 10 m.
Den nye kildeplads udviser en meget varierende geologi med vekslende sand og lerlag, hvilket besværliggør en
præcis geologisk tolkning, se Figur 7.15.5. Øverst i lagserien er der tolket et sandlag, som kan opnå en tykkelse
på over 10 m. Sandlaget ses i store dele af indvindingsoplandet som det øverste lag. Herunder følger et lerdæklag, som ved indvindingsboringerne opnår en tykkelse på omkring 50 m. Laget består hovedsageligt af
smeltevands-/moræneler vekslende med sand og gruslag. Den akkumulerede lertykkelse er på 30 til 40 m.
Lerlagets horisontale udbredelse erkendes langs hele profilsnittet, med en varierende tykkelse mellem 20 til
50 m, se Figur 7.15.5. Herunder følger et 15 til 25 m tykt smeltevandsgrus/sand legeme, hvorfra indvindingen
sker. Sandlaget erkendes i den centrale og nordvestlige del af profilet, med de største mægtigheder mod nordvest, se Figur 7.15.5. De største mægtigheder af indvindingsmagasinet er placeret centralt i en begravet dal.
Under indvindingsmagasinet ses henholdsvis et lerlag og et sandlag. Lerlaget ses i hele profilets længde, mens
sandet er begrænset til den centrale del af dalen. Bunden af grundvandsinteressen følger bunden af det nederste sandlag og ligger omkring kote - 125 m centralt i dalen.
Grundvandsmagasinet vurderes på den gamle kildeplads at have nogen til lille sårbarhed grundet det varierende dæklagstykkelse. Områder, hvor dæklagstykkelsen er under 15 m vurderes med nogen sårbarhed, mens
områder med en dæklagstykkelse over 15 m vurderes med lille sårbarhed. Der er påvist MTBE og olie i begge
boringer DGU nr. 98.401 og 98. 456, hvilket indikerer, at magasinet er sårbart, se Figur 7.15.9.
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Grundvandsmagasinet vurderes på den nye kildeplads overvejende at have en lille sårbarhed grundet den
tykke dæklagstykkelse, som ses i store dele af indvindingsoplandet.

Figur 7.15.4 Geologisk profil gennem Hørning Stationsbys Vandværks gamle kildeplads. Brune og mørkeblå
farver repræsenterer vandstandsende aflejringer, og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende
aflejringer. Sorte pile angiver den overordnede grundvandsstrømning. Se i øvrigt bilag 7.15.

Figur 7.15.5 Geologisk profil gennem Hørning Stationsbys Vandværks nye kildeplads. Brune og mørkeblå
farver repræsenterer vandstandsende aflejringer, og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende
aflejringer. Sorte pile angiver den overordnede grundvandsstrømning. Se i øvrigt bilag 7.15.
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7.15.3

Hørning Stationsbys Vandværks boringer

Kildepladsen til det eksisterende vandværk i Hørning Stationsby består af 2 aktive indvindingsboringer.
Samme sted findes én sløjfet boring, se Figur 7.15.7. Kildepladsen til det nye vandværk kommer til at bestå af
2 aktive indvindingsboringer, se også Figur 7.15.7. Der er udført prøvepumpning på den ene af vandværkets
nye indvindingsboringer.

Figur 7.15.6 Hørning Stationsbys Vandværks indvindingsopland vist med vandværksboringer.
Status
aktiv/sløjfet/pejle

Etableringsår

Filterinterval
m.u.t.

98.466

Sløjfet

1934

98.401

Aktiv

98.456

DGU nr.

98.1332
(ny kildeplads)
98.1334
(ny kildeplads)

Lertykkelse

Ydelse*

Sænkning*

(m3/t)

(m)

Ukendt

Ukendt

Ukendt

13

13

14

0

28,3-34,8

10

10

18

3,5

2011

63-69

37

37

35

-

2011

58-64

21

21

-

-

Meter
over
magasin

Meter
over
filtertop

Ukendt

17

1952

29-35

Aktiv

1963

Aktiv (fra 2014)
Aktiv (fra 2014)

*Målt ved boringens etablering

Figur 7.15.7 Boringer tilknyttet Hørning Stationsbys Vandværk.
Der er kun indberettet få pejlinger for Hørning Stationsby Vandværks gamle kildeplads, og de fleste pejlinger
er fra 1986-1987. Pejlingerne viser en grundvandsstand der varierer mellem kote 42 og 44 m i DGU nr. 98.401
og mellem kote 39 og 41 m i DGU nr.98.456. Variationer i grundvandsstanden i de gamle indvindingsboringer
ses af tidsserierne i Figur 7.15.8.

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup, Del 2

Figur 7.15.8 Tidsserie for grundvandsstand i boring DGU nr. 98.401 og 98.456. Der foreligger ingen pejleserie for de øvrige boringer /41/
Hørning Stationsby Vandværks nye indvindingsboringer er monteret med Grundfos dykpumper (model SP
17-5). Det forventes, at der vil blive pumpet på skift mellem de to boringer.

7.15.4

Vandkvalitet

Der er udtrukket kemiske data fra GEUS’s Jupiterdatabase i november 2012 /41/. Data er gennemgået, og de
vigtigste resultater beskrevet. I hver af Hørning Stationsbys Vandværks aktive boringer DGU nr. 98.401 og
98.456 er der foretaget 6 boringskontroller i perioden 1962 til 2012, hhv. 6 og 5 pesticidanalyser i perioden
1994 til 2012, jf. Jupiter, samt hhv. 3 og 4 analyser af aromatiske kulbrinter og olie i perioden 1998 - 2001
/41/. Der foreligger ingen grundvandskemiske data i Jupiter for de to nye boringer (98.1332 og 98.1334).
Skanderborg Kommune har efterfølgende sendt analyseresultater. Skanderborg Kommune har efterfølgende
indsendt kemianalyser for de nye boringer.
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Råvandsanalyserne for de aktive boringer er gennemgået, og vandtyperne og vandkvaliteten i boringerne er
vurderet. Resultaterne er listet i Figur 7.15.9 og er desuden vist på Figur 7.15.10.
Potentielle problemparametre
DGU nr.

Vandtype

Uorganiske parametre

Sporstoffer

Organiske
mikroforureninger
MTBE 0,13 µg/l.
Tidligere påvist olie
35 µg/l.
Tidligere påvist
MTBE 0,11 µg/l og
olie 15 µg/l.

Andet

jern 1,4 mg/l (E)
arsen 20 µg/l
mangan 0,22 mg/l (E)
(E)
ammonium 0,37 mg/l (E)
jern 1,5 mg/l (S)
arsen 19 µg/l
98.456
stærkt reduceret
mangan 0,26 mg/l (E)
(E)
ammonium 0,41 mg/l (E)
98.1332
jern 2,1 mg/l
(ny kildestærkt reduceret
mangan 0,2 mg/l
arsen 9,6 µg/l
i.p.
plads)
ammonium 0,31 mg/l
98.1334
jern 2,4 mg/l
(ny kildestærkt reduceret
mangan 0,2 mg/l
arsen 8,4 µg/l
i.a.
plads)
ammonium 0,3 mg/l
S/F: Stigende/faldende tendens siden boringens etablering. V: varierende E: stabil (ingen tendens).
98.401

stærkt reduceret

i.p.: ikke påvist, i.a. ikke analyseret, -: ingen bemærkninger

Figur 7.15.9 Vandtype og vandkvalitet i Hørning Stationsbys Vandværks aktive boringer. Værdier i tabellen
er seneste analyse i boringen.
Råvandsanalyserne viser, at Hørning Stationsbys Vandværk indvinder stærkt reduceret vand fra begge boringer, jf. Figur 7.15.9. Der er i begge boringer fund af jern, mangan og ammonium over kvalitetskravet for drikkevand /f/, dog i koncentrationer der normalt reduceres uproblematisk ved almindelige vandbehandling,
hvilket også er tilfældet for Hørning Stationsbys Vandværk. Herudover er der i begge boringer indhold af
arsen markant over kvalitetskravet for drikkevand /f/. I de to nye boringer er grundvandet ligeledes stærkt
reduceret. Også her er indholdet af arsen over kvalitetskravet for drikkevand /f/, men arsen-indholdet er dog
væsentlig mindre end der ses i de nuværende indvindingsboringer.
I råvandet fra boring 98.401 er der påvist MTBE lige over detektionsgrænsen, ligesom der tidligere er påvist
MTBE i råvandet fra boring 98.456. Herudover er der tidligere påvist olie i begge boringer, over kvalitetskravet til drikkevand /f/, mens der i efterfølgende analyse ikke er påvist olie (< 2 µg/l).

Figur 7.15.10 Tolket profilsnit for Hørning Stationsbys Vandværks gamle kildeplads og oplandet hertil. De
kemiske værdier er seneste analyse i boringen. (S): Stigende nitrat eller sulfat.
Der er fortaget 7 udvidede kontroller af rentvandet i perioden 2006 – 2012, 12 pesticidanalyser i perioden
2002 – 2013, samt 12 analyser af klorerede opløsningsmidler og aromatiske kulbrinter i perioden 1998 2013.
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Der er påvist en enkelt, mindre overskridelse af kvalitetskriteriet for hhv. ammonium (2008), jern (2012) og
nitrit (2010) /f/.
Det høje indhold af arsen i råvandet viser sig også i rentvandet. Således ses overskridelser af kvalitetskravet
for arsen i samtlige analyser, hvor indholdet af arsen i rentvandet er mellem 5 og 10 µg/l /41/.
Der har været enkeltstående overskridelser af kvalitetskravet for coliforme bakterier (senest i 2008) og kimtal
(senest i 2012).

7.15.5

Beregning og udpegning af indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den tidligere tilladte indvinding på 51.000 m3/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og et grundvandsdannende opland til Hørning Stationsby Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er den del af grundvandsmagasinet indenfor hvilket der strømmer grundvand hen mod boringerne.
Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinerne og
videre hen til boringerne.
Til bestemmelse af indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) er brugt grundvandsmodellen for Solbjerg-Fillerup /12/. Der er kørt 5 scenarier, som kan ses i Figur 7.15.11 Oversigt over de scenarier
der er kørt med grundvandsmodellen, Scenarie 3 er ikke anvendt ved optegning af oplande.. Hovedformålet
med scenarie kørslerne er at belyse placeringen af oplandene samt variationerne i oplandene som funktion af
eksterne påvirkninger eller ændringer.
Der er kørt et scenarie med den nuværende indvinding repræsenteret ved indvindingen fra 2011, dette er
Scenarie 1. Dertil er der kørt 2 scenarier med den aktuelle indvinding fra 2011, hvor der er ændret i nettonedbøren, for at belyse om der ses væsentlige ændringer i oplandene, når der ændres på nedbøren (Scenarie 4 og
Scenarie 5).
Der er også kørt et scenarie med den tilladte indvindingsmængde, Scenarie 2. Dette er gjort for at belyse det
areal, der rent administrativt skal udpeges. Dette giver også et indtryk af, hvor stor forskel der er på oplandets
størrelse mellem den aktuelle indvinding og den tilladte indvinding.
Derudover, er der lavet en usikkerhedsanalyse, hvor et antal modelrealisationer er kørt med variationer i de
hydrauliske parametre. Dette, er gjort for at belyse oplandene som funktion af modelparametrene. Det kan for
eksempel være, hvilken betydning det har for oplandene, hvis magasinet er mere eller mindre ledende end det
er fundet i den kalibrerede model.
Resultaterne fra scenariekørslerne og usikkerhedsanalysen er anvendt til at optegne de endelige indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande, og de kan ses i Figur 7.15.13 – Figur 7.15.16.

Scenarie

Beskrivelse

1

Nuværende indvinding

2

Tilladelse

Indvindingsmængde
2011 indvinding
Tilladelse godkendt af kommuner

Partikelbanesimulering
Ja
Ja

3

Ingen grundvandsindvinding

Ingen indvinding

Nej

4

75 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

5

125 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

2011 indvinding

Ja

6.1-6.31

Usikkerhedsanalyse, model fra Sc. 1 benyttes

Figur 7.15.11 Oversigt over de scenarier der er kørt med grundvandsmodellen, Scenarie 3 er ikke anvendt
ved optegning af oplande.

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup, Del 2

239

Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for indvindingsoplandet (IO partikler) ses som punkttema, der viser
startplaceringen i magasinet af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie 2 er temaet tematiseret efter alder defineret som transporttid i magasinet, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge
sig fra startplaceringen til indvindingsboringen.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for grundvandsdannende oplande (GDO partikler) ses som punkttema,
der viser startplaceringen i modellag 1 (terræn) af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie
2 er temaet alderstematiseret, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge sig fra startplaceringen til
indvindingsboringen.
Resultaterne fra usikkerhedsanalysen ses som sandsynligheder på modelcelle niveau, og de beskriver sandsynligheden for, at en celle er en del af indvindingsoplandet eller det grundvansdannende opland.
Beregningerne, samt optegning af oplande følger overordnet retningslinjerne givet i Geovejledning 2 /i/. Mere
specifikke strategier til optegningen af oplandene er udarbejdet i samarbejde med NST Aalborg og Skanderborg, Odder og Aarhus Kommune, og de er som følger;
1.
2.

Der optegnes minimum 100 meter omkring indvindingsboringerne.
Indvindingsoplandet optegnes, så det sikres, at det grundvandsdannende opland er en delmængde af
indvindingsoplandet.
Der lægges vægt på, at de optegnede oplande dækker oplandene for både det aktuelle indvindingsscenarium (Scenarie 1) og oplandene til tilladelsesscenariet (Scenarie 2).
Hvor der er en veldefineret alderszonering i partikeldata, optegnes der kun indvindingsopland/grundvandsdannende opland for områder hvor alderen er under 200-300 år.
Det sikres, at indvindingsboringerne inkluderes i det grundvandsdannende opland, hvor det er relevant.
Ved optegning af indvindingsoplande lægges der vægt på at optegne sikre oplande med lav alder,
under 200 år.

3.
4.
5.
6.

På Hørning Stations by Vandværk indvindes der fra Kvartært sand (Sand 2). Figur 7.15.12 viser boringerne,
der er anvendt i beregningen, samt den aktuelle indvinding og tilladelsen anvendt i scenarie beregningerne. I
scenarierne baseret på den aktuelle indvinding er brugt de oprindelige boringer på den gamle kildeplads.
Indvindingen er fordelt ligeligt mellem de 2 boringer. I scenarie 2 er anvendt de 2 nye boringer og indvindingstilladelsen er fordelt ligeligt mellem disse boringer.
Anlægs
ID

Anlæg

Kommune

DGU nr.

Tilladelse
(m3/år)

Indv.
2011
(m3/år)

Hørning
98.
98.
98.
98.
Stationsbys
Skanderborg
51.000
60.656
401
456
1332*n
1334*n
Vandværk
*n er en ny kildeplads med nyt anlægs ID 176282. 98.1334 boret i 2011. Iflg. Skanderborg kommune bliver den
gamle kildeplads nedlagt når den nye tages i brug.
Sce 1 Aktuel indvinding 2011 Indberettet mængder deles ligeligt mellem de aktive ”gamle” boringer 98.401 og
98.456.
Sce 2 Tilladelse: Tilladelsen deles ligeligt mellem de to nye boringer 98.1332 og 98.1334.
78519/
176282

Figur 7.15.12 Aktive boringer tilknyttet vandværket samt, middelindvindingen for perioden 2000-2011 og
tilladelsesmængden.
I Figur 7.15.13 – Figur 7.15.16 ses resultaterne af scenarie kørslerne for Hørning Stations By Vandværk samt
den resulterende optegning af indvindingsoplandet (pink) samt det grundvandsdannende opland (lilla). Der
er kun optegnet oplande for den nye kildeplads. Da denne kildeplads kun er aktiv i Scenarie 2, er udpegningen
primært lavet på baggrund af resultaterne fra Scenarie 2. I de følgende afsnit gives en kort beskrivelse af scenarie resultaterne og baggrunden for den resulterende udpegning.
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Figur 7.15.13 viser startplaceringen af partiklerne i magasinet for Scenarie 1, 4 og 5, og sandsynlighederne for
indvindingsoplandet for Scenarie 1. Det ses, at partiklerne ligger koncentreret i en fane fra boringerne på den
gamle kildeplads og mod sydvest, hvilket stemmer godt overens med de høje sandsynligheder.

Gl. Hørning Vandværk

Hørning Stations By Vandværk
Gamle boringer

Hørning Stations By Vandværk
Nye boringer

Figur 7.15.13 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser start placering af partikler fra
indvindingsmagasinet fra Scenarie 1, 4 og 5.
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I Figur 7.15.14 ses startplaceringen af partiklerne til indvindingsoplandet for Scenarie 2, og partiklerne er
tematiseret efter partiklernes transporttid fra startpunkt, til de bliver fanget ved indvindingsboringerne. Partiklerne er koncentreret i to brede faner mod henholdsvis vest og sydøst fra boringerne. Desuden ses en lang
”hale”, der strækker sig til den gamle kildeplads. Indvindingsoplandet er optegnet, så det omkredser alle partiklerne, som indikerer ophold på mindre end 200 år i magasinet.

Figur 7.15.14 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Cirkler
viser partiklernes startplacering fra Scenarie 2. Farven på cirklen viser partiklernes alder i magasinet.
Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1.
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I Figur 7.15.15 ses partikelstartpunkterne til de grundvandsdannende oplande beregnet i Scenarie 1, 4 og 5,
hvor partikler er placeret i modellag 1. De optegnede grundvandsdannende oplande dækker de områder med
størst partikeldensitet, samt områder, hvor der er de højeste sandsynligheder for grundvandsdannelse. Dog er
området med høje sandsynligheder i den ”knækkede hale” af oplandet ikke optegnet som grundvandsdannende opland, da dette område vurderes at være meget usikkert som grundvandsdannende opland. Der ses ikke
mange celler med høje sandsynligheder i det yderste grundvandsdannende opland. I Figur 7.1.14 ses at partiklerne ligger nord for området med høje sandsynligheder, hvilket indikerer, at beliggenheden af det yderste
grundvandsdannende opland er mere usikkert end det boringsnære grundvandsdannende opland. En væsentlig del af grundvandsdannelsen til vandværket forventes dog at foregå i dette generelle område, hvilket er
baggrunden for udpegningen.
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Figur 7.15.15 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 til beskrivelse af GDO i Scenarie 1, 4 og 5.
Figur 7.15.16 viser startplaceringen af partikler til det grundvandsdannende opland fra Scenarie 2, tematiseret
efter partiklens transporttid i magasinet. Desuden er vist partikelbaner fra Scenarie 2. Aldersfordelingen af
partiklerne indikerer, at vandet, der indvindes på den nye kildeplads ved Hørning Stations by Vandværk ge-
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nerelt er mindre end 200 år gammelt. En del af vandet har dog transporttider helt op til over 500 år. Partikel
banerne, der viser ”halen” mod vest, har kun få partikler tilknyttet, hvilket indikerer at transporttiden for
vand i dette område er over 500 år. Det grundvandsdannende opland er optegnet, så det dækker partiklerne
med en transporttid på under 200 år.

Figur 7.15.16 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 for Scenarie 2, tematiseret efter partiklernes transporttid i magasinet. Grå streger viser
partikelbaner for Scenarie 2.

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup, Del 2

245

7.15.6

Sårbarhedsudpegning

Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der lavet
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat /40/. Ud fra sårbarhedszoneringen er der i områder
med grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en udpegning af Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) således, at der udpeges Nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at
have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. Sårbarhedszoneringen er vist på Figur 7.15.17 sammen med
Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og Indsatsområder (IO).
Størstedelen af indvindingsoplandet til den nye kildeplads til Hørning Stationsby Vandværk er udpeget med
lille sårbarhed, begrundet i de tykke lerdæklag. To mindre områder har nogen sårbarhed, NFI og IO. For en
nærmere beskrivelse af de geologiske, hydrologiske og kemiske betragtninger omkring sårbarheden henvises
til de ovenstående afsnit.

Figur 7.15.17 Sårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder for den nye kildeplads til Hørning Stationsby Vandværk.

7.15.7

Arealanvendelse og punktkilder

Hørning Stationsby Vandværks gamle kildeplads og gamle vandværksbygning ligger på samme grund i Hørning Stationsby. Det nye vandværk bliver etableret i udkanten af Hørning Stationsby, og den tilhørende kilde-
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plads ca. 500 meter nordøst for vandværket. Den nye kildeplads er beliggende med dyrkede marker til alle
sider.
Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra indvindingsoplandet til den nye kildeplads varierer mellem < 25 mg/l til 100 mg/l, Figur 7.15.18.

Figur 7.15.18 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok niveau /36/.
Indenfor indvindingsoplandet til Hørning Stationsbys Vandværk findes der ingen potentielt forurenede (V1)
eller forurenede (V2) grunde /34/, /35/.

7.15.8

Fremtidsplaner

Hørning Stationsby Vandværk har et støt stigende antal brugere. Med byggeriet af et nyt vandværk og etablering af ny kildeplads med forventet ibrugtagning i foråret 2014, er Hørning Stationsbys Vandværk på forkant
med udviklingen.
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7.16

Løjenkær Vandværk

Løjenkær Vandværk er beliggende i Aarhus Kommune i selve Løjenkær. Vandværkets formand er interviewet
telefonisk den 27. juni 2013.
Vandværket er et privat fælles vandværk og antallet af tilsluttede forbrugere er stabilt. Ca. 2/3 af vandværkets
udpumpede mængde leveres til landbrug.
Vandværkets kildeplads og selve vandværksbygningen ligger på samme grund. Mod nord og syd findes enkelte bebyggelser. Mod øst og vest er der dyrkede marker. Afstanden mellem vandværkets indvindingsboring og
de dyrkede marker er ca. 25 meter. Boringsafslutningen er overjordisk installation, betonplade med glasfiberkasse. Placeringen af vandværket og boringer ses af Figur 7.16.1.
Løjenkær Vandværk har i øjeblikket ikke etableret en nødforbindelse til andre vandværker. Der er dog planlagt en nødforbindelse til Solbjerg Vandværk /p/. Denne afventer, at Astrup Vandværk får etableret deres
nødforbindelse til Solbjerg, hvorefter nødforbindelsen til Løjenkær påbegyndes. Nødforbindelsen mellem
Løjenkær Vandværk og Solbjerg Vandværk forventes at være på plads i 2015.

Figur 7.16.1 Boringernes placering ved Løjenkær Vandværk. Vandværksboringer er placeret på baggrund
af koordinater i Jupiter/41/.
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7.16.1

Indvinding

Vandværkets nuværende indvindingstilladelse er på 45.000 m3/år Figur 7.16.2. Tilladelsen er gældende fra
14. december 2004 til 19. februar 2023.

m3/år
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
1981 1983 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Indvinding

Tilladelse

Figur 7.16.2 Tilladt indvindingsmængde og aktuel indvinding på Løjenkær Vandværk /41/. Graferne viser
den periode, hvor der er indvindingsdata fra.

År
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Indvindingsmængde (m3)
45.897
46.480
51.301
53.802
48.476
46.706
45.720
34.440
36.000
37.375

År
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2012

Indvindingsmængde (m3)
35.212
35.900
34.250
29.340
27.560
29.740
29.916
32.250
31.204
29.850

Figur 7.16.3 Indvindingsmængder for Løjenkær Vandværk /41/.
Indvindingen kulminerede i midten af 1990’erne med en indvinding på 53.802 m3 i 1995. Denne værdi er ikke
vist i Figur 7.16.3. I midten af 1990’erne blev der monteret private vandmålere, hvorefter der skete en væsentlig reduktion af vandforbruget. Vandforbruget har i de seneste år ligget et godt stykke under vandværkets
indvindingstilladelse.
Vandværkets vandbehandlingssystem er et lukket system bestående af 2 lukkede trykfiltre. Vandværket har
en 100 m3 rentvandstank fra 1976. Skyllevandet fra filtrene udledes direkte til recipienten, efter gennemløb i
ca. 600-700 m rørføring. Vandværket har én gang fået analyseret skyllevandet. Analysen viste, at der ikke var
problemer i forhold til okkerudfældning.
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7.16.2

Løjenkær Vandværks boringer

Løjenkær Vandværk har én aktiv indvindingsboring og én sløjfet boring; se Figur 7.16.5. Boring DGU nr.
99.347 blev sløjfet efter at den sandede til i 1992. Boringen var beliggende i selve vandværksbygningen. Boringen blev sløjfet i 1992 i forbindelse med etablering af erstatningsboringen DGU nr. 98.508. Den nuværende indvindingsboring, DGU nr. 99.508, er etableret i 1992. Boringen har ét filter, men er bestykket med 2
dykpumper.

Figur 7.16.4 Løjenkær Vandværks indvindingsopland vist med vandværksboringer.

DGU nr.

99.347
99.508

Status
aktiv/sløjfet/pejle

Etableringsår

Sløjfet

1966
1992

Aktiv

Filterinterval
m.u.t.

Lertykkelse

Ydelse*

Sænkning*

(m3/t)

(m)

Ca. 19,5

10

2,5

9

7,2

6,85

Meter
over
magasin

Meter
over
filtertop

20-40

Ca. 19,5

32-38 (2
pumper)

9

*Målt ved boringens etablering

Figur 7.16.5 Boringer tilknyttet Løjenkær Vandværk.
Der er indberettet pejlinger for DGU nr. 99.508 siden 1998. Pejlingerne varierer en del, hvilket kan skyldes
ændret målepunkt eller fejlindberetning. Generelt ses et ro-vandspejl omkring kote 54 m, og en sænkning på 1
m ved drift. Variationer i grundvandsstanden ses af tidsserien i Figur 7.16.6.

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup, Del 2

Figur 7.16.6 Tidsserie for grundvandsstand i boring DGU nr. 99.508. Der foreligger ingen pejleserie for
boring DGU nr. 99.347 /41/.
Løjenkær Vandværk anvender dykpumper fra Grundfos. Vandværket har kun én indvindingsboring. Der er
derfor monteret 2 dykpumper i samme filter, således at nedbrud af én pumpe ikke stopper indvindingen.
Hver pumpe har en kapacitet på 8 m3 i timen, og der skiftes jævnligt mellem pumperne. Oppumpningen styres af vandværkets hydrofor, og der pumpes således ikke kontinuerligt.

7.16.3

Geologi og indvindingsforhold

For at belyse geologien omkring Løjenkær Vandværks kildeplads, er der udarbejdet et tværsnitsprofil gennem
kildepladsen og det foreliggende indvindingsopland. Tværsnitsprofilet er tegnet i Geoscene3D modellen, som
er opstillet i forbindelse med den hydrostratigrafiske model /22/. På Figur 7.16.7 og bilag 7.16 ses profilsnittet.
Løjenkær Vandværk indvinder fra boring DGU nr. 99.508, der er filtersat i et miocænt kvartssandmagasin 32
- 38 m u.t. Øverst i lagserien ses et lerdæklag, som mod syd opnår en tykkelse omkring 40 m, mens der mod
nord ses tykkelser omkring 10 til 15 m, se Figur 7.16.7. Herefter følger et ca. 10 til 30 m tykt miocænt sandlag,
som ses i hele profilets udbredelse. Bunden for grundvandsinteresser følger bunden af det miocæne sand, og
er beliggende omkring 55 m u.t., se Figur 7.16.7.
Grundvandsmagasinet vurderes at have en lille til nogen sårbarhed alt efter tykkelsen på lerdæklaget, se Figur
7.1.7. De vandkemiske data viser svagt reduceret vand, hvilket ligeledes viser at der er en vis beskyttelse af
magasinet, se Figur 7.16.8.
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Figur 7.16.7 Geologisk profil gennem Løjenkær Vandværks kildeplads. Brune og mørkeblå farver repræsenterer vandstandsende aflejringer og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. Sorte
pile angiver den overordnede grundvandsstrømning. Se i øvrigt bilag 7.16.

7.16.4

Vandkvalitet

Der er udtrukket kemiske data fra GEUS’s Jupiterdatabase i november 2012 /41/. Data er gennemgået, og de
vigtigste resultater beskrevet. I Løjenkær Vandværks aktive boring DGU nr. 99.508 er der foretaget 5 boringskontroller i perioden 1993 til 2009 og 5 pesticidanalyser i perioden 1995 til 2009, jf. Jupiter /41/.
Råvandsanalyserne for den aktive boring er gennemgået, og vandtype og vandkvalitet i boringen er vurderet.
Resultaterne er listet i Figur 7.16.8 og er desuden vist på Figur 7.16.9.
Potentielle problemparametre
DGU nr.

99.508

Vandtype

svagt reduceret

Uorganiske parametre
mangan 0,115 mg/l (E)
jern 2,69 mg/l (V)
ammonium 0,15 mg/l (V)
aggr. kuldioxid 9 mg/l (E)

Sporstoffer

Organiske
mikroforureninger

-

i.p.

Andet

S/F: Stigende/faldende tendens siden boringens etablering. V: varierende E: stabil (ingen tendens).
i.p.: ikke påvist, i.a. ikke analyseret, -: ingen bemærkninger

Figur 7.16.8 Vandtype og vandkvalitet i Løjenkær Vandværks aktive boring. Værdier i tabellen er seneste
analyse i boringen /41/.
Råvandsanalyserne viser, at Løjenkær Vandværk indvinder svagt reduceret vand fra deres aktive boring DGU
nr. 99.508, jf. Figur 7.16.8. Indholdet af ammonium, mangan og jern er over kvalitetskravet for drikkevand
/f/, dog i koncentrationer der normalt reduceres uproblematisk ved almindelige vandbehandling, hvilket også
er tilfældet for Løjenkær Vandværk siden 2005. Herudover er der indhold af aggressivt kuldioxid over kvalitetskravet for drikkevand.
Der er ikke påvist organisk mikroforurening i råvandet fra den aktive boring.
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Figur 7.16.9 Tolket profilsnit for Løjenkær Vandværks kildeplads og oplandet hertil. De kemiske værdier er
seneste analyse i boringen /41/. (S): Stigende nitrat eller sulfat.
Der er fortaget 8 udvidede kontroller af rentvandet i perioden 2002 – 2011 og 8 analyser af organisk mikroforurening (pesticider, klorerede opløsningsmidler og aromatiske kulbrinter) i perioden 2002 – 2012.
Rentvandskvaliteten er generelt god fra Løjenkær Vandværk. Der er flere tidligere overskridelser af kvalitetskriteriet for både ammonium, mangan, jern og nitrit Figur 7.16.8, men der er ikke set overskridelser af kvalitetskriteriet siden 2005 /41/.
Der har tidligere været flere overskridelser af kvalitetskravet for coliforme bakterier, E. coli og kimtal, men
der er ikke set overskridelser siden 2006.

7.16.5

Beregning og udpegning af indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 45.000 m3/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og et grundvandsdannende opland til Løjenkær Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er den del af
grundvandsmagasinet indenfor hvilket der strømmer grundvand hen mod boringerne. Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinerne og videre hen til boringerne.
Til bestemmelse af indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) er brugt grundvandsmodellen for Solbjerg-Fillerup /12/. Der er kørt 5 scenarier, som kan ses i Figur 7.16.10. Hovedformålet med
scenarie kørslerne er at belyse placeringen af oplandene samt variationerne i oplandene som funktion af eksterne påvirkninger eller ændringer.
Der er kørt et scenarie med den nuværende indvinding repræsenteret ved indvindingen fra 2011, dette er
Scenarie 1. Dertil er der kørt 2 scenarier med den aktuelle indvinding fra 2011, hvor der er ændret i nettonedbøren, for at belyse om der ses væsentlige ændringer i oplandene, når der ændres på nedbøren (Scenarie 4 og
Scenarie 5).
Der er også kørt et scenarie med den tilladte indvindingsmængde, Scenarie 2. Dette er gjort for at belyse det
areal, der rent administrativt skal udpeges. Dette giver også et indtryk af, hvor stor forskel der er på oplandets
størrelse mellem den aktuelle indvinding og den tilladte indvinding.
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Derudover, er der lavet en usikkerhedsanalyse, hvor et antal modelrealisationer er kørt med variationer i de
hydrauliske parametre. Dette, er gjort for at belyse oplandene som funktion af modelparametrene. Det kan for
eksempel være, hvilken betydning det har for oplandene, hvis magasinet er mere eller mindre ledende end det
er fundet i den kalibrerede model.
Resultaterne fra scenariekørslerne og usikkerhedsanalysen er anvendt til at optegne de endelige indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande, og de kan ses i Figur 7.16.12 – Figur 7.16.15.

Scenarie

Beskrivelse

1

Nuværende indvinding

2

Tilladelse

Indvindingsmængde
2011 indvinding
Tilladelse godkendt af kommuner

Partikelbanesimulering
Ja
Ja

3

Ingen grundvandsindvinding

Ingen indvinding

Nej

4

75 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

5

125 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

2011 indvinding

Ja

6.1-6.31

Usikkerhedsanalyse, model fra Sc. 1 benyttes

Figur 7.16.10 Oversigt over de scenarier der er kørt med grundvandsmodellen, Scenarie 3 er ikke anvendt
ved optegning af oplande.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for indvindingsoplandet (IO partikler) ses som punkttema, der viser
startplaceringen i magasinet af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie 2 er temaet tematiseret efter alder defineret som transporttid i magasinet, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge
sig fra startplaceringen til indvindingsboringen.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for grundvandsdannende oplande (GDO partikler) ses som punkttema,
der viser startplaceringen i modellag 1 (terræn) af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie
2 er temaet alderstematiseret, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge sig fra startplaceringen til
indvindingsboringen.
Resultaterne fra usikkerhedsanalysen ses som sandsynligheder på modelcelle niveau, og de beskriver sandsynligheden for, at en celle er en del af indvindingsoplandet eller det grundvansdannende opland.
Beregningerne, samt optegning af oplande følger overordnet retningslinjerne givet i Geovejledning 2 /i/. Mere
specifikke strategier til optegningen af oplandene er udarbejdet i samarbejde med NST Aalborg og Skanderborg, Odder og Aarhus Kommune, og de er som følger;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Der optegnes minimum 100 meter omkring indvindingsboringerne.
Indvindingsoplandet optegnes, så det sikres, at det grundvandsdannende opland er en delmængde af
indvindingsoplandet.
Der lægges vægt på, at de optegnede oplande dækker oplandene for både det aktuelle indvindingsscenarium (Scenarie 1) og oplandene til tilladelsesscenariet (Scenarie 2).
Hvor der er en veldefineret alderszonering i partikeldata, optegnes der kun indvindingsopland/grundvandsdannende opland for områder hvor alderen er under 200-300 år.
Det sikres, at indvindingsboringerne inkluderes i det grundvandsdannende opland, hvor det er relevant.
Ved optegning af indvindingsoplande lægges der vægt på at optegne sikre oplande med lav alder,
under 200 år.

På Løjenkær Vandværk indvindes der fra Kvartssand (Kvartssand 1). Figur 7.16.11 viser boringen, der er anvendt i beregningen, samt den aktuelle indvinding og tilladelsen anvendt i scenarie beregningerne.
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Anlægs ID

Anlæg

Kommune

DGU nr.

80647

Løjenkær Vandværk

Aarhus

99. 508

Tilladelse
(m3/år)
45.000

Indv. 2011
(m3/år)
28.550

Figur 7.16.11 Aktive boringer tilknyttet vandværket samt, middelindvindingen for perioden 2000-2011 og
tilladelsesmængden.
I Figur 7.16.12 – Figur 7.16.15 ses resultaterne af scenarie kørslerne for Løjenkær Vandværk samt den resulterende optegning af indvindingsoplandet (pink) samt de grundvandsdannende oplande (lilla). I de følgende
afsnit gives en kort beskrivelse af scenarie resultaterne og baggrunden for den resulterende udpegning.
Figur 7.16.12 viser startplaceringen af partiklerne i magasinet for Scenarie 1, 4 og 5, og sandsynlighederne for
indvindingsoplandet for Scenarie 1. Det ses, at partiklerne ligger koncentreret i en aflang fane, som ender i en
lang tynd ”hale”. De høje sandsynligheder stemmer godt overens med den brede del af partikel fanen. Det
optegnede indvindingsopland omkredser alle partiklerne og de høje sandsynligheder (> 80 %), på nær spidsen af den tynde ”hale”.
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Figur 7.16.12 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser start placering af partikler fra
indvindingsmagasinet fra Scenarie 1, 4 og 5.

I Figur 7.16.13 ses startplaceringen af partiklerne til indvindingsoplandet for Scenarie 2, og partiklerne er
tematiseret efter partiklernes transporttid fra startpunkt, til de bliver fanget ved indvindingsboringerne. Partiklerne fra Scenarie 2 ligger i en lidt mere sydlig bane end i de øvrige scenarier. Af aldersfordelingen ses det,
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at størstedelen af vandet i magasinet opholder sig i magasinet i mindre end 100 år. Jo længere væk fra boringerne vandet kommer fra, jo længere er transporttiden i magasinet. Vandet, der kommer fra ”halen”, har
transporttid på over 500 år. Indvindingsoplandet er optegnet, så det dækker sandsynligheder over 80 % samt
alle partikler fra Scenarie 2 med en transporttid under 200 år. Mod vest overlapper indvindingsoplandet
indvindings- og grundvandsdannende opland til Astrup Vandværk.

Figur 7.16.13 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Cirkler
viser partiklernes startplacering fra Scenarie 2. Farven på cirklen viser partiklernes alder i magasinet.
Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1.
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I Figur 7.16.14 ses partikelstartpunkterne til grundvandsdannende oplande beregnet i Scenarie 1, 4 og 5, hvor
partikler er placeret i modellag 1. Det optegnede grundvandsdannende opland dækker de områder med størst
partikeldensitet, samt flertallet af celler med de højeste sandsynligheder for grundvandsdannelse (>80 %).

Figur 7.16.14 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 til beskrivelse af GDO i Scenarie 1, 4 og 5.
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Figur 7.16.15 viser startplaceringen af partikler til det grundvandsdannende opland fra Scenarie 2, tematiseret efter partiklens transporttid i magasinet. Desuden er vist partikelbaner fra Scenarie 2. Aldersfordelingen
af partiklerne indikerer, at vandet, der indvindes ved Løjenkær Vandværk, generelt er mindre end 200 år
gammelt, men der ses en stor aldersfordeling af partiklerne med partikler op til min. 500 år. Partikelbanerne
viser, at grundvandet, der dannes uden for indvindingsoplandet, har en transporttid på mere end 500 år, da
der ikke ses partikler uden for oplandene. Det grundvandsdannende opland er optegnet, så det dækker størstedelen af partiklerne samt alle de høje sandsynligheder.

Figur 7.16.15 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 for Scenarie 2, tematiseret efter partiklernes transporttid i magasinet. Grå streger viser
partikelbaner for Scenarie 2.
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7.16.6

Sårbarhedsudpegning

Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der lavet
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat /40/. Ud fra sårbarhedszoneringen er der i områder
med grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en udpegning af Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) således, at der udpeges Nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at
have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. Sårbarhedszoneringen er vist på Figur 7.16.16 sammen med
Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og Indsatsområder (IO).
Indvindingsoplandet til Løjenkær Vandværk er udpeget med lille og nogen sårbarhed afhængig af lerdæklagets tykkelse, Figur 7.16.16. For en nærmere beskrivelse af de geologiske, hydrologiske og kemiske betragtninger omkring sårbarheden henvises til de ovenstående afsnit.

Figur 7.16.16 Sårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder.

7.16.7

Arealanvendelse og punktkilder

Løjenkær Vandværks kildeplads og selve vandværksbygningen ligger på samme grund i Løjenkær. Mod nord
og syd findes enkelte bebyggelser. Mod øst og vest er der dyrkede marker. Afstanden mellem vandværkets
indvindingsboring og de dyrkede marker er ca. 25 meter.
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Indvindingsoplandet til Løjenkær Vandværk strækker sig ud under dyrket mark, Figur 7.16.17. Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning varierer indenfor oplandet mellem < 25 mg/l og 75 mg/l /36/.

Figur 7.16.17 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok
niveau /36/.
Indenfor indvindingsoplandet til Løjenkær Vandværk findes en forurenet lokalitet (V2), Figur 7.16.17 og
Figur 7.16.18.

Kortlægningsnr

Kortlægningsniveau

Navn

Trussel (stoffer)

Jord/Poreluft

Grundvand

751-09814

V2

Slaggeudlægning

Tungmetaller og
tjærestoffer

-

-

Figur 7.16.18 Trusler i form af V1- og V2- kortlagte grunde i nærheden af vandværket /34/, /35/.

7.16.8

Fremtidsplaner

Løjenkær Vandværk har et stabilt antal forbrugere og forventer ikke større ændringer. Der er ikke planer om
større investeringer i den nærmeste fremtid.
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7.17

Mesing By Vandværk

Mesing By Vandværk er beliggende i Skanderborg Kommune i udkanten af selve Mesing. Vandværkets formand er interviewet telefonisk den 9. april 2013.
Vandværket i Mesing havde 100 års jubilæum i 2012. Indtil ca. 1950 blev vandværket forsynet med vand fra
åen i Illerup Ådal. I de allertidligste år blev oppumpningen drevet af et vandhjul, der senere i 1920’erne blev
erstattet af en elektrisk pumpe. Omkring midten af århundredet ændredes vandforsyningen fra oppumpning
af åvand til en boringsbaseret vandforsyning.
Vandværkets kildeplads og selve vandværksbygningen ligger på samme grund på Gl. Stillingvej 9. Grunden er
for nyligt blevet indhegnet efter forskrifterne. Mod nord er der dyrkede marker, mens der mod vest, syd og øst
er bebyggelse, Mesing By. Afstanden mellem boringer og de dyrkede marker er ca. 20 meter. Boringsafslutningerne er overjordiske installationer med aflåste aluminiums-kasser. Vandværket havde tidligere tørbrønde
af betonringe, men disse blev afskaffet i 2003. Placeringen af vandværket og boringer ses af Figur 7.17.1.
Mesing By Vandværk har ikke etableret en nødforbindelse til andre vandværker og der er ikke planlagt forbindelse til andre vandværker. Vandværket forsyner ca. 90 forbrugere, og antallet af tilsluttede forbrugere er
stabilt. Vandværket er et privat fælles vandværk.

Figur 7.17.1 Boringernes placering ved Mesing By Vandværk. Vandværksboringer er placeret på baggrund
af koordinater i Jupiter/41/.
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7.17.1

Indvinding

Mesing By Vandværks nuværende indvindingstilladelse er på 29.000 m3/år, se Figur 7.17.2. Tilladelsen er
gældende fra 19. juli 1988 til 19. august 2018.

m3/år
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20000
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2001
2002
2003
2004
2005
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2007
2008
2009
2010
2011

0

Indvindingsmængde

Tilladt indvindingsmængde

Figur 7.17.2 Tilladt indvindingsmængde og aktuel indvinding på Mesing By Vandværk /41/. Graferne viser
den periode, hvor der er indvindingsdata fra.

År
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Indvindingsmængde (m3)
57.043
36.795
32.764
29.649
26.858
21.686
21.462
23.261
24.326
25.195

År
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Indvindingsmængde (m3)
23.544
25.210
24.478
27.847
32.387
30.109
28.581
26.082
29.266
28.358

Figur 7.17.3 Indvindingsmængder for Mesing By Vandværk /41/.
Indvindingen kulminerede i 1991 med 79.608 m³/år. Denne værdi er ikke vist i Figur 7.17.3. I første halvdel af
1990’erne blev der monteret private vandmålere, hvorefter der skete en væsentlig reduktion af vandforbruget.
Vandforbruget har i de seneste år ligget på et niveau lige omkring vandværkets indvindingstilladelse.
I vandforsyningsplanen er vandværkets evne-faktor udregnet som værende lavere end ønsket, og det anbefales, at vandværket iværksætter tiltag, der sikrer at forsyningen kan følge med det forventede fremtidige vandbehov /o/.
Vandværket gennemgik i 2003 en større renovering, idet det gamle anlæg både var forældet og manglede
kapacitet. Vandværkets vandbehandlingssystem er i dag et lukket system bestående af 2 x 6 m3 Silhorko trykfiltre. Vandværket fik i 2011 renovereret hele skyllesystemet, herunder etableret en ny skyllevandstank på 21
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m3. Der foretages 2 ugentlig skylninger. Skyllevandet udledes efter bundfældning til regnvandsledningen. I
2012 blev det udvendige af bygningsværk renoveret, herunder nyt tag på vandværksbygning og vandtårn.

7.17.2

Mesing By Vandværks boringer

Mesing By Vandværk råder over 2 aktive indvindingsboringer og har derudover sløjfet 1 boring, se Figur
7.17.5. Boring DGU nr. 98.493 blev sløjfet, da installationen var forældet, herunder forventet gennemtærede
forerør af jern. Boringen blev sløjfet i 2003 i forbindelse med etablering af erstatningsboringen DGU nr.
98.1212. De nuværende indvindingsboringer er etableret i 1977 og 2003. Der indvindes ligeligt fra de to boringer. Boring DGU nr. 98.758 blev renoveret i 2003 forbindelse med udførelsen af boring DGU nr. 98.1212.
Renoveringen af boring DGU nr. 98.758 skete ved isætning af nyt forerør indeni det gamle forerør. Hulrummet mellem de to forerør blev fyldt op med bentonit.

Figur 7.17.4 Mesing By Vandværks indvindingsopland vist med vandværksboringer.
Status
aktiv/sløjfet/pejle

Etableringsår

Filterinterval
m.u.t.

98.493

Sløjfet

1966

98.758

Aktiv

98.1212

Aktiv

DGU nr.

Lertykkelse

Ydelse*

Sænkning*

(m3/t)

(m)

Ukendt

Ukendt

Ukendt

12

12

16

1,5

12

12

10

7,2

Meter
over
magasin

Meter
over
filtertop

Ukendt

Ukendt

1977

48,5-51,5

2003

48-54

*Målt ved boringens etablering

Figur 7.17.5 Boringer tilknyttet Mesing By Vandværk.
Der er kun indberettet få pejlinger for Mesing Vandværk, og de varierer en del, hvilket kan skyldes ændret
pejlepunkt eller fejlindberetning. Generelt ligger grundvandsspejlet i DGU nr. 98.758 omkring kote 50 m,
med en sænkning på 1 m ved drift. For DGU nr. 98.1212 ligger pejlingerne lige under kote 52 m. Variationer i
grundvandsstanden ses af tidsserierne i Figur 7.17.6.
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Figur 7.17.6 Tidsserie for grundvandsstand i boring DGU nr. 98.758 og 98.1212. Der foreligger ingen pejleserie for boring DGU nr. 98.493 /41/.
Mesing By Vandværk anvender dykpumper fra Grundfos. De har en kapacitet på hver 16 m 3 i timen, hvilket
ikke udnyttes fuldt ud. Oppumpningen styres af niveauet i vandværkets højdebeholder, og der pumpes således ikke kontinuerligt. Vandværket har aldrig haft problemer med nedbrud af pumperne. Ved almindelig drift
er der i vandværkets indvindingsboringer en sænkning på ca. 1-2 meter.

7.17.3

Geologi og indvindingsforhold

For at belyse geologien omkring Mesing By Vandværks kildeplads, er der udarbejdet et tværsnitsprofil gennem kildepladsen og det foreliggende indvindingsopland. Tværsnitsprofilet er tegnet i Geoscene3D modellen,
som er opstillet i forbindelse med den hydrostratigrafiske model /22/. På Figur 7.1.7 og bilag 7.17. ses det
geologiske profilsnit.
Mesing By Vandværk indvinder fra to boringer - henholdsvis DGU nr. 98.758 og 98.1212, der er filtersat i
samme kvartære smeltevandssandmagasin 48 - 54 m u.t. Øverst i lagserien ligger et ca. 5 til 15 m tykt lerdæklag, hvis horisontale udbredelse erkendes i boringer og de geofysiske data, se Figur 7.17.7. Herefter følger et
ca. 20 til 45 m tykt smeltevandssandlag. Al indvinding sker fra dette magasin. I den sydlige del af indvin-
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dingsoplandet ses der lerede kvartære og miocæne aflejringer umiddelbart under indvindingsmagasinet,
mens der mod nord ses en vekslen i geologien mellem miocænt sand og kvartært ler. I den nordlige del af
profilet ligger indvindingsmagasinet i direkte hydraulisk kontakt med det miocæne sandlag. Bunden af
grundvandsinteressen ligger omkring kote + 20 m.
Grundvandsmagasinet vurderes overvejende at have nogen sårbarhed, da dæklagstykkelsen typisk ligger
omkring 10 m, se Figur 7.1.7. Der ydes således nogen beskyttelse mod forurening af nitrat og miljøfremmede
stoffer, hvilket de vandkemiske data ligeledes viser, se Figur 7.17.8.

Figur 7.17.7 Geologisk profil gennem Mesing By Vandværks kildeplads. Brune og mørkeblå farver repræsenterer vandstandsende aflejringer og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer.
Sorte pile angiver den overordnede grundvandsstrømning. Se i øvrigt bilag 7.17.
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7.17.4

Vandkvalitet

I Mesing By Vandværks aktive boringer DGU nr. 98.758 og 98. 1212 er der foretaget hhv. 4 og 1 boringskontroller i perioden 1988 til 2011 og hhv. 2 og 1 pesticidanalyser i perioden 2006 til 2011, jf. Jupiter /41/. Råvandsanalyserne for de aktive boringer er gennemgået, og vandtyperne og vandkvaliteten i boringerne er
vurderet. Resultaterne ses i Figur 7.17.8 og er desuden vist på Figur 7.17.9.
Potentielle problemparametre
Uorganiske parametre

Sporstoffer

Organiske
mikroforureninger

svagt reduceret

mangan 0,2 mg/l (V)
jern 0,7 mg/l (V)

-

i.p.

svagt reduceret

mangan 0,17 mg/l (-)
jern 0,66 mg/l (-)

-

i.p.

DGU nr.

Vandtype

98.758
98.1212

Andet

S/F: Stigende/faldende tendens siden boringens etablering. V: varierende E: stabil (ingen tendens).
i.p.: ikke påvist, i.a. ikke analyseret, -: ingen bemærkninger

Figur 7.17.8 Vandtype og vandkvalitet i Mesing By Vandværks aktive boringer. Værdier i tabellen er seneste
analyse i boringen.
Råvandsanalyserne viser, at Mesing By Vandværk indvinder svagt reduceret vand fra begge boringer, jf. Figur
7.17.8. Der er i begge boringer fund af mangan og jern over kvalitetskravet for drikkevand /f/, dog i koncentrationer der normalt reduceres uproblematisk ved almindelige vandbehandling, hvilket også er tilfældet for
Messing By Vandværk.
Der er ikke påvist organisk mikroforurening (pesticider) i råvandet fra de to aktive boringer.

Figur 7.17.9 Tolket profilsnit for Mesing By Vandværks kildeplads og oplandet hertil. De kemiske værdier er
seneste analyse i boringen /41/. (S): Stigende nitrat eller sulfat.
Der er fortaget 5 udvidede kontroller af rentvandet i perioden 2002 – 2010 og 6 pesticidanalyser i perioden
1997 – 2011, samt 5 analyser af klorerede opløsningsmidler og aromatiske kulbrinter i perioden 2003 til 2011.
Analyser af rentvandskvaliteten viser, at der er en enkeltstående, tidligere overskridelse af kvalitetskriteriet
for ammonium i 2009, samt enkelte tidligere overskridelser af kvalitetskriteriet for ilt i 2004 /f/.
Der har været flere overskridelser af kvalitetskravet for coliforme bakterier, senest i 2012.
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7.17.5

Beregning og udpegning af indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 29.000 m3/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og et grundvandsdannende opland til Mesing Vandværks boringer /12/. Indvindingsoplandet er den del
af grundvandsmagasinet indenfor hvilket der strømmer grundvand hen mod boringerne. Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinerne og videre hen til
boringerne.
Til bestemmelse af indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) er brugt grundvandsmodellen for Solbjerg-Fillerup /12/. Der er kørt 5 scenarier, som kan ses i Figur 7.17.10. Hovedformålet med
scenarie kørslerne er at belyse placeringen af oplandene samt variationerne i oplandene som funktion af eksterne påvirkninger eller ændringer.
Der er kørt et scenarie med den nuværende indvinding repræsenteret ved indvindingen fra 2011, dette er
Scenarie 1. Dertil er der kørt 2 scenarier med den aktuelle indvinding fra 2011, hvor der er ændret i nettonedbøren, for at belyse om der ses væsentlige ændringer i oplandene, når der ændres på nedbøren (Scenarie 4 og
Scenarie 5).
Der er også kørt et scenarie med den tilladte indvindingsmængde, Scenarie 2. Dette er gjort for at belyse det
areal, der rent administrativt skal udpeges. Dette giver også et indtryk af, hvor stor forskel der er på oplandets
størrelse mellem den aktuelle indvinding og den tilladte indvinding.
Derudover, er der lavet en usikkerhedsanalyse, hvor et antal modelrealisationer er kørt med variationer i de
hydrauliske parametre. Dette, er gjort for at belyse oplandene som funktion af modelparametrene. Det kan for
eksempel være, hvilken betydning det har for oplandene, hvis magasinet er mere eller mindre ledende end det
er fundet i den kalibrerede model.
Resultaterne fra scenariekørslerne og usikkerhedsanalysen er anvendt til at optegne de endelige indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande, og de kan ses i Figur 7.17.12 – Figur 7.17.15.

Scenarie

Beskrivelse

Indvindingsmængde

1

Nuværende indvinding

2011 indvinding
Tilladelse godkendt af kommu-

Partikelbanesimulering
Ja

2

Tilladelse

3

Ingen grundvandsindvinding

Ingen indvinding

Nej

4

75 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

125 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

2011 indvinding

Ja

5
6.1-6.31

Usikkerhedsanalyse, model fra Sc. 1 benyttes

ner

Ja

Figur 7.17.10 Oversigt over de scenarier der er kørt med grundvandsmodellen, Scenarie 3 er ikke anvendt
ved optegning af oplande.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for indvindingsoplandet (IO partikler) ses som punkttema, der viser
startplaceringen i magasinet af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie 2 er temaet tematiseret efter alder defineret som transporttid i magasinet, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge
sig fra startplaceringen til indvindingsboringen.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for grundvandsdannende oplande (GDO partikler) ses som punkttema,
der viser startplaceringen i modellag 1 (terræn) af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie
2 er temaet alderstematiseret, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge sig fra startplaceringen til
indvindingsboringen.
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Resultaterne fra usikkerhedsanalysen ses som sandsynligheder på modelcelle niveau, og de beskriver sandsynligheden for, at en celle er en del af indvindingsoplandet eller det grundvansdannende opland.
Beregningerne, samt optegning af oplande følger overordnet retningslinjerne givet i Geovejledning 2 /i/. Mere
specifikke strategier til optegningen af oplandene er udarbejdet i samarbejde med NST Aalborg og Skanderborg, Odder og Aarhus Kommune, og de er som følger;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Der optegnes minimum 100 meter omkring indvindingsboringerne.
Indvindingsoplandet optegnes, så det sikres, at det grundvandsdannende opland er en delmængde af
indvindingsoplandet.
Der lægges vægt på, at de optegnede oplande dækker oplandene for både det aktuelle indvindingsscenarium (Scenarie 1) og oplandene til tilladelsesscenariet (Scenarie 2).
Hvor der er en veldefineret alderszonering i partikeldata, optegnes der kun indvindingsopland/grundvandsdannende opland for områder hvor alderen er under 200-300 år.
Det sikres, at indvindingsboringerne inkluderes i det grundvandsdannende opland, hvor det er relevant.
Ved optegning af indvindingsoplande lægges der vægt på at optegne sikre oplande med lav alder,
under 200 år.

På Mesing By Vandværk indvindes der fra Kvartært sand (Sand 2). Figur 7.17.11 viser boringer, der er anvendt
i beregningen, samt den aktuelle indvinding og tilladelsen anvendt i scenarie beregningerne. I beregningerne
er indvindingen fordelt ligeligt på de aktive boringer.
Anlægs ID

Anlæg

Kommune

78514

Mesing By
Vandværk

Skanderborg

DGU nr.
98. 758

98.1212

Tilladelse
(m3/år)

Indv. 2011
(m3/år)

29.000

28.358

Figur 7.17.11 Aktive boringer tilknyttet vandværket samt, middelindvindingen for perioden 2000-2011 og
tilladelsesmængden.
I Figur 7.17.12 – Figur 7.17.15 ses resultaterne af scenarie kørslerne for Mesing By Vandværk samt den resulterende optegning af indvindingsoplandet (pink) samt de grundvandsdannende oplande (lilla). I de følgende
afsnit gives en kort beskrivelse af scenarie resultaterne og baggrunden for den resulterende udpegning.
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Figur 7.17.12 viser startplaceringen af partiklerne i magasinet for Scenarie 1, 4 og 5, og sandsynlighederne for
indvindingsoplandet for Scenarie 1. Det ses, at partiklerne ligger koncentreret i et langt buet bånd mod nord,
hvilke stemmer godt overens med de høje sandsynligheder (> 60 %). Indvindingsoplandet er optegnet, så det
dækker størstedelen af partiklerne samt de høje sandsynligheder.

Figur 7.17.12 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser start placering af partikler fra
indvindingsmagasinet fra Scenarie 1, 4 og 5.
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I Figur 7.17.13 ses startplaceringen af partiklerne til indvindingsoplandet for Scenarie 2, og partiklerne er
tematiseret efter partiklernes transporttid fra startpunkt, til de bliver fanget ved indvindingsboringerne. Af
aldersfordelingen ses det, at størstedelen af vandet i magasinet opholder sig i magasinet i mindre end 100 år.

Figur 7.17.13 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Cirkler
viser partiklernes startplacering fra Scenarie 2. Farven på cirklen viser partiklernes alder i magasinet.
Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1.

Figur 7.1.14 ses partikelstartpunkterne til grundvandsdannende oplande beregnet i Scenarie 1, 4 og 5, hvor
partikler er placeret i modellag 1. De optegnede grundvandsdannende oplande dækker områder med stor
partikeldensitet, samt områder, hvor der er de højeste sandsynligheder for grundvandsdannelse. Det er på
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baggrund af dette, at der er optegnet 2 grundvandsdannende oplande, et boringsnært og et ude i oplandet.
Der ses partikler i størstedelen af indvindingsoplandet, men lave sandsynligheder indikerer, at grundvandsdannelsen i den mellemste del af indvindingsoplandet er usikker. Dette hænger også sammen med, at partiklerne i dette område har en lang transporttid, Figur 7.17.15.

Figur 7.17.14 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 til beskrivelse af GDO i Scenarie 1, 4 og 5.
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Figur 7.17.15 viser startplaceringen af partikler til det grundvandsdannende opland fra Scenarie 2, tematiseret
efter partiklens transporttid i magasinet. Desuden er vist partikelbaner fra Scenarie 2. Aldersfordelingen af
partiklerne indikerer, at vandet, der indvindes ved Mesing By Vandværk, generelt er mindre end 100-200 år
gammelt.

Figur 7.17.15 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 for Scenarie 2, tematiseret efter partiklernes transporttid i magasinet. Grå streger viser
partikelbaner for Scenarie 2.

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup, Del 2

273

7.17.6

Sårbarhedsudpegning

Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der lavet
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat /40/. Ud fra sårbarhedszoneringen er der i områder
med grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en udpegning af Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) således, at der udpeges Nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at
have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. Sårbarhedszoneringen er vist på Figur 7.17.16 sammen med
Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og Indsatsområder (IO).
Størstedelen af indvindingsoplandet til Mesing By Vandværk er udpeget med nogen eller stor sårbarhed begrundet i den begrænsede lerdæklagstykkelse. For en nærmere beskrivelse af de geologiske, hydrologiske og
kemiske betragtninger omkring sårbarheden henvises til de ovenstående afsnit.

Figur 7.17.16 Sårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder ved Mesing By Vandværk.
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7.17.7

Arealanvendelse og punktkilder

Mesing By Vandværks kildeplads og selve vandværksbygningen ligger på samme grund på Gl. Stillingvej 9 i
Mesing. Grunden er for nyligt blevet indhegnet efter forskrifterne. Mod nord er der dyrkede marker, mens der
mod vest, syd og øst er bebyggelse, Mesing By. Afstanden mellem boringer og de dyrkede marker er ca. 20
meter.
Indvindingsoplandet til Mesing By Vandværk strækker sig ud under dyrkede marker, Figur 7.17.17. Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning inden for indvindingsoplandet varierer mellem < 25 mg/l og 100
mg/ l /36/. Den største del af arealet varierer mellem 50 og 75 mg/l.

Figur 7.17.17 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok
niveau /36/.
Der findes ingen V1- eller V2-kortlagte grunde indenfor indvindingsoplandet til Mesing By Vandværk.

7.17.8

Fremtidsplaner

Vandværket har et stabilt antal forbrugere. Med etablering af en erstatningsboring i 2003 samt renoveringer
af både vandbehandlingsanlæg og bygninger i 2003, 2011 og 2012 føler vandværket sig på forkant med udvikling og investeringer. Der er ikke planer om udvidelse af anlægget med henblik på at øge vandværkets kapacitet.
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7.18

Odder Vandværk

Odder Vandværk blev etableret i 1878 og er et privat fælles vandværk, organiseret som andelsselskab med
begrænset ansvar, A.m.b.a. Vandværket forsyner ca. 5.000 forbrugere. Udover forsyning af egne andelshavere
forsyner vandværket også Hou Vandforsyning og Neder Randlev Vandværk med vand. Odder Vandværk og
Odder Varmeværk har fælles administration og drift, og hedder under ét Odder Forsyningsselskab I/S.
Odder Vandværk har to vandværker: Et i Fillerup og et i Boulstrup-området. Denne rapport vedrører alene
vandværket i Fillerup. Vandværket er beliggende i Odder Kommune i udkanten af selve Fillerup og kaldes
Fillerupværket. Fillerupværket vil i 2014 blive erstattet af Ulvskovværket, der pt. er under opførelse nord for
det eksisterende vandværk. Ulvskovværket forventes taget i brug i foråret 2014.
Det eksisterende vandværk, Fillerupværket, er beliggende i udkanten af Fillerup By, mens det kommende
vandværk, Ulvskovværket, kommer til at ligge nord herfor omgivet af marker. Vandværkets nuværende og
kommende indvindingsboringer ligger spredt i det omkringliggende landskab, og de er alle omkranset af
enten marker eller skov. Der opretholdes omkring alle indvindingsboringer en beskyttelseszone. Boringsafslutningerne er overjordiske råvandsinstallationer. Placeringen af vandværket og boringer ses af Figur 7.18.1.
Odder Forsyningsselskabs direktør er interviewet telefonisk den 3. oktober 2013. Derudover har Odder Forsyningsselskab forud for interviewet fremsendt en række oplysninger pr. mail.

Figur 7.18.1 Boringernes placering ved Odder Vandværk. Vandværksboringer er placeret på baggrund af
koordinater i Jupiter/41/.
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7.18.1

Indvinding

Odder Vandværks nuværende samlede indvindingstilladelse er på 1.200.000 m3/år, heraf må max. 900.000
m3/år indvindes på vandværket i Fillerup, se Figur 7.18.2. Tilladelsen er gældende fra 1. april 2010 til 31.
december 2013. Den fornyede indvindingstilladelse ligger pt. i høring til 13. november 2013. Der er ansøgt om
max. 1.200.000 m3/år, heraf 650.000 m3/år fra værket i Fillerup.

m3/år
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

Indvinding

Tilladelse

Eksport

Figur 7.18.2 Tilladt indvindingsmængde og aktuel indvinding på Odder Vandværk /41/. Graferne viser den
periode, hvor der er indvindingsdata fra.

År
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Indvindingsmængde (m3)
769.397
703.649
651.025
627.243
599.088
632.858
625.202
620.737
621.668
626.904

År
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Indvindingsmængde (m3)
633.796
645.124
644.188
591.957
551.930
608.785
621.923
607.845
581.807
588.319

Figur 7.18.3 Indvindingsmængder for Odder Vandværk /41/.
Indvindingen kulminerede i 1987 med 1.218.950 m³/år. Denne værdi er ikke vist i Figur 7.18.3. I første halvdel af 1990’erne skete der en væsentlig reduktion af vandforbruget. Faldet formodes at skyldes en kombination af montering af private vandmålere, indførsel af afledningsafgift samt en tendens til udskiftning af toiletter
og brusere til mere vandbesparende modeller. Vandforbruget har i de seneste ca. 20 år ligget på et stabilt
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niveau væsentligt under vandværkets indvindingstilladelse. Den eksporterede vandmængde har ligeledes
ligget på et stabilt niveau de seneste 10 år.
I vandforsyningsplanen er Odder Vandværk udpeget som ’hovedvandværk’. Et hovedvandværk skal kunne
forsyne de øvrige vandværker i det fremtidige interesseområde med vand, hvis vandkvalitet, økonomi eller
andre forhold gør, at et vandværk ikke kan levere vand til forbrugerne /q/.
Vandværket på kildepladsen ved Fillerup, Fillerupværket, er opført i 1960’erne. Vandbehandlingen på Fillerupværket består i en iltningstrappe og åbne filtre.
Odder Vandværk er pt. ved at opføre et nyt vandværk i Fillerup. Det nye vandværk, Ulvskovværket, kommer
til at ligge i forbindelse med boring DGU nr. 91.292, dvs. ca. 250 meter nord for det eksisterende vandværk.
På det nye vandværk kommer vandbehandlingen til at bestå af lukkede filtre i to adskilte linjer, og med ren
ilt-tilsætning. Filterkapaciteten er på 2 x 75 m3/t med mulighed for udvidelse til samlet 225 m3/t. Vandværket
får 2 rustfrie rentvandsbeholdere på hver 250 m3. Skyllevand fra filtrene ledes efter bundfældning til Ulvskov
Bæk /q/.
Når Ulvskovværket er i drift forventes Fillerupværket nedrevet.

7.18.2

Odder Vandværks boringer

Odder Vandværk, Fillerupværket, råder over 2 aktive indvindingsboringer og 3 indvindingsboringer, der tages
i brug i løbet af 2014. Derudover har vandværket 4 pejleboringer samt to sløjfede boringer.

Figur 7.18.4 Odder Vandværks indvindingsopland vist med vandværksboringer.
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Status
aktiv/sløjfet/pejle

Etableringsår

Filterinterval
m.u.t.

98.635

Sløjfet

1960

99.322

Sløjfet

1974

99.198

Pejle

99.420

Lertykkelse

Ydelse*

Sænkning*

(m3/t)

(m)

Ukendt

Ukendt

Ukendt

2

100

7

Ukendt

Ukendt

Ukendt

Ukendt

11-16

Ukendt

Ukendt

40

3

1975

10-15

0

0

Ukendt

Ukendt

Pejle

1988

3-13

3

3

Ukendt

Ukendt

99.292

Aktiv fra 2014

1970

17-22

0

0

32

4,5

99.327

Aktiv

1974

17-25

16

16

80

7,5

99.371

Aktiv

1978

14-26

12

12

90

5,6

99.305

Aktiv fra 2014

1973

Ukendt

Ukendt

Ukendt

Ukendt

Ukendt

2009

24-26 og
33-39

16

16

Ukendt

Ukendt

Meter
over
magasin

Meter
over
filtertop

Ukendt

Ukendt

10-20

2

1960

8,4-10,5

Pejle

1966

99.421

Pejle

99.475

DGU nr.

99.802

Aktiv fra 2014

*Målt ved boringens etablering

Figur 7.18.5 Boringer tilknyttet Odder Vandværk.
Der er indberettet lange pejletidsserier for Odder Vandværk. Eksempler på variationer i grundvandsstanden
ses af tidsserierne i Figur 7.18.6. Her af ses det, at drift giver anledning til en afsænkning ved boringerne på
mellem 3-6 m. I de 2 aktive boringer DGU nr. 99.327 og 99.371 ses det, at trykniveauet i drift situationen
ligger mellem kote +35-36 m, mens rovands situationen er trykniveauet omkring kote +40 m.
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Figur 7.18.6 Tidsserie for grundvandsstand i boring DGU nr. 99.327, 99.371 og 99.420 /41/.
Vandværket anvender dykpumper fra Grundfos. De har en kapacitet på 15-60 m3 i timen. Vandværket er
forpligtet til at pejle de aktive indvindingsboringer samt en række øvrige pejleboringer i området, således at
indvindingens påvirkning af grundvandsspejlet dokumenteres. Derudover skal vandværket udføre monitering
af vandstanden i Ulvskov Bæk.

7.18.3

Geologi og indvindingsforhold

For at belyse geologien omkring Odder Vandværks kildeplads, er der udarbejdet to tværsnitsprofiler gennem
kildepladsen og det foreliggende indvindingsopland. Tværsnitsprofilerne er optegnet i Geoscene3D modellen,
som er opstillet i forbindelse med den hydrostratigrafiske model /22/. Det tolkede profilsnit ses på Figur
7.18.7 og Figur 7.18.8 samt på bilag 7.18.
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Fillerupværket indvinder fra to boringer - henholdsvis DGU nr. 99.327 og 99.371, der er filtersat i samme
sandmagasin 14-26 m u.t. Fra 2014 tages der yderligere tre boringer i brug – henholdsvis DGU nr. 99.292,
99.305 og 99.802, beliggende nord for de eksisterende boringer. Boringerne med DGU nr. 99.292, 99.305 og
99.802 er filtersat i sandmagasiner 17-39 m u.t.
Som det fremgår af vandværksprofilerne Figur 7.18.7 og Figur 7.18.8 består lagserien mod terræn af en vekslen mellem mindre overvejende lokale sandlag, og et sammenhængende vandstandsende lag. Det øvre sandlag ses mod vest som mindre lokale forekomster med en tykkelse op til 10 m, Figur 7.18.7, mens det omkring
og nord for indvindingsboringerne ses som et sammenhængende magasin med tykkelser omkring 10-15 m, se
Figur 7.18.8. Under sandet følger et 10 til 30 m tykt lerdæklag, som ses i hele indvindingsoplandet, med undtagelse af området umiddelbart omkring indvindingsboringerne. Her ses det øvre sandlag at ligge i direkte
hydraulisk kontakt med indvindingsmagasinet, se Figur 7.18.8. Under dæklaget, vis bund ligger omkring 2124 m u.t., ses hovedsagligt vandførende kvartære og tertiære sandlegemer, som udgør indvindingsmagasinerne. Som det fremgår af profilerne er indvindingsmagasinet ca. 20 m tykt gennem størstedelen af området.
Enkelte steder i grundvandsmagasinet er der vandstandsende aflejringer i form af moræneler, glimmerler og
glimmersilt. De vandstandsende lag når sjældent tykkelser på mere end 5 m. Bunden for grundvandsinteressen ligger omkring 30 m u.t., hvor der anbores glimmerler, hvilket de geofysiske data i området ligeledes
indikerer.
Grundvandsmagasinet vurderes overvejende at have en lille sårbarhed grundet det tykke lerdæklag, som
findes i store dele af indvindingsoplandet. Der ses dog mindre ”huller” i lerdæklaget. I disse områder har
magasinet en nogen til stor sårbarhed. Dette ses bl.a. omkring indvindingsboringerne, se Figur 7.18.8. Den
manglende geologiske beskyttelse omkring boringerne kompenseres i nogen grad af den grundvandsgradient,
der ses i området, hvor vandspejlet står i terræn. De vandkemiske data viser ligeledes svagt reducerede forhold, hvilket antyder en vis beskyttelse af magasinet, se Figur 7.18.10. Det skal dog bemærkes, at hvis indvindingen øges kan grundvandsgradienten ændres og dermed sårbarheden, hvorfor området er udlagt med stor
sårbarhed.

Figur 7.18.7 Geologisk profil gennem Odder Vandværks kildeplads. Brune og mørkeblå farver repræsenterer vandstandsende aflejringer, og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. Sorte
pile angiver den overordnede grundvandsstrømning. Se i øvrigt bilag 7.18.
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Figur 7.18.8 Geologisk profil gennem Odder Vandværks kildeplads. Brune og mørkeblå farver repræsenterer vandstandsende aflejringer og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. Sorte
pile angiver den overordnede grundvandsstrømning. Se i øvrigt bilag 7.18.

7.18.4

Vandkvalitet

Der er udtrukket kemiske data fra GEUS’s Jupiterdatabase i november 2012 /41/. Data er gennemgået, og de
vigtigste resultater er beskrevet. I Odder Vandværks to nuværende aktive boringer er der foretaget boringskontroller og pesticidanalyser, jf. Figur 7.18.9.
DGU nr.

Boringskontrol

Pesticider

99.327

10 (1975-2011)

5 (1993-2011)

99.371

11 (1979-2012)

5 (2000-2010)

Figur 7.18.9 Antal analyser udtaget for hver boring, jf. Jupiter /41/. Tidsperioden er angivet i ().
Råvandsanalyserne for de to nuværende aktive boringer er gennemgået, og vandtyperne og vandkvaliteten i
boringerne er vurderet. Resultaterne er listet i Figur 7.18.10, og de er desuden vist på Figur 7.18.11.
Potentielle problemparametre
DGU nr.

Vandtype

99.327

svagt reduceret

99.371

svagt reduceret

Uorganiske parametre

Sporstoffer

Organiske
mikroforureninger

mangan 0,16 mg/l (E)
jern 1,6 mg/l (E)
ammonium 0,25 mg/l (F)

Arsen 3,4 µg/l
(E)

i.p.

mangan 0,16 mg/l (E)
jern 1,4 mg/l (E)
ammonium 0,22 mg/l (E)

Arsen 2,3 µg/l
(E)

i.p.

Andet

S/F: Stigende/faldende tendens siden boringens etablering. V: varierende E: stabil (ingen tendens).
i.p.: ikke påvist, i.a. ikke analyseret, -: ingen bemærkninger

Figur 7.18.10 Vandtype og vandkvalitet i Odder Vandværks aktive boringer. Værdier i tabellen er seneste
analyse i boringen.
Råvandsanalyserne viser, at Odder Vandværk indvinder svagt reduceret vand fra begge boringer, jf. Figur
7.18.10. Der er i begge boringer fund af mangan, jern og ammonium over kvalitetskravet for drikkevand /f/,
dog i koncentrationer der normalt reduceres uproblematisk ved almindelige vandbehandling, hvilket også er
tilfældet for Odder Vandværk.
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Herudover er sulfatindholdet i boring DGU nr. 99.327 stigende, Figur 7.18.11, hvilket indikerer, at der fra
boringen indvindes gradvist yngre vand.
Der er ikke påvist organisk mikroforurening i råvandet fra de to aktive boringer.

Figur 7.18.11 Tolket profilsnit for Odder Vandværks kildeplads og oplandet hertil. De kemiske værdier er
seneste analyse i boringen /41/. (S): Stigende nitrat eller sulfat.
Der er fortaget 18 udvidede kontroller af rentvandet i perioden 2002 – 2011, 21 pesticidanalyser i perioden
2002 – 2011, 18 analyser af aromatiske kulbrinter (2002 - 2011), samt 17 analyser af klorerede opløsningsmidler (2002 – 2012), jf. Jupiter /41/.
Rentvandskvaliteten er generelt god fra Odder Vandværk. Der har tidligere været påvist flere overskridelser af
kvalitetskravet for coliforme bakterier (2005 til 2006) og seneste overskridelse er påvist i 2011. Herudover er
der påvist enkelte overskridelser af kvalitetskravet for kimtal, senest i 2010.

7.18.5

Beregning og udpegning af indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 900.000 m3/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og et grundvandsdannende opland til Odder Vandværks boringer /12/. Indvindingsoplandet er den del
af grundvandsmagasinet indenfor hvilket der strømmer grundvand hen mod boringerne. Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinerne og videre hen til
boringerne.
Til bestemmelse af indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) er brugt grundvandsmodellen for Solbjerg-Fillerup /12/. Der er kørt 5 scenarier, som kan ses i Figur 7.18.12. Hovedformålet med
scenarie kørslerne er at belyse placeringen af oplandene samt variationerne i oplandene som funktion af eksterne påvirkninger eller ændringer.
Der er kørt et scenarie med den nuværende indvinding repræsenteret ved indvindingen fra 2011, dette er
Scenarie 1. Dertil er der kørt 2 scenarier med den aktuelle indvinding fra 2011, hvor der er ændret i nettonedbøren, for at belyse om der ses væsentlige ændringer i oplandene, når der ændres på nedbøren (Scenarie 4 og
Scenarie 5).
Der er også kørt et scenarie med den tilladte indvindingsmængde, Scenarie 2. Dette er gjort for at belyse det
areal, der rent administrativt skal udpeges. Dette giver også et indtryk af, hvor stor forskel der er på oplandets
størrelse mellem den aktuelle indvinding og den tilladte indvinding.
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Derudover, er der lavet en usikkerhedsanalyse, hvor et antal modelrealisationer er kørt med variationer i de
hydrauliske parametre. Dette, er gjort for at belyse oplandene som funktion af modelparametrene. Det kan for
eksempel være, hvilken betydning det har for oplandene, hvis magasinet er mere eller mindre ledende, end
det er fundet i den kalibrerede model.
Resultaterne fra scenariekørslerne og usikkerhedsanalysen er anvendt til at optegne de endelige indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande, og de kan ses i Figur 7.18.14 – Figur 7.18.17.

Scenarie

Beskrivelse

1

Nuværende indvinding

2

Tilladelse

Indvindingsmængde
2011 indvinding
Tilladelse godkendt af kommuner

Partikelbanesimulering
Ja
Ja

3

Ingen grundvandsindvinding

Ingen indvinding

Nej

4

75 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

5

125 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

2011 indvinding

Ja

6.1-6.31

Usikkerhedsanalyse, model fra Sc. 1 benyttes

Figur 7.18.12 Oversigt over de scenarier der er kørt med grundvandsmodellen, Scenarie 3 er ikke anvendt
ved optegning af oplande.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for indvindingsoplandet (IO partikler) ses som punkttema, der viser
startplaceringen i magasinet af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie 2 er temaet tematiseret efter alder defineret som transporttid i magasinet, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge
sig fra startplaceringen til indvindingsboringen.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for grundvandsdannende oplande (GDO partikler) ses som punkttema,
der viser startplaceringen i modellag 1 (terræn) af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie
2 er temaet alderstematiseret, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge sig fra startplaceringen til
indvindingsboringen.
Resultaterne fra usikkerhedsanalysen ses som sandsynligheder på modelcelle niveau, og de beskriver sandsynligheden for, at en celle er en del af indvindingsoplandet eller det grundvansdannende opland.
Beregningerne, samt optegning af oplande følger overordnet retningslinjerne givet i Geovejledning 2 /i/. Mere
specifikke strategier til optegningen af oplandene er udarbejdet i samarbejde med NST Aalborg og Skanderborg, Odder og Aarhus Kommune, og de er som følger;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Der optegnes minimum 100 meter omkring indvindingsboringerne.
Indvindingsoplandet optegnes, så det sikres, at det grundvandsdannende opland er en delmængde af
indvindingsoplandet.
Der lægges vægt på, at de optegnede oplande dækker oplandene for både det aktuelle indvindingsscenarium (Scenarie 1) og oplandene til tilladelsesscenariet (Scenarie 2).
Hvor der er en veldefineret alderszonering i partikeldata, optegnes der kun indvindingsopland/grundvandsdannende opland for områder hvor alderen er under 200-300 år.
Det sikres, at indvindingsboringerne inkluderes i det grundvandsdannende opland, hvor det er relevant.
Ved optegning af indvindingsoplande lægges der vægt på at optegne sikre oplande med lav alder,
under 200 år.

På Odder Vandværk indvindes der fra Kvartært sand og Kvartssand /22/. Figur 7.18.13 viser boringer, der er
anvendt i beregningen, samt den aktuelle indvinding og tilladelsen anvendt i scenarie beregningerne. Odder
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Vandværk er det største vandværk i Fillerup kortlægningsområde, og har et stort indvindings- og grundvandsdannende opland. I beregningerne er indvindingen fordelt på de aktive boringer som beskrevet i Figur
7.18.13 efter oplysninger fra Odder Kommune.
Anlægs
ID

Anlæg

Kommune

79183

Odder
Vandværk,
Fillerup

Odder

DGU.nr.
98.
635*s

99.
198*r

99.
292*r

99.
305*n

Tilladelse
(m3/år)

Indv. 2011
(m3/år)

900.000

581.807

99.
99.
99.
99.
322*s
327*a
371*a
420*r
99.
99.
99.
421*r
475*r
802*n
*a er aktive boringer, *r er reserve boringer, *s er sløjfede boringer, *n er nye boringer, der ikke er taget i brug
Aktuel indvinding 2011: Indvinding deles ligeligt mellem 99.327 og 99.371.
Tilladelse: Tilladelsen deles ligeligt mellem boring 99.292, aktive og nye boringer (i alt 5 boringer: 99.292,
99.305, 99.802, 99.327 og 99.371) efter aftale med Odder kommune.
Figur 7.18.13 Aktive boringer tilknyttet Odder Vandværk samt, middelindvindingen for perioden 2000-2011
og tilladelsesmængden.
I Figur 7.18.14 – Figur 7.18.17 ses resultaterne af scenarie kørslerne for Odder Vandværk samt den resulterende optegning af indvindingsoplandet (pink) samt det grundvandsdannende opland (lilla). Oplandene er
optegnet primært på basis af scenarie 2 efter ønske fra Odder Kommune, da der er forventning om, at indvindingen ikke vil fortsætte på de 2 aktive boringer alene (*a i Figur 7.18.13). I de følgende afsnit gives en kort
beskrivelse af scenarie resultaterne og baggrunden for den resulterende udpegning.
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Figur 7.18.14 viser startplaceringen af partiklerne i magasinet for Scenarie 1, 4 og 5, og sandsynlighederne for
indvindingsoplandet for Scenarie 1. Det ses, at partiklerne ligger koncentreret i et stort område, der starter
ved boringerne og breder sig langt mod vest, samt lidt mod henholdsvis syd og nord. De høje sandsynligheder
stemmer godt overens med partiklerne, men dækker et større område.

Figur 7.18.14 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser start placering af partikler fra
indvindingsmagasinet fra Scenarie 1, 4 og 5.
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I Figur 7.18.15 ses startplaceringen af partiklerne til indvindingsoplandet for Scenarie 2, og partiklerne er
tematiseret efter partiklernes transporttid fra startpunkt, til de bliver fanget ved indvindingsboringerne. I
Scenarie 2 indvindes fra 3 nye boringer, og fra dem ses partikler i 2 faner mod hhv. nord og nordvest. Den
vestlige fane, som ses i de øvrige scenarier, er blevet væsentligt mindre. Af aldersfordelingen ses det, at størstedelen af vandet i magasinet opholder sig i magasinet i mindre end 200 år. Indvindingsoplandet er optegnet, så det dækker alle partiklerne fra scenarie 2, samt de høje sandsynligheder over 80 % i området tættest
på boringerne.

Figur 7.18.15 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Cirkler
viser partiklernes startplacering fra Scenarie 2. Farven på cirklen viser partiklernes alder i magasinet.
Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1.
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I Figur 7.18.16 ses partikelstartpunkterne til grundvandsdannende oplande beregnet i Scenarie 1, 4 og 5, hvor
partikler er placeret i modellag 1. Der ses af partiklerne og sandsynlighederne, at der sker grundvandsdannelse i størstedelen af området, hvor der også er IO partikler.

Figur 7.18.16 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 til beskrivelse af GDO i Scenarie 1, 4 og 5.
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Figur 7.1.15 viser startplaceringen af partikler til det grundvandsdannende opland fra Scenarie 2, tematiseret
efter partiklens transporttid i magasinet. Desuden er vist partikelbaner fra Scenarie 2. Aldersfordelingen af
partiklerne indikerer, at vandet, der indvindes ved Odder Vandværk, generelt er mindre end 200 år gammelt,
men der ses en stor aldersfordeling af partiklerne med partikler op til min. 500 år. Det grundvandsdannende
opland er optegnet, så det dækker størstedelen af partiklerne med en transporttid på mindre end 200 år til
boringerne, samt områderne med højeste sandsynlighed i området nærmest de 2 sydlige boringer.

Figur 7.18.17 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 for Scenarie 2, tematiseret efter partiklernes transporttid i magasinet. Grå streger viser
partikelbaner for Scenarie 2.
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7.18.6

Sårbarhedsudpegning

Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der lavet
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat /40/. Ud fra sårbarhedszoneringen er der i områder
med grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en udpegning af Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) således, at der udpeges Nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at
have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. Sårbarhedszoneringen er vist på Figur 7.18.18 sammen med
Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og Indsatsområder (IO).
Indvindingsoplandet til Odder Vandværk er primært udpeget med lille sårbarhed, Figur 7.18.18. Der er enkelte mindre områder med nogen sårbarhed, og tættest på kildepladsen er der stor sårbarhed. Udpegningen er
begrundet i tykkelsen af lerdæklaget. For en nærmere beskrivelse af de geologiske, hydrologiske og kemiske
betragtninger omkring sårbarheden henvises til de ovenstående afsnit.

Figur 7.18.18 Sårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder ved Odder Vandværk.
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7.18.7

Arealanvendelse og punktkilder

For Odder Vandværk er det eksisterende vandværk, Fillerupværket, beliggende i udkanten af Fillerup By,
mens det nye vandværk, Ulvskovværket, kommer til at ligge nord herfor omgivet af marker. Vandværkets
nuværende og kommende indvindingsboringer ligger spredt i det omkringliggende landskab, og de er alle
omkranset af enten marker eller skov. Rundt om alle indvindingsboringer er en beskyttelseszone.
Indvindingsoplandet til Oddervandværk strækker sig ud under eksisterende skov og dyrkede marker, Figur
7.18.19. Inden for indvindingsoplandet varierer den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning mellem < 25
mg/l og 100 mg/l /36/.

Figur 7.18.19 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok niveau /36/.
Indenfor Odder Vandværks indvindingsopland ved Fillerup findes flere potentielt forurenede (V1) og forurenede (V2) ejendomme, Figur 7.18.19 og Figur 7.18.20.
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Kortlægningsnr

Kortlægningsniveau

Navn

727-00128

V1

Produkthandel

727-00123

V1

Maskinfabrik

727-00124

V1

Maskinfabrik

615-02035

V1

Brandtomt

727-00073

V2

Oliespild

Trussel (stoffer)

Jord/Poreluft

Grundvand

x

x

x

x

x

x

Ukendt

x

x

Olieprodukter

x

-

Olieprodukter,
tjærestoffer og
tungmetaller
Olieprodukter,
tungmetaller og
opløsningsmidler
Olieprodukter,
tungmetaller og
opløsningsmidler

Figur 7.18.20 Trusler i form af V1- og V2- kortlagte grunde i nærheden af vandværket /34/, /35/.

7.18.8

Fremtidsplaner

Odder Vandværk har et stabilt antal forbrugere. Med etablering af det nye vandværk, Ulvskovværket, føler
vandværket sig på forkant med udvikling og investeringer i Fillerup-området.
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7.19

Ravnholt-Tiset Vandværk

Ravnholt-Tiset Kildeplads hører under Østerbyværket og er beliggende i Aarhus Kommune. Kildepladsen
drives af Aarhus Vand, der er et kommunalt ejet forsyningsselskab. Aarhus Vand er interviewet telefonisk den
22. august 2013.
Kildepladsen Ravnholt-Tiset blev etableret i sidste halvdel af 1990’erne, og den blev taget i brug i starten af
det nye årtusinde. Alt råvand fra kildepladsen bliver behandlet på Østerbyværket.
Ravnholt-Tiset kildepladsens indvindingsboringer er beliggende spredt i landzone og omgivet af dyrkede
marker. Der findes hverken vandværk eller pumpestation i forbindelse med kildepladsen. Boringsafslutningerne er overjordiske installationer med aflåste aluminiums-kasser. Placeringen boringerne ses af Figur
7.19.1.

Figur 7.19.1 Boringernes placering ved Ravnholt-Tiset Vandværk. Vandværksboringer er placeret på baggrund af koordinater i Jupiter/41/.
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7.19.1

Indvinding

Ravnholt-Tiset Kildeplads indvindingstilladelse er på 1.500.000 m3/år, se Figur 7.19.2. Tilladelsen er gældende fra 1. august 2000 til 2. august 2023.

m3/år
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

Indvinding

Tilladelse

Figur 7.19.2 Tilladt indvindingsmængde og aktuel indvinding på Ravnholt-Tiset Vandværk /41/. Graferne
viser den periode, hvor der er indvindingsdata fra.

År
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Indvindingsmængde (m3)
485.600
1.102.763

År
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Indvindingsmængde (m3)
1.179.980
1.201.114
1.486.356
1.447.634
1.327.042
1.004.290
1.217.235
1.344.007
1.222.636
-

Figur 7.19.3 Indvindingsmængder for Ravnholt-Tiset Vandværk /41/.
Indvindingen kulminerede i 2005 med 1.486.356 m³/år, hvilket er på niveau med indvindingstilladelsen.
Vandforbruget har i de seneste år ligget på et varierende niveau under vandværkets indvindingstilladelse.
Råvandet fra Ravnholt-Tiset kildepladsen behandles på Østerbyværket, der ligger syd for Tranbjerg. Der foregår således ingen vandbehandling i forbindelse med kildepladsen.
På Østerbyværket ledes råvandet fra henholdsvis Ravnholt-Tiset kildeplads og Østerby kildeplads ind i 2
adskilte spor. Råvandet føres i 2 separate linjer ind i 2 parallelle iltningsspor, hvor vandet tilføres luft vha.
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tallerken-beluftere. Fra iltningen graviterer vandet til 6 åbne to-medie filtre, hvor jern og mangan filtreres fra.
Det rensede vand ledes til de to rentvandsbeholdere. Herfra udpumpes vandet til forbrugerne. Østerbyværkets behandlingskapacitet er på 400 m3/t. Rentvandsbeholderne er på 1000 m3, og værket har en udpumpningskapacitet på 450 m3/t.

7.19.2

Ravnholt-Tiset Kildeplads’ boringer

Ravnholt-Tiset kildeplads råder over 6 aktive indvindingsboringer, se Figur 7.19.5. Boringerne er alle etableret i løbet af 1990’erne.

Figur 7.19.4 Ravnholt-Tiset Kildeplads indvindingsopland vist med vandværksboringer.

DGU nr.

Status
aktiv/sløjfet/pejle

Etableringsår

99.555

Aktiv

1995

99.569

Aktiv

1998

99.570

Aktiv

1999

99.572

Aktiv

99.573
99.575

Filterinterval
m.u.t.

Lertykkelse

Ydelse*

Sænkning*

(m3/t)

(m)

32

70,6

32,7

22

22

61

11

38-41 og
72-84

19

19

67,7

8,8

1999

59-83

35,5

35,5

70

32,47

Aktiv

1999

60-78

38

38

80,1

7,9

Aktiv

1999

37-43 og
82-95

21,5

21,5

62

11,65

32-37,
67,5-80,5
og 83,586,5
31-33 og
66-84

Meter
over
magasin

Meter
over
filtertop

32

*Målt ved boringens etablering

Figur 7.19.5 Boringer tilknyttet Ravnholt-Tiset Vandværk.
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Der er indberettet pejledata for alle seks boringer siden år 2000. Eksempler på variationer i grundvandsstanden ses af tidsserierne i Figur 7.19.6. Det ses, at der er et jævnt fald i grundvandsstanden, som er ved at nå et
stabilt niveau i de dybe filtre, men stadig falder i de øverste filtre. Ved almindelig drift er der i vandværkets
indvindingsboringer en sænkning på ca. 2 meter.
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Figur 7.19.6 Tidsserie for grundvandsstand i boring DGU nr. 99.570, 99.572 og 99.575 /41/.
Ravnholt-Tiset Kildeplads anvender dykpumper fra Grundfos. Pumpernes kapacitet ligger på 40-45 m3/t.

7.19.3

Geologi og indvindingsforhold

For at belyse geologien omkring Ravnholdt-Tiset kildeplads, er der udarbejdet to tværsnitsprofiler gennem
kildepladsen og det foreliggende indvindingsopland. Tværsnitsprofilerne er tegnet i Geoscene3D modellen,
som er opstillet i forbindelse med den hydrostratigrafiske model /22/. På Figur 7.19.7 og Figur 7.19.8 samt
bilag 7.19 ses profilsnittene.
Ravnholdt-Tiset kildeplads indvinder fra 6 boringer - henholdsvis DGU nr. 99.555 (filtersat 32-37, 67,5-80,5
og 83,5-86,5 m u.t.), 99.569 (filtersat 31-33 og 66-84 m u.t.), 99.570 (filtersat 38-41 og 72-84 m u.t.), 99.572
(filtersat 59-83 m u.t.), 99.573 (filtersat 60-78 m u.t.) og 99.575 (filtersat 37-43 og 82-95 m u.t.).
Geologien omkring indvindingsboringerne er kompliceret, da boringerne er placeret i begravede dale. Kompleksiteten i de begravede dale skyldtes dels et meget dynamisk aflejringsmiljø samt en efterfølgende erosion
og aflejring af nye sedimenter. En sådan situation ses f.eks. på Figur 7.19.7, hvor geologien veksler mellem
kvartære lerede og sandede aflejringer omkring kote + 50 m i boringerne DGU. nr. 99.572, 99.555 og 99.575
til miocæne aflejringer i samme kote-interval i boring DGU.nr. 99.126 kun 200 m væk.
Den øverste del af lagserien domineres af et 5-30 m tykt morænelerslag, hvis horisontale udbredelse erkendes
i boringer og på de geologiske profiler, se Figur 7.19.7 og Figur 7.19.8. Stedvist kan der erkendes mindre lokale
terrænnære sandlegemer, som typisk når tykkelser omkring 5-10 m. Enkelte steder mangler dæklaget, og der
er hydraulisk kontakt mellem det terrænnære sand og de underliggende magasiner.
Under dæklaget følger et sandlegeme med varierende tykkelse mellem 5 og 50 m. Sandlaget kan følges gennem store dele af indvindingsoplandet. Dele af indvindingen ved Ravnholdt-Tiset foregår fra dette magasin.
Mod vest ligger sandet i direkte hydraulisk kontakt til det miocæne sand, mens det mod øst bl.a. ved indvindingsboringerne adskilles af et 5-20 m tykt lerlag. Langs den begravede dal ses der under lerlaget et kvartært
sandlag, mens leret delvist overlejrer det miocæne sand uden for dalen, se Figur 7.19.7. Sandlaget er udelukkende beliggende i den begravede dal, og kan blive op til 30 m tykt. Sandlaget afgrænses mod vest og syd af
miocæne aflejringer bestående af miocænt sand underlejret af miocænt ler, se Figur 7.19.7 og Figur 7.19.8.
Store dele af indvindingen sker fra det nedre kvartære sandmagasin. Bunden af grundvandsinteressen følger
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bunden af det nedre kvartære sandlag i dalen omkring kote – 30 m, samt bunden af det miocæne sand på de
omkringliggende plateauer omkring kote + 20 m.
Grundet den varierende dæklagstykkelse over det øverste indvindingsmagasin vurderes sårbarheden at variere gennem indvindingsoplandet. I områder, hvor dæklaget er over 15 m, og der ikke umiddelbart ses forurening af nitrat og miljøfremmede stoffer i nærliggende boringer, er området ikke sårbart. Tilsvarende vurderes
områder sårbare, hvis der er en lille dæklagstykkelse (< 15 m), og der ses en forurening af nitrat og miljøfremmede stoffer.
Det nedre grundvandsmagasin vurderes ikke at være sårbart, da det overliggende ler har en tykkelse over 15
m i hovedparten af indvindingsoplandets udbredelse. Den største trussel ses umiddelbart fra de omkringliggende plateauer, hvor det miocæne sand, som er i direkte hydraulisk kontakt med magasinet, har en stor
lateral udbredelse og ikke alle steder er velbeskyttet. Dette ses bl.a. på Figur 7.19.7 mod vest, hvor dæklaget er
under 5 m tykt. Overordnet forventes der dog, at det nedre grundvandsmagasin er beskyttet. De vandkemiske
data viser ligeledes reduceret vand, hvilket viser, at grundvandsmagasinet er beskyttet, se Figur 7.19.10.

Figur 7.19.7 Geologisk profil gennem Ravnholt-Tiset Vandværks kildeplads. Brune og mørkeblå farver repræsenterer vandstandsende aflejringer, og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. Sorte pile angiver den overordnede grundvandsstrømning. Se i øvrigt bilag 7.19.
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Figur 7.19.8 Geologisk profil gennem Ravnholt-Tiset Vandværks kildeplads. Brune og mørkeblå farver repræsenterer vandstandsende aflejringer, og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. Sorte pile angiver den overordnede grundvandsstrømning. Se i øvrigt bilag 7.19.

7.19.4

Vandkvalitet

Der er udtrukket kemiske data fra GEUS’s Jupiterdatabase i november 2012 /41/. Data er gennemgået, og de
vigtigste resultater er beskrevet. I Ravnholt-Tiset Kildeplads seks aktive boringer er der foretaget boringskontroller, pesticidanalyser samt analyser af klorerede opløsningsmidler og aromatiske kulbrinter, jf. Figur
7.19.9.
DGU nr.

Udvidet analyse

Pesticider

Klorerede opløsningsmidler og aromatiske kulbrinter

99.555

7 (1998-2011)

7 (1997-2011)

5 (2001-2011)

99.569

6 (2001-2012)

5 (2001-2012)

5 (2001-2012)

99.570

5 (2001-2010)

4 (2001-2010)

4 (2001-2010)

99.572

6 (2001-2011)

5 (2001-2011)

5 (2001-2011)

99.573

6 (2001-2012)

5 (2001-2012)

5 (2001-2012)

99.575

5 (2001-2010)

5 (2001-2010)

6 (2001-2010)

Figur 7.19.9 Tabellen viser antallet af analyser, der er udtaget for hver boring, jf. Jupiter /41/. Tidsperioden
angivet i ().
Råvandsanalyserne for de aktive boringer er gennemgået, og vandtyperne og vandkvaliteten i boringerne er
vurderet. Resultaterne er listet i Figur 7.19.10, og de er desuden vist på Figur 7.19.11.
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Potentielle problemparametre
DGU nr.

Vandtype

Uorganiske parametre

Sporstoffer

Organiske
mikroforureninger

Andet

mangan 0,17 mg/l (E)
Tidligere påvist
jern 2,4 mg/l (V)
AMPA 0,013 µg/l og
99.555
stærkt reduceret
ammonium 0,25 mg/l (E)
glyphosat 0,027
metan 0,011 mg/l (E)
µg/l
aggr. kuldioxid 6 mg/l (E)
mangan 0,16 mg/l (E)
99.569
stærkt reduceret
jern 2,2 mg/l (E)
i.p.
ammonium 0,30 mg/l (E)
mangan 0,16 mg/l (E)
jern 3,0 mg/l (E)
99.570
svagt reduceret
i.p.
ammonium 0,20 mg/l (E)
metan 0,007 mg/l (E)
mangan 0,16 mg/l (E)
jern 2,4 mg/l (E)
99.572
stærkt reduceret
i.p.
ammonium 0,25 mg/l (E)
metan 0,011 mg/l (E)
mangan 0,14 mg/l (E)
jern 2,0 mg/l (E)
99.573
stærkt reduceret
i.p.
ammonium 0,25 mg/l (E)
metan 0,016 mg/l (E)
mangan 0,18 mg/l (E)
Tidligere påvist
jern 2,1 mg/l (E)
Ethylbenzen 0,14
99.575
stærkt reduceret
ammonium 0,26 mg/l (E)
µg/l og MTBE 0,18
metan 0,015 mg/l (E)
µg/l
S/F: Stigende/faldende tendens siden boringens etablering. V: varierende E: stabil (ingen tendens).
i.p.: ikke påvist, i.a. ikke analyseret, -: ingen bemærkninger

Figur 7.19.10 Vandtype og vandkvalitet i Ravnholt-Tiset Vandværks aktive boringer. Værdier i tabellen er
seneste analyse i boringen /41/.
Råvandsanalyserne viser, at der fra Ravnholt-Tiset Kildeplads indvindes svagt reduceret vand fra boring
99.570, mens der fra de øvrige fem boringer indvindes stærkt reduceret vand, jf. Figur 7.19.10.
Der er i alle seks boringer fund af ammonium, mangan og jern over kvalitetskravet for drikkevand /f/. Indholdet af jern og mangen er i koncentrationer, der normalt reduceres uproblematisk ved almindelig vandbehandling. Indholdet af ammonium er på grænsen til, hvad der normalt reduceres uproblematisk. I boring
DGU nr. 99.555 er indholdet af aggressivt kuldioxid over kvalitetskravet for drikkevand. Herudover bemærkes
det, at sulfatindholdet i vandet fra boring DGU nr. 99.570 er stigende, jf. Figur 7.19.11, om end sulfatindholdet
også ved seneste analyse er lavt og uproblematisk.
Der er tidligere påvist glyphosat og AMPA i boring DGU nr. 99.555, men stofferne er ikke genfundet ved de
efterfølgende analyser. Herudover er der tidligere påvist ethylbenzen og MTBE i boring DGU nr. 99.575, men
stofferne er ikke genfundet ved de efterfølgende analyser. I de øvrige fire boringer er der ikke påvist organisk
mikroforurening.
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Figur 7.19.11 Tolkede profilsnit for Ravnholt-Tiset Vandværks kildeplads og oplandet hertil. De kemiske
værdier er seneste analyse i boringen /41/. (S): Stigende nitrat eller sulfat. Øverste figur viser profilsnit fra
vest mod øst, mens nederste figur viser profilsnit fra nord mod syd. Den stiplede linje viser vandspejlet.
Ravnholt-Tiset Kildeplads hører under Østerbyværket, hvor alt råvand fra kildepladsen bliver behandlet
sammen med vandet fra Østerby Kildeplads. Der er fortaget 7 udvidede kontroller af rentvandet i perioden
2007 – 2013, 46 pesticidanalyser i perioden 1997-2013 og 38 analyser for klorerede opløsningsmidler og
aromatiske kulbrinter i perioden 2001 – 2013.
Rentvandskvaliteten er generelt god fra Østerbyværket. Der ses dog gentagende overskridelser af kvalitetskriteriet for ammonium /f/, senest i 2013. Herudover ses der enkelte overskridelser af kvalitetskriteriet for hhv.
mangan og jern /f/, men der er ikke set overskridelser af kvalitetskriteriet siden 2005 /41/.
Der har tidligere været en enkelt overskridelse af kvalitetskravet for hhv. coliforme bakterier og kimtal, senest
i 2009.

7.19.5

Beregning og udpegning af indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 1.500.000 m3/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og et grundvandsdannende opland til Ravnholt-Tiset Vandværks boringer /12/. Indvindingsoplandet
er den del af grundvandsmagasinet indenfor hvilket der strømmer grundvand hen mod boringerne. Det
grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinerne og videre hen til boringerne.
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Til bestemmelse af indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) er brugt grundvandsmodellen for Solbjerg-Fillerup /12/. Der er kørt 5 scenarier, som kan ses i Figur 7.19.12. Hovedformålet med
scenarie kørslerne er at belyse placeringen af oplandene samt variationerne i oplandene som funktion af eksterne påvirkninger eller ændringer.
Der er kørt et scenarie med den nuværende indvinding repræsenteret ved indvindingen fra 2011, dette er
Scenarie 1. Dertil er der kørt 2 scenarier med den aktuelle indvinding fra 2011, hvor der er ændret i nettonedbøren, for at belyse om der ses væsentlige ændringer i oplandene, når der ændres på nedbøren (Scenarie 4 og
Scenarie 5).
Der er også kørt et scenarie med den tilladte indvindingsmængde, Scenarie 2. Dette er gjort for at belyse det
areal, der rent administrativt skal udpeges. Dette giver også et indtryk af, hvor stor forskel der er på oplandets
størrelse mellem den aktuelle indvinding og den tilladte indvinding.
Derudover, er der lavet en usikkerhedsanalyse, hvor et antal modelrealisationer er kørt med variationer i de
hydrauliske parametre. Dette, er gjort for at belyse oplandene som funktion af modelparametrene. Det kan for
eksempel være, hvilken betydning det har for oplandene, hvis magasinet er mere eller mindre ledende, end
det er fundet i den kalibrerede model.
Resultaterne fra scenariekørslerne og usikkerhedsanalysen er anvendt til at optegne de endelige indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande, og de kan ses i Figur 7.19.14 – Figur 7.19.17.
Partikel-

Scenarie

Beskrivelse

Indvindingsmængde

1

Nuværende indvinding

2011 indvinding

2

Tilladelse

3

Ingen grundvandsindvinding

Ingen indvinding

Nej

4

75 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

5

125 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

2011 indvinding

Ja

6.1-6.31

Usikkerhedsanalyse, model fra Sc. 1 benyttes

Tilladelse godkendt af kommuner

banesimulering
Ja
Ja

Figur 7.19.12 Oversigt over de scenarier der er kørt med grundvandsmodellen, Scenarie 3 er ikke anvendt
ved optegning af oplande.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for indvindingsoplandet (IO partikler) ses som punkttema, der viser
startplaceringen i magasinet af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie 2 er temaet tematiseret efter alder defineret som transporttid i magasinet, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge
sig fra startplaceringen til indvindingsboringen.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for grundvandsdannende oplande (GDO partikler) ses som punkttema,
der viser startplaceringen i modellag 1 (terræn) af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie
2 er temaet alderstematiseret, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge sig fra startplaceringen til
indvindingsboringen.
Resultaterne fra usikkerhedsanalysen ses som sandsynligheder på modelcelle niveau, og de beskriver sandsynligheden for, at en celle er en del af indvindingsoplandet eller det grundvansdannende opland.
Beregningerne, samt optegning af oplande følger overordnet retningslinjerne givet i Geovejledning 2 /i/. Mere
specifikke strategier til optegningen af oplandene er udarbejdet i samarbejde med NST Aalborg og Skanderborg, Odder og Aarhus Kommune, og de er som følger;
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Der optegnes minimum 100 meter omkring indvindingsboringerne.
Indvindingsoplandet optegnes, så det sikres, at det grundvandsdannende opland er en delmængde af
indvindingsoplandet.
Der lægges vægt på, at de optegnede oplande dækker oplandene for både det aktuelle indvindingsscenarium (Scenarie 1) og oplandene til tilladelsesscenariet (Scenarie 2).
Hvor der er en veldefineret alderszonering i partikeldata, optegnes der kun indvindingsopland/grundvandsdannende opland for områder hvor alderen er under 200-300 år.
Det sikres, at indvindingsboringerne inkluderes i det grundvandsdannende opland, hvor det er relevant.
Ved optegning af indvindingsoplande lægges der vægt på at optegne sikre oplande med lav alder,
under 200 år.

På Ravnholt-Tiset Kildeplads indvindes der fra Kvartært sand /22/. Figur 7.19.13 viser boringer, der er anvendt i beregningen, samt den aktuelle indvinding og tilladelsen anvendt i scenarie beregningerne. RavnholtTiset Kildeplads er den kildeplads der indvinder mest vand, af de vandværker der er med i oplandsberegningerne. I beregningerne er indvindingen fordelt som beskrevet i Figur 7.19.13.

Anlægs ID

Anlæg

Kommune

80583

Ravnholt-Tiset
kildeplads

Aarhus

DGU.nr.
99. 555

99. 569

99. 570

Tilladelse
(m3/år)

Indv.
2011
(m3/år)

1.500.000

1.455.607

99. 572
99. 573
99. 575
Indvinding er specificeret på boringsniveau 2005-2011. 2000-2004 er indvindingen indberettet på anlægsniveau, og indvindingen er fordelt ligeligt på boringsniveau som i Aarhus Amts model.
Aktuel indvinding 2011. Middelindvindingen for år 2010-2012 bruges som fordelingsnøgle, efter ønske fra Aarhus Vand.
Tilladelse. Middelindvindingen for år 2010-2012 bruges som fordelingsnøgle, efter ønske fra Aarhus Vand*3.
Figur 7.19.13 Aktive boringer tilknyttet vandværket samt, middelindvindingen for perioden 2000-2011 og
tilladelsesmængden.
I Figur 7.19.14 – Figur 7.19.17 ses resultaterne af scenarie kørslerne for Ravnholt-Tiset Kildeplads samt den
resulterende optegning af indvindingsoplandet (pink) samt det grundvandsdannende opland (lilla). Boringerne tilhørende Fastrup Mark Vandværk, Astrup Vandværk og Solbjerg Vandværk er beliggende i indvindingsopladet til Ravnholt-Tiset Kildeplads. I de følgende afsnit gives en kort beskrivelse af scenarie resultaterne og baggrunden for den resulterende udpegning.
Figur 7.19.14 viser startplaceringen af partiklerne i magasinet for Scenarie 1, 4 og 5, og sandsynlighederne for
indvindingsoplandet for Scenarie 1. Det ses, at partiklerne primært ligger koncentreret i et område omkring
boringerne. Området beskrevet af partiklerne er dog meget mindre end indvindingsoplandet beskrevet af høje
sandsynligheder (>80 %). Dette er relateret til, at der indvindes fra et dybere kvartært sandlag af begrænset
udstrækning. Partiklerne viser kun partikler, der stammer fra dette dybe sandlag, mens sandsynlighederne
viser indvindingsoplandet i forhold til alle magasinerne. Indvindingsoplandet er optegnet, så det inkluderer
alle partikler fra Scenarie 1, 4 og 5, og dækker størstedelen af cellerne med høj sandsynlighed.
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Hørning Stationsby
Blegind

Ravnholt -Tiset

Vitved

Fastrup Mark
Virring

Solbjerg

Astrup

Figur 7.19.14 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser start placering af partikler fra
indvindingsmagasinet fra Scenarie 1, 4 og 5.
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I Figur 7.19.15 ses startplaceringen af partiklerne til indvindingsoplandet for Scenarie 2, og partiklerne er
tematiseret efter partiklernes transporttid fra startpunkt, til de bliver fanget ved indvindingsboringerne. Af
aldersfordelingen ses det, at størstedelen af vandet i magasinet opholder sig i magasinet i mindre end 100 år.
Indvindingsoplandet er optegnet så det dækker alle partikler fra Scenarie 2.

Figur 7.19.15 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Cirkler
viser partiklernes startplacering fra Scenarie 2. Farven på cirklen viser partiklernes alder i magasinet.
Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1.
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I Figur 7.19.16 ses partikelstartpunkterne til grundvandsdannende oplande beregnet i Scenarie 1, 4 og 5, hvor
partikler er placeret i modellag 1. Partiklerne er fordelt i et stort sammenhængende område omkring boringerne, som strækker sig mod syd. Desuden er der partikler i 2 større gruppering, en mod vest og en mod syd.
Det optegnede grundvandsdannende opland dækker den primære del af området med høj partikel densitet
omkring boringerne, hvilket svarer godt overens med de beregnede sandsynligheder.

Figur 7.19.16 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 til beskrivelse af GDO i Scenarie 1, 4 og 5.
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Figur 7.19.16 viser startplaceringen af partikler til det grundvandsdannende opland fra Scenarie 2, tematiseret
efter partiklens transporttid i magasinet. Desuden er vist partikelbaner fra Scenarie 2. Aldersfordelingen af
partiklerne indikerer, at vandet, der indvindes ved Ravnholt-Tiset Kildeplads generelt er mindre end 200 år
gammelt, men der ses også en del partikler på op til 500 år. Det yngste vand findes i området med høj partikel
densitet omkring boringerne og understøtter dermed udpegningen af dette område (under 200 år) til grundvandsdannende opland.
Ravnholt-Tiset kildeplads er, som nævnt, en stor kildeplads, der indvinder over 1 mio. m 3 vand per år. Selv
om kildepladsen indvinder så store mængder vand, er det grundvandsdannende opland alligevel relativt koncentreret omkring kildepladsen, og samtidigt indvindes der meget ungt vand, hvilket indikerer en rigtig god
transport af vand ned igennem magasinerne. Dette hænger sammen med, at området omkring Ravnholt og
Tiset er et af de områder i Solbjerg-Fillerup Kortlægningsområde, hvor der sker den allerstørste grundvandsdannelse til magasinerne.
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Figur 7.19.17 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 for Scenarie 2, tematiseret efter partiklernes transporttid i magasinet. Grå streger viser
partikelbaner for Scenarie 2.
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7.19.6

Sårbarhedsudpegning

Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der lavet
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat /40/. Ud fra sårbarhedszoneringen er der i områder
med grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en udpegning af Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) således, at der udpeges Nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at
have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. Sårbarhedszoneringen er vist på Figur 7.19.18 sammen med
Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og Indsatsområder (IO).
Størstedelen af indvindingsoplandet til Ravnholt-Tiset kildeplads er udpeget med nogen sårbarhed, Figur
7.19.18. Der er også områder med lille sårbarhed og mindre områder med stor sårbarhed. For en nærmere
beskrivelse af de geologiske, hydrologiske og kemiske betragtninger omkring sårbarheden henvises til de
ovenstående afsnit.

Figur 7.19.18 Sårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder Ravnholt-Tiset kildeplads.
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7.19.7

Arealanvendelse og punktkilder

Ravnholt-Tiset kildepladsens indvindingsboringer er beliggende spredt i landzone og omgivet af dyrkede
marker. Den primære arealanvendelse indenfor indvindingsoplandet til Ravnholt-Tiset Kildeplads er landbrug /34/. Desuden er der flere større byer inden for oplandet: Solbjerg, Blegind og Ravnholt, Figur 7.19.19.
Indenfor indvindingsoplandet til Ravnholt-Tiset kildeplads varierer den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning mellem < 25 mg7l og 100 mg/l /36/.

Figur 7.19.19 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok niveau /36/.
Indenfor indvindingsoplandet til Ravnholt-Tiset Kildeplads findes et antal potentielt forurenede (V1) og forurenede (V2) ejendomme, Figur 7.19.19 og Figur 7.19.20.
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Kortlægningsnr

Kortlægningsniveau

Navn

751-05690

V1

Servicestation og
autoværksted

751-00502

V1

Servicestation og
autoværksted

751-00750

V1

Kraft- og varmeværk

751-01986

V1

Autolakering

751-09800

V2

Villaolietank

Olieprodukter

x

751-00680

V2

Villaolietank

Olieprodukter

x

751-00648

V2

Villaolietank

Olieprodukter

x

V2

Jern- og metalstøberi

Olieprodukter og
metaller

x

751-00595

Trussel (stoffer)
Olieprodukter,
tjærestoffer og
metaller
Olieprodukter,
tjærestoffer og
metaller
Olieprodukter og
kviksølv
Olieprodukter,
metaller og opløsningsmidler

Jord/Poreluft

Grundvand

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Figur 7.19.20 Trusler i form af V1- og V2- kortlagte grunde indenfor indvindingsoplandet til Ravnholt-Tiset
Kildeplads/34/ /35/.

7.19.8

Fremtidsplaner

Der forventes ikke ændringer i form af hverken renoveringer eller udvidelser på Ravnholt-Tiset kildepladsen i
de kommende år.
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7.20

Ry Vandværk

Ry Vandværk er beliggende i Skanderborg Kommune i den centrale del af Ry. Vandværkets driftsleder er
interviewet telefonisk den 19. august 2013.
Ry Vandværk blev grundlagt i 1921. Det oprindelige vandværk var beliggende på det højeste sted i byen, Kildebakken. I 1933 blev det oprindelige vandværk erstattet af et nyt vandværk beliggende på Klostervej 88 /48/.
Dette blev ombygget/tilbygget i 1960’erne og igen i slutningen af 1970’erne. Primo 1990’erne opførte Ry
Vandværk endnu en vandværksbygning på Boeletvej. Ry Vandværk har derfor i dag 2 fungerende vandværker.
Senest er der etableret en boring på Fiskerhusvej, Figur 7.20.3.
Kildepladsen Klostervej er beliggende i bymæssig bebyggelse i selve Ry. I tilknytning til kildepladsen Klostervej findes en enkelt indvindingsboring beliggende på Mossøvænget. Kildepladserne Lundhøjvej og Fiskerhusvej er beliggende i landzone omgivet af dyrkede marker. Boringsafslutningerne er overjordiske installationer
med aflåste aluminiums- eller glasfiberkasser. Placeringen af vandværker og boringer ses af Figur 7.20.1,
Figur 7.20.2 og Figur 7.20.3.
Ry Vandværk har ikke etableret en nødforbindelse til andre vandværker, men har indbyrdes forbindelse mellem værkets egne to vandværker og kildepladser. Ry Vandværk forsyner ca. 2000 forbrugere fordelt på ca.
2100 målere, og får hvert år et mindre antal tilslutninger. Vandværket er et privat fælles vandværk.

Figur 7.20.1 Boringernes placering ved Ry Vandværk (Klostervej). Vandværksboringer er placeret på baggrund af koordinater i Jupiter/41/.
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Figur 7.20.2 Boringernes placering ved Ry Vandværk (Lundhøjvej). Vandværk og boringer er placeret på
baggrund af koordinater i Jupiter/41/.
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Figur 7.20.3 Boringens placering ved Ry Vandværk (Fiskerhusvej). Boringen er placeret på baggrund af
koordinater i Jupiter/41/.
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7.20.1

Indvinding

Ry Vandværks nuværende indvindingstilladelse er på 300.000 m3/år, se Figur 7.20.4. Tilladelsen er gældende fra 23. juni 1999 til 19. august 2018. Vandværket har i øjeblikket en ansøgning om en øget indvinding på
350.000 m3 om året til behandling hos Skanderborg Kommune.

m3/år
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Indvinding

Tilladelse

Eksport

Figur 7.20.4 Tilladt indvindingsmængde og aktuel indvinding på Ry Vandværk /41/. Graferne viser den
periode, hvor der er indvindingsdata fra.

År
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Indvindingsmængde (m3)
460.766
391.120
345.515
316.711
305.075
291.875
285.883
285.085
304.958
302.183

År
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Indvindingsmængde (m3)
311.472
313.018
326.931
254.722
282.193
286.479
277.255
288.572
286.163
277.226

Figur 7.20.5 Indvindingsmængder for Ry Vandværk /41/.
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Indvindingen kulminerede i 1986 med 501.280 m³/år. Denne værdi er ikke vist på Figur 7.20.5. Med monteringen af private vandmålere og indførslen af vandafledningsafgifter skete der i slutningen af 1980’erne og
starten af 1990’erne en væsentlig reduktion i de udpumpede vandmængder. Vandforbruget har i de seneste år
ligget på et niveau lige omkring vandværkets indvindingstilladelse. Vandværket har for nyligt ansøgt om en
øget indvindingstilladelse på 350.000 m3/år.
I vandforsyningsplanen er vandværkets evne-faktor udregnet som værende højere end anbefalet /o/.
Ry Vandværk er i øjeblikket ved at opføre et nyt vandværk på Klostervej. Vandbehandlingen på det nye vandværk kommer til at bestå i to parallelle lukkede filtersystemer (for- og efterfilter). Filtersystemerne får en
kapacitet på 70 m3/t. Skyllevandet fra filtrene skal ledes til en bundfældningstank, som er vandværkets tidligere rentvandsbeholder. Efter 18 timers bundfældning ledes skyllevandet videre til Gudenåen. Det nye vandværk og behandlingsanlæg forventes i drift pr. oktober 2013. Vandværket på Klostervej behandler vand fra
kildepladserne Klostervej og Fiskerhusvej.
På Boeletvej-værket består vandbehandlingen af to åbne filtre. Skyllevandet fra filtrene ledes til en bundfældningstank og herefter til en nærliggende mose. Vandværket på Boeletvej behandler vand fra kildepladsen
Lundhøjvej.

7.20.2

Ry Vandværks boringer

Ry Vandværk råder over 5 aktive indvindingsboringer (fordelt på 2 kildepladser: Klostervej og Lundhøjvej)
samt én kommende indvindingsboring, der forventes taget i drift i 2014 (Fiskerhusvej). Ry Vandværk har
derudover 4 sløjfede boringer, se Figur 7.20.7. Indvindingsboringerne DGU nr. 98.841 og 98.1007 tilhører
kildepladsen Klostervej, mens boringen DGU nr. 98.597 ligger nær ved på Mossøvænget. Boringerne DGU nr.
98.1067 og 98.1126 tilhører kildepladsen Lundhøjvej og boring 98.1326 tilhører Fiskerhusvej.

Figur 7.20.6 Ry Vandværks tre indvindingsoplande vist med vandværksboringer.
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DGU nr.

Status
aktiv/sløjfet/pejle

Etableringsår

Filterinterval
m.u.t.

Lertykkelse
Meter
over
magasin

Meter
over
filtertop

Ydelse*

Sænkning*

(m3/t)

(m)

87.15B

Sløjfet

1929

Ukendt

Ukendt

Ukendt

22

0

87.264

Sløjfet

1954

Ukendt

Ukendt

Ukendt

32

1

87.613

Sløjfet

1964

7-12

0

0

23

5

87.614

Sløjfet

1971

16,5-21,5

0

0

34

1,5

87.597
(K)

Aktiv

1974

22-30

7

7

90

6,1

87.841
(K)

Aktiv

1977

11,8-16,9
og 23,429,5

0

0

100

4

Aktiv

1986

21-30

10

10

51

2,7

Aktiv

1994

45-57

15

15

44,3

3,8

Aktiv

2003

62-74

13,5

13,5

40

4,26

Aktiv

2011

82-96

10

10

19,8

5,3

87.1007
(K)
98.1067
(L)
98.1126
(L)
98.1326
(F)

*Målt ved boringens etablering

Figur 7.20.7 Boringer tilknyttet Ry Vandværk (K = kildepladsen Klostervej, L = kildepladsen Lundhøjvej og
F = kildepladsen Fiskerhusvej).

Der er indberettet lange pejletidsserier for boringerne på Klostervej og Lundhøjvej /41/. Eksempler på variationer i grundvandsstanden ses af tidsserierne i Figur 7.20.8. På Klostervej ses rovandspejlet at ligge omkring
kote 23 m, med en sænkning på 4-5 m ved drift. På Lundhøj vej har rovandspejlet ligget omkring kote 35 m,
men springer pludselig til kote 43,5 m, hvilket nok er en fejlindberetning. Sænkningen ved drift er omkring 3
m.
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Figur 7.20.8 Tidsserie for grundvandsstand i boring DGU nr. 87.1007 og 98.1067. Der foreligger ingen
pejleserie for boring 98.1326 /41/.
Ry Vandværk anvender dykpumper fra Grundfos. Dykpumperne varierer i kapacitet fra ca. 40 – ca. 80 m3/t.
Oppumpningen styres af niveauet i vandværkernes rentvandsbeholdere og der pumpes således ikke kontinuerligt.

7.20.3

Geologi og indvindingsforhold

For at belyse geologien omkring Ry Vandværks kildepladser, er der udarbejdet tre tværsnitsprofiler gennem
kildepladserne og de foreliggende indvindingsoplande. Tværsnitsprofilerne er tegnet i Geoscene3D modellen,
som er opstillet i forbindelse med den hydrostratigrafiske model /22/. På Figur 7.20.9, Figur 7.20.10 og Figur
7.20.11 samt bilag 7.20 ses profilsnittene for henholdsvis Klostervej, Lundhøjvej og Fiskerhusvej.

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup, Del 2

Ry Vandværk indvinder fra fem boringer fordelt på to kildepladser - henholdsvis kildepladsen Klostervej og
kildepladsen Lundhøjvej. Fra 2014 indvindes fra yderligere én boring, nemlig kildepladsen Fiskerhusvej.
Der indvindes fra fem boringer på kildepladserne Klostervej og Lundhøjvej – henholdsvis DGU nr. 87.597,
87.841, 87.1007, 98.1067 og 98.1126, der er filtersat i samme kvartssandsmagasin 11,8-74 m.u.t. Øverst i lagserien ses et tyndt lerdæklag som veksler mellem 0 - 15 m tykkelse. Herunder ses et tykt kvartært sandmagasin på ca. 15 til 50 m tykkelse. Det kvartære magasin ligger, med undtagelse af et mindre område omkring
indvindingsboringerne, hvor de to magasiner adskilles af et ca. 10 m tykt miocænt lerlag, i direkte hydraulisk
kontakt til det underliggende miocæne sandmagasin. Al indvindingen sker fra det miocæne magasin, se Figur
7.20.9 og Figur 7.20.10. Bunden af grundvandsinteressen følger i store dele af indvindingsoplandet bunden af
det miocæne sand, med undtagelse af den vestlige del, hvor en sandfyldt begravet dal er nedskåret i de prækvartære aflejringer til kote – 30 m. Her følger bunden af grundvandsinteressen bunden af det kvartære sand
i dalen.
Grundvandsmagasinet på kildepladserne Klostervej og Lundhøjvej vurderes at have nogen til stor sårbarhed,
pga. manglende og varierende lerdæklagstykkelse, se Figur 7.20.9 og Figur 7.20.10. Der ydes således ingen
eller kun ringe beskyttelse mod forurening af nitrat og miljøfremmede stoffer. Der er ligeledes påvist BAM i
de vandkemiske data, hvilket indikerer, at magasinet er sårbart, se Figur 7.20.13.

Figur 7.20.9 Geologisk profil gennem Ry Vandværks kildeplads, Klostervej. Brune og mørkeblå farver repræsenterer vandstandsende aflejringer, og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. Sorte pile angiver den overordnede grundvandsstrømning.
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Figur 7.20.10 Geologisk profil gennem Ry Vandværks kildeplads, Lundhøjvej. Brune og mørkeblå farver
repræsenterer vandstandsende aflejringer og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. Sorte pile angiver den overordnede grundvandsstrømning.
Fra 2014 vil der blive indvundet fra en boring på kildepladsen Fiskerhusvej (DGU nr. 98.1326), der er filtersat
i et sandmagasin 82-96 m.u.t., se Figur 7.20.11. Lagseriens øverste 40 til 50 m er meget heterogene og består
af vekslende lag af smeltevandssilt/sand og moræneler/sand. Flere steder ses lerdæklaget at være under 10 m
tykt. Under de øverste heterogene 40 m følger det miocæne sand, hvorfra indvindingen sker. Det miocæne
sand når den største tykkelse omkring indvindingsboringen, hvor det er op til 40 m tykt. Mod vest afgrænses
sandet af kvartære lerdominerede aflejringer, mens det mod øst langsomt tynder ud og ligger med ca. 10 m
tykkelse, se Figur 7.20.11.
Grundvandsmagasinet vurderes overvejende at have nogen sårbarhed grundet den varierende dæklagstykkelse, se Figur 7.20.11. Der ydes således en delvist beskyttelse mod forurening af nitrat og miljøfremmede stoffer.
Der er påvist m+p-xylen i boring DGU nr. 98.1326, hvilket indikerer, at magasinet er sårbart, se Figur 7.20.13.
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Figur 7.20.11 Geologisk profil gennem Ry Vandværks kildeplads, Fiskerhusvej. Brune og mørkeblå farver
repræsenterer vandstandsende aflejringer, og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. Sorte pile angiver den overordnede grundvandsstrømning.

7.20.4

Vandkvalitet

Der er udtrukket kemiske data fra GEUS’s Jupiterdatabase i november 2012 /41/. Data er gennemgået, og de
vigtigste resultater er beskrevet. I Ry Vandværks fem aktive boringer samt ene fremtidige indvindingsboring
er der foretaget boringskontroller og pesticidanalyser, jf. Figur 7.20.12. Herudover er der analyseret for MTBE
på Klostervej Kildeplads, samt analyser af klorerede opløsningsmidler og aromatiske kulbrinter på Fiskerhusvej Kildeplads.
DGU nr.

Udvidet analyse

Pesticider

Øvrige miljøfremmede stoffer

87.597 (K)

7 (1974-2012)

9 (1994-2012)

MTBE: 3 (2004-2012)

87.841 (K)

6 (1989-2012)

5 (1994-2012)

MTBE: 3 (2004-2012)

87.1007 (K)

7 (1986-2012)

5 (1994-2012)

MTBE: 3 (2004-2012)

98.1067 (L)

6 (1994-2012)

7 (1998-2012)

-

98.1126 (L)

2 (2008-2012)

2 (2008-2012)

-

1 (2011)

Klorerede opløsningsmidler og aromatiske
kulbrinter: 2 (2011)

98.1326
(F)

1 (2011)

Figur 7.20.12 Tabellen viser antallet af analyser, der er udtaget for hver boring, jf. Jupiter /41/. Tidsperioden angivet i ().
Råvandsanalyserne for de aktive boringer er gennemgået, og vandtyperne og vandkvaliteten i boringerne er
vurderet. Resultaterne er listet i Figur 7.20.13, og de er desuden vist på Figur 7.20.14.
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Potentielle problemparametre
DGU nr.

Vandtype

Uorganiske parametre

Sporstoffer

Organiske
mikroforureninger

Andet

jern 0,44 mg/l (E)
BAM 0,067 µg/l
aggr. kuldioxid 15 mg/l (E)
jern 0,47 mg/l (E)
87.841 (K)
svagt reduceret
aggr. kuldioxid 26 mg/l
BAM 0,045 µg/l
(E)
jern 0,45 mg/l (E)
87.1007
ammonium 0,077 mg/l (V)
svagt reduceret
BAM 0,049 µg/l
(K)
aggr. kuldioxid 25 mg/l
(E)
jern 0,79 mg/l (V)
Tidligere påvist
98.1067
svagt reduceret
mangan 0,049 mg/l (E)
fenpropimorph
(L)
aggr. kuldioxid 11 mg/l (E)
0,034 µg/l
98.1126
jern 0,30 mg/l (E)
svagt oxideret
(L)
aggr. kuldioxid 8 mg/l (E)
jern 0,92 mg/l
Tidligere påvist
98.1326
svagt reduceret
ammonium 0,093 mg/l
m+p-xylen 0,03
(F)
mangan 0,11 mg/l
µg/l
S/F: Stigende/faldende tendens siden boringens etablering. V: varierende E: stabil (ingen tendens).
87.597 (K)

svagt reduceret

i.p.: ikke påvist, i.a. ikke analyseret, -: ingen bemærkninger

Figur 7.20.13 Vandtype og vandkvalitet i Ry Vandværks aktive boringer. Værdier i tabellen er seneste analyse i boringen.
Råvandsanalyserne viser, at Ry Vandværk indvinder svagt reduceret vand fra fem af boringerne og svagt oxideret vand fra boring DGU nr. 98.1067, jf. Figur 7.20.13. Der er i alle seks boringer fund af jern over kvalitetskravet for drikkevand og i enkelte boringer fund af mangan og ammonium over kvalitetskravet /f/. Indholdet
af både jern, mangan og ammonium er dog i koncentrationer der normalt reduceres uproblematisk ved almindelige vandbehandling, hvilket også er tilfældet for Ry Vandværk. På både Klostervej Kildeplads og Lundhøjvej Kildeplads indvindes vand med indhold af aggressivt kuldioxid markant over kvalitetskravet for drikkevand. Herudover bemærkes det, at sulfatindholdet er forhøjet på både Klostervej Kildeplads og Lundhøjvej
Kildeplads, hvilket indikerer at der sker pyritoxidation i oplandene til kildepladserne. Sulfatindholdet er stigende i vandet fra de fire boringer, hvor der foreligger mere end to analyser, jf. Figur 7.20.14, hvilket indikerer, at der indvindes gradvist yngre vand.
På Klostervej Kildeplads er der påvist BAM i alle tre indvindingsboringer og indholdet er stigende, Figur
7.20.15, om end indholdet fortsat er under kvalitetskravet til drikkevand på 0,1 µg/l.
Herudover er der tidligere påvist fenpropimorph i boring DGU nr. 98.1067 og m+p-xylen i boring DGU nr.
98.1326. Begge fund er lave og enkeltstående og ikke påvist ved de efterfølgende analyser.
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Figur 7.20.14 Tolket profilsnit for Ry Vandværks kildeplads og oplandet hertil. De kemiske værdier er seneste analyse i boringen /41/. (S): Stigende nitrat eller sulfat.
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Fund af BAM på Klostervej Kildeplads
0.10
0.09

Koncentration (µg/l)

0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
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1992

1997

87. 597

87. 841

2002

2007

2012

87. 1007

Figur 7.20.15 Tidslig udvikling i indholdet af BAM på Klostervej Kildeplads.
Der er fortaget 12 udvidede kontroller af rentvandet i perioden 2007 – 2012 og 19 analyser for organisk
mikroforurening (klorerede opløsningsmidler, aromatiske kulbrinter og pesticider) i perioden 2003 – 2013.
Rentvandskvaliteten er generelt god fra Ry Vandværk. Der er en enkelt overskridelser af kvalitetskriteriet for
aggressivt kuldioxid /f/, men der er ikke set overskridelser af kvalitetskriteriet siden 2001 /41/ trods det høje
indhold af aggressivt kuldioxid i råvandet fra mange af boringerne.
Der har tidligere været enkeltstående overskridelser af kvalitetskravet for coliforme bakterier og kimtal, senest i 2011.

7.20.5

Beregning og udpegning af indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 300.000 m3/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og et grundvandsdannende opland til Ry Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er den del af grundvandsmagasinet indenfor hvilket der strømmer grundvand hen mod boringerne. Det grundvandsdannende
opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinerne og videre hen til boringerne.
Til bestemmelse af indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) er brugt grundvandsmodellen for Solbjerg-Fillerup /12/. Der er kørt 5 scenarier, som kan ses i Figur 7.20.16. Hovedformålet med
scenarie kørslerne er at belyse placeringen af oplandene samt variationerne i oplandene som funktion af eksterne påvirkninger eller ændringer.
Der er kørt et scenarie med den nuværende indvinding repræsenteret ved indvindingen fra 2011, dette er
Scenarie 1. Dertil er der kørt 2 scenarier med den aktuelle indvinding fra 2011, hvor der er ændret i nettonedbøren, for at belyse om der ses væsentlige ændringer i oplandene, når der ændres på nedbøren (Scenarie 4 og
Scenarie 5).
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Der er også kørt et scenarie med den tilladte indvindingsmængde, Scenarie 2. Dette er gjort for at belyse det
areal, der rent administrativt skal udpeges. Dette giver også et indtryk af, hvor stor forskel der er på oplandets
størrelse mellem den aktuelle indvinding og den tilladte indvinding.
Derudover, er der lavet en usikkerhedsanalyse, hvor et antal modelrealisationer er kørt med variationer i de
hydrauliske parametre. Dette, er gjort for at belyse oplandene som funktion af modelparametrene. Det kan for
eksempel være, hvilken betydning det har for oplandene, hvis magasinet er mere eller mindre ledende end det
er fundet i den kalibrerede model.
Resultaterne fra scenariekørslerne og usikkerhedsanalysen er anvendt til at optegne de endelige indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande, og de kan ses i Figur 7.20.18 – Figur 7.20.21.

Scenarie

Beskrivelse

1

Nuværende indvinding

2

Tilladelse

Indvindingsmængde
2011 indvinding
Tilladelse godkendt af kommuner

Partikelbanesimulering
Ja
Ja

3

Ingen grundvandsindvinding

Ingen indvinding

Nej

4

75 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

5

125 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

2011 indvinding

Ja

6.1-6.31

Usikkerhedsanalyse, model fra Sc. 1 benyttes

Figur 7.20.16 Oversigt over de scenarier der er kørt med grundvandsmodellen, Scenarie 3 er ikke anvendt
ved optegning af oplande.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for indvindingsoplandet (IO partikler) ses som punkttema, der viser
startplaceringen i magasinet af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie 2 er temaet tematiseret efter alder defineret som transporttid i magasinet, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge
sig fra startplaceringen til indvindingsboringen.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for grundvandsdannende oplande (GDO partikler) ses som punkttema,
der viser startplaceringen i modellag 1 (terræn) af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie
2 er temaet alderstematiseret, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge sig fra startplaceringen til
indvindingsboringen.
Resultaterne fra usikkerhedsanalysen ses som sandsynligheder på modelcelle niveau, og de beskriver sandsynligheden for, at en celle er en del af indvindingsoplandet eller det grundvansdannende opland.
Beregningerne, samt optegning af oplande følger overordnet retningslinjerne givet i Geovejledning 2 /i/. Mere
specifikke strategier til optegningen af oplandene er udarbejdet i samarbejde med NST Aalborg og Skanderborg, Odder og Aarhus Kommune, og de er som følger;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Der optegnes minimum 100 meter omkring indvindingsboringerne.
Indvindingsoplandet optegnes, så det sikres, at det grundvandsdannende opland er en delmængde af
indvindingsoplandet.
Der lægges vægt på, at de optegnede oplande dækker oplandene for både det aktuelle indvindingsscenarium (Scenarie 1) og oplandene til tilladelsesscenariet (Scenarie 2).
Hvor der er en veldefineret alderszonering i partikeldata, optegnes der kun indvindingsopland/grundvandsdannende opland for områder hvor alderen er under 200-300 år.
Det sikres, at indvindingsboringerne inkluderes i det grundvandsdannende opland, hvor det er relevant.
Ved optegning af indvindingsoplande lægges der vægt på at optegne sikre oplande med lav alder,
under 200 år.
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På Ry Vandværk indvindes der fra Kvartssand (Kvartssand 1). Figur 7.20.17 viser boringer, der er anvendt i
beregningen, samt den aktuelle indvinding og tilladelsen anvendt i scenarie beregningerne. Ry Vandværk har
indtil nu haft 2 kildepladser, men åbner en ny kildeplads på Fiskerhus vej i 2014. I beregningerne er indvindingen fordelt på de aktive boringer efter information modtaget fra Skanderborg Kommune. Alle 3 kildepladser er med i Scenarie 2 som danner grundlag for den fremtidige indvinding og dermed udpegningen.
Anlægs
ID

Anlæg

Kommune

79689

Ry Vandværk

Skanderborg

DGU.nr.
87. 597*k

87. 841*k

87.1007*k

98.1067*l

98.1126*l

98.1326*n

Tilladelse
(m3/år)

Indv.
2011
(m3/år)

300.000

286.163

Indvinding specificeret på boringsniveau 2000-2011*2.
*k Kildeplads Klostervej, *l kildeplads Lundhøjvej, *n ny kildeplads Fiskerhusvej*2
Sce 1 Aktuel indvinding 2011
Sce 2 Tilladelse: Klostervej 100.000 m3/år, Lundhøjvej 150.000 m3/år, og Fiskerhusvej 100.000 m3/år. Tilladelsen deles ligeligt inden for de enkelte kildepladser (Tilladelsen forventes forøget med 50.000 m 3/år, jvf.
Skanderborg kommune).
Figur 7.20.17 Aktive boringer tilknyttet vandværket samt, middelindvindingen for perioden 2000-2011 og
tilladelsesmængden.
I Figur 7.20.18 – Figur 7.20.21 ses resultaterne af scenarie kørslerne for Ry Vandværk samt den resulterende
optegning af indvindingsoplandene (pink) samt de grundvandsdannende oplande (lilla). I de følgende afsnit
gives en kort beskrivelse af scenarie resultaterne og baggrunden for den resulterende udpegning. I Figur
7.1.12– Figur 7.1.15 ses resultaterne af scenarie kørslerne for Adslev Vandværk samt den resulterende optegning af indvindingsoplandet (pink) samt det grundvandsdannende opland (lilla). Der er udpeget 2 grundvandsdannende oplande. Indvindingsoplandet til Adslev Vandværk overlapper indvindingsoplandene til Mesing By Vandværk og Gl. Hørning Vandværk. I de følgende afsnit gives en kort beskrivelse af scenarie resultaterne og baggrunden for den resulterende udpegning.
Figur 7.20.18 viser startplaceringen af partiklerne i magasinet for Scenarie 1, 4 og 5, og sandsynlighederne for
indvindingsoplandet for Scenarie 1. Det ses, at partiklerne for kildepladserne på Klostervej og Lundhøjvej
ligger i faner mod øst, og at ”halerne” på oplandene overlapper hinanden. Derfor er der optegnet et indvindingsopland, der dækker begge kildepladser, og hvor størstedelen af partiklerne og de høje sandsynligheder er
med. Da sandsynlighederne er beregnet for Scenarie 1, hvor der indvindes mere på disse to kildepladser, end
der forventes fremadrettet efter tilføjelse af kildepladsen på Fiskerhusvej, er der ikke tegnet buffer ind omkring sandsynlighederne.
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Ry Vandværk
Klostervej
Ry Vandværk
Lundhøjvej

Svejstrup Vandværk

Ry Vandværk
Fiskerhusvej
Boes Vandværk

Alken Vandværk

Figur 7.20.18 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser start placering af partikler fra
indvindingsmagasinet fra Scenarie 1, 4 og 5.
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I Figur 7.20.19 ses startplaceringen af partiklerne til indvindingsoplandet for Scenarie 2, og partiklerne er
tematiseret efter partiklernes transporttid fra startpunkt, til de bliver fanget ved indvindingsboringerne. På
grund af den mindre indvinding i Scenarie 2 ses en mindre udbredelse på Lundhøjvej og Klostervej kildeplads
end i Scenarie 1. Aldersfordelingen viser, at størstedelen af vandet i magasinet opholder sig i magasinet i mindre end 100 år ved alle kildepladserne. Indvindingsoplandet til den nye kildeplads på Fiskerhusvej er optegnet på basis af partiklerne i Scenarie 2. Partiklerne viser et veldefineret opland, der lapper ind over indvindingsoplandet til Boes Vandværk.

Figur 7.20.19 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Cirkler
viser partiklernes startplacering fra Scenarie 2. Farven på cirklen viser partiklernes alder i magasinet.
Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1.
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I Figur 7.20.20 ses partikelstartpunkterne til grundvandsdannende oplande beregnet i Scenarie 1, 4 og 5, hvor
partikler er placeret i modellag 1. Det optegnede grundvandsdannende opland for kildepladserne på Klostervej og Lundhøjvej dækker størstedelen af indvindingsoplandet. Det grundvandsdannende opland dækker
ligeledes størstedelen af partiklerne samt de høje sandsynligheder.

Figur 7.20.20 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 til beskrivelse af GDO i Scenarie 1, 4 og 5.
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Figur 7.20.21 viser startplaceringen af partikler til det grundvandsdannende opland fra Scenarie 2, tematiseret efter partiklens transporttid i magasinet. Desuden er vist partikelbaner fra Scenarie 2. Aldersfordelingen
af partiklerne indikerer, at vandet, der indvindes ved Ry Vandværk, generelt er mindre end 200 år gammelt.
Det grundvandsdannende opland for kildepladsen på Fiskerhusvej er optegnet på basis af partikler fra Scenarie 2, som viser en stor densitet af partikler med alder på mindre end 100 år tæt på boringen. Desuden ses en
fane med lidt ældre vand mod sydøst. Det grundvandsdannende opland er optegnet til at dække den høje
densitet af partikler, der repræsenterer forholdsvis ungt vand. Grundvadsdannelsen her forventes at have
størst betydning for kildepladsen.

Figur 7.20.21 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 for Scenarie 2, tematiseret efter partiklernes transporttid i magasinet. Grå streger viser
partikelbaner for Scenarie 2.
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7.20.6

Sårbarhedsudpegning

Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der lavet
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat /40/. Ud fra sårbarhedszoneringen er der i områder
med grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en udpegning af Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) således, at der udpeges Nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at
have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. Sårbarhedszoneringen er vist på Figur 7.20.22sammen med
Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og Indsatsområder (IO).
Indvindingsoplandene til Klostervej og Boeletvej er udpeget med nogen og stor sårbarhed begrundet i den
begrænsede lerdæklagstykkelse. Indvindingsoplandet til Fiskerhusvej er udpeget med nogen og lille sårbarhed, da lerdæklaget her er tykkere, Figur 7.20.22. For en nærmere beskrivelse af de geologiske, hydrologiske
og kemiske betragtninger omkring sårbarheden henvises til de ovenstående afsnit.

Figur 7.20.22 Sårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder ved Ry Vandværk.
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7.20.7

Arealanvendelse og punktkilder

Ry Vandværk har tre kildepladser. Kildepladsen Klostervej er beliggende i bymæssig bebyggelse i selve Ry.
Kildepladserne Lundhøjvej (Boeletvej) og Fiskerhusvej er beliggende i landzone omgivet af dyrkede marker,
Figur 7.20.23.
For indvindingsoplandene på Klostervej og Lundhøjvej varierer den gennemsnitlig potentielle nitratudvaskning mellem< 25 mg/l og 100 mg/l. På Fiskerhusvej varierer udvaskningen mellem < 25 mg/l og > 100 mg/l
/36/.

Figur 7.20.23 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok niveau /36/.
Indenfor indvindingsoplandene til Ry Vandværk findes i alt 7 V1-kortlagte ejendomme, men ingen V2kortlagte ejendomme, Figur 7.20.23 og Figur 7.20.24.
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Kortlægningsnr

Kortlægningsniveau

Navn

737-00059

V1

Oliespild

737-00086

V1
V1

737-00111
V1
737-00094
737-00057
737-00142
737-00171

V1
V1
V1

Servicestation
Autoværksted m.
lakeringsanlæg
Autoværksted m.
lakeringsanlæg
Kraft- og varmeværk
Maskinfabrik
Plast- og glasfiberindustri

Trussel (stoffer)

Jord/Poreluft

Olieprodukter

x

Olieprodukter,
tjærestoffer og
tungmetaller
Olieprodukter,
tjærestoffer,
tungmetaller og
opløsningsmidler
Olieprodukter,
tjærestoffer,
tungmetaller og
opløsningsmidler
Olieprodukter og
kviksølv
Olieprodukter,
tungmetaller og
opløsningsmidler
Olieprodukter og
styren

Grundvand

x

x

x

X

x

X

x

x

x

x

x

x

Figur 7.20.24 Trusler i form af V1- og V2- kortlagte grunde indenfor indvindingsoplandene til Ry Vandværk
/34/, /35/

7.20.8

Fremtidsplaner

Ry Vandværk har et svagt stigende antal forbrugere. Ry Vandværk er i øjeblikket ved at opføre et nyt vandværk på lokaliteten Klostervej. Det nye vandværk forventes i drift pr. oktober 2013. Vandværket på Boeletvej
forventes renoveret indenfor en nærmere årrække. Desuden tages boringen på Fiskerhusvej i brug.
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7.21

Solbjerg Vandværk

Solbjerg Vandværk A.m.b.a. er beliggende i Aarhus Kommune i udkanten af selve Solbjerg. Vandværkets
kasserer er interviewet telefonisk den 12. august 2013.
Solbjerg Vandværk blev etableret i maj 1935. Vandværkets oprindelige placering var ved Skolestien, hvor også
kildepladsen var. Efterhånden som Solbjerg voksede, blev vandværket flyttet til sin nuværende placering i
slutningen af 1960’erne/starten af 1970’erne.
Solbjerg Vandværk har etableret nødforbindelse til Fastrup Mark Vandværk. Da Solbjerg Vandværk fungerer
som primært vandværk for området, er der yderligere nødforbindelser under planlægning. Vandværket forsyner ca. 1200 forbrugere og antallet af tilsluttede forbrugere er forholdsvist stabilt. Vandværket er et privat
fælles vandværk.
Vandværkets kildeplads og selve vandværksbygningen ligger på samme grund i den sydlige del af Solbjerg.
Mod syd er der dyrkede marker, mens selve byen er beliggende nord for kildepladsen. Boringsafslutningerne
er overjordiske installationer med aluminiums-kasser. Placeringen af vandværket og boringer ses af Figur
7.21.1.

Figur 7.21.1 Boringernes placering ved Solbjerg Vandværk. Vandværksboringer er placeret på baggrund af
koordinater i Jupiter/41/.
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7.21.1

Indvinding

Vandværkets nuværende indvindingstilladelse er på 225.000 m3/år (se Figur 7.21.2). Tilladelsen er gældende
fra 9. maj 1994 til 9. maj 2024. Derudover foreligger der en tilladelse til separationspumpning i boring DGU
nr. 99.505, som følge af BAM-forurening. Denne tilladelse er gældende fra 8. juni 2004 til 9. maj 2024.

m3/år
250000

200000

150000

100000

50000

0
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Indvinding

Tilladelse

Figur 7.21.2 Tilladt indvindingsmængde og aktuel indvinding på Solbjerg Vandværk /41/. Graferne viser
den periode, hvor der er indvindingsdata fra.

År
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Indvindingsmængde (m3)
150.831
156.833
174.043
172.205
172.664
152.214
140.631
131.655
132.095
165.914

År
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Indvindingsmængde (m3)
133.796
131.209
135.308
137.556
144.087
133.140
130.487
103.634
106.923
79.4751

Figur 7.21.3 Indvindingsmængder for Solbjerg Vandværk /41/.
Indvindingen kulminerede i 1990 med 198.360 m³/år. Denne værdi er ikke vist i Figur 7.21.3. Vandværket
forventer, at indvindingen i fremtiden kommer til at ligge på et niveau omkring 130-140.000 m³/år. Heraf
aftages de ca. 10.000 m3 årligt af to landbrugsejendomme.

Mens vandværkets ene rentvandsbeholder blev udskiftet i 2012 blev en del af vandværkets forbrugere forsynet med vand fra Århus. Indvindingen i 2012 var derfor mindre end normalt. Den normale indvinding ligger omkring 130-140.000 m3 årligt.
1
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I henhold til vandforsyningsplanen skal der i de kommende år oprettes nødforbindelse mellem Solbjerg
Vandværk (som primært vandværk) og en del af de omkringliggende vandværker /p/.
Vandbehandlingen på Solbjerg Vandværk består i 5 åbne filtre (parallelle). Filtrene bliver skyllet for hver 350
m3 behandlet vand. Skyllevandet bliver ledt til to serieforbundne fældetanke. Der tømmes slam ca. hver 3
måned. Efter bundfældning ledes skyllevandet til en nærliggende bæk.
Vandværkets ene rentvandsbeholder blev i 2012 udskiftet med en ny beholder på knapt 200 m3. Den er beliggende under græsplænen. Vandværket har dermed en rentvandskapacitet på ca. 270 m 3. Værket er fuldautomatisk (computerstyret).
Solbjerg Vandværk anvender dykpumper fra Grundfos. Der pumpes samtidigt på de tre boringer, men med
varierende kapacitet. Boring DGU nr. 99.171 pumpes med 17 m3/t, boring DGU nr. 99.324 pumpes med 30
m3/t og indvindingsfilteret fra boring DGU nr. 99.505 pumpes med 6 m3/t. Oppumpningen styres af niveauet
i vandværkets rentvandsbeholdere, og der pumpes således ikke kontinuerligt. Der er over året kun ca. ½
meters variation i ro-vandspejlet. Variationer i grundvandsstanden ses af tidsserierne i Figur 7.21.6.

7.21.2

Solbjerg Vandværks boringer

Solbjerg Vandværk råder over 3 aktive indvindingsboringer. Derudover har vandværket en pejleboring og én
sløjfet boring tilhørende en i dag nedlagt kildeplads (Skolestien). Den ene af vandværkets aktive indvindingsboringer (DGU nr. 99.505) er etableret med 3 filtre, og der udføres separationspumpning i forhold til en
påvist BAM-forurening.

Figur 7.21.4 Solbjerg Vandværks indvindingsopland vist med vandværksboringer.
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Status
aktiv/sløjfet/pejle

Etableringsår

99.4762

Sløjfet

Ukendt

99.507

Pejleboring

1992

99.171

Aktiv

1960

99.324

Aktiv

DGU nr.

99.505

Aktiv

Filterinterval
m.u.t.

Lertykkelse

Ydelse*

Sænkning*

(m3/t)

(m)

Meter
over
magasin

Meter
over
filtertop

20-29

14,5

14,5

22

1,5

7-10

7

7

105

4,8

Ukendt

2,5

2,5

18

3

1974

28-40

17,5

17,5

30

2,4

1991

26-38, 2627 og 2938

19,5

41,4
19,5
33,6

1,32
1,01
1,39

19,5

*Målt ved boringens etablering

Figur 7.21.5 Boringer tilknyttet Solbjerg Vandværk.
Der er indberettet lange pejleserier for Solbjerg Vandværk, Figur 7.21.6. Pejlingerne repræsenterer både roog drifts-vandspejl. Generelt ses vandspejlet omkring kote 42-46 m, og en sænkning på 1-3 m ved drift.

2

Boring 99.476 hørte til den i dag lukkede kildeplads på Skolestien
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Figur 7.21.6 Tidsserie for grundvandsstand i de aktive indvindingsboringer DGU nr. 99.171, 99.324 og
99.505 /41/

7.21.3

Geologi og indvindingsforhold

For at belyse geologien omkring Solbjerg Vandværks kildeplads, er der udarbejdet et tværsnitsprofil gennem
kildepladsen og det foreliggende indvindingsopland. Tværsnitsprofilet er tegnet i Geoscene3D modellen, som
er opstillet i forbindelse med den hydrostratigrafiske model /22/. På Figur 7.21.7 og bilag 7.21 ses profilsnittet.
Solbjerg Vandværk indvinder fra 3 boringer - henholdsvis DGU nr. 99.171, 99.324 og 99.505, der er filtersat i
samme sandmagasin 26 - 40 m u.t. Filterintervallet er i boring DGU nr. 99.171 ukendt, men det antages at
filtersætningen er i samme niveau som de to andre boringer.
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Øverst i lagserien ligger et 10 til 30 m tykt lerdæklag. Herefter følger et en varierende geologi bestående af
miocænt sand, kvartært sand og lerede aflejringer. Sandlagene er op til 40 m tykke. De største mægtigheder
ses omkring boringerne, se Figur 7.1.7. De geofysiske data indikerer, at bunden for grundvandsinteresser
ligger omkring kote 0 m mod nord og ved kote + 30 m mod syd.
Grundvandsmagasinet vurderes at have nogen til lille sårbarhed. I områder nogle områder ses tykkelsen af
lerdæklaget at være omkring 10 m tykt og derved have nogen sårbarhed. Der er ligeledes påvist BAM og Toluen i boringerne, hvilket indikerer at magasinet er sårbart, se Figur 7.21.9.

Figur 7.21.7 Geologisk profil gennem Solbjerg Vandværks kildeplads. Brune og mørkeblå farver repræsenterer vandstandsende aflejringer, og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. Sorte
pile angiver den overordnede grundvandsstrømning.

7.21.4

Vandkvalitet

Der er udtrukket kemiske data fra GEUS’s Jupiterdatabase i november 2012 /41/. Data er gennemgået, og de
vigtigste resultater er beskrevet. I Solbjerg Vandværks tre aktive boringer DGU nr. 99.171, 99.324 og 99.505
filter 1, 2 og 3 er der foretaget boringskontroller, pesticidanalyser og analyser af aromatiske kulbrinter og
klorerede opløsningsmidler, jf. Figur 7.21.8.
DGU nr.

Boringskontrol

Pesticider

Aromatiske kulbrinter og
klorerede opløsningsmidler

99.171

4 (1994-2008)

8 (1994-2008)

6 (1994-2008)

99.324

7 (1991-2011)

10 (1996-2011)

4 (1994-2011)

3 (1991-1999)

22 (1995-2003)

2 (1994-1999)

1 (2009)

17 (2003-2010)

1 (2009)

1 (2009)

19 (2003-2010)

1 (2009)

99.505
filter 1
99.505
filter 2
99.505
filter 3

Figur 7.21.8 Antal analyser udtaget for hvert filter, jf. Jupiter /41/. Tidsperioden angivet i ().
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Boring DGU nr. 99.505 blev i 2003 ombygget fra et filter (filter 1) til to filtre (filter 2 og 3), hvoraf filter 3
benyttes til afværge-pumpning. Da filter 1 således er ”sløjfet” beskrives vandkemien i dette filter ikke yderligere i dette afsnit.
Råvandsanalyserne for de aktive boringer er gennemgået, og vandtyper og vandkvaliteten i boringerne er
vurderet. Resultaterne er listet i Figur 7.21.9 og er desuden vist på Figur 7.21.10.
Potentielle problemparametre
DGU nr.

Vandtype

99.171

svagt reduceret

99.324

svagt reduceret

99.505
filter 2

svagt reduceret

99.505
filter 3

svagt reduceret

Uorganiske parametre
jern 1,9 mg/l (E)
mangan 0,22 mg/l (E)
ammonium 0,23 mg/l (E)
aggr. kuldioxid 7 mg/l (S)
jern 1,7 mg/l (V)
mangan 0,17 mg/l (E)
ammonium 0,21 mg/l (E)
jern 2 mg/l
mangan 0,2 mg/l
ammonium 0,22 mg/l
jern 2,2 mg/l
mangan 0,26 mg/l
ammonium 0,21 mg/l

Sporstoffer

Organiske
mikroforureninger

-

Toluen 0,095 µg/l i
tidligere analyse

-

BAM 0,02 µg/l i
tidligere analyse

-

BAM 0,04 µg/l i
seneste analyse

-

BAM 0,11 i seneste
analyse

Andet

S/F: Stigende/faldende tendens siden boringens etablering. V: varierende E: stabil (ingen tendens).
i.p.: ikke påvist, i.a. ikke analyseret, -: ingen bemærkninger

Figur 7.21.9 Vandtype og vandkvalitet i Solbjerg Vandværks aktive boringer. Værdier i tabellen er seneste
analyse i boringen.
Råvandsanalyserne viser, at Solbjerg Vandværk indvinder svagt reduceret vand fra alle tre boringer, jf. Figur
7.21.9. Der er i alle tre boringer fund af jern, mangan og ammonium over kvalitetskravet for drikkevand, dog i
koncentrationer der normalt reduceres uproblematisk ved almindelige vandbehandling, hvilket også er tilfældet for jern og mangan på Solbjerg Vandværk, mens der ses gentagne overskridelser af grænseværdien for
ammonium i rentvandet.
I råvandet fra boring DGU nr. 99.505 er der i begge filtre påvist BAM, hvoraf indholdet i det mest terrænnære
filter (filter 3) er over kvalitetskravet for drikkevand. Filter 3 benyttes til afværge-tiltag, mens det underliggende filter 2 benyttes til indvinding. Herudover er der tidligere påvist et lavt indhold af BAM i boring DGU
nr. 99.324 og toluen i boring DGU nr. 99.171.
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99.171
Nitrat <0,5 mg/l
Sulfat 39 mg/l
Klorid 31 mg/l
Arsen 1,8 µg/l

99.324
Nitrat <0,5 mg/l
Sulfat 52 mg/l (S)
Klorid 32 mg/l
Arsen 1,7 µg/l

99.505 filter 3
Nitrat <0,5 mg/l
Sulfat 76 mg/l
Klorid 33 mg/l
Arsen 1,7 µg/l
99.505 filter 2
Nitrat <0,5 mg/l
Sulfat 46 mg/l
Klorid 28 mg/l
Arsen 1 µg/l

Figur 7.21.10 Tolket profilsnit for Solbjerg Vandværks kildeplads og oplandet hertil. De kemiske værdier er
seneste analyse i boringen /41/. (S): Stigende nitrat eller sulfat.
Der er fortaget 7 udvidede kontroller af rentvandet i perioden 2008 – 2013, 40 pesticidanalyser i perioden
2000 – 2013, samt 12 analyser af klorerede opløsningsmidler og aromatiske kulbrinter i perioden 2002 2013.
Analyser af rentvandskvaliteten viser, at der er gentagne overskridelser af grænseværdien for ammonium,
også i de tre seneste analyser fra 2012-2013 hvor der er målt et ammoniumindhold mellem 0,021 og 0,079
mg/l. Herudover er der tidligere påvist enkelte, mindre overskridelser af grænseværdien for jern og mangan
/f/.
Der påvises BAM i rentvandet ved næsten samtlige analyser, dog under 0,03 µg/l.
Der har været enkeltstående overskridelser af kvalitetskravet for coliforme bakterier (senest i 2011) og kimtal,
hvoraf grænseværdien for kimtal målt ved 37 grader også overskrides i de tre seneste analyser fra 2010.

7.21.5

Beregning og udpegning af indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 225.000 m3/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og et grundvandsdannende opland til Solbjerg Vandværks boringer /12/. Indvindingsoplandet er den del
af grundvandsmagasinet indenfor hvilket der strømmer grundvand hen mod boringerne. Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinerne og videre hen til
boringerne.
Til bestemmelse af indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) er brugt grundvandsmodellen for Solbjerg-Fillerup /12/. Der er kørt 5 scenarier, som kan ses i Figur 7.21.11. Hovedformålet med
scenarie kørslerne er at belyse placeringen af oplandene samt variationerne i oplandene som funktion af eksterne påvirkninger eller ændringer.
Der er kørt et scenarie med den nuværende indvinding repræsenteret ved indvindingen fra 2011, dette er
Scenarie 1. Dertil er der kørt 2 scenarier med den aktuelle indvinding fra 2011, hvor der er ændret i nettonedbøren, for at belyse om der ses væsentlige ændringer i oplandene, når der ændres på nedbøren (Scenarie 4 og
Scenarie 5).
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Der er også kørt et scenarie med den tilladte indvindingsmængde, Scenarie 2. Dette er gjort for at belyse det
areal, der rent administrativt skal udpeges. Dette giver også et indtryk af, hvor stor forskel der er på oplandets
størrelse mellem den aktuelle indvinding og den tilladte indvinding.
Derudover, er der lavet en usikkerhedsanalyse, hvor et antal modelrealisationer er kørt med variationer i de
hydrauliske parametre. Dette, er gjort for at belyse oplandene som funktion af modelparametrene. Det kan for
eksempel være, hvilken betydning det har for oplandene, hvis magasinet er mere eller mindre ledende end det
er fundet i den kalibrerede model.
Resultaterne fra scenariekørslerne og usikkerhedsanalysen er anvendt til at optegne de endelige indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande, og de kan ses i Figur 7.21.13 – Figur 7.21.16.

Scenarie

Beskrivelse

1

Nuværende indvinding

2

Tilladelse

Indvindingsmængde
2011 indvinding
Tilladelse godkendt af kommuner

Partikelbanesimulering
Ja
Ja

3

Ingen grundvandsindvinding

Ingen indvinding

Nej

4

75 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

5

125 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

2011 indvinding

Ja

6.1-6.31

Usikkerhedsanalyse, model fra Sc. 1 benyttes

Figur 7.21.11 Oversigt over de scenarier der er kørt med grundvandsmodellen, Scenarie 3 er ikke anvendt ved
optegning af oplande.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for indvindingsoplandet (IO partikler) ses som punkttema, der viser
startplaceringen i magasinet af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie 2 er temaet tematiseret efter alder defineret som transporttid i magasinet, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge
sig fra startplaceringen til indvindingsboringen.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for grundvandsdannende oplande (GDO partikler) ses som punkttema,
der viser startplaceringen i modellag 1 (terræn) af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie
2 er temaet alderstematiseret, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge sig fra startplaceringen til
indvindingsboringen.
Resultaterne fra usikkerhedsanalysen ses som sandsynligheder på modelcelle niveau, og de beskriver sandsynligheden for, at en celle er en del af indvindingsoplandet eller det grundvansdannende opland.
Beregningerne, samt optegning af oplande følger overordnet retningslinjerne givet i Geovejledning 2 /i/. Mere
specifikke strategier til optegningen af oplandene er udarbejdet i samarbejde med NST Aalborg og Skanderborg, Odder og Aarhus Kommune, og de er som følger;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Der optegnes minimum 100 meter omkring indvindingsboringerne.
Indvindingsoplandet optegnes, så det sikres, at det grundvandsdannende opland er en delmængde af
indvindingsoplandet.
Der lægges vægt på, at de optegnede oplande dækker oplandene for både det aktuelle indvindingsscenarium (Scenarie 1) og oplandene til tilladelsesscenariet (Scenarie 2).
Hvor der er en veldefineret alderszonering i partikeldata, optegnes der kun indvindingsopland/grundvandsdannende opland for områder hvor alderen er under 200-300 år.
Det sikres, at indvindingsboringerne inkluderes i det grundvandsdannende opland, hvor det er relevant.
Ved optegning af indvindingsoplande lægges der vægt på at optegne sikre oplande med lav alder,
under 200 år.
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På Solbjerg Vandværk indvindes der fra Kvartært sand og Kvartssand /22/. Figur 7.21.12 viser boringer, der er
anvendt i beregningen, samt den aktuelle indvinding og tilladelsen anvendt i scenarie beregningerne. I beregningerne er indvindingen fordelt på de aktive boringer som beskrevet i Figur 7.21.12 efter oplysninger fra
Aarhus Kommune. Boringerne er alle beliggende i indvindingsoplandet til Ravnholt-Tiset Kildeplads.
Anlægs
ID

Anlæg

Kommune

DGU.nr.

Tilladelse
(m3/år)

Indv. 2011
(m3/år)

Solbjerg
Vandværk,
Aarhus
99. 171
99. 324
225.000
99. 505
106.923
A.m.b.a.
Aktuel indvinding 2011. Indvindingen fordeles med 35 % til 99.171, 55 % til 99.324 og 10 % til 99.505, iflg.
Aarhus Kommune.
Tilladelse: Indvindingen fordeles efter ovenstående procentsatser.
80631

Figur 7.21.12 Aktive boringer tilknyttet vandværket samt, middelindvindingen for perioden 2000-2011 og
tilladelsesmængden.
I Figur 7.21.13 – Figur 7.21.16 ses resultaterne af scenarie kørslerne for Solbjerg Vandværk samt den resulterende optegning af indvindingsoplandet (pink) samt det grundvandsdannende opland (lilla). I de følgende
afsnit gives en kort beskrivelse af scenarie resultaterne og baggrunden for den resulterende udpegning.
Figur 7.21.13 viser startplaceringen af partiklerne i magasinet for Scenarie 1, 4 og 5, og sandsynlighederne for
indvindingsoplandet for Scenarie 1. Alle partiklerne ligger koncentreret i et stort område mod vest og syd for
boringerne. Der ses en lille ”hale” mod syd og et ”hul” i midten. ”Hullet” skyldes, at kvartssandsmagasinet
magasinet forsvinder i dette område. Partiklernes beliggenhed svarer godt overens med de høje sandsynligheder (>80 %). Det optegnede indvindingsopland omkredser størstedelen af partiklerne samt de høje sandsynligheder (> 80 %). Den lille ”hale” er ikke med, da partiklerne her har en alder på mere end 200 år, se
Figur 7.21.14.
.
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Figur 7.21.13 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser start placering af partikler fra
indvindingsmagasinet fra Scenarie 1, 4 og 5.
I Figur 7.21.14 ses startplaceringen af partiklerne til indvindingsoplandet for Scenarie 2, og partiklerne er
tematiseret efter partiklernes transporttid fra startpunkt, til de bliver fanget ved indvindingsboringerne. Partiklerne dækker et større område mod vest i dette scenarie end i de øvrige, hvilket er relateret til den markant
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større indvinding i Scenarie 2 (225.000 m3/år) i forhold til de øvrige scenarier (132.150 m3/år). Aldersfordelingen viser en stor aldersspredning af vandet i magasinet, men størstedelen af vandet opholder sig i magasinet i mindre end 200 år. Indvindingsoplandet er optegnet, så det dækker sandsynligheder over 80 % samt
partikler med en opholdstid i magasinet på mindre end 200 år. Indvindingsoplandet lapper ind over indvindingsoplandene til Fastrup Mark Vandværk, Astrup Vandværk og Ravnholt-Tiset kildeplads.

Figur 7.21.14 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Cirkler
viser partiklernes startplacering fra Scenarie 2. Farven på cirklen viser partiklernes alder i magasinet.
Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1.
I Figur 7.21.15 ses partikelstartpunkterne til grundvandsdannende oplande beregnet i Scenarie 1, 4 og 5, hvor
partikler er placeret i modellag 1. Af både partiklerne og sandsynlighederne ses det, at grundvandsdannelsen
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sker ret spredt. Der er kun få sammenhængende celler med høj sandsynlighed og spredte grupperinger af
partikler.

Figur 7.21.15 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 til beskrivelse af GDO i Scenarie 1, 4 og 5.
Figur 7.21.16 viser startplaceringen af partikler til det grundvandsdannende opland fra Scenarie 2, tematiseret
efter partiklens transporttid i magasinet. Desuden er vist partikelbaner fra Scenarie 2. Aldersfordelingen af
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partiklerne indikerer, at vandet, der indvindes ved Solbjerg Vandværk generelt er af meget spredt alder. En
del af partikelbanerne ender i områder uden partikler idet en del af grundvandsdannelsen har en transportvej
til boringerne på mere end 500 år. Området mod sydøst for boringerne er udpeget til grundvandsdannende
opland for Solbjerg Vandværk, da transporttiden fra dette område er under 100 år, og at sandsynlighederne
viser dette som et sikkert område for grundvandsdannelse.

Figur 7.21.16 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 for Scenarie 2, tematiseret efter partiklernes transporttid i magasinet. Grå streger viser
partikelbaner for Scenarie 2.
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7.21.6

Sårbarhedsudpegning

Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der lavet
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat /40/. Ud fra sårbarhedszoneringen er der i områder
med grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) således, at der udpeges nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at
have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. Sårbarhedszoneringen er vist på Figur 7.21.17 sammen med
nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og Indsatsområder (IO).
Indvindingsoplandet til Solbjerg Vandværk er udpeget med nogen og lille sårbarhed, Figur 7.21.17. Udpegningen er primært sket på baggrund af lerdæklagstykkelser. For en nærmere beskrivelse af de geologiske, hydrologiske og kemiske betragtninger omkring sårbarheden henvises til de ovenstående afsnit.

Figur 7.21.17 Sårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder ved Solbjerg Vandværk.
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7.21.7

Arealanvendelse og punktkilder

Solbjerg Vandværks kildeplads og selve vandværksbygningen ligger på samme grund i den sydlige del af Solbjerg. Mod syd er der dyrkede marker, mens selve byen er beliggende nord for kildepladsen.
Indvindingsoplandet til Solbjerg Vandværk strækker sig ind under dyrkede marker, Figur 7.21.18. Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning varierer mellem < 25 mg/l og 100 mg/l, /36/.

Figur 7.21.18 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok niveau /36/.
Indenfor indvindingsoplandet til Solbjerg Vandværk findes flere potentielt forurenede (V1) og forurenede
(V2) ejendomme, Figur 7.21.18 og Figur 7.21.19.

Kortlægningsnr

Kortlægningsniveau

Navn

Trussel (stoffer)

751-00750

V1

Kraft- og varmeværk

751-01986

V1

Autolakering

Olieprodukter,
kviksølv
Olieprodukter,
chlorerede opløsningsmidler,
metaller

751-00595

V2

Jern- og metalstøberi

751-00179

V2

751-09800

V2

Jord/Poreluft

Grundvand

x

x

x

x

Olieprodukter

x

x

Servicestation

Olieprodukter

x

Villaolietank

Olieprodukter

x

Figur 7.21.19 Trusler i form af V1- og V2- kortlagte grunde i nærheden af vandværket/34/, /35/.

7.21.8

Fremtidsplaner

Solbjerg Vandværk har et forholdsvist stabilt antal forbrugere. Der vil i de kommende år blive etableret nødforbindelser til flere af de tilstødende vandværker.
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7.22

Stillingværket

Stillingværket er beliggende i Skanderborg Kommune i udkanten af Stilling. Forsyningens driftschef er interviewet telefonisk den 15. august 2013.
Stillingværket blev etableret i 1908 /43/. I de allertidligste år blev vandværket forsynet med vand fra Fuglebæk. Oppumpningen blev i starten drevet af en vindmølle, der senere blev erstattet af en elektrisk pumpe.
Senere ændredes vandforsyningen fra oppumpning af råvand til en boringsbaseret vandforsyning. I slutningen af 1960’erne eller starten af 1970’erne overgik Stillingværket til at høre under Skanderborg Forsyning.
Vandværksbygningen og vandværkets nyeste indvindingsboring (98.1289) er beliggende i den nordøstlige
ende af Stilling By (industrikvarter). Vandværkets to øvrige indvindingsboringer er beliggende i et levende
hegn mellem to dyrkede marker øst for Stilling By. Boringsafslutningen for den nyeste indvindingsboring
(98.1289) er en overjordisk installation med aflåst glasfiberlåg. De to øvrige indvindingsboringer er afsluttet
med tørbrønde i beton. Placeringen af vandværket og boringer ses af Figur 7.22.5.
Stillingværket har oprettet nødforbindelse til Gramværket, men kan kun forsynes delvist derfra. Omvendt har
Stillingværket rigeligt kapacitet til at forsyne Gramværket i en nødsituation.

Figur 7.22.1 Boringernes placering ved Stillingværket. Vandværksboringer er placeret på baggrund af
koordinater i Jupiter/41/.
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7.22.1

Indvinding

Vandværkets nuværende indvindingstilladelse er på 120.000 m3/år (se Figur 7.22.2). Tilladelsen er gældende
fra 24. januar 2013 til 9. november 2019.

m3/år
250000

200000

150000

100000

50000

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

0

Indvinding

Tilladelse

Figur 7.22.2 Tilladt indvindingsmængde og aktuel indvinding på Stillingværket /41/. Graferne viser den
periode, hvor der er indvindingsdata fra.

År
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Indvindingsmængde (m3)
132.053
168.520
156.325
156.272
149.825
154.108
142.962
145.640
142.961
141.548

År
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Indvindingsmængde (m3)
131.091
158.123
170.874
150.522
138.748
91.060
77.307
97.022
127.250
141.222

Figur 7.22.3 Indvindingsmængder for Stillingværket /41/.
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Indvindingen kulminerede i 1992 med 174.574 m³/år (ikke vist i tabel). Stillingværkets forbrugere er både
boligejendomme og industri. Udskiftninger af virksomheder i industrikvarteret kan medføre enten fald eller
stigninger i indvindingen, og der kan således ikke udpeges en klar tendens. I vandforsyningsplanen er vandværkets evne-faktor udregnet som værende langt over minimumskravet /o/.
Vandbehandlingen på Stillingværket består i to lukkede filtersystemer (parallelle). Hvert filtersystem består af
et forfilter og et efterfilter. Skyllevand fra filtrene ledes først til et bundfældningsbassin og herefter via regnvandsledningen til Stilling Sø. Vandværkets rentvandsbeholder er på 510 m3.

7.22.2

Stillingværkets boringer

Vandværket råder over 3 indvindingsboringer, se Figur 7.22.5. Den ene boring (98.1289) er endnu ikke i drift,
men forventes at indgå i driften med udgangen af 2013. Indtil vandværkets tredje boring kommer i drift, indvindes der ligeligt fra de to eksisterende boringer. Når den nye boring indgår i driften, vil 60% af indvindingen ske fra denne. De resterende 40% fordeles ligeligt mellem de to ’gamle’ boringer.

Figur 7.22.4 Stillingværkets indvindingsopland vist med vandværksboringer.
Status
aktiv/sløjfet/pejle

Etableringsår

Filterinterval
m.u.t.

98.830

Aktiv

1986

98.831

Aktiv

DGU nr.

98.1289

Aktiv

Ydelse*

Sænkning*

(m3/t)

(m)

32,5

-

-

46

46

-

-

89

893

32

15,1

Meter
over
filtertop

38-57

32,5

1986

54-69

2009

54-56 og
105-111

*Målt ved boringens etablering

Figur 7.22.5 Boringer tilknyttet Stillingværket.

3

Lertykkelse
Meter
over
magasin

Til top af indvindingsfilteret
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Der er indberettet få pejlinger fra Solbjerg Vandværk /41/. Variationer i grundvandsstanden ses af tidsserierne i Figur 7.22.6. Der ses at grundvandsspejlet overordnet set varierer mellem kote 53 og 56 m.

Figur 7.22.6 Tidsserie for grundvandsstand i boring DGU nr. 98.830 og 98.831. Der foreligger ingen pejleserie for boring DGU nr. 98.1289 /41/.
Stillingværket anvender dykpumper med en kapacitet på 35-50 m3/t. Oppumpningen styres af niveauet i
vandværkets rentvandsbeholder, og der pumpes således ikke kontinuerligt.
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7.22.3

Geologi og indvindingsforhold

For at belyse geologien omkring Stillingværkets kildeplads, er der udarbejdet et tværsnitsprofil gennem kildepladsen og det foreliggende indvindingsopland. Tværsnitsprofilet er tegnet i Geoscene3D modellen, som er
opstillet i forbindelse med den hydrostratigrafiske model /22/. På Figur 7.22.7 og bilag 7. 22 ses profilsnittet.
Stillingværket indvinder fra tre boringer - henholdsvis DGU nr. 98.830, 98.831 og 98.1289, der er filtersat i
grus/sandmagasiner. Boring DGU nr. 98.830 og 98.831 er filtersat i henholdsvis 38 - 57 og 54 - 69 m u.t., og
boring DGU nr. 98.1289 er filtersat 54 - 56 og 105 - 111 m u.t.
Geologien omkring indvindingsboringerne er kompliceret, da boringerne er placeret i en begravet dal, Figur
7.22.7. Kompleksiteten i de begravede dale skyldtes dels et meget dynamisk aflejringsmiljø samt en efterfølgende erosion og aflejring af nye sedimenter. Lagserien kan overordnet opdeles i en østlig og en vestlig del.
Den østlige del knytter sig især til den begravede dal, mens dens vestlige del knyttes til det omkringliggende
plateau.
Den terrænnære lagserie domineres mod øst af et 15 til 50 m tykt lerdæklag, hvorover der ses mindre lokale
forekomster af sand ved terræn. Mod vest ses lerdæklaget at tynde ud og blive omkring 10 m tykt, mens de
overliggende sandlag bliver større i tykkelse og udbredelse. Enkelte steder bliver det terrænnære sand over 15
m tykt. Under lerdæklaget følger et gennemgående sandlegeme, som omkring indvindingsboringerne har en
tykkelse omkring 10-15 m, mens det mod vest ses med en tykkelse over 30 m. Al indvinding sker fra dette
magasin. Under indvindingsmagasinet ses et tykt lerlag på ca. 10 til 50 m tykkelse. I den begravede dal efterfølges lerlaget af først et kvartært sandlag på ca. 15 m og herefter et tyndt lerlag på 10 m, mens det på plateauerne efterfølges af miocænt ler i vest og miocænt sand i øst.
Bund af grundvandsinteressen følger bund af det nedre kvartære sandlag i dalen (omkring kote – 60 m) samt
bund af det kvartære og miocæne sand på de omkringliggende plateauer (omkring kote + 25 m).
Grundet den varierende dæklagstykkelse vurderes sårbarheden at veksle gennem indvindingsoplandet. I
områder, hvor dæklaget er over 15 m er området ikke vurderet som sårbart. Dette gælder for store dele af den
østlige del af indvindingsoplandet. Tilsvarende vurderes områder med nogen eller stor sårbarhed, hvis der er
en lille dæklagstykkelse (< 15 m). Dette ses især i den vestlige del af indvindingsoplandet. Der er i boring DGU
nr. 98.830 og 98.831 påvist BAM, dichlorprop og olie, hvilket indikerer en magasinsårbarhed, se Figur 7.22.8.
For boring DGU nr. 98.1289 er der ikke påvist forurening, se Figur 7.22.8.
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Figur 7.22.7 Geologisk profil gennem Stillingværket kildeplads. Brune og mørkeblå farver repræsenterer
vandstandsende aflejringer, og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. Sorte pile
angiver den overordnede grundvandsstrømning.

7.22.4

Vandkvalitet

Der er udtrukket kemiske data fra GEUS’s Jupiterdatabase i november 2012 /41/. Data er gennemgået, og de
vigtigste resultater er beskrevet. I Stillingværkets aktive boringer DGU nr. 98.830, 98.831 og 98.1289 er der
foretaget hhv. 6, 5 og 1 boringskontroller i perioden 1992 til 2012. Herudover er der i boring 98.830 og 98.831
foretaget 7 og 5 pesticidanalyser i perioden 1999 til 2011, 4 og 2 analyser af aromatiske kulbrinter (20002008), samt 2 og 1 analyse af klorerede opløsningsmidler i 2002, jf. Jupiter /41/.
Råvandsanalyserne for de aktive boringer er gennemgået, og vandtyper og vandkvaliteten i boringerne er
vurderet. Resultaterne er listet i Figur 7.22.8 og er desuden vist på Figur 7.22.9.
Potentielle problemparametre
DGU nr.

Vandtype

98.830

svagt reduceret

98.831

svagt reduceret

98.1289

stærkt reduceret

Uorganiske parametre

Sporstoffer

mangan 0,23 mg/l (E)
jern 1,85 mg/l (E)
ammonium 0,15 mg/l (E)

arsen 2,2 µg/l
(E)

mangan 0,23 mg/l (E)
jern 1,71 mg/l (S)
ammonium 0,15 mg/l (E)

arsen 3,6 µg/l
(E)

mangan 0,17 mg/l (-)
jern 0,82 mg/l (-)
ammonium 0,2 mg/l (-)

arsen 11 µg/l
(-)

Organiske
mikroforureninger

Andet

BAM 0,03 µg/l,
dichlorprop 0,07
µg/l, olie 7 µg/l
Dichlorprop 0,02
µg/l

-

S/F: Stigende/faldende tendens siden boringens etablering. V: varierende E: stabil (ingen tendens).
i.p.: ikke påvist, i.a. ikke analyseret, -: ingen bemærkninger

Figur 7.22.8 Vandtype og vandkvalitet i Stillingværket aktive boringer. Værdier i tabellen er seneste analyse i boringen /41/.
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Råvandsanalyserne viser, at Stillingværket indvinder svagt reduceret vand fra de to ældre boringer 98.830 og
98.831, mens der indvindes stærkt reduceret vand fra den nye og dybere boring 98.1289, jf. Figur 7.22.8. Der
er i alle tre boringer fund af ammonium, mangan og jern over kvalitetskravet for drikkevand, dog i koncentrationer der normalt reduceres uproblematisk ved almindelige vandbehandling, hvilket også er tilfældet for
Stillingværket. I boring 98.1289 er indholdet af arsen over kvalitetskravet for drikkevand. Herudover bemærkes det, at sulfatindholdet i vandet fra boring 98.831 er stigende, jf. Figur 7.22.9.
Der er påvist pesticider under kvalitetskravet til drikkevand ved seneste analyse i boring 98.830 og 98.831,
samt olie i boring 98.830 på 7 µg/l og dermed over kvalitetskravet til drikkevand på 5 µg/l /f/.

Figur 7.22.9 Tolket profilsnit for Stillingværket kildeplads og oplandet hertil. De kemiske værdier er seneste
analyse i boringen /41/. (S): Stigende nitrat eller sulfat.
Der er fortaget 5 udvidede kontroller af rentvandet i perioden 2009 – 2013, 10 pesticidanalyser i perioden
1998 – 2011, 10 analyser for klorerede opløsningsmidler (2002 - 2011), samt 12 analyser for aromatiske kulbrinter i perioden 2002 – 2012 /41/.
Rentvandskvaliteten er generelt god fra Stillingværket. Der er en enkelt, mindre og tidligere overskridelser af
kvalitetskriteriet for ammonium, men der er ikke set overskridelser af kvalitetskriteriet siden 2007 /41/.
Dichlorprop genfindes i rentvandet under kvalitetskravet til drikkevand.
Der har tidligere været enkeltstående overskridelser af kvalitetskravet for kimtal, senest i 2007.

7.22.5

Beregning og udpegning af indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 200.000 m3/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og et grundvandsdannende opland til Stillingværkets boringer. Indvindingsoplandet er den del af grundvandsmagasinet indenfor hvilket der strømmer grundvand hen mod boringerne. Det grundvandsdannende
opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinerne og videre hen til boringerne.
Til bestemmelse af indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) er brugt grundvandsmodellen for Solbjerg-Fillerup /12/. Der er kørt 5 scenarier, som kan ses i Figur 7.22.10. Hovedformålet med
scenarie kørslerne er at belyse placeringen af oplandene samt variationerne i oplandene som funktion af eksterne påvirkninger eller ændringer.
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Der er kørt et scenarie med den nuværende indvinding repræsenteret ved indvindingen fra 2011, dette er
Scenarie 1. Dertil er der kørt 2 scenarier med den aktuelle indvinding fra 2011, hvor der er ændret i nettonedbøren, for at belyse om der ses væsentlige ændringer i oplandene, når der ændres på nedbøren (Scenarie 4 og
Scenarie 5).
Der er også kørt et scenarie med den tilladte indvindingsmængde, Scenarie 2. Dette er gjort for at belyse det
areal, der rent administrativt skal udpeges. Dette giver også et indtryk af, hvor stor forskel der er på oplandets
størrelse mellem den aktuelle indvinding og den tilladte indvinding.
Derudover, er der lavet en usikkerhedsanalyse, hvor et antal modelrealisationer er kørt med variationer i de
hydrauliske parametre. Dette, er gjort for at belyse oplandene som funktion af modelparametrene. Det kan for
eksempel være, hvilken betydning det har for oplandene, hvis magasinet er mere eller mindre ledende end det
er fundet i den kalibrerede model.
Resultaterne fra scenariekørslerne og usikkerhedsanalysen er anvendt til at optegne de endelige indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande, og de kan ses i Figur 7.22.12 – Figur 7.22.15.

Scenarie

Beskrivelse

Indvindingsmængde

1

Nuværende indvinding

2011 indvinding
Tilladelse godkendt af kommu-

Partikelbanesimulering
Ja

2

Tilladelse

3

Ingen grundvandsindvinding

Ingen indvinding

Nej

4

75 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

125 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

2011 indvinding

Ja

5
6.1-6.31

Usikkerhedsanalyse, model fra Sc. 1 benyttes

ner

Ja

Figur 7.22.10 Oversigt over de scenarier der er kørt med grundvandsmodellen, Scenarie 3 er ikke anvendt
ved optegning af oplande.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for indvindingsoplandet (IO partikler) ses som punkttema, der viser
startplaceringen i magasinet af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie 2 er temaet tematiseret efter alder defineret som transporttid i magasinet, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge
sig fra startplaceringen til indvindingsboringen.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for grundvandsdannende oplande (GDO partikler) ses som punkttema,
der viser startplaceringen i modellag 1 (terræn) af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie
2 er temaet alderstematiseret, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge sig fra startplaceringen til
indvindingsboringen.
Resultaterne fra usikkerhedsanalysen ses som sandsynligheder på modelcelle niveau, og de beskriver sandsynligheden for, at en celle er en del af indvindingsoplandet eller det grundvansdannende opland.
Beregningerne, samt optegning af oplande følger overordnet retningslinjerne givet i Geovejledning 2 /i/. Mere
specifikke strategier til optegningen af oplandene er udarbejdet i samarbejde med NST Aalborg og Skanderborg, Odder og Aarhus Kommune, og de er som følger;
1.
2.
3.

Der optegnes minimum 100 meter omkring indvindingsboringerne.
Indvindingsoplandet optegnes, så det sikres, at det grundvandsdannende opland er en delmængde af
indvindingsoplandet.
Der lægges vægt på, at de optegnede oplande dækker oplandene for både det aktuelle indvindingsscenarium (Scenarie 1) og oplandene til tilladelsesscenariet (Scenarie 2).
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4.
5.
6.

Hvor der er en veldefineret alderszonering i partikeldata, optegnes der kun indvindingsopland/grundvandsdannende opland for områder hvor alderen er under 200-300 år.
Det sikres, at indvindingsboringerne inkluderes i det grundvandsdannende opland, hvor det er relevant.
Ved optegning af indvindingsoplande lægges der vægt på at optegne sikre oplande med lav alder,
under 200 år.

På Stillingværket indvindes der fra Kvartært sand (Sand 2) /22/, og i Scenarie 2 indvindes der også fra et
dybere kvartært sand magasin (Sand 3). Figur 7.22.11 viser boringer, der er anvendt i beregningen, samt den
aktuelle indvinding og tilladelsen anvendt i scenarie beregningerne. I beregningerne er indvindingen fordelt
på de aktive boringer som beskrevet i Figur 7.22.11 efter oplysninger fra Skanderborg Kommune.

Anlægs
ID

Anlæg

Kommune

80196

Stillingværket

Skanderborg

Tilladelse
(m3/år)

DGU.nr.

98. 830

98. 831

98.1289*n

200.000

Middel
indv.
20002011
(m3/år)
131.012

er ny boring, der ikke er taget i brug. Aktuel Indvinding (2011) fordeles med 60 % 98.830 og 40 % til
98.831.
Tilladelsen i Sce 2 deles med 20 % (40.000 m3) til 98.830, 20 % (40.000 m3) til 98.831 og 60 % (120.000 m3)
til 98.1289 (efter ønske fra Skanderborg kommune*2)
*n

Figur 7.22.11 Aktive boringer tilknyttet vandværket samt, middelindvindingen for perioden 2000-2011 og
tilladelsesmængden.
I Figur 7.22.12 – Figur 7.22.15 ses resultaterne af scenarie kørslerne for Stillingværket samt den resulterende
optegning af indvindingsoplandet (pink) samt de grundvandsdannende oplande (lilla). I de følgende afsnit
gives en kort beskrivelse af scenarie resultaterne og baggrunden for den resulterende udpegning. I Figur
7.1.12– Figur 7.1.15 ses resultaterne af scenarie kørslerne for Adslev Vandværk samt den resulterende optegning af indvindingsoplandet (pink) samt det grundvandsdannende opland (lilla). Der er udpeget 2 grundvandsdannende oplande. Indvindingsoplandet til Adslev Vandværk overlapper indvindingsoplandene til Mesing By Vandværk og Gl. Hørning Vandværk. I de følgende afsnit gives en kort beskrivelse af scenarie resultaterne og baggrunden for den resulterende udpegning.
Figur 7.22.12 viser startplaceringen af partiklerne i magasinet for Scenarie 1, 4 og 5, og sandsynlighederne for
indvindingsoplandet for Scenarie 1, hvor de 2 sydlige boringer er i drift. Det ses, at partiklerne ligger koncentreret i et stort område omkring og vest for boringerne samt i en bred fane mod vest. Sydvest for boringerne er
der et område med spredte partikler i Scenarie 1 og 5. Området med mange partikler stemmer godt overens
med de høje sandsynligheder (>80 %). Det optegnede indvindingsopland omkredser størstedelen af partiklerne samt de høje sandsynligheder (> 80 %), på nær enkelte celler mod sydvest.

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup, Del 2

Figur 7.22.12 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser start placering af partikler fra
indvindingsmagasinet fra Scenarie 1, 4 og 5.
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I Figur 7.22.13 ses startplaceringen af partiklerne til indvindingsoplandet for Scenarie 2, og partiklerne er
tematiseret efter partiklernes transporttid fra startpunkt, til de bliver fanget ved indvindingsboringerne. I
Scenarie 2 er den nye nordlige boring i drift. Dette resulterer i et partikelområde, som ligger mere nordligt
end i de øvrige scenarier. Desuden ses ikke de spredte enkelte partikler sydvest for den primære fane. Af aldersfordelingen ses det, at størstedelen af vandet i magasinet opholder sig i magasinet i mindre end 100 år.
Men der findes vand med opholdstider op til 500 år. Indvindingsoplandet er optegnet, så det dækker størstedelen af cellerne med sandsynligheder over 80 % samt alle partikler fra Scenarie 2 med en alder under 300 år.
Derudover er afgrænsningen mod nordvest begrundet i partikelbanerne, der ses i Figur 7.22.15.

Figur 7.22.13 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Cirkler
viser partiklernes startplacering fra Scenarie 2. Farven på cirklen viser partiklernes alder i magasinet.
Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1.
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I Figur 7.22.14 ses partikelstartpunkterne til grundvandsdannende oplande beregnet i Scenarie 1, 4 og 5, hvor
partikler er placeret i modellag 1. De optegnede grundvandsdannende oplande dækker områder med størst
partikeldensitet, samt flertallet af celler med de højeste sandsynligheder for grundvandsdannelse.

Figur 7.22.14 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 til beskrivelse af GDO i Scenarie 1, 4 og 5.
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Figur 7.22.15 viser startplaceringen af partikler til det grundvandsdannende opland fra Scenarie 2, tematiseret efter partiklens transporttid i magasinet. Desuden er vist partikelbaner fra Scenarie 2. Aldersfordelingen
af partiklerne indikerer, at vandet, der indvindes ved Stillingværket, generelt er mindre end 200 år gammelt,
men der ses en stor aldersfordeling af partiklerne med partikler op til 500 år. Partikeldensiteten er dog størst i
den vestlige del af indvindingsoplandet og i et område omkring boringerne. Cellerne med de højeste sandsynligheder er noget spredt, men stemmer fint overens med områderne med højere partikel densitet. Der er optegnet 2 grundvandsdannende oplande. Et område omkring boringerne, hvor der er høje sandsynligheder og
partikler. Et område i den vestlige del, hvor der er stor partikeldensitet samt høje sandsynligheder.

Figur 7.22.15 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 for Scenarie 2, tematiseret efter partiklernes transporttid i magasinet. Grå streger viser
partikelbaner for Scenarie 2.
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7.22.6

Sårbarhedsudpegning

Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der lavet
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat /40/. Ud fra sårbarhedszoneringen er der i områder
med grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) således, at der udpeges nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at
have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. Sårbarhedszoneringen er vist på Figur 7.22.16 sammen med
nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og Indsatsområder (IO).
Indvindingsoplandet til Stillingværket er overvejende udpeget med lille sårbarhed. For en nærmere beskrivelse af de geologiske, hydrologiske og kemiske betragtninger omkring sårbarheden henvises til de ovenstående
afsnit.

Figur 7.22.16 Sårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder ved Stillingværket.
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7.22.7

Arealanvendelse og punktkilder

Ved Stillingværket er vandværksbygningen og vandværkets nyeste indvindingsboring beliggende i den nordøstlige ende af Stilling By (industrikvarter). Vandværkets to øvrige indvindingsboringer er beliggende i et
levende hegn mellem to dyrkede marker øst for Stilling By.
Indvindingsoplandet strækker sig ud under dyrkede marker, Figur 7.22.17. Den gennemsnitlige potentielle
nitratudvaskning varierer mellem 25 mg/l og 100 mg/l /36/.

Figur 7.22.17 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok niveau/36/.
Indenfor indvindingsoplandet til Stillingværket findes et antal potentielt forurenede (V1) og forurenede (V2)
ejendomme. Disse ses i Figur 7.22.17 og Figur 7.22.18.
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Kortlægningsnr

Kortlægningsniveau

Navn

745-00215

V1

Industrilakering

745-00136

V1

Grafisk industri

745-00344

V1

Maskinfabrik

745-00116

V1

Maskinfabrik

745-00135

V1

Plast- og glasfiberindustri

745-00147

V1

Maskinfabrik

745-00134

V1

Industrilakering

745-00214

V1

Maskinfabrik

715-00089

V2

Flyveaske-depot

Tungmetaller

x

745-00104

V2

Trykkeri

Olieprodukter

x

Trussel (stoffer)
Olieprodukter,
tungmetaller og
opløsningsmidler
Olieprodukter,
tungmetaller og
opløsningsmidler
Olieprodukter,
tungmetaller og
opløsningsmidler
Olieprodukter,
tungmetaller og
opløsningsmidler
Olieprodukter
Olieprodukter,
tungmetaller og
opløsningsmidler
Olieprodukter,
tungmetaller og
opløsningsmidler
Olieprodukter,
tjærestoffer og
tungmetaller

Jord/Poreluft

Grundvand

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Figur 7.22.18 Trusler i form af V1- og V2- kortlagte grunde i nærheden af vandværket /34/, /35/.

7.22.8

Fremtidsplaner

Stillingværkets nyeste indvindingsboring forventes at indgå i driften med udgangen af 2013. Derudover forventes der ikke hverken større ændringer eller investeringer på Stillingværket.
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7.23

Svejstrup Vandværk

Svejstrup Vandværk er beliggende i Skanderborg Kommune i udkanten af Svejstrup. Vandværkets formand er
interviewet telefonisk den 31. juli 2013 /47/.
Svejstrup Vandværk har ikke etableret en nødforbindelse til andre vandværker. Vandværkets ledningsnet
ligger dog blot 500 m fra Firgårde (Ry) Vandværks ledningsnet, og der vil derfor hurtigt kunne etableres en
forbindelse i en nødsituation. Vandværket er et privat fælles vandværk. Antallet af tilsluttede forbrugere er
stabilt.
Vandværkets kildeplads og selve vandværksbygningen ligger på samme grund. Mod nord er der dyrkede marker, mens der mod vest, syd og øst er bebyggelse (Svejstrup By). Afstanden mellem indvindingsboringen og de
dyrkede marker er ca. 12 meter. Vandværksgrunden er indhegnet. Boringsafslutningen er en overjordisk installationer med aflåste glasfiber-kasse. Placeringen af vandværket og boringer ses af Figur 7.23.1.

Figur 7.23.1 Boringernes placering ved Svejstrup Vandværk. Vandværksboringer er placeret på baggrund
af koordinater i Jupiter/41/.

7.23.1

Indvinding

Vandværkets nuværende indvindingstilladelse er på 15.000 m3/år, se Figur 7.23.2. Tilladelsen er gældende fra
21. november 1991 til 21. november 2021. Vandværket har indsendt ansøgning til Skanderborg Kommune om
en øget indvindingstilladelse.
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Figur 7.23.2 Tilladt indvindingsmængde og aktuel indvinding på Svejstrup Vandværk /41/. Graferne viser
den periode, hvor der er indvindingsdata fra.

År
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Indvindingsmængde (m3)
14.763
12.100
10.930
11.013
16.900
17.050
16.650
16.310
15.970
16.970

År
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Indvindingsmængde (m3)
16.325
16.090
16.921
21.022
19.564
20.600
22.770
21.866
23.227
24.120

Figur 7.23.3 Indvindingsmængder for Svejstrup Vandværk /41/.
Vandværkets indvinding har været stigende de sidste to årtier. En del af årsagen til dette findes i det faktum,
at ca. halvdelen af vandværkets udpumpede vandmængde går til to landbrug (dyreavl). Disse har i de seneste
år haft en øget produktion.
I vandforsyningsplanen er vandværkets udnyttelse udregnet som værende 140 % af vandværkets tilladelse
/o/. Ligeledes påpeges det i vandforsyningsplanen, at indvindingen er baseret på kun én boring, hvilket mindsker forsyningssikkerheden.
Vandværkets vandbehandlingssystem består et lukket system bestående af to trykfiltre (for- og efterfilter).
Skyllevandet udledes direkte til et nærliggende dræn.
Svejstrup Vandværks indvindingsboring er monteret med dykpumper. Oppumpningen styres af niveauet i
vandværkets rentvandsbeholder og der pumpes således ikke kontinuerligt. Der pumpes på skift fra de to filtre.
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Vandværket har aldrig haft problemer med nedbrud af pumperne. Sænkningen i boringen ved almindelig drift
kendes ikke. Variationer i grundvandsstanden ses af tidsserien i Figur 7.23.6.

7.23.2

Svejstrup Vandværks boringer

Vandværket råder over én aktiv indvindingsboring og har derudover én sløjfet boring; se Figur 7.23.5. Den
oprindelige indvindingsboring formodes at være taget ud af drift pga. alder og svigtende ydelse. Den nuværende indvindingsboring er etableret i 1990. Boringen er monteret med to filtre og der indvindes fra 2 dybder.

Figur 7.23.4 Svejstrup Vandværks indvindingsopland vist med vandværksboringer.
Lertykkelse
DGU nr.

98.671
98.961

Status
aktiv/sløjfet/pejle

Etableringsår

Sløjfet
Aktiv

Ydelse*

Sænkning*

Filterinterval
m.u.t.

Meter
over
magasin

Meter
over
filtertop

1968

64,5-68

50

50

10

2,5

1990

63-69 og
74-78,5

41,5

41,5

7

1,1-1,6

(m3/t)

*Målt ved boringens etablering

Figur 7.23.5 Boringer tilknyttet Svejstrup Vandværk.
Der er kun indberettet få pejlinger fra Svejstrup Vandværk/41/. Pejlingerne ses på Figur 7.23.1.
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(m)

Figur 7.23.6 Tidsserie for grundvandsstand i boring DGU nr. 98.961 /41/.

7.23.3

Geologi og indvindingsforhold

For at belyse geologien omkring Svejstrup Vandværks kildeplads, er der udarbejdet et tværsnitsprofil gennem
kildepladsen og det foreliggende indvindingsopland. Tværsnitsprofilet er tegnet i Geoscene3D modellen, som
er opstillet i forbindelse med den hydrostratigrafiske model /22/. På Figur 7.23.7 og bilag 7.23 ses profilsnittet.
Svejstrup Vandværk indvinder fra en boring med DGU nr. 98.961, der er filtersat i et smeltevandssand- og
kvartssandssandmagasin i intervallerne 63 - 69 og 74 - 78,5 m u.t. Øverst i lagserien ses et lerdæklag mellem 5
til 15 m tykkelse. Som det fremgår af profilet ses en meget varierende tolkning af lerlagets tykkelse i boringerne. I boringerne DGU nr. 98.671 og 98.961 ses lerlaget at ligge langt under terræn, mens det i boring 98.377,
98.260, 98.781 og 98.119 ses at ligge tæt på terræn. Der er valgt at vægte boringerne 98.377, 98.260, 98.781
og 98.119 højest, således at lerdæklaget er tyndt. Vægtningen er valgt da boring 98.961 er tolket som værende
glacialtektonisk præget. Der er tolket kvartært smeltevandssand under en 25 m tykt Miocæn sekvens. Dette
betyder, at den geologiske lagserie i boringen skal tages med forbehold, og at de andre boringer i området er
vægtet højere. Under lerdæklaget ses et stort sammenhængende sandlag bestående af kvartært sand øverst
efterfugt af miocænt sand. Internt i sandlagene ses lokale tynde (< 10 m tykke) ler og silt lag. Bunden af
grundvandsinteressen følger bunden af det miocæne sand og ligger omkring kote + 10 m i vest og omkring
kote + 25 m i øst.
Grundvandsmagasinet vurderes overvejende at have nogen til stor sårbarhed pga. den tynde dæklagstykkelse.
De vandkemiske data viser stærkt oxiderede forhold, hvilket ligeledes indikerer, at magasinet er sårbart, se
Figur 7.23.8.
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Figur 7.23.7 Geologisk profil gennem Svejstrup Vandværks kildeplads. Brune og mørkeblå farver repræsenterer vandstandsende aflejringer og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. Sorte
pile angiver den overordnede grundvandsstrømning. Se i øvrigt bilag 7.23.

7.23.4

Vandkvalitet

Der er udtrukket kemiske data fra GEUS’s Jupiterdatabase i november 2012 /41/. Data er gennemgået og de
vigtigste resultater beskrevet. I Svejstrup Vandværks aktive boring DGU nr. 98.961 er der i filter 1 og filter 2
foretaget hhv. 6 og 4 boringskontroller i perioden 1990 til 2011 og hhv. 3 og 3 pesticidanalyser i perioden 1996
til 2011, jf. Jupiter /41/.
Råvandsanalyserne for den aktive boring er gennemgået, og vandtype og vandkvaliteten i boringen er vurderet. Resultaterne er listet i Figur 7.23.8 og er desuden vist på Figur 7.23.9.
Potentielle problemparametre
DGU nr.

Vandtype

98.961
filter 1

Stærkt oxideret
(tidligere svagt
reduceret)

Uorganiske parametre
ilt 4,7 mg/l
aggr. kuldioxid 13 mg/l (E)
sulfat 77 mg/l (S)

Sporstoffer

Organiske
mikroforureninger

-

i.p.

Andet

ilt 7,1 mg/l
aggr. kuldioxid <5 mg/l
i.p.
(F)
sulfat 76 mg/ (S)
S/F: Stigende/faldende tendens siden boringens etablering. V: varierende E: stabil (ingen tendens).
98.961
filter 2

Stærkt oxideret
(tidligere svagt
reduceret)

i.p.: ikke påvist, i.a. ikke analyseret, -: ingen bemærkninger

Figur 7.23.8 Vandtype og vandkvalitet i Svejstrup Vandværks aktive boring. Værdier i tabellen er seneste
analyse i boringen.
Råvandsanalyserne viser, at Svejstrup Vandværk indvinder stærkt oxideret vand fra begge filtre i boring DGU
nr. 98.961, jf. Figur 7.23.8. Vandet er iltholdigt, mens der ikke er påvist nitrat i vandet ved seneste eller tidligere analyser. Der ses generelt samme vandkvalitet i de to filtre. Sulfatindholdet i begge filtre er stigende og
var ved seneste analyse 76-77 mg/l. Det stigende sulfatindhold er tegn på at der indvindes gradvist yngre vand
fra boringen. Vandet har tidligere været svagt reduceret med moderate indhold af ammonium, jern og man-
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gan. Der er generelt påvist indhold af aggressivt kuldioxid over 10 mg/l og således over kvalitetskravet for
drikkevand på 2 mg/l /f/. Ved seneste analyse af vandet fra filter 2 er indholdet dog faldet til under 5 mg/l.
Der er ikke påvist organisk mikroforurening i råvandet fra de to aktive filtre.

98.961 filter 2
Nitrat <0,5 mg/l
Sulfat 76 mg/l (S)
Klorid 33 mg/l
Arsen <0,03 µg/l
Aggr. kuldioxid 17
mg/l

98.961 filter 1
Nitrat <0,5 mg/l
Sulfat 77 mg/l (S)
Klorid 33 mg/l
Arsen <0,03 µg/l
Aggr. kuldioxid 13
mg/l

Figur 7.23.9 Tolket profilsnit for Svejstrup Vandværks kildeplads og oplandet hertil. De kemiske værdier er
seneste analyse i boringen. (S): Stigende nitrat eller sulfat.
Der er foretaget 3 udvidede kontroller af rentvandet i perioden 2008 – 2011 og 4 analyser af organisk mikroforurening (pesticider, aromatiske kulbrinter og klorerede opløsningsmidler) i perioden 2002 – 2009.
Analyserne af rentvandet viser at, vandværket har store problemer med at overholde kvalitetskravet for aggressivt kuldioxid, hvor der ved næsten samtlige analyser er indhold over 2 mg/l. Ved seneste analyse i 2011
er der ikke påvist aggressiv kuldioxid, men idet der er benyttet en detektionsgrænse over kvalitetskravet (<5
mg/l) er indholdet af aggressivt kuldioxid muligvis fortsat over kvalitetskravet på 2 mg/l. Herudover er der
enkelte tidligere, mindre overskridelser af jern og mangan i rentvandet, senest i 2010.
Der er gentagne gange påvist coliforme bakterier i rentvandet, også i den seneste analyse fra 2013.

7.23.5

Beregning og udpegning af indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 15.000 m3/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og et grundvandsdannende opland til Svejstrup Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er den del af
grundvandsmagasinet indenfor hvilket der strømmer grundvand hen mod boringerne. Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinerne og videre hen til boringerne.
Til bestemmelse af indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) er brugt grundvandsmodellen for Solbjerg-Fillerup /12/. Der er kørt 5 scenarier, som kan ses i Figur 7.23.10. Hovedformålet med
scenarie kørslerne er at belyse placeringen af oplandene samt variationerne i oplandene som funktion af eksterne påvirkninger eller ændringer.
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Der er kørt et scenarie med den nuværende indvinding repræsenteret ved indvindingen fra 2011, dette er
Scenarie 1. Dertil er der kørt 2 scenarier med den aktuelle indvinding fra 2011, hvor der er ændret i nettonedbøren, for at belyse om der ses væsentlige ændringer i oplandene, når der ændres på nedbøren (Scenarie 4 og
Scenarie 5).
Der er også kørt et scenarie med den tilladte indvindingsmængde, Scenarie 2. Dette er gjort for at belyse det
areal, der rent administrativt skal udpeges. Dette giver også et indtryk af, hvor stor forskel der er på oplandets
størrelse mellem den aktuelle indvinding og den tilladte indvinding.
Derudover, er der lavet en usikkerhedsanalyse, hvor et antal modelrealisationer er kørt med variationer i de
hydrauliske parametre. Dette, er gjort for at belyse oplandene som funktion af modelparametrene. Det kan for
eksempel være, hvilken betydning det har for oplandene, hvis magasinet er mere eller mindre ledende end det
er fundet i den kalibrerede model.
Resultaterne fra scenariekørslerne og usikkerhedsanalysen er anvendt til at optegne de endelige indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande, og de kan ses i Figur 7.23.12 – Figur 7.23.15.

Scenarie

Beskrivelse

Indvindingsmængde

1

Nuværende indvinding

2011 indvinding
Tilladelse godkendt af kommu-

Partikelbanesimulering
Ja

2

Tilladelse

3

Ingen grundvandsindvinding

Ingen indvinding

Nej

4

75 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

125 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

2011 indvinding

Ja

5
6.1-6.31

Usikkerhedsanalyse, model fra Sc. 1 benyttes

ner

Ja

Figur 7.23.10 Oversigt over de scenarier der er kørt med grundvandsmodellen, Scenarie 3 er ikke anvendt
ved optegning af oplande.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for indvindingsoplandet (IO partikler) ses som punkttema, der viser
startplaceringen i magasinet af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie 2 er temaet tematiseret efter alder defineret som transporttid i magasinet, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge
sig fra startplaceringen til indvindingsboringen.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for grundvandsdannende oplande (GDO partikler) ses som punkttema,
der viser startplaceringen i modellag 1 (terræn) af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie
2 er temaet alderstematiseret, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge sig fra startplaceringen til
indvindingsboringen.
Resultaterne fra usikkerhedsanalysen ses som sandsynligheder på modelcelle niveau, og de beskriver sandsynligheden for, at en celle er en del af indvindingsoplandet eller det grundvansdannende opland.
Beregningerne, samt optegning af oplande følger overordnet retningslinjerne givet i Geovejledning 2 /i/. Mere
specifikke strategier til optegningen af oplandene er udarbejdet i samarbejde med NST Aalborg og Skanderborg, Odder og Aarhus Kommune, og de er som følger;
1.
2.
3.

Der optegnes minimum 100 meter omkring indvindingsboringerne.
Indvindingsoplandet optegnes, så det sikres, at det grundvandsdannende opland er en delmængde af
indvindingsoplandet.
Der lægges vægt på, at de optegnede oplande dækker oplandene for både det aktuelle indvindingsscenarium (Scenarie 1) og oplandene til tilladelsesscenariet (Scenarie 2).
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4.
5.
6.

Hvor der er en veldefineret alderszonering i partikeldata, optegnes der kun indvindingsopland/grundvandsdannende opland for områder hvor alderen er under 200-300 år.
Det sikres, at indvindingsboringerne inkluderes i det grundvandsdannende opland, hvor det er relevant.
Ved optegning af indvindingsoplande lægges der vægt på at optegne sikre oplande med lav alder,
under 200 år.

På Svejstrup Vandværk indvindes der fra Kvartært sand (Sand 2) og Kvartssand (Kvartssand 1) /22/. Figur
7.23.11 viser boringer, der er anvendt i beregningen, samt den aktuelle indvinding og tilladelsen anvendt i
scenarie beregningerne. I beregningerne er indvindingen fordelt på de aktive boringer som beskrevet i Figur
7.23.11 efter oplysninger fra Skanderborg Kommune.
Anlægs
ID

Anlæg

Kommune

79690

Svejstrup
Vandværk

Skanderborg

DGU.nr.
98. 961

98. 961

Tilladelse
(m3/år)

Indv. 2011
(m3/år)

15.000

23.227

Figur 7.23.11 Aktive boringer tilknyttet vandværket samt, middelindvindingen for perioden 2000-2011 og
tilladelsesmængden.
I Figur 7.23.12 – Figur 7.23.15 ses resultaterne af scenarie kørslerne for Svejstrup Vandværk samt den resulterende optegning af indvindingsoplandet (pink) samt det grundvandsdannende opland (lilla). I de følgende
afsnit gives en kort beskrivelse af scenarie resultaterne og baggrunden for den resulterende udpegning.
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Figur 7.23.12 viser startplaceringen af partiklerne i magasinet for Scenarie 1, 4 og 5, og sandsynlighederne for
indvindingsoplandet for Scenarie 1. Det ses, at partiklerne ligger koncentreret i et langt tyndt bånd mod nordøst fra boringer. Det optegnede indvindingsopland omkredser alle partiklerne samt de høje sandsynligheder
(> 80 %).

Figur 7.23.12 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser start placering af partikler fra
indvindingsmagasinet fra Scenarie 1, 4 og 5.
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I Figur 7.23.13 ses startplaceringen af partiklerne til indvindingsoplandet for Scenarie 2, og partiklerne er
tematiseret efter partiklernes transporttid fra startpunkt, til de bliver fanget ved indvindingsboringerne. Af
aldersfordelingen ses det, at størstedelen af vandet i magasinet opholder sig i magasinet i mindre end 100 år.
Indvindingsoplandet er optegnet så det dækker sandsynligheder over 80 % samt størstedelen af partiklerne
fra Scenarie 2.

Figur 7.23.13 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Cirkler
viser partiklernes startplacering fra Scenarie 2. Farven på cirklen viser partiklernes alder i magasinet.
Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1.
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I Figur 7.23.14 ses partikelstartpunkterne til grundvandsdannende oplande beregnet i Scenarie 1, 4 og 5, hvor
partikler er placeret i modellag 1. Heraf ses det, at der er partikler i hele indvindingsoplandet, med en større
koncentration i området omkring boringerne. Dette stemmer godt overens med de høje sandsynligheder. Det
optegnede grundvandsdannende opland dækker de områder med størst partikeldensitet, samt flertallet af
celler med de højeste sandsynligheder for grundvandsdannelse.

Figur 7.23.14 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 til beskrivelse af GDO i Scenarie 1, 4 og 5.
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Figur 7.23.15 viser startplaceringen af partikler til det grundvandsdannende opland fra Scenarie 2, tematiseret efter partiklens transporttid i magasinet. Desuden er vist partikelbaner fra Scenarie 2. Aldersfordelingen
af partiklerne indikerer, at vandet, der indvindes ved Svejstrup Vandværk, er af stor aldersvariation med vand
op til min. 500 år. Dog er det vand, der dannes boringsnært, mindre end 100 år gammelt. Der er tegn på
grundvandsdannelse i hele indvindingsoplandet, men alderen og sikkerheden af dette varierer meget. Der er
derfor udpeget grundvandsdannende opland i området omkring boringerne med høj partikel densitet, høje
sandsynligheder og alder under 100 år for størstedelen af partiklerne.

Figur 7.23.15 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 for Scenarie 2, tematiseret efter partiklernes transporttid i magasinet. Grå streger viser
partikelbaner for Scenarie 2.
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7.23.6

Sårbarhedsudpegning

Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der lavet
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat /40/. Ud fra sårbarhedszoneringen er der i områder
med grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) således, at der udpeges nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at
have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. Sårbarhedszoneringen er vist på Figur 7.23.16 sammen med
nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og (IO).
Indvindingsoplandet til Svejstrup Vandværk er udpeget som nogen og stor sårbarhed, samt NFI og IO, Figur
7.23.16. Udpegningen skyldes de tynde lerdæklag og oxiderede vandtyper. For en nærmere beskrivelse af de
geologiske, hydrologiske og kemiske betragtninger omkring sårbarheden henvises til de ovenstående afsnit.

Figur 7.23.16 Sårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder ved Svejstrup Vandværk.
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7.23.7

Arealanvendelse og punktkilder

Vandværkets kildeplads og selve vandværksbygningen ligger på samme grund. Mod nord er der dyrkede marker, mens der mod vest, syd og øst er bebyggelse (Svejstrup By). Afstanden mellem indvindingsboringen og de
dyrkede marker er ca. 12 meter. Vandværksgrunden er indhegnet.
Indvindingsoplandet til Svejstrup Vandværk strækker sig ud under dyrkede marker, Figur 7.23.17. Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning varierer mellem 25 mg/l og 100 mg/l /36/.

Figur 7.23.17 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok niveau /36/
Indenfor indvindingsoplandet til Svejstrup Vandværk findes der ingen potentielt forurenede (V1) eller forurenede (V2) grunde /34/, /35/.

7.23.8

Fremtidsplaner

Svejstrup Vandværk overvejer at ændre på håndteringen af filterskyllevandet, men der findes i øjeblikket
ingen konkrete planer herom. Der er ikke planer om udvidelse af anlægget med henblik på at øge vandværkets
kapacitet.
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7.24

Virring Vandværk

Virring Vandværk er beliggende i Skanderborg Kommune i udkanten af selve Virring. Vandværkets kasserer
er interviewet telefonisk den 14. august 2013.
Vandværket i Virring blev etableret i 1910. I de første år blev vandværket forsynet med vand fra et kildevæld
udenfor byen. Senere kom boringerne til. I starten af det nye årtusinde overtog Virring Vandværk både Lille
Virring Nord Vandværk, Vitved Mark Vandværk og Hvolbæk Vandværk. Virring Vandværk har ikke etableret
en nødforbindelse til andre vandværker, og der er ikke planlagt forbindelse til andre vandværker. Vandværket
forsyner ca. 488 forbrugere. Antallet af tilsluttede forbrugere har været svagt stigende de sidste 10 år og forventes at kunne stige yderligere de kommende år pga. udstykninger. Vandværket er et privat fælles vandværk.
Virring kildeplads og selve vandværksbygningen ligger på samme grund. Kildepladsen i Vitved Bakker ligger
ca. 1,3 km nordvest for kildepladsen i Virring. Begge kildepladser er indhegnede og tilsåede med græs. Kildepladsen i Virring ligger umiddelbart vest for Virring. Mod øst er der parcelhuse og mod nord, vest og syd er
der dyrkede marker. Kildepladsen i Vitved Bakker grænser mod nord op til en landbrugsejendom. Mod vest,
syd og øst er der dyrkede marker. Alle boringer er etableret i tørbrønde, der er hævet over terræn, således at
overfladevand ikke kan løbe ned i boringen. Der er dræn omkring boringerne i Virring. Placeringen af vandværket og boringer ses af Figur 7.24.1 og Figur 7.24.2.

Figur 7.24.1 Boringernes placering ved Virring Vandværk. Vandværksboringer er placeret på baggrund af
koordinater i Jupiter/41/. Den sløjfede boring 98.26 lå centralt i Virring og er derfor ikke medtaget oversigtskortet.
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Figur 7.24.2 Boringernes placering ved Virring Vandværk (kildeplads i Vitved Bakker). Vandværksboringer
er placeret på baggrund af koordinater i Jupiter/41/.
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7.24.1

Indvinding

Vandværkets nuværende indvindingstilladelse er på 112.000 m3/år, se Figur 7.24.3. Tilladelsen er gældende
fra 14. oktober 1986 til 14. oktober 2016.

m3/år
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2008 2010 2012
Indvinding

Tilladelse

Figur 7.24.3 Tilladt indvindingsmængde og aktuel indvinding på Virring Vandværk /41/. Graferne viser
den periode, hvor der er indvindingsdata fra.

År
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Indvindingsmængde (m3)
99.211
89.276
78.945
70.957
72.590
67.645
68.210
69.899
67.792
69.330

År
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Figur 7.24.4 Indvindingsmængder for Virring Vandværk /41/.
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Indvindingsmængde (m3)
76.234
77.200
87.412
92.703
90.598
89.311
94.079
90.528
93.811

Indvindingen kulminerede i 1985 med 135.000 m³/år. Denne værdi er ikke vist Figur 7.24.4. I midten og
slutningen af 1980’erne blev der monteret private vandmålere, hvorefter der skete en væsentlig reduktion af
vandforbruget. I starten af det nye årtusinde skete der udstykning i området og vandværket fik en lille stigning i antallet af tilslutninger. Vandforbruget har i de seneste år ligget på et stabilt niveau under vandværkets
indvindingstilladelse. Der er for nyligt blevet udstykket yderligere grunde indenfor Virring Vandværks forsyningsområde. Vandværket forventer derfor flere tilslutninger og dermed øget indvinding i de kommende år.
I vandforsyningsplanen er vandværkets evne-faktor udregnet som værende på niveau med det ønskede /o/.
Ligeledes påpeges det i vandforsyningsplanen, at vandværkets ledningstab er større end 5%.
Virring Vandværk har to åbne filtre, der arbejder parallelt. Råvandet forfiltreres i et trykfilter, der er fælles for
de to åbne filtre. Hver af de åbne filte har kapacitet til én råvandspumpe. Filtrene bliver skyllet efter behov
(ca. 1-2 gange ugentlig). Skyllevandet ledes til et fældningsbassin og derefter videre til det kommunale system.
Vandværkets 100 m3 store rentvandsbeholder er placeret under vandværksbygningen. Rentvandsbeholderen
er for nyligt inspiceret og fundet i orden.
Virring Vandværk anvender dykpumper fra Grundfos. Pumperne i Virring yder 14 m 3/t, mens pumperne i
Vitved Bakker yder 8 m3/t. Der pumpes på én til to boringer af gangen. Oppumpningen styres af niveauet i
vandværkets rentvandsbeholder og der pumpes således ikke kontinuerligt. Ved almindelig drift er der i vandværkets indvindingsboringer en begrænset sænkning af vandspejlet (mindre end 1 m). Variationer i grundvandsstanden ses af tidsserierne i Figur 7.24.7.

7.24.2

Virring Vandværks boringer

Vandværket råder over i alt 6 aktive indvindingsboringer fordelt på to kildepladser, nemlig Virring og Vitved
Bakker. Hver af de to kildepladser er tilstrækkeligt ydende til at forsyne området. Kildepladsen i Virring omfatter boringerne 98.507, 98.449, 98.757 og 98.924. Kildepladsen i Vitved Bakker omfatter boringerne 98.734
og 98.997; se Figur 7.24.6.

Figur 7.24.5 Virring Vandværks indvindingsopland vist med vandværksboringer.

Redegørelse for Solbjerg-Fillerup, Del 2

383

DGU nr.

Status
aktiv/sløjfet/pejle

Etableringsår

Filterinterval
m.u.t.

Lertykkelse
Meter
over
magasin

Meter
over
filtertop

Ydelse*

Sænkning*

(m3/t)

(m)

98.26

Sløjfet

1930

Ukendt

6

Ukendt

3,6

0

98.152

Sløjfet

1956

68-72

15

15

Ukendt

Ukendt

98.154

Sløjfet

1956

63-67

0

0

Ukendt

Ukendt

98.481

Sløjfet

1956

71-75

58

58

3,6

1

98.507

Aktiv

1967

90,5-94,5

22

22

11

2,9

98.499

Aktiv

1969

87-93

31

31

16,5

3,8

44

44

6,5

6,1

36,5

36,5

16,8

4

18,5

18,5

12

6,5

17,5

17,5

10

2,3

98.757

Aktiv

1976

98.924

Aktiv

1988

98.734
(Vitved
Aktiv
Bakker)
98.997
(Vitved
Aktiv
Bakker)
*Målt ved boringens etablering

1978
1993

86-90 og 9394
74,5-77,5 og
81-93
97,3-101,5
105-106
107,5-108,3
95-101 og
104-110

Figur 7.24.6 Boringer tilknyttet Virring Vandværk.
Der er over en lang årrække indberettet pejlinger for Virring Vandværk /41/. Der er dog længere perioder
uden pejledata, Figur 7.24.7. På figuren ses udvalgte pejletidsserier. Serierne ser ud til både at repræsentere
ro- og driftsvandspejl, men måske også fejlbehæftede pejlinger, da der ses store udsving.
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Figur 7.24.7 Tidsserie for grundvandsstand i boring DGU nr. 98.507, 98.924 og 98.734 /41/.

7.24.3

Geologi og indvindingsforhold

For at belyse geologien omkring Virring Vandværks kildeplads, er der udarbejdet et tværsnitsprofil gennem
kildepladsen og det foreliggende indvindingsopland. Tværsnitsprofilet er tegnet i Geoscene3D modellen, som
er opstillet i forbindelse med den hydrostratigrafiske model /22/. På Figur 7.24.8 og bilag 7.24 ses profilsnittet.
Virring Vandværk indvinder fra seks boringer fordelt på to kildepladser. Kildepladsen i Virring indvinder fra
fire boringer – henholdsvis DGU nr. 98.507, 98. 499, 98.757 og 98.924, der er filtersat i samme miocæne
kvartsandsmagasin 74,5 - 94,5 m u.t.
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Kildepladsen i Vitved bakker indvinder fra 2 boringer – henholdsvis DGU nr. 98.734 og 98. 997, der er filtersat i samme sandmagasin 95 - 110 m u.t.
Øverst i lagserien ses et lerdæklag med varierende tykkelse gennem profilets længderetning. Mod syd ses laget
med tykkelser omkring 10 til 20 m, mens det mod nord tynder ud og har tykkelser under 10 m. Enkelte steder
ses dæklaget helt at mangle. Under dæklaget følger en ca. 70 m tyk sanddomineret lagserie bestående øverst
af et ca. 20 m kvartsandlag efterfulgt af et ca. 50 m miocænt sandlag. Den sanddominerede lagserie er dog
visse steder heterogen indeholdende flere silt- og lerlag samt enkelte brunkulslag. Bunden af grundvandsinteressen ligger langs bunden af det miocæne sand omkring kote + 30 m.
Grundvandsmagasinet vurderes at have en varierende sårbarhed i indvindingsoplandets udbredelse, pga. den
vekslende tykkelse af lerdæklaget. Omkring boringerne er lerdæklaget over 15 m tykt og yder således god
beskyttelse mod forurening af nitrat og miljøfremmede stoffer her, mens det mod nord tynder ud og her yder
en lille beskyttelse. De vandkemiske data viser svagt reduceret vand, hvilket antyder en vis beskyttelse af
magasinet, se Figur 7.24.10. Denne beskyttelse kan skyldtes de silt- og lerlag, som ses i indvindingsmagasinet.

Figur 7.24.8 Geologisk profil gennem Virring Vandværks kildepladser. Brune og mørkeblå farver repræsenterer vandstandsende aflejringer, og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. Sorte
pile angiver den overordnede grundvandsstrømning

7.24.4

Vandkvalitet

Der er udtrukket kemiske data fra GEUS’s Jupiterdatabase i november 2012 /41/. Data er gennemgået og de
vigtigste resultater beskrevet. I Virring Vandværks seks aktive boringer er der foretaget boringskontroller og
pesticidanalyser. Bortset fra en enkelt analyse af fenoler i boring 98.997 er der ikke analyseret for andre miljøfremmede stoffer end pesticider, jf. Figur 7.24.9.
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DGU nr.

Boringskontrol

Pesticider

Øvrige miljøfremmede stoffer

98.507

5 (1990-2009)

3 (1995-2009)

-

98.499

5 (1990-2009)

4 (1997-2009)

-

98.757

4 (1990-2005)

2 (2000-2005)

-

98.924

5 (1990-2011)

3 (2002-2011)

-

6 (1987-2008)

3 (1995-2003)

-

5 (1994-2008)

2 (1998-2003)

1 (2001) fenoler

98.734
(Vitved
Bakker)
98.997
(Vitved
Bakker)

Figur 7.24.9 Tabellen viser antallet af analyser, der er udtaget for hver boring, jf. Jupiter /41/. Tidsperioden angivet i ().
Råvandsanalyserne for de aktive boringer er gennemgået og vandtyper og vandkvaliteten i boringer er vurderet. Resultaterne er listet i Figur 7.24.10 og er desuden vist på Figur 7.24.11.
Potentielle problemparametre
DGU nr.

Vandtype

Uorganiske parametre

Sporstoffer

Organiske
mikroforureninger

Andet

jern 0,85 mg/l (E)
i.p.
aggr. kuldioxid 11 mg/l (E)
jern 0,72 mg/l (E)
98.499
svagt reduceret
i.p.
aggr. kuldioxid 11 mg/l (E)
jern 1,2 mg/l (E)
98.757
Stærkt oxideret
aggr. kuldioxid 20 mg/l
i.p.
(E)
jern 0,73 mg/l (E)
98.924
svagt reduceret
i.p.
aggr. kuldioxid 14 mg/l (E)
98.734
jern 1,27 mg/l (E)
(Vitved
svagt reduceret
aggr. kuldioxid 22 mg/l
i.p.
Bakker)
(E)
98.997
jern 1,0 mg/l (V)
(Vitved
svagt reduceret
aggr. kuldioxid 20 mg/l
i.p.
Bakker)
(E)
S/F: Stigende/faldende tendens siden boringens etablering. V: varierende E: stabil (ingen tendens).
98.507

svagt reduceret

i.p.: ikke påvist, i.a. ikke analyseret, -: ingen bemærkninger

Figur 7.24.10 Vandtype og vandkvalitet i Virring Vandværks aktive boringer. Værdier i tabellen er seneste
analyse i boringen /41/.
Råvandsanalyserne viser, at Virring Vandværk indvinder svagt reduceret vand fra fem af de seks boringer, jf.
Figur 7.24.10, mens vandet fra boring 98.757 er tolket til stærkt oxideret. Der er i alle seks boringer fund af
jern over kvalitetskravet for drikkevand /f/, dog i koncentrationer der normalt reduceres uproblematisk ved
almindelig vandbehandling, hvilket også er tilfældet for Virring Vandværk. I alle seks boringer er indholdet af
aggressivt kuldioxid markant over kvalitetskravet for drikkevand /f/. Herudover bemærkes det, at sulfatindholdet i vandet fra boring 98.757, 98.924 og 98.997 er stigende, jf. Figur 7.24.11, hvilket indikerer, at boringerne indvinder gradvist yngre vand.
Der er ikke påvist organisk mikroforurening.
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Figur 7.24.11 Tolket profilsnit for Virring Vandværks kildeplads og oplandet hertil. De kemiske værdier er
seneste analyse i boringen. (S): Stigende nitrat eller sulfat.
Der er fortaget 5 udvidede kontroller af rentvandet i perioden 2009 – 2013 og 9 analyser for organisk mikroforurening (klorerede opløsningsmidler, aromatiske kulbrinter og pesticider) i perioden 2002 – 2012.
Rentvandskvaliteten er generelt god fra Virring Vandværk. Trods det høje indhold af aggressivt kuldioxid i
råvandet, ses ingen overskridelser af kvalitetskriteriet for aggressivt kuldioxid i rentvandet i de seneste 10 år
/41/.
Der blev i 2010 påvist en enkeltstående overskridelse af kvalitetskravet for coliforme bakterier.

7.24.5

Beregning og udpegning af indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 112.000 m3/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og et grundvandsdannende opland til Virring Vandværks boringer /12/. Indvindingsoplandet er den del
af grundvandsmagasinet indenfor hvilket der strømmer grundvand hen mod boringerne. Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinerne og videre hen til
boringerne.
Til bestemmelse af indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) er brugt grundvandsmodellen for Solbjerg-Fillerup /12/. Der er kørt 5 scenarier, som kan ses i Figur 7.24.12. Hovedformålet med
scenarie kørslerne er at belyse placeringen af oplandene samt variationerne i oplandene som funktion af eksterne påvirkninger eller ændringer.
Der er kørt et scenarie med den nuværende indvinding repræsenteret ved indvindingen fra 2011, dette er
Scenarie 1. Dertil er der kørt 2 scenarier med den aktuelle indvinding fra 2011, hvor der er ændret i nettonedbøren, for at belyse om der ses væsentlige ændringer i oplandene, når der ændres på nedbøren (Scenarie 4 og
Scenarie 5).
Der er også kørt et scenarie med den tilladte indvindingsmængde, Scenarie 2. Dette er gjort for at belyse det
areal, der rent administrativt skal udpeges. Dette giver også et indtryk af, hvor stor forskel der er på oplandets
størrelse mellem den aktuelle indvinding og den tilladte indvinding.
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Derudover, er der lavet en usikkerhedsanalyse, hvor et antal modelrealisationer er kørt med variationer i de
hydrauliske parametre. Dette, er gjort for at belyse oplandene som funktion af modelparametrene. Det kan for
eksempel være, hvilken betydning det har for oplandene, hvis magasinet er mere eller mindre ledende end det
er fundet i den kalibrerede model.
Resultaterne fra scenariekørslerne og usikkerhedsanalysen er anvendt til at optegne de endelige indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande, og de kan ses i Figur 7.24.14 – Figur 7.24.17.

Scenarie

Beskrivelse

1

Nuværende indvinding

2

Tilladelse

Indvindingsmængde
2011 indvinding
Tilladelse godkendt af kommuner

Partikelbanesimulering
Ja
Ja

3

Ingen grundvandsindvinding

Ingen indvinding

Nej

4

75 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

5

125 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

2011 indvinding

Ja

6.1-6.31

Usikkerhedsanalyse, model fra Sc. 1 benyttes

Figur 7.24.12 Oversigt over de scenarier der er kørt med grundvandsmodellen, Scenarie 3 er ikke anvendt
ved optegning af oplande.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for indvindingsoplandet (IO partikler) ses som punkttema, der viser
startplaceringen i magasinet af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie 2 er temaet tematiseret efter alder defineret som transporttid i magasinet, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge
sig fra startplaceringen til indvindingsboringen.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for grundvandsdannende oplande (GDO partikler) ses som punkttema,
der viser startplaceringen i modellag 1 (terræn) af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie
2 er temaet alderstematiseret, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge sig fra startplaceringen til
indvindingsboringen.
Resultaterne fra usikkerhedsanalysen ses som sandsynligheder på modelcelle niveau, og de beskriver sandsynligheden for, at en celle er en del af indvindingsoplandet eller det grundvansdannende opland.
Beregningerne, samt optegning af oplande følger overordnet retningslinjerne givet i Geovejledning 2 /i/. Mere
specifikke strategier til optegningen af oplandene er udarbejdet i samarbejde med NST Aalborg og Skanderborg, Odder og Aarhus Kommune, og de er som følger;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Der optegnes minimum 100 meter omkring indvindingsboringerne.
Indvindingsoplandet optegnes, så det sikres, at det grundvandsdannende opland er en delmængde af
indvindingsoplandet.
Der lægges vægt på, at de optegnede oplande dækker oplandene for både det aktuelle indvindingsscenarium (Scenarie 1) og oplandene til tilladelsesscenariet (Scenarie 2).
Hvor der er en veldefineret alderszonering i partikeldata, optegnes der kun indvindingsopland/grundvandsdannende opland for områder hvor alderen er under 200-300 år.
Det sikres, at indvindingsboringerne inkluderes i det grundvandsdannende opland, hvor det er relevant.
Ved optegning af indvindingsoplande lægges der vægt på at optegne sikre oplande med lav alder,
under 200 år.

På Virring Vandværk amba indvindes der fra Kvartssand (Kvartssand 1) /22/. Figur 7.24.13 viser boringer,
der er anvendt i beregningen, samt den aktuelle indvinding og tilladelsen anvendt i scenarie beregningerne.
Der er reelt to kildepladser tilknyttet vandværket; Gl. Virring-Vitved Mark Vandværk og Virring Vandværk.
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Fordelingen af indvindingen på boringsniveau er baseret på information fra Skanderborg Kommune og beskrevet Figur 7.24.13.
Anlægs
ID
80212

Anlæg

Kommune

Virring
Vandværk
amba

Skanderborg

DGU.nr.
98. 499

98. 507

98. 997

98. 757*gl

Tilladelse
(m3/år)

Indv.
2011
(m3/år)

112.000

90.528

98. 734
98. 924*gl

er Gl. Virring-Vitved Mark Vandværk. Indvinding specificeret på boringsniveau 2000-2008, ca. 90 % til
Virring Vandværk og 10 % til Gl. Virring-Vitved Mark VV. Ligelig fordeling 2009-2011.
*gl

Sce 1 Aktuel indvinding 2011 (ligeligt).
Sce 2 Tilladelsen fordeles med 90 % til Virring VV og 10 % til Gl. Virring-Vitved Mark VV.
Figur 7.24.13 Aktive boringer tilknyttet vandværket samt, middelindvindingen for perioden 2000-2011 og
tilladelsesmængden.
I Figur 7.24.14 – Figur 7.24.17 ses resultaterne af scenarie kørslerne for Virring Vandværk samt den resulterende optegning af indvindingsoplandet (pink) samt grundvandsdannende opland (lilla) som for Virring
Vandværk er identiske. I de følgende afsnit gives en kort beskrivelse af scenarie resultaterne og baggrunden
for den resulterende udpegning.
Figur 7.24.14 viser startplaceringen af partiklerne i magasinet for Scenarie 1, 4 og 5, og sandsynlighederne for
indvindingsoplandet for Scenarie 1. Det ses, at partiklerne ligger koncentreret primært i området mellem de
to kildepladser, og der er derfor kun optegnet et indvindingsopland. Der er et stort sammenhængende område
med høje sandsynligheder (> 80 %), mellem kildepladserne samt omkring boringerne, som stemmer godt
overens med partiklerne. Indvindingsoplandet er optegnet, så partiklerne samt de høje sandsynligheder er
inkluderet i oplandet.
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Figur 7.24.14 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser start placering af partikler fra
indvindingsmagasinet fra Scenarie 1, 4 og 5.
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I Figur 7.24.15 ses startplaceringen af partiklerne til indvindingsoplandet for Scenarie 2, og partiklerne er
tematiseret efter partiklernes transporttid fra startpunkt, til de bliver fanget ved indvindingsboringerne. Af
aldersfordelingen ses det, at størstedelen af vandet i magasinet opholder sig i magasinet i mindre end 100 år.

Figur 7.24.15 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Cirkler
viser partiklernes startplacering fra Scenarie 2. Farven på cirklen viser partiklernes alder i magasinet.
Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1.
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I Figur 7.24.16 ses partikelstartpunkterne til grundvandsdannende oplande beregnet i Scenarie 1, 4 og 5, hvor
partikler er placeret i modellag 1. Både ud fra partikler og sandsynligheder ses det, at der sker grundvandsdannelse i hele indvindingsoplandet. Derfor er det grundvandsdannende opland optegnet, så det er lig med
indvindingsoplandet.

Figur 7.24.16 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 til beskrivelse af GDO i Scenarie 1, 4 og 5.
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Figur 7.24.17 viser startplaceringen af partikler til det grundvandsdannende opland fra Scenarie 2, tematiseret
efter partiklens transporttid i magasinet. Desuden er vist partikelbaner fra Scenarie 2. Aldersfordelingen af
partiklerne indikerer, at vandet, der indvindes ved Virring Vandværk, generelt er mere end 100-200 år gammelt.

Figur 7.24.17 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 for Scenarie 2, tematiseret efter partiklernes transporttid i magasinet. Grå streger viser
partikelbaner for Scenarie 2.
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7.24.6

Sårbarhedsudpegning

Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der lavet
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat /40/. Ud fra sårbarhedszoneringen er der i områder
med grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) således, at der udpeges nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at
have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. Sårbarhedszoneringen er vist på Figur 7.24.18 sammen med
nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og Indsatsområder (IO).
Indvindingsoplandet er udpeget med lille sårbarhed lige omkring kildepladsen. Resten af oplandet er udpeget
med nogen og stor sårbarhed, samt NFI og IO, Figur 7.24.18. For en nærmere beskrivelse af de geologiske,
hydrologiske og kemiske betragtninger omkring sårbarheden henvises til de ovenstående afsnit.

Figur 7.24.18 Sårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder ved Virring Vandværk.
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7.24.7

Arealanvendelse og punktkilder

Virring kildeplads og selve vandværksbygningen ligger på samme grund. Kildepladsen i Vitved Bakker ligger
ca. 1,3 km nordvest for kildepladsen i Virring. Begge kildepladser er indhegnede og tilsåede med græs. Kildepladsen i Virring ligger umiddelbart vest for Virring. Mod øst er der parcelhuse og mod nord, vest og syd er
der dyrkede marker. Kildepladsen i Vitved Bakker grænser mod nord op til en landbrugsejendom. Mod vest,
syd og øst er der dyrkede marker.
Indvindingsoplandet til Virring Vandværk strækker sig ud under dyrkede marker, Figur 7.24.19. Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning varierer mellem <25 mg/l og 75 mg/l /36/.

Figur 7.24.19 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok niveau /36/.
Pr. juli 2013 findes der indenfor indvindingsoplandet til Virring Vandværk et antal potentielt forurenede (V1)
og forurenede (V2) ejendomme /35/. Disse er vist på Figur 7.24.19 og oplistet i Figur 7.24.20. Kortlægningen
af ejendomme i henhold til Jordforureningsloven er endnu ikke afsluttet, og der kan derfor blive kortlagt
yderligere lokaliteter indenfor Virring Vandværks indvindingsopland.
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Kortlægningsnr

Kortlægningsniveau

Navn

Trussel (stoffer)

Jord/Poreluft

Grundvand

745-00088

V1

Autoværksted

Olieprodukter,
metaller, tjærestoffer

x

x

745-00180

V1

Garageanlæg

Olieprodukter

x

x

745-00006

V2

Losseplads/fyldplads/
opfyldningsplads

Olieprodukter

x

x

745-00306

V2

Losseplads/fyldplads/
opfyldningsplads

Olieprodukter,
metaller, phenoler

x

x

Figur 7.24.20 Trusler i form af V1- og V2- kortlagte grunde i nærheden af vandværket /34/, /35/.

7.24.8

Fremtidsplaner

Virring Vandværk forventer en stigning i antallet af tilslutninger i de kommende år. Vandværkets materiel
bliver løbende renoveret, så vandværket føler sig godt rustet til at forsyne de nye forbrugere og forventer ikke
kapacitetsproblemer. Der installeres i øjeblikket en mere automatiseret styring på vandværket.
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7.25

Vitved Vandværk

Vitved Vandværk er beliggende i Skanderborg Kommune i selve Vitved By. Vandværkets formand er interviewet telefonisk den 9. august 2013.
Vandværket i Vitved blev etableret i midten af 1930’erne og har siden da ligget på samme grund i Vitved.
Vitved Vandværk har ikke etableret en nødforbindelse til andre vandværker, og der er ikke planlagt forbindelse til andre vandværker. Vandværket forsyner ca. 70 forbrugere, og antallet af tilsluttede forbrugere er stabilt.
Vandværket er et privat fælles vandværk.
Vandværkets ældste indvindingsboring (DGU nr. 98.510) og selve vandværksbygningen ligger nær hinanden i
Vitved By. Den nyeste indvindingsboring er placeret i forbindelse med et lille skovstykke og dyrkede marker
syd for Vitved. Boring DGU nr. 98.510 er afsluttet med en tørbrønd af betonringe. Boringsafslutningerne er
tørbrønde af betonringe, som altid står tørre. Placeringen af vandværket og boringer ses af Figur 7.25.1.

Figur 7.25.1 Boringernes placering ved Vitved Vandværk. Vandværksboringer er placeret på baggrund af
koordinater i Jupiter/41/.
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7.25.1

Indvinding

Vitved Vandværks seneste indvindingstilladelse var på 37.000 m3/år, se Figur 7.25.2. Tilladelsen blev udstedt
d. 18. august 1977 og er gældende til ét år efter vandhandleplanernes vedtagelse.

m3/år
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000

1981
1983
1986
1987
1988
1989
1990
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

0

Indvinding

Tilladelse

Figur 7.25.2 Tilladt indvindingsmængde og aktuel indvinding på Vitved Vandværk /41/. Graferne viser den
periode, hvor der er indvindingsdata fra.

År
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2000
2001
2002

Indvindingsmængde (m3)
60.000
58.300
34.489
29.784
27.813
28.673
31.948
28.237
27.053
27.340

År
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Indvindingsmængde (m3)
28.108
28.013
28.841
29.430
27.637
27.550
25.807
23.482
22.907
21.598

Figur 7.25.3 Indvindingsmængder for Vitved Vandværk /41/.
Indvindingen kulminerede i 1992 med 60.000 m³/år. Denne værdi er ikke vist i Figur 7.25.3. I første halvdel
af 1990’erne blev der monteret private vandmålere samt indført afledningsafgift, hvorefter der skete en væsentlig reduktion af vandforbruget. Vandforbruget har i de seneste år været gradvist faldende, og det forventes at falde yderligere i de kommende år. Ca. halvdelen af den indvundne vandmængde udpumpes til ét landbrug med kreaturer.
I vandforsyningsplanen er vandværkets evne-faktor udregnet som værende lavere end ønsket, og det anbefales, at vandværket iværksætter tiltag, der sikrer at forsyningen kan følge med det forventede fremtidige vand-
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behov /o/. Vandværket har dog aldrig oplevet problemer med vandmangel og har ikke planer om tiltag, der
kan øge kapaciteten.
Vandbehandlingen på Vitved Vandværk blev i 2012 ændret fra et åbent sandfilter til to lukkede trykfiltre (forog efterfilter) med en filterkapacitet på ca. 7 m3/t. De lukkede trykfiltre synes at have afhjulpet vandværkets
tidligere problemer med mangan. Skyllevandet fra filteret ledes direkte i kloakken.
Vitved Vandværk anvender dykpumper fra Grundfos (type SP10). De har en kapacitet på hver 12 m3 i timen,
hvilket ikke udnyttes fuldt. Efter installation af trykfiltrene har det været nødvendigt at drosle pumperne
yderligere (specielt i boring DGU nr. 98.627). Oppumpningen styres af niveauet i vandværkets rentvandsbeholder, og der pumpes således ikke kontinuerligt. Der kan ikke påvises sænkning i boringerne ved almindelig
drift.

7.25.2

Vitved Vandværks boringer

Vandværket råder over 2 aktive indvindingsboringer og har derudover 2 sløjfede boringer, se Figur 7.25.5. De
nuværende indvindingsboringer er etableret i 1962 og 1974. Der indvindes ligeligt fra de to boringer.

Figur 7.25.4 Vitved Vandværks indvindingsopland vist med vandværksboringer.
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DGU nr.

Status
aktiv/sløjfet/pejle

Etableringsår

Filterinterval
m.u.t.

Lertykkelse
Meter
over
magasin

Meter
over
filtertop

Ydelse*

Sænkning*

(m3/t)

(m)

98.16

Sløjfet

1928

Ukendt

Ukendt

Ukendt

Ukendt

Ukendt

98.160

Sløjfet

1966

Ukendt

Ukendt

Ukendt

Ukendt

Ukendt

98.510

Aktiv

1962

51-54

16,5

16,5

8,5

2,5

98.6274

Aktiv

1974

60-66

28

28

9,6

1,6

*Målt ved boringens etablering

Figur 7.25.5 Boringer tilknyttet Vitved Vandværk.
Der er indberettet spredte pejlinger fra Vitved Vandværk /41/. Variationer i grundvandsstanden ses af tidsserierne i Figur 7.25.6. Tidsserierne repræsenterer sandsynligvis både ro- og driftsvandstand. På grund af de
store udsving er data svære at tolke.

4

Boring 98.627 havde tidligere DGU-nr. 98.670.
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Figur 7.25.6 Tidsserie for grundvandsstand i boring DGU nr. 98.510 og 98.627 /41/.

7.25.3

Geologi og indvindingsforhold

For at belyse geologien omkring Vitved Vandværks kildeplads, er der udarbejdet et tværsnitsprofil gennem
kildepladsen og det foreliggende indvindingsopland. Tværsnitsprofilet er tegnet i Geoscene3D modellen, som
er opstillet i forbindelse med den hydrostratigrafiske model /22/. På Figur 7.25.7 og bilag 7.25 ses profilsnittet.
Vitved Vandværk indvinder fra to boringer - henholdsvis DGU nr. 98.510 og 98.627 der er filtersat i samme
sandmagasin 51 - 66 m u.t. Øverst i lagserien ligger mod nordøst et ca. 10 til 15 m tykt morænelerslag, mens
der mod sydvest ses en vekslen mellem lerede og sandede aflejringer, se Figur 7.25.7. De lerede aflejringer i
sydvest er mellem 5 til 10 m tykt. Herunder ses et sammenhængende kvartært sandlag som ligger i direkte
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hydraulisk kontakt til det underliggende miocæne sandmagasin. Den samlede sandtykkelse er over 90 m mod
sydvest og ca. 60 m i nordøst. I den miocæne del af sandlaget ses flere større glimmerlerslag, der lokalt kan
blive op til 20 m tykt. Den horisontale udbredelse af glimmerlerslagene kan ikke fastlægges med sikkerhed.
Bunden af grundvandsinterssen følger bunden af det miocæne sand og ligger omkring kote + 20 m.
Grundvandsmagasinet vurderes at være sårbart, pga. manglende lerdæklags tykkelse. De vandkemiske data
viser svagt reducerede forhold, hvilket kan antyde en hvis beskyttelse af magasinet, muligvis fra de miocæne
glimmerlerslag, se Figur 7.25.8.

Figur 7.25.7 Geologisk profil gennem Vitved Vandværks kildeplads. Brune og mørkeblå farver repræsenterer vandstandsende aflejringer, og røde samt lyseblå farver repræsenterer vandførende aflejringer. Sorte
pile angiver den overordnede grundvandsstrømning.

7.25.4

Vandkvalitet

I Vitved Vandværks aktive boringer DGU nr. 98.510 og 98.627 er der foretaget hhv. 5 og 6 boringskontroller i
perioden 1974 til 2012 og 4 pesticidanalyser i perioden 1997 til 2012 i hver boring, jf. Jupiter. Råvandsanalyserne for de aktive boringer er gennemgået, og vandtyper og vandkvaliteten i boringerne er vurderet. Resultaterne er listet i Figur 7.25.8, og de er desuden vist på Figur 7.25.9.
Potentielle problemparametre
DGU nr.

98.510

98.627

Vandtype

svagt reduceret

svagt reduceret

Uorganiske parametre
jern 1,5 mg/l (E)
mangan 0,073 mg/l (E)
aggr. kuldioxid 4 mg/l (E)
jern 1,6 mg/l (E)
mangan 0,13 mg/l (E)
ammonium 0,11 mg/l (E)
sulfat 62 (S)

Sporstoffer

Organiske
mikroforureninger

-

i.p.

-

i.p.

Andet

S/F: Stigende/faldende tendens siden boringens etablering. V: varierende E: stabil (ingen tendens).
i.p.: ikke påvist, i.a. ikke analyseret, -: ingen bemærkninger

Figur 7.25.8 Vandtype og vandkvalitet i Vitved Vandværks aktive boringer. Værdier i tabellen er seneste
analyse i boringen /41/.
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Råvandsanalyserne viser, at Vitved Vandværk indvinder svagt reduceret vand fra begge boringer, jf. Figur
7.25.8. Der er i begge boringer fund af jern, mangan og ammonium over kvalitetskravet for drikkevand, dog i
koncentrationer der normalt reduceres uproblematisk ved almindelig vandbehandling, hvilket også er tilfældet for Vitved Vandværk. Desuden bemærkes, at indholdet af sulfat i råvandet er stigende i begge boringer,
hvilket indikerer, at boringerne indvinder gradvist yngre vand.
Der er ikke påvist organisk mikroforurening i råvandet fra de to aktive boringer.

Figur 7.25.9 Tolket profilsnit for Vitved Vandværks kildeplads og oplandet hertil. De kemiske værdier er
seneste analyse i boringen. (S): Stigende nitrat eller sulfat.
Der er fortaget 10 udvidede kontroller af rentvandet i perioden 2002 – 2013, 6 pesticidanalyser i perioden
2002 – 2013, samt 5 analyser af klorerede opløsningsmidler og aromatiske kulbrinter i perioden 2002 - 2013.
Rentvandskvaliteten er generelt god fra Vitved Vandværk. Der har tidligere været enkelte, mindre overskridelser af kvalitetskriteriet for aggressiv kuldioxid, mangan og jern. Herudover er der ved den seneste analyse
påvist nitrit (0,012 mg/l) over kvalitetskriteriet (0,01 mg/l).
Tidligere har der været gentagende overskridelser af kvalitetskravet for coliforme bakterier, senest i 2007,
samt en enkelt overskridelse af kvalitetskravet for kimtal i 2012.

7.25.5

Beregning og udpegning af indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 37.000 m3/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og et grundvandsdannende opland til Vitved Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er den del af
grundvandsmagasinet indenfor hvilket der strømmer grundvand hen mod boringerne. Det grundvandsdannende opland er det område, hvor der strømmer vand ned i grundvandsmagasinerne og videre hen til boringerne.
Til bestemmelse af indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende oplande (GDO) er brugt grundvandsmodellen for Solbjerg-Fillerup /12/. Der er kørt 5 scenarier, som kan ses i Figur 7.25.10. Hovedformålet med
scenarie kørslerne er at belyse placeringen af oplandene samt variationerne i oplandene som funktion af eksterne påvirkninger eller ændringer.
Der er kørt et scenarie med den nuværende indvinding repræsenteret ved indvindingen fra 2011, dette er
Scenarie 1. Dertil er der kørt 2 scenarier med den aktuelle indvinding fra 2011, hvor der er ændret i nettoned-
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børen, for at belyse om der ses væsentlige ændringer i oplandene, når der ændres på nedbøren (Scenarie 4 og
Scenarie 5).
Der er også kørt et scenarie med den tilladte indvindingsmængde, Scenarie 2. Dette er gjort for at belyse det
areal, der rent administrativt skal udpeges. Dette giver også et indtryk af, hvor stor forskel der er på oplandets
størrelse mellem den aktuelle indvinding og den tilladte indvinding.
Derudover, er der lavet en usikkerhedsanalyse, hvor et antal modelrealisationer er kørt med variationer i de
hydrauliske parametre. Dette, er gjort for at belyse oplandene som funktion af modelparametrene. Det kan for
eksempel være, hvilken betydning det har for oplandene, hvis magasinet er mere eller mindre ledende end det
er fundet i den kalibrerede model.
Resultaterne fra scenariekørslerne og usikkerhedsanalysen er anvendt til at optegne de endelige indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande, og de kan ses i Figur 7.25.12 – Figur 7.25.15.
Partikel-

Scenarie

Beskrivelse

Indvindingsmængde

1

Nuværende indvinding

2011 indvinding

2

Tilladelse

3

Ingen grundvandsindvinding

Ingen indvinding

Nej

4

75 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

5

125 % nettonedbør

2011 indvinding

Ja

2011 indvinding

Ja

6.1-6.31

Usikkerhedsanalyse, model fra Sc. 1 benyttes

Tilladelse godkendt af kommuner

banesimulering
Ja
Ja

Figur 7.25.10 Oversigt over de scenarier der er kørt med grundvandsmodellen, Scenarie 3 er ikke anvendt
ved optegning af oplande.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for indvindingsoplandet (IO partikler) ses som punkttema, der viser
startplaceringen i magasinet af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie 2 er temaet tematiseret efter alder defineret som transporttid i magasinet, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge
sig fra startplaceringen til indvindingsboringen.
Resultaterne fra Scenarie 1, 2, 4 og 5 for grundvandsdannende oplande (GDO partikler) ses som punkttema,
der viser startplaceringen i modellag 1 (terræn) af de partikler, som når indvindingsboringerne. For Scenarie
2 er temaet alderstematiseret, så det kan ses, hvor lang tid vandet er om at bevæge sig fra startplaceringen til
indvindingsboringen.
Resultaterne fra usikkerhedsanalysen ses som sandsynligheder på modelcelle niveau, og de beskriver sandsynligheden for, at en celle er en del af indvindingsoplandet eller det grundvansdannende opland.
Beregningerne, samt optegning af oplande følger overordnet retningslinjerne givet i Geovejledning 2 /i/. Mere
specifikke strategier til optegningen af oplandene er udarbejdet i samarbejde med NST Aalborg og Skanderborg, Odder og Aarhus Kommune, og de er som følger;
1.
2.
3.
4.

Der optegnes minimum 100 meter omkring indvindingsboringerne.
Indvindingsoplandet optegnes, så det sikres, at det grundvandsdannende opland er en delmængde af
indvindingsoplandet.
Der lægges vægt på, at de optegnede oplande dækker oplandene for både det aktuelle indvindingsscenarium (Scenarie 1) og oplandene til tilladelsesscenariet (Scenarie 2).
Hvor der er en veldefineret alderszonering i partikeldata, optegnes der kun indvindingsopland/grundvandsdannende opland for områder hvor alderen er under 200-300 år.
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5.

Det sikres, at indvindingsboringerne inkluderes i det grundvandsdannende opland, hvor det er relevant.
Ved optegning af indvindingsoplande lægges der vægt på at optegne sikre oplande med lav alder,
under 200 år.

6.

På Vitved Vandværk indvindes der fra Kvartssand (Kvartssand 1) /22/. Figur 7.25.11 viser boringer, der er
anvendt i beregningen, samt den aktuelle indvinding og tilladelsen anvendt i scenarie beregningerne. Indvindingsmængden er ligeligt fordelt på boringerne.
Anlægs
ID

Anlæg

Kommune

80214

Vitved
Vandværk

Skanderborg

DGU.nr.
98. 510

98. 627

Tilladelse
(m3/år)

Indv. 2011
(m3/år)

37.000

22.907

Figur 7.25.11 Aktive boringer tilknyttet vandværket samt, middelindvindingen for perioden 2000-2011 og
tilladelsesmængden.
I Figur 7.25.12 – Figur 7.25.15 ses resultaterne af scenarie kørslerne for Vitved Vandværk samt den resulterende optegning af indvindingsoplandet (pink) samt grundvandsdannende opland (lilla) som for Vitved
Vandværk er identiske. I de følgende afsnit gives en kort beskrivelse af scenarie resultaterne og baggrunden
for den resulterende udpegning.
Figur 7.25.12 viser startplaceringen af partiklerne i magasinet for Scenarie 1, 4 og 5, og sandsynlighederne for
indvindingsoplandet for Scenarie 1. Det ses, at partiklerne ligger koncentreret i en fane mod sydvest fra begge
boringer. Det er et pænt sammenhængende område med høje sandsynligheder (> 80 %), som stemmer godt
overens med partiklerne. Indvindingsoplandet er optegnet, så partiklerne samt de høje sandsynligheder er
inkluderet i oplandet.
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Figur 7.25.12 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser start placering af partikler fra
indvindingsmagasinet fra Scenarie 1, 4 og 5.
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I Figur 7.25.13 ses startplaceringen af partiklerne til indvindingsoplandet for Scenarie 2, og partiklerne er
tematiseret efter partiklernes transporttid fra startpunkt, til de bliver fanget ved indvindingsboringerne. Af
aldersfordelingen ses det, at størstedelen af vandet i magasinet opholder sig i magasinet i mindre end 100 år.

Figur 7.25.13 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner). Cirkler
viser partiklernes startplacering fra Scenarie 2. Farven på cirklen viser partiklernes alder i magasinet.
Farvede firkanter viser usikkerheden på IO beregnet for Scenarie 1.
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I Figur 7.25.14 ses at partiklerne ligger nord for området med høje sandsynligheder, hvilket indikerer, at beliggenheden af det yderste grundvandsdannende opland er mere usikkert end det boringsnære grundvandsdannende opland. En væsentlig del af grundvandsdannelsen til vandværket forventes dog at foregå i dette
generelle område, hvilket er baggrunden for udpegningen.

Figur 7.25.14 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 til beskrivelse af GDO i Scenarie 1, 4 og 5.
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Figur 7.25.15 viser startplaceringen af partikler til det grundvandsdannende opland fra Scenarie 2, tematiseret
efter partiklens transporttid i magasinet. Desuden er vist partikelbaner fra Scenarie 2. Aldersfordelingen af
partiklerne indikerer, at vandet, der indvindes ved Vitved Vandværk, generelt er mere end 100-200 år gammelt.

Figur 7.25.15 Optegnet indvindingsopland (IO) og grundvandsdannende opland (GDO) (polygoner).
Farvede firkanter viser usikkerheden på GDO beregnet for Scenarie 1. Cirkler viser startplacering af partikler i modellag 1 for Scenarie 2, tematiseret efter partiklernes transporttid i magasinet. Grå streger viser
partikelbaner for Scenarie 2.
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7.25.6

Sårbarhedsudpegning

Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der lavet
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat /40/. Ud fra sårbarhedszoneringen er der i områder
med grundvandsdannelse (nedadrettet gradient) foretaget en udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) således, at der udpeges nitratfølsomme indvindingsområder over magasiner, der er kortlagt til at
have stor eller nogen sårbarhed over for nitrat. Sårbarhedszoneringen er vist på Figur 7.25.16 sammen med
nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og Indsatsområder (IO).
Indvindingsoplandet til Vitved Vandværk er udpeget med stor og nogen sårbarhed, samt NFI og IO, Figur
7.25.16. Baggrunden for udpegningen er primært lerdæklagstykkelsen og det stigende sulfatindhold. For en
nærmere beskrivelse af de geologiske, hydrologiske og kemiske betragtninger omkring sårbarheden henvises
til de ovenstående afsnit.

Figur 7.25.16 Sårbarhedszonering og nitratfølsomme indvindingsområder ved Vitved Vandværk.
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7.25.7

Arealanvendelse og punktkilder

Vitved Vandværks ældste indvindingsboring (DGU nr. 98.510) og selve vandværksbygningen ligger nær hinanden i Vitved By. Den nyeste indvindingsboring er placeret i forbindelse med et lille skovstykke og dyrkede
marker syd for Vitved.
Indvindingsoplandet til Vitved Vandværk strækker sig ud under dyrkede marker, Figur 7.25.17. Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning varierer mellem <25 mg/l og 75 mg/l /36/.

Figur 7.25.17 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra rodzonen for 2007-2010 vist på markblok niveau /36/.
Der findes ingen potentielt forurenede (V1) eller forurenede (V2) ejendomme indenfor indvindingsoplandet
til Vitved Vandværk /34/, /35/.

7.25.8

Fremtidsplaner

Vitved Vandværk har et stabilt antal forbrugere og forventer i det kommende år et faldende forbrug. Vandværket udfører løbende vedligehold og har netop installeret nye trykfiltre. Næste renoveringsopgave omfatter
kontrol og evt. udskiftning af stigrør og dykpumper i boringerne. Der er ikke planer om udvidelse af anlægget
med henblik på at øge vandværkets kapacitet.
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Simuleret trykniveau (specific SAND2)
Simuleret trykniveau (specific KS1)

++"$%#) ++"$%#&

1@> ; $

0

1@> ; %
++",%*

++"+%(

++"(#)

Indvinding boring
Grundvanndsspejl (JUPITER)
Filter

Kort

++"+%(

.>@9=87@ ?F ?@> ;7B
/@C=6D5=6A65==7=67 >?;5=6

++"%$,

-6<9=9AB@5B9DB 9=6D9=69=8A>?;5=6

Tegning:
Dato:
18.12.2013 WMS

Kontrol: Godkendt:
TRA
BDL

Sag: 1259607

Delaftale 28 - Solbjerg-Fillerup

2:5;5 3<4
#

Version: 1

$###

Gl. Hørning Kildepladsprofil

Bilag 7.13b

-6<9=9AB@5B9DB 9=6D9=69=8A>?;5=6

/@C=6D5=6A65==7=67 >?;5=6

$##

Modelområde

+#

Kortudsnit

)#

Signaturforklaring

’#

Profil
Lerede aflejringer

%#

Sandede aflejringer

#
! %#

Tertiært sand

! ’#

Tertiært ler
Tertiært fedt ler

#

&##

)##

,##

$%##

27AB

$(##

$+##
3<4

%$##

%’##

%*##

&###

&&##
EAB

Overordnet grundvandsstrømning
Simuleret trykniveau
Indvinding boring

0

Grundvandsspejl (JUPITER)
Filter

Kort

,+"%,%

.>@9=87@ ?F ?@> ;7B
/@C=6D5=6A65==7=67 >?;5=6

,+"+’)
,+"(##

-6<9=9AB@5B9DB 9=6D9=69=8A>?;5=6

,+")’#

Tegning:
Dato:
23.09.2013 WMS

Kontrol: Godkendt:
TRA
BDL

Sag: 1259607

1:5;5 3<4
#

’##

Version: 1

Delaftale 28 - Solbjerg-Fillerup
+##

Gramværket Kildepladsprofil

Bilag 7.14

1@> ; $

*(
(#

Modelområde

%(

Kortudsnit

Signaturforklaring

#

Profil

! %(

Lerede aflejringer

! (#

Sandede aflejringer

! *(

Tertiært ler

! $##

Tertiært fedt ler

#

%##

’##

2E6

)##

+##

$###
3<4

$%##

$’##

$)##

$+##

%###

%%##

%’##

%)##

%+##
0>@6

Overordnet grundvandsstrømning
Simuleret trykniveau
Indvinding boring

0

Grundvandsspejl (JUPITER)
Filter

Kort

++"$,*
,+"’()

.>@9=87@ ?F ?@> ;7B

,+"’#$

/@C=6D5=6A65==7=67 >?;5=6

,+"))

-6<9=9AB@5B9DB 9=6D9=69=8A>?;5=6

Tegning:
Dato:
27.09.2013 WMS

1@> ; %

Sag: 1259607

2:5;5 3<4
&##

Version: 1

Delaftale 28 - Solbjerg-Fillerup

1@> ; $

#

Kontrol: Godkendt:
TRA
BDL

)##

Hørning Stationsby Kildepladsprofil

Bilag 7.15a

-6<9=9AB@5B9DB 9=6D9=69=8A>?;5=6

1@> ; %

/@C=6D5=6A65==7=67 >?;5=6
*(
(#

Modelområde

%(

Kortudsnit

#

Signaturforklaring

! %(

Profil

! (#

Lerede aflejringer

! *(

Sandede aflejringer

! $##

Tertiært ler

! $%(

Tertiært fedt ler

#
2E6D7AB

%##

’##

)##

+##

$###
3<4

$%##

$’##

$)##

$+##

%###
0>@6GAB

Overordnet grundvandsstrømning
Simuleret trykniveau
Indvinding boring

0

Grundvandsspejl (JUPITER)
Filter

Kort
.>@9=87@ ?F ?@> ;7B
/@C=6D5=6A65==7=67 >?;5=6
,+"$&&%

-6<9=9AB@5B9DB 9=6D9=69=8A>?;5=6

,+"$$%+
,+"$&&’

Tegning:
Dato:
27.09.2013 WMS

1@> ; %

Sag: 1259607

1@> ; $

&##

Version: 1

Delaftale 28 - Solbjerg-Fillerup

2:5;5 3<4
#

Kontrol: Godkendt:
TRA
BDL

)##

Hørning Stationsby Kildepladsprofil

Bilag 7.15b

-5;8<8@A?4A8CA 8<5C8<58<7@=>:4<5

/?B<5C4<5@54<<6<56 =>:4<5

$##

Modelområde

+#

Kortudsnit

)#

Signaturforklaring

’#

Profil
Lerede aflejringer

%#

Sandede aflejringer

#
! %#

Tertiært sand

! ’#

Tertiært ler
Tertiært fedt ler

#
1D5

&##

)##

,##

$%##

$(##

$+##
2;3

%$##

%’##

%*##

&###

&&##

&)##
0=?5

Overordnet grundvandsstrømning
Simuleret trykniveau

0

Indvinding boring
Grundvandsspejl (JUPITER)

,,"(#+

,,",$
,,"&’*

Filter

Kort
.=?8<76? >E >?= :6A
/?B<5C4<5@54<<6<56 =>:4<5
-5;8<8@A?4A8CA 8<5C8<58<7@=>:4<5

Tegning:
Dato:
23.09.2013 WMS

Kontrol: Godkendt:
TRA
BDL

Sag: 1259607

Version: 1

Delaftale 28 - Solbjerg-Fillerup
194:4 2;3
#

(##

$###

Løjenkær Kildepladsprofil

Bilag 7.16

-5;8<8@A?4A8CA 8<5C8<58<7@=>:4<5

/?B<5C4<5@54<<6<56 =>:4<5

/?B<5C4<5@54<<6<56 =>:4<5

$##

Modelområde

+#

Kortudsnit

)#

Signaturforklaring

’#

Profil
Lerede aflejringer

%#

Sandede aflejringer

#
! %#

Tertiært sand

! ’#

Tertiært ler
Tertiært fedt ler

#
1D5

’##

+##

$%##

$)##

%###

%’##
2;3

%+##

&%##

++"($+

&)##

’###

’’##
0=?5

Overordnet grundvandsstrømning
Simuleret trykniveau

++"$$++

0

Indvinding boring
Grundvandsspejl (JUPITER)

++"$%$’

Filter

Kort
.=?8<76? >E >?= :6A

++")&

/?B<5C4<5@54<<6<56 =>:4<5
-5;8<8@A?4A8CA 8<5C8<58<7@=>:4<5

++"$((,

Tegning:
Dato:
23.09.2013 WMS

,+"*(+

,+"$%$%

Kontrol: Godkendt:
TRA
BDL

Sag: 1259607

,+"’,&

Version: 1

Delaftale 28 - Solbjerg-Fillerup
194:4 2;3
#

*##

Mesing By Kildepladsprofil

Bilag 7.17

-7=:>:BCA6C:EC :>7E:>7:>9B?@<6>7

1A? < $

/AD>7E6>7B76>>8>78 ?@<6>7
$##
+#

Modelområde

)#

Kortudsnit

’#

Signaturforklaring

%#

Profil
Lerede aflejringer

#
! %#

Sandede aflejringer

! ’#

Tertiært sand

! )#

Tertiært ler
Tertiært fedt ler

#
38BC

(##

$###

$(##

%###

%(##

&###

&(##
4=5

’###

’(##

(###

((##

)###

)(##
FBC

Overordnet grundvandsstrømning
Simuleret trykniveau
Indvinding boring

1A? < $

0

1A? < %

Grundvandsspejl (JUPITER)
Filter

Kort
.?A:>98A @G @A? <8C
/AD>7E6>7B76>>8>78 ?@<6>7
-7=:>:BCA6C:EC :>7E:>7:>9B?@<6>7
,,"+#&
,+"%#*

,+"+#’
,,"&*$
,,"’*’

1A? < $

,+",$,

$###

,+"$$$+
,,"’)*

2;6<6 4=5
#

,,")%*

%###

Tegning:
Dato:
25.09.2013 WMS

Kontrol: Godkendt:
TRA
BDL

Sag: 1259607

Version: 1

Delaftale 28 - Solbjerg-Fillerup
Odder Kildepladsprofil

Bilag 7.18a

-6<9=9AB@5B9DB 9=6D9=69=8A>?;5=6

1@> ; %

/@C=6D5=6A65==7=67 >?;5=6

$##

Modelområde

+#

Kortudsnit

)#

Signaturforklaring

’#

Profil
Lerede aflejringer

%#

Sandede aflejringer

#
! %#

Tertiært sand

! ’#

Tertiært ler
Tertiært fedt ler

0>@6 #

&##

)##

,##

$%##

$(##

$+##

3<4

%$##

%’##

%*##

&###

&&##

&)##

&,## 2E6

Overordnet grundvandsstrømning
Simuleret trykniveau
Indvinding boring

1@> ; $

0

1@> ; %

Grundvandsspejl (JUPITER)
Filter

,,"&’#

Kort
.>@9=87@ ?F ?@> ;7B
/@C=6D5=6A65==7=67 >?;5=6
-6<9=9AB@5B9DB 9=6D9=69=8A>?;5=6
,,"+#%
,,"%,%

,,"$,*
,,"’%$

1@> ; $

,,"$,+
,,"&$)

$###

Tegning:
Dato:
25.09.2013 WMS

Kontrol: Godkendt:
TRA
BDL

Sag: 1259607

Version: 1

Delaftale 28 - Solbjerg-Fillerup

2:5;5 3<4
#

,,"&#(

%###

Odder Kildepladsprofil

Bilag 7.18b

-7=:>:BCA6C:EC :>7E:>7:>9B?@<6>7

1A? < $

/AD>7E6>7B76>>8>78 ?@<6>7

$##

Modelområde

+#

Kortudsnit

)#

Signaturforklaring

’#

Profil
Lerede aflejringer

%#

Sandede aflejringer

#
! %#

Tertiært sand

! ’#

Tertiært ler
Tertiært fedt ler

#
38BC

)##

$%##

$+##

%’##

&###

&)##
4=5

’%##

’+##

(’##

)###

))##
FBC

Overordnet grundvandsstrømning
Simuleret trykniveau

1A? < %

0

Indvinding boring
Grundvandsspejl (JUPITER)
Filter

,,"$%)
,,"(*(

Kort
.?A:>98A @G @A? <8C
,,"(((
,,"(*%

,+"$((
,+"$$,’

,,"&’(

/AD>7E6>7B76>>8>78 ?@<6>7
-7=:>:BCA6C:EC :>7E:>7:>9B?@<6>7

,,"$%’

1A? < $
,+"$(,

Tegning:
Dato:
24.09.2013 WMS

,+"(,

Kontrol: Godkendt:
TRA
BDL

Sag: 1259607

2;6<6 4=5
#

$###

Version: 1

Delaftale 28 - Solbjerg-Fillerup
%###

Ravnholt-Tiset Kildepladsprofil

Bilag 7.19a

-7=:>:BCA6C:EC :>7E:>7:>9B?@<6>7

2A? < %

0AD>7E6>7B76>>8>78 ?@<6>7
$##
+#

Modelområde

)#

Kortudsnit

’#

Signaturforklaring

%#

Profil
Lerede aflejringer

#
! %#

Sandede aflejringer

! ’#

Tertiært sand

! )#

Tertiært ler
Tertiært fedt ler

#

)##

$%##

$+##

%’##

&###

1?A7

&)##
4=5

’%##

’+##

(’##

)###

))##

*%##
3F7

Overordnet grundvandsstrømning
Simuleret trykniveau

2A? < %

1

Indvinding boring
Grundvandsspejl (JUPITER)
Filter

,,"$#’
,,"(((

Kort
.?A:>98A @G @A? <8C
0AD>7E6>7B76>>8>78 ?@<6>7
-7=:>:BCA6C:EC :>7E:>7:>9B?@<6>7

2A? < $
Tegning:
Dato:
24.09.2013 WMS

,,"$%$/

3;6<6 4=5
#

$###

,,"$%$-

Kontrol: Godkendt:
TRA
BDL

Sag: 1259607

Version: 1

Delaftale 28 - Solbjerg-Fillerup

%###

Ravnholt-Tiset Kildepladsprofil

Bilag 7.19b

-7=:>:BCA6C:EC :>7E:>7:>9B?@<6>7

1A? < $

/AD>7E6>7B76>>8>78 ?@<6>7

$##

Modelområde

+#

Kortudsnit

)#

Signaturforklaring

’#

Profil
Lerede aflejringer

%#

Sandede aflejringer

#
! %#

Tertiært sand

! ’#

Tertiært ler
Tertiært fedt ler

#
38BC

(##

$###

$(##

%###

%(##

&###
4=5

&(##

’###

’(##

(###

((##
FBC

Overordnet grundvandsstrømning
Simuleret trykniveau

+*")$’

Indvinding boring

+*"(,*

0

1A? < $

Filter
++"*+(

+*"$(.
+*"+’$

Grundvandsspejl (JUPITER)

Kort

+*"$##*

.?A:>98A @G @A? <8C
/AD>7E6>7B76>>8>78 ?@<6>7

1A? < &

-7=:>:BCA6C:EC :>7E:>7:>9B?@<6>7

1A? < %
Tegning:
Dato:
24.09.2013 WMS

Kontrol: Godkendt:
TRA
BDL

Sag: 1259607

2;6<6 4=5
#

Version: 1

Delaftale 28 - Solbjerg-Fillerup

$###

Ry Kildepladsprofil

Bilag 7.20a

-7=:>:BCA6C:EC :>7E:>7:>9B?@<6>7

1A? < %

/AD>7E6>7B76>>8>78 ?@<6>7

Modelområde

)#

Kortudsnit

’#

Signaturforklaring

%#

Profil
Lerede aflejringer

#
! %#

Sandede aflejringer

! ’#

Tertiært sand

! )#

Tertiært ler
Tertiært fedt ler

#

&##

)##

,##

$%##

$(##

38BC

$+##
4=5

%$##

%’##

%*##

&###

&&##
FBC

Overordnet grundvandsstrømning
Simuleret trykniveau

0
1A? < $

Indvinding boring
Grundvandsspejl (JUPITER)
Filter

Kort
.?A:>98A @G @A? <8C
/AD>7E6>7B76>>8>78 ?@<6>7

1A? < &

-7=:>:BCA6C:EC :>7E:>7:>9B?@<6>7

1A? < %
Tegning:
Dato:
24.09.2013 WMS

,+")’)

Kontrol: Godkendt:
TRA
BDL

Sag: 1259607

,+"$&%)

2;6<6 4=5
,+"$%#

#

Version: 1

Delaftale 28 - Solbjerg-Fillerup

$###

Ry Kildepladsprofil

Bilag 7.20b

-7=:>:BCA6C:EC :>7E:>7:>9B?@<6>7

1A? < &

/AD>7E6>7B76>>8>78 ?@<6>7
$%#
$##

Modelområde

+#

Kortudsnit

)#

Signaturforklaring

’#

Profil
Lerede aflejringer

%#

Sandede aflejringer

#
! %#

Tertiært sand

! ’#

Tertiært ler
Tertiært fedt ler

#

&##

)##

,##

$%##

38BC

$(##
4=5

$+##

%$##

%’##

%*##
FBC

Overordnet grundvandsstrømning
Simuleret trykniveau
Indvinding boring

0

++"$(*

1A? < $
,+"$#)*

Filter

++"$$+,

Kort

,+"’*)
1A? < &

Grundvandsspejl (JUPITER)

.?A:>98A @G @A? <8C
,+"$#++

/AD>7E6>7B76>>8>78 ?@<6>7
-7=:>:BCA6C:EC :>7E:>7:>9B?@<6>7

1A? < %
Tegning:
Dato:
13.11.2013 WMS

2;6<6 4=5
#

$###

Kontrol: Godkendt:
TRA
BDL

Sag: 1259607

Version: 1

Delaftale 28 - Solbjerg-Fillerup
Ry Kildepladsprofil

Bilag 7.20c

-5;8<8@A?4A8CA 8<5C8<58<7@=>:4<5

/?B<5C4<5@54<<6<56 =>:4<5

)#

Modelområde

’#

Kortudsnit

%#

Signaturforklaring

#

Profil

! %#

Lerede aflejringer

! ’#

Sandede aflejringer

! )#

Tertiært sand

! +#

Tertiært ler
Tertiært fedt ler

#
0=?5

’##

+##

$%##

$)##

%###

%’##
%+##
2;3

&%##

&)##

’###

’’##

’+##
1D5

Overordnet grundvandsstrømning
Simuleret trykniveau

0

Indvinding boring
Grundvandsspejl (JUPITER)

,,"(#(
,,"(#*
,,"$*$

Filter

,,"&%’

Kort
.=?8<76? >E >?= :6A
/?B<5C4<5@54<<6<56 =>:4<5
-5;8<8@A?4A8CA 8<5C8<58<7@=>:4<5

Tegning:
Dato:
23.09.2013 WMS

Kontrol: Godkendt:
TRA
BDL

Sag: 1259607

Version: 1

Delaftale 28 - Solbjerg-Fillerup
194:4 2;3
#

+##

Solbjerg Kildepladsprofil

Bilag 7.21

,5;8<8@A?4A8CA 8<5C8<58<7@=>:4<5

.?B<5C4<5@54<<6<56 =>:4<5

.?B<5C4<5@54<<6<56 =>:4<5

$##
*#

Modelområde

)#

Kortudsnit

’#

Signaturforklaring

%#

Profil
Lerede aflejringer

!#
! %#

Sandede aflejringer

! ’#

Tertiært sand

! )#

Tertiært ler
Tertiært fedt ler

16@A #

(##

$###

$(##

%###

%(##
2;3

&###

&(##

’###

’(##

(### D@A

Overordnet grundvandsstrømning
Simuleret trykniveau

/

Indvinding boring
Grundvandsspejl (JUPITER)
Filter

Kort
-=?8<76? >E >?= :6A
+*"$%*+

.?B<5C4<5@54<<6<56 =>:4<5
,5;8<8@A?4A8CA 8<5C8<58<7@=>:4<5

+*"*&$

Tegning:
Dato:
06.11.2013 WMS

Kontrol: Godkendt:
TRA
BDL

Sag: 1259607

Delaftale 28 - Solbjerg-Fillerup

094:4 2;3
#

(##

Version: 1

$###

Stilling Kildepladsprofil

Bilag 7.22

-6<9=9AB@5B9DB 9=6D9=69=8A>?;5=6

/@C=6D5=6A65==7=67 >?;5=6

$##

Modelområde

+#

Kortudsnit

)#

Signaturforklaring

’#

Profil
Lerede aflejringer

%#

Sandede aflejringer

#
! %#

Tertiært sand

! ’#

Tertiært ler
Tertiært fedt ler

#
27AB

(##

$###

$(##

%###

%(##
3<4

&###

&(##

’###

’(##

(###
EAB

Overordnet grundvandsstrømning
Simuleret trykniveau

0

Indvinding boring
Grundvandsspejl (JUPITER)
Filter

Kort
.>@9=87@ ?F ?@> ;7B
/@C=6D5=6A65==7=67 >?;5=6
-6<9=9AB@5B9DB 9=6D9=69=8A>?;5=6

,+"$$,
,+"*+$

,+"&**

Tegning:
Dato:
23.09.2013 WMS

,+"%(,

,+",)$
,+")*$

,+"%)#

Sag: 1259607

1:5;5 3<4
#

)##

Kontrol: Godkendt:
TRA
BDL
Version: 1

Delaftale 28 - Solbjerg-Fillerup
$%##

Svejstrup Kildepladsprofil

Bilag 7.23

-5;8<8@A?4A8CA 8<5C8<58<7@=>:4<5

/?B<5C4<5@54<<6<56 =>:4<5

$%#

Modelområde

$##

Kortudsnit

+#

Signaturforklaring

)#

Profil

’#

Lerede aflejringer

%#

Sandede aflejringer
Tertiært sand

#

Tertiært ler

! %#

Tertiært fedt ler

#
0=?5

%##

’##

)##

+##

$###

$%##
$’##
2;3

$)##

$+##

%###

%%##

%’##
1D5

Overordnet grundvandsstrømning
Simuleret trykniveau

0

Indvinding boring
Grundvandsspejl (JUPITER)
Filter

,+",,*

Kort

,+"*&’

.=?8<76? >E >?= :6A
/?B<5C4<5@54<<6<56 =>:4<5
-5;8<8@A?4A8CA 8<5C8<58<7@=>:4<5

,+"’,,

,+"(#*
,+",%’

,+"*(*

Tegning:
Dato:
24.09.2013 WMS

Kontrol: Godkendt:
TRA
BDL

Sag: 1259607

Version: 1

Delaftale 28 - Solbjerg-Fillerup

194:4 2;3
#

’##

Virring Kildepladsprofil

Bilag 7.24

-5;8<8@A?4A8CA 8<5C8<58<7@=>:4<5

/?B<5C4<5@54<<6<56 =>:4<5
$%#
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