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Redegørelse for Aarhus Vest, Skanderborg Kommune

1. Indledning
Denne redegørelse er udarbejdet af Naturstyrelsen som led i den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning i
Aarhus Vest Kortlægningsområde. Redegørelsen skal danne grundlaget for Skanderborg Kommunes, Silkeborg
Kommunes, Favrskov Kommunes og Aarhus Kommunes efterfølgende udarbejdelse af indsatsplaner til beskyttelse af grundvand til drikkevand.
Det overordnede formål med grundvandskortlægningen og indsatsplanlægningen er, at den nuværende og fremtidige drikkevandsressource beskyttes, således at forsyningen med drikkevand fortsat kan baseres på simpel behandling af grundvandet.
Aarhus Vest Kortlægningsområde består af en række mindre kortlægningsområder (Stjær, Låsby, Skovby, Lyngby, Sorring og Rye Nørreskov). Disse kortlægningsområder blev sammen med en række andre kortlægningsområder oprindeligt udpeget af det tidligere Århus Amt i Regionplan 2001 som ramme for kortlægning af Områder
med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD.
OSD blev udpeget, jf. vejledningen ”Udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser” /a/, i hele landet
i Regionplan 1997.
Grundvandskortlægningen og udpegningen af drikkevandsressourcer har lovhjemmel i vandforsyningslovens §§
11 og 11 a /b/. Grundvandskortlægningen varetages af staten (Naturstyrelsen), mens den efterfølgende indsatsplanlægning er hjemlet i vandforsyningslovens § 13 /b/ og varetages af kommunerne.
Af vandforsyningslovens § 11 a fremgår hvilke områder, der skal udpeges:
§ 11 a. Miljøministeren fastsætter regler, hvorved der udpeges
1) områder med drikkevandsinteresser,
2) områder med særlige drikkevandsinteresser,
3) indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områderne i nr. 2,
4) delområder inden for de områder, der er nævnt i nr. 2 og 3, som er særligt følsomme over for en eller flere typer af forurening (følsomme indvindingsområder) med angivelse af, hvilken eller hvilke typer af forurening de
anses for følsomme over for, og
5) delområder inden for de følsomme indvindingsområder, jf. nr. 4, på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, hvor en særlig indsats til beskyttelse
af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder).
Der er i perioden 1995 til 2014 gennemført en række undersøgelser i Aarhus Vest Kortlægningsområde. Denne
redegørelse sammenfatter resultaterne fra undersøgelserne, herunder grundvandsressourcens beliggenhed, kvalitet, naturlige beskyttelse, arealanvendelse og forureningskilder. Endvidere er der i denne redegørelse foretaget
en afgrænsning af indvindingsoplande og nitratfølsomme indvindingsområder. Inden for de nitratfølsomme
indvindingsområder er der afgrænset indsatsområder.
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Områdeafgrænsningerne er først formelt gyldige, når de er udpeget i en bekendtgørelse med hjemmel i vandforsyningsloven. Forud for vedtagelsen skal bekendtgørelsen offentliggøres i 8 uger. Redegørelsen bliver ikke opdateret i forhold til eventuelle ændringer som følge af høring af bekendtgørelsen. Efter høringen vedtages bekendtgørelsen med de endelige områdeudpegninger. Umiddelbart efter vedtagelsen vises områdeudpegningerne på
Danmarks Miljøportal.
Senest et år efter, at kortlægningen er afsluttet, skal kommunen udarbejde en beskrivelse af udkast til foranstaltninger rettet mod de direkte berørte parter, jf. indsatsplanbekendtgørelsens § 4 /c/. Kortlægningen regnes for
afsluttet, når kommunen har modtaget den færdige redegørelse.
Kortlægningsområdet er beliggende vest for Aarhus og udgør et meget stort kortlægningsområde fra Sabro mod
nord over Gjern i vest, til Gl. Rye i syd og op til Harlev i øst. Kortlægningsområdet består af fire OSD: et stort
OSD med Galten by i midten, et OSD nord herfor med udgangspunkt i Sorring, samt to mindre OSD ved Rye
Nørreskov. Endvidere er der indvindingsoplande til 42 vandværker, hvoraf 17 er beliggende udenfor eller delvist
udenfor OSD.
På figur 1.1 og på de efterfølgende figurer i redegørelsen, vises den del af kortlægningsområdet der er OSD efter
at OSD er tilpasset kortlægningsresultaterne (angives som ”kortlægningsområde” i signaturforklaringen på de
efterfølgende kort) sammen med de nyberegnede indvindingsoplande. Den del af kortlægningsområdet, der er
OSD, udgør kun en delmængde af et større OSD, se figur 1.1. Den nordlige del af kortlægningsområdet, som er
OSD, benævnes i denne redegørelse OSD Sorring, mens den centrale del af kortlægningsområdet, som er OSD,
benævnes OSD Galten. Endelig benævnes de to OSD ved Rye Nørreskov som OSD Ry.

Figur 1.1. OSD, justeret OSD og de nyberegnede indvindingsoplande i Aarhus Vest Kortlægningsområde. På kortet er vandværkernes placering samt kommunegrænserne endvidere vist.
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Med udgangspunkt i de fire kommuner er der lavet fire redegørelsesrapporter, hvor de første 6 kapitler er enslydende, dog undtagen kapitel 3 om vandindvindingen i området, mens kapitel 7 om problemstillingerne generelt
og ved de enkelte vandværker, er opdelt efter kommunernes afgrænsning.
Redegørelsen er opbygget således, at kapitel 2 består af en sammenfatning af redegørelsen, som giver et hurtigt
overblik over problemstillinger i kortlægningsområdet. Kapitel 3 beskriver vandindvindingsstrukturen i området, mens kapitel 4 er et grundlæggende kapitel, som giver et regionalt overblik over områdets geologi og grundvandsforhold i bred forstand. Kapitel 5 redegør for arealanvendelsen og forureningskilderne, mens kapitel 6 omhandler de forskellige områdeafgrænsninger og -justeringer. Endelig er der i kapitel 7 givet en sammenfatning af
grundvandsmæssige problemstillinger i området og ved vandværkerne.
Referencerne til baggrundsmaterialet, lovgivningen og de respektive vejledninger fremgår af kapitel 8. Referencerne for baggrundsmaterialet i form af de forskellige kortlægninger og undersøgelser er nummeret fortløbende
med tal, mens referencerne for lovgivning og vejledninger er angivet med et bogstav.
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2. Sammenfatning
Der er udarbejdet en redegørelse for grundvandskortlægningen i Aarhus Vest Kortlægningsområde. Redegørelsen omhandler de grundvandsmæssige forhold, herunder grundvandsressourcens beliggenhed og naturlige beskyttelse samt arealanvendelse og forureningskilder. Kortlægningens resultater skal danne grundlag for Skanderborg, Silkeborg, Favrskov og Aarhus Kommuners indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven.
Kortlægningsområdet består af fire områder med særlige drikkevandsinteresser: et stort OSD med Galten by i
midten, et OSD nord herfor med udgangspunkt i Sorring samt to mindre OSD ved Rye Nørreskov. Endvidere er
der indvindingsoplande til 42 vandværker, hvoraf 17 er beliggende udenfor eller delvist udenfor OSD.
Der er i kortlægningsområdet i 2014 tilladt en samlet vandindvinding på ca. 3,25 mio. m³, heraf med 2,8 mio.
m³ til almen vandforsyning. Der blev i 2013 indvundet i alt 2,52 mio. m3, heraf udgjorde indvindingen til de almene vandforsyninger 2,28 mio. m3.
Der er gennem flere år gennemført kortlægningsaktiviteter i området. Således er der bl.a. indsamlet geofysiske
data i form af TEM, SkyTEM, PACES mv. Der er endvidere udført undersøgelsesboringer og indhentet pejledata.
Der er opstillet en geologisk forståelsesmodel, en hydrostratigrafisk model, udført en grundvandskemisk tolkning og opstillet en hydrologisk model for området. Sidstnævnte er bl.a. brugt til at beregne indvindingsoplande
og grundvandsdannende oplande til områdets vandværker.
Landskabet i området er karakteriseret ved markante bakkepartier og store dale. Topografien varierer fra over
100 m i bakkerne, i den vestligste del endda op til 150 m, til omkring kote 20 m i dalene. Den centrale og østlige
del af kortlægningsområdet er karakteriseret ved et morænelandskab fra sidste istid med overvejende lerbund.
Der ses områder med dødisrelief samt et randmorænelandskab, som hovedsageligt er dannet i forbindelse med
den Østjyske Israndslinie. Centralt i området er en stor østnordøst-vestsydvest gående tunneldal, som er sammenfaldende med Brabranddalen. I den vestlige del af kortlægningsområdet er aflejringerne mere præget af
smeltevandsaflejringer.
Områdets prækvartære overflade er præget af store topografiske forskelle. Dette ses dels i forbindelse med depressioner i den nuværende terrænoverflade, bl.a. ved Brabranddalen, og dels ved fuldstændigt begravede dale.
Prækvartæroverfladen udgøres overordnet af flere plateauer, som gennemskæres af de begravede dale.
Grundvandsmagasinerne i området er knyttet til tre kvartære magasiner i smeltevandssand og –grus samt et
miocænt magasin bestående af kvartssand samt glimmersand. Ingen af grundvandsmagasinerne er udbredt i hele kortlægningsområdet. De kvartære magasiner er i høj grad knyttet til de begravede dalstrukturer, mens det
miocæne magasin primært er tilstede i den vestlige del af kortlægningsområdet.
Grundvandsdannelsen til de respektive magasiner falder naturligt med dybden. Til det mest terrænnære magasin infiltrerer 179 mm/år, mens der til det dybeste magasin (T1) infiltrerer 86 mm/år. Der er fundet en tydelig
sammenhæng mellem områder uden grundvandsdannelse, dvs. med opadrettet grundvandsstrømning, og beliggenheden af vandløb og drænede områder.
Den grundvandskemiske kortlægning har vist, at der er stor variation i grundvandskvaliteten både i forhold til
hvilket magasin, der indvindes fra, i hvilken dybde, der indvindes fra, og endelig i hvilken del af kortlægningsområdet, der indvindes fra. De oxiderede vandtyper A og B, der viser, at grundvandsmagasinet er direkte påvir-
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ket fra overfladen, findes især mod nordøst ved Borum og Skivholme samt i den sydlige til vestlige del omkring
Stjær og ved Knudsø, Ravnsø og Rye Nørreskov.
Blandingsvand (normalt betegnet type BCX), som er tegn på enten filtersætning henover redoxgrænsen eller en
utæt boring, forekommer udbredt i området. Blandingsvand-typen er primært tilknyttet de overfladenære magasiner, hvilket peger i retning af, at filtersætning henover redoxgrænsen er den primære årsag.
Reduceret grundvand findes først og fremmest i den centrale og nordlige del af området. I de overfladenære magasiner dog ofte i form af vandtype C2, som tyder på, at vandkvaliteten er påvirket af nitratreduktion og/eller
afsænkning af grundvandsspejlet. Den stærkt reducerede vandtype D er kun fundet i få boringer, hvoraf hovedparten har indtag i relativt dybtliggende magasiner (magasin S2).
Der er stort set fundet pesticider i grundvandet overalt, men hovedparten af detektionerne er tilknyttet den østlige og nordøstlige del samt de to OSD ved Rye Nørreskov imod vest. Fundene er således ikke alene knyttet til de
vestlige dele af kortlægningsområdet, hvor der er begrænset lerdække. Pesticiderne er primært fundet i boringer
filtersat i de terrænnære magasiner. I lighed med de fleste andre egne af landet er nedbrydningsproduktet BAM
(2,6-dichlorbenzamid) det mest grundvandsproblematiske stof med fund under drikkevandskravet på 0,1 µg/l i
16,4 % og overskridelser i 8,4 % af de analyserede boringer. Dette er højere end andelen af fund, af BAM, på
landsplan. Iflg. GEUS overvågningsrapport /38/ er der i 2012 fund af BAM under 0,1 µg/l i 14,8 % af de analyserede vandværksboringer og over grænseværdien i 2,9 % af de analyserede vandværksboringer.
Grundvandsmagasinerne er med udgangspunkt i vandkvaliteten og de reducerede lerlag over magasiner zoneret
i forhold til nitratsårbarheden. De vestlige og til dels sydlige dele af kortlægningsområdet er kortlagt til stor sårbarhed, mens de centrale dele er kortlagt til lille sårbarhed.
Arealanvendelsen i kortlægningsområdet består primært af landbrug og nogle større skovområder. Derudover
forekommer spredte, mindre arealer med skov-, natur- og byarealer. Den gennemsnitlige nitratudvaskning fra
markblokke inden for OSD og indvindingsoplande uden for OSD i Aarhus Vest ligger på 57,1 mg/l.
Inden for OSD og indvindingsoplande uden for OSD findes i alt 151 lokaliteter, som er kortlagt efter jordforureningsloven. Lokaliteterne findes i hele kortlægningsområdet, men er koncentreret omkring byområderne Galten,
Låsby, Gjern og Ry. Af de 151 lokaliteter er 108 V1 kortlagt, 8 V1&V2 kortlagt og 35 V2 kortlagt.
På baggrund af kortlægningsresultaterne har Naturstyrelsen vurderet, at der er behov for at justere udstrækningen af OSD, således er OSD udvidet i et område ved Skjørring for at inkludere et grundvandsdannende opland til
et væsentligt grundvandsmagasin.
Inden for OSD og i indvindingsoplandene uden for OSD er afgrænsningen af nitratfølsomme indvindingsområder revideret. Nitratfølsomme indvindingsområder er afgrænset, hvor det primære grundvandsmagasin har nogen eller stor nitratsårbarhed, og hvor der samtidig sker grundvandsdannelse til magasinet. Indenfor de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder er der afgrænset indsatsområder. Indsatsområderne er afgrænset på
baggrund af en vurdering af arealanvendelse, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse.
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3. Vandindvindingsstruktur
I dette kapitel beskrives den nuværende vandindvinding i kortlægningsområdet, herunder fordelingen af indvindingstyper og vandmængder. Der er særlig fokus på de almene vandforsyningers indvinding. Indvindingsstrukturen har betydning for, hvordan grundvandsressourcen belastes.
Der er i kortlægningsområdet i 2014 tilladt en samlet vandindvinding på ca. 3,25 mio. m³ fordelt med 2,8 mio.
m³ på almen vandforsyning og ca. 225.000 m³ til markvanding. Der blev i 2013 indvundet i alt 2,52 mio. m3,
heraf udgjorde indvindingen til de almene vandforsyninger 2,28 mio. m3.

3.1

Vandforsyninger og kildepladser

Da denne rapport er målrettet Skanderborg Kommune og de vandværker der er beliggende i kommunen er der i
dette afsnit lagt vægt på, at beskrive indvindingsforholdene specifikt ved disse vandværker. I kortlægningsområdet er der i Skanderborg Kommune 24 almene vandforsyninger. Den tilladte indvindingsmængde og den aktuelle
indvinding for hver vandforsyning i 2013 fremgår af figur 3.1.
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Vandforsyning/kildeplads

Aktive boringer

Tilladt indvinding (m³)

Indvinding i 2013 (m³)

87.1355 – 87.1362
97.715, 97.519

43.000
10.000

44.118
4.740

Flensted By Vandværk
Flensted Mark Østre Vandværk

88.1016
88.1105

10.000
4.500

5.711
2.165

Flensted Mark Vestre Vandværk

88.771

12.800

13.302

Fuglebjerg Vandværk
Galten Vandværk, Låsbyvej

4.000
402.000

2.601
283.991

70.000

56.494

50.000

36.378

Herskind Vandværk

87.1311
88.1306, 88.1240,
88.1050, 88.1049,
88.1048, 88.763
97.836, 97.641,
97.480
88.1009, 88.820,
88.478
88.1376

57.000

47.927

Høver Vandværk
Jaungyde Vandværk

88.929
88.742, 88.583

18.000
12.000

13.285
9.742

112.000

90.309

Låsby Vandværk

88.1351, 88.965,
88.839, 88.578
88.964

30.000

21.594

Nr. Vissing Mark Vandværk
Nr. Vissing Nordre Vandværk

88.1121
88.1002, 88.917

3.300
40.000

2.622
20.335

Sjelle Vandværk
Skovby Vandværk

29.000
194.000

19.633
149.326

Skovsrod Vandværk

88.1012, 88.548
88.1394, 88.813,
88.723
87.1192, 87.692

26.000

18.388

Søballe Vandværk
Søvejens Vandværk

88.834
87.921

6.000
2.100

7.041
775

88.1606, 88.1182,
88.890, 88.889,
88.829

75.000

44.453

Alling-Tørring Vandværk
Emborg Vandværk

Gl. Rye Vandværk
Hårby Vandværk

Låsby Korsvej Vandværk

Stjær Vandværk

Storring Vandværk
88.1503, 88.1099
25.000
18.280
Thorsminde-Flensted Marks
88.711
10.000
10.205
Vandværk
I alt
1.245.700
923.415
Figur 3.1 Vandværkernes tilladte og aktuelle indvinding i 2013 i den del af kortlægningsområdet som er beliggende i Skanderborg Kommune.
Galten Vandværk og Skovby Vandværk udgør de største indvindinger i området. Af de 1.245.700 m3, som der er
tilladt til den almen vandforsyning er knap 48 % givet til de to vandværker. Galten Vandværk og Skovby Vandværk står for knap 47 % af den indvinding, der foregår i området til almen vandforsyning. Alling-Tørring, Gl.
Rye, Hårby, Herskind, Låsby Korsvej og Stjær vandværker udgør en mellemgruppe af vandværker, der indvinder
mellem 36.000 og 90.ooo m3 årligt. De øvrige vandværker indvinder under 25.000 m3 årligt.
Udviklingen i de almene vandforsyningers indvinding siden begyndelsen af 1980’erne er vist på figur 3.2.
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Figur 3.2 Årlige indvindingsmængder for vandværkerne i kortlægningsområdet (Skanderborg Kommune). Kurverne er opdelt efter indvindingsmængder. Bemærk at der er forskellige skalaer på y-aksen.
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Af figuren fremgår det, at vandforbruget generelt har været falden siden indvindingen toppede i slutningen af
1980´erne. Det svarer til den landsdækkende tendens, hvor faldet indtræder efter indførelse af vandmålere hos
forbrugerne, grønne afgifter og vandsparekampagner. Indvindingen har været rimelig stabil gennem de sidste
10-15 år for hovedparten af vandværkerne. Ved enkelte vandværker er der dog rimeligt stor udsving i indvindingsmængderne fra år til år. Bemærk Alling-Tørring Vandværk, hvor indvindingen er steget markant siden år
2000. Dette skyldes sandsynligvis øget landbrugsproduktion indenfor vandværkets forsyningsområde. Det
samme gælder Flensted Mark Vestre Vandværk, hvor indvindingen også er steget indtil 2013, hvor indvindingen
er faldet til omkring 13.000 m3.
De almene vandforsyningers placering fremgår af figur 3.3 i afsnit 3.2.

3.2

Andre vandindvindinger

Beliggenheden af indvindingsanlæggene er vist på figur 3.3. Oplysningerne stammer fra GEUS´Jupiter database.
Der er på figur 3.3.a og 3.3.b vist hhv. indvindingsanlægget og indvindingsboringernes placering. Ud over indvinding af grundvand til almene vandforsyninger, indvindes der i kortlægningsområdet også vand til markvanding og gartneri samt til ”Husholdning”. Anlægstypen Husholdning dækker over institutioner, større husholdninger (3-9 hustande) og egentlige private husholdningsanlæg til én ejendom. Inden for OSD er der endvidere
nogle få indvindingsboringer registreret med ”anden” anvendelse. Disse er erfaringsmæssigt i høj grad også indvinding til enkelthusstande. Det skal bemærkes, at de husholdningsanlæg, der er vist på figurerne, er dem, som
er indberettet til Jupiter. Der kan være private husholdningsanlæg og boringer herudover. Disse private husholdningsanlæg indvinder sædvanligvis i størrelsesordenen 100-200 m³ årligt, og den samlede indvinding er
derfor minimal i forhold til den øvrige indvinding. Anlæggene er normalt ikke pligtige til at indberette indvunden vandmængde.

Figur 3.3.a Beliggenhed af indvindingsanlæg.
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Figur 3.3.b Beliggenhed af indvindingsboringer.
Fordelingen af den tilladte og faktiske indvinding, vurderet ud fra de indberettede vandmængder og fordelt på de
enkelte indvindingstyper, er vist på figur 3.4. Data er opgjort indenfor kortlægningsområdet, dvs. indenfor OSD
og indvindingsoplande, men opdelt efter kommune.
I den del af kortlægningsområdet, som er beliggende i Skanderborg Kommune, udgør den samlede tilladte indvinding 1.486.800 m3 og en stor del heraf er givet til den almene vandforsyning (1.245.700 m3). Til markvanding
og gartneri er der tilladt omkring 130.000 m3, mens en anden stor indvindingstype er ”Grusvask” (under gruppen ”Industri” med en tilladelse på 72.000 m3.
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Indberettede indvindingsmængder

Aarhus Kommune

Skanderborg Kommune

Silkeborg Kommune

Favrskov Kommune

Tilladte indvindingsmængder

Figur 3.4 Fordelingen af den tilladte og de indberettede indvindingsmængder mellem de forskellige indvindingstyper. De indberettede mængder er primært de indberettede mængder fra 2013.
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4. Grundvandsressourcen
Kapitel 4 er en gennemgang og sammenstilling af de eksisterende kortlægningsresultater. Der tages udgangspunkt i følgende emner:




Grundvandsmagasiner og dæklag
Hydrologiske forhold
Grundvandskvalitet

Dataene sammenstilles til en samlet vurdering af ressourcen, herunder sårbarheden af denne.
Indledningsvis gennemgås kortlægningsgrundlaget, som består af kortlægningsresultaterne fra de forskellige
kortlægninger og modeller, der er udført og opstillet i området.

4.1

Gennemførte undersøgelser

Denne redegørelse bygger på en lang række nye og tidligere data og undersøgelser. Her er kort beskrevet de undersøgelser, der er udført i forbindelse med statens afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. Der kan læses
mere om metoder, data og resultater i de rapporter, der nævnes i referencelisten. Rapporterne kan findes i
GEUS´ rapportdatabase:
www.GEUS.dk (fanebladet ”Digitale data og kort” og efterfølgende valg af ”Database med grundvandsrapporter”).
De geofysiske data, boringsoplysninger og vandkemi kan ligeledes findes på GEUS´s hjemmeside:
www.GEUS.dk (fanebladet ”Digitale data og kort” og efterfølgende valg af ”National geofysisk database” eller
valg af ”National boringsdatabase”).
Endelig kan den hydrostratigrafiske og hydrologiske model findes på GEUS´s hjemmeside:
www.GEUS.dk (fanebladet ”Digitale data og kort” og efterfølgende valg af ”Modeldatabasen”).
Den geografiske udbredelse af de gennemførte geofysiske undersøgelser samt lokalisering af undersøgelsesboringer og øvrige boringer med væsentlig information fremgår af figur 4.1.
Geofysiske kortlægninger
Der er i kortlægningsområdet udført en lang række forskellige geofysiske kortlægninger. Der er således både
seismik, PACEB, PACES, TEM og SkyTEM inden for kortlægningsområdet. Kortlægningerne har været udført
med forskelligt formål og er ikke udført generelt i hele kortlægningsområdet. I referencelisten er angivet en lang
række (fra /1/ til /23/) af disse kortlægninger.
Om metoderne kan kort nævnes at TEM og ikke mindst SkyTEM er en kortlægningsmetode, hvor data fra store
arealer indsamles ned til en dybde på ca. 200 m. PACES, og det tidligere PACEB, giver et detaljeret billede af de
øverste ca. 20 m., og er derfor god til kortlægning af dæklag. Alle metoderne giver fordelingen af sand, ler og
kalk. Seismik er god til at vise de overordnede strukturer i undergrunden.
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De geofysiske undersøgelser er benyttet til at understøtte den geologiske og hydrostratigrafiske model for området, herunder kortlægning af dæklag, magasiner og magasinbund.
Desuden er der udført geofysiske logs i en række boringer til nærmere belysning af lagskift og lithologi etc. Der
er udført logs i egentlige undersøgelsesboringer, men der er ofte også udført logs i nyere vandværksboringer for
at sikre en optimal filtersætning.
Den arealmæssige udbredelse af de geofysiske kortlægninger fremgår af figur 4.1. På figuren ses endvidere de
boringer, hvor der er udført logs.
Undersøgelsesboringer
I forbindelse med både den amtslige og statslige kortlægning af Aarhus Vest Kortlægningsområde er der udført
en række undersøgelsesboringer. Der kan bl.a. henvises til fem boringer udført i 2007 /23/. Boringerne bidrager
med væsentlig viden om områdets geologiske opbygning, potentialeforhold og grundvandskemi.
Grundvandskemiske undersøgelser
Der er i 2013 udarbejdet en rapport om de sediment- og grundvandskemiske forhold i kortlægningsområdet
/29/. Der er taget udgangspunkt i data fra Jupiter og beskrivelserne er foretaget magasinspecifikt ud fra den hydrostratigrafiske model, der er opstillet i området. Der er i rapporten bl.a. foretaget en tolkning af redoxgrænsen
med udgangspunkt i farveskiftet i boringerne.
I forbindelse med denne redegørelse er der inddraget grundvandskemiske data fra de indvindingsoplande der
ligger udenfor OSD, da disse ikke var indeholdt i ovennævnte rapport om de sediment- og grundvandskemiske
forhold.
Geologisk forståelsesmodel og hydrostratigrafisk model
Der er i forbindelse med Trin 1 kortlægningen opstillet en geologisk dannelseshistorie og opnået en geologisk
forståelse af området /25/. Med denne som udgangspunkt er der opstillet en rumlig geologisk forståelsesmodel
/26/. På baggrund af den geologiske forståelsesmodel /25/og /26/, er der opstillet en hydrostratigrafisk model,
der dækker hele kortlægningsområdet /27/. De øverste 30 meter af den hydrostratigrafiske model er ikke tolket
direkte ud fra boringsoplysninger. I stedet er der foretaget en SSV beregning af de geofysiske data i de øverste lag
af modellen /28/.
Modelområdet for den hydrostratigrafiske model er vist på figur 4.2.
Hydrologisk strømningsmodel og potentialekort
På baggrund af den hydrostratigrafiske model er der opstillet en hydrologisk strømningsmodel (grundvandsmodel) med modelværktøjet GMS /30/. Modellen er bl.a. anvendt til at bestemme indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande samt strømnings- og potentialeforhold i de enkelte grundvandsmagasiner m.v. Den hydrologiske model dækker et samlet areal på 500 km2. Modelområdet for den hydrologiske model er vist på figur
4.2.
Sammenfatning af datagrundlag
Af figur 4.1 fremgår, at en meget stor del af kortlægningsområdet er dækket af geofysiske data i form af PACES/PACEP, TEM og SkyTEM. Der er dog 5 indvindingsoplande udenfor OSD, der ikke er kortlagt med geofysiske undersøgelser og 4 indvindingsoplande udenfor OSD der kun delvist er kortlagt med geofysik. Tolkningerne
ved disse indvindingsoplande bygger i høj grad på informationer fra boringer.
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Figur 4.1 Geofysiske undersøgelser udført i kortlægningsområdet samt boringer med logs. De seismiske linjer er
ikke vist på kortet.
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Figur 4.2 Afgrænsningen af modelområdet for den hydrostratigrafiske model og hydrologiske strømningsmodel.
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4.2

Grundvandsmagasiner og dæklag

Et af de væsentligste resultater fra den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning er afgrænsningen af grundvandsmagasinerne og deres dæklag. Vurderingerne bygger på den geologiske beskrivelse fra Trin 1 kortlægningen /25/, den geologiske forståelsesmodel /26/ og ikke mindst den hydrostratigrafiske model /27/, der er opstillet for Aarhus Vest Kortlægningsområde.
4.2.1
Geologiske og landskabsmæssige forhold
De geologiske aflejringer i Kortlægningsområde Aarhus Vest udgøres dels af kvartære sand-, grus- og leraflejringer, herunder særligt moræneler og smeltevandsler, dels af miocæne aflejringer, herunder særligt glimmersiltog ler samt kvartssand. Kalken ligger højt ved Skovby og Harlev og med kvartære aflejringer direkte ovenpå.
Ud over at kende den nuværende opbygning af jordlagene er det også vigtigt at kende lagenes dannelseshistorie,
da det kan forklare hydrologiske og vandkemiske problemstillinger. Ligeledes er forståelsen af de dybereliggende
strukturer i aflejringerne væsentlig, da disse i høj grad har medvirket til udformningen af grundvandsmagasiner
og dæklag.
Landskabet og de terrænnære jordlag
Terrænkoten fremgår af figur 4.3. Topografien er karakteriseret ved markante bakkepartier og store dale. Topografien varierer fra over 100 m i bakkerne, i den vestligste del endda op til 150 m, til omkring kote 20 m i dalene.

Figur 4.3 Terrænkote ved Aarhus Vest Kortlægningsområde /32/.
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Det storbakkede landskab ses i den nordlige til vestlige del af området samt i den sydlige del og tolkes dannet i
forbindelse med, at en aktiv is har passeret området. Der er i området erkendt 2 israndslinier, og der kan iagttages randmorænebakker relateret til israndslinierne, bl.a. i området ved Stjær i den sydøstlige del af kortlægningsområdet samt ved den vestlige afgrænsning af OSD Galten (øst for Laven).
På figur 4.4 ses jordartskort /33/. Jordartskortet viser overvejende lerede moræneaflejringer, undtagen i den
vestlige og centrale del af kortlægningsområdet. Moræneaflejringerne er knyttet til de store bakkeområder. I forbindelse med disse er der også skræntområder og v-formede dale, hvor der ses overvejende smeltevandsaflejringer og hovedsageligt smeltevandssand. Endvidere kan der iagttages smeltevandsaflejringer samt sen- og postglaciale ferskvandsaflejringer i selve bakkeområderne, som indikerer lavninger i landskabet. Disse kan muligvis udgøre lavninger, som er dannet i forbindelse med dødishuller.
Mellem det storbakkede landskab ses centralt et område, der viser en bred vifte af sandede aflejringer fra smeltevandssand til senglacial sand samt postglacial ferskvandssand.
I den vestlige del af kortlægningsområdet ses overvejende smeltevandssand fra de store smeltevandsfloder der
har strømmet ud fra israndene.

Figur 4.4 Jordartskortet 1:200.000 for Aarhus Vest Kortlægningsområde /33/.
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På figur 4.5, som er et uddrag af Per Smeds landskabskort /34/, kan der erkendes et morænelandskab fra sidste
istid med overvejende lerbund. Der ses områder med dødisrelief samt et randmorænelandskab, som hovedsageligt er dannet i forbindelse med den Østjyske Israndslinie. Centralt i området kan der endvidere erkendes en østvest gående tunneldal, som er sammenfaldende med Brabranddalen. Nord for tunneldalen i området ved Galten
og Lyngbygård Å ses en lavtliggende issø (inddæmmet sø). Mod vest er aflejringerne mere præget af smeltevandsaflejringer.

Figur 4.5 Uddrag af Per Smeds landskabskort over Danmark /34/.
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Prækvartæret
Områdets prækvartære overflade, som danner basis for kvartæret, er stedvist præget af store topografiske forskelle. Figur 4.6 som er fra den hydrostratigrafiske model /27/ viser prækvartæroverfladen, som den er tolket
her. Prækvartæroverfladen udgøres overordnet af flere plateauer, som gennemskæres af en række dalstrukturer.

Figur 4.6 Prækvartæroverfladen i den hydrostratigrafiske model.
Den prækvartære overflade i Aarhus Vest området udviser store topografiske forskelle og de begravede dale (se
figur 4.7) i området kan iagttages på prækvartæroverfladen. Prækvartæroverfladen er generelt beliggende mellem kote 25 til 75 m i den nordlige og sydlige del af området. Centralt gennemskæres området fra øst mod vestsydvest af en større depression i den prækvartære overflade, hvor koten i den østlige del er dybest, omkring kote
-200 m, og stiger mod vest til omkring kote -100 til -125 m. Tilsvarende ses nord-syd til nordvest-sydøst gående
fordybninger i både det nordlige og sydlige højdeområde.
Prækvartæroverfladens sedimenter består både af paleogene og neogene aflejringer. Generelt består de prækvartære plateauer i området af neogene aflejringer som glimmerler, glimmersand og kvartssand, mens der i bunden
af de dybeste eroderede, begravede dale forekommer paleogene aflejringer som Søvind Mergel, Lillebælt Ler og
Røsnæs Ler. I området ved Harlev Bassinet findes kalkaflejringer direkte underlejrende de kvartære sedimenter.
Generelt bliver de miocæne aflejringer gradvist yngre mod vest som resultat af en trunkering fra vest mod øst. I
Aarhus Vest området overlejres Billund sandet således generelt af kvartære aflejringer, mens det længere mod
vest overlejres af yngre, neogene aflejringer som bl.a. Bastrup sandet. Endvidere kan der iagttages en ændring i
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facies i Billund sandet, idet aflejringerne i Aarhus Vest området overvejende repræsenterer flodaflejringer, mens
de længere mod vest repræsenterer marine deltaaflejringer. Der kan således i Låsby-Sorring området findes
miocæne aflejringer, som repræsenterer fluvialt sand og dermed sandede aflejringer, som kan være gode grundvandsmagasiner.
Begravede dale
Der erkendes centralt i Aarhus Vest området et komplekst system af begravede dale /35/, se figur 4.7. Dette dalsystem består overordnet af 2 større vestsydvest-østnordøst gående begravede dale – AAR 2, hvor imellem der
vinkelret derpå kan erkendes mindre N-S gående dale. Dalsystemets sydlige del udgøres af en veldokumenteret,
vestsydvest-østnordøst gående, delvist begravet dal langs Brabrand Ådal fra Aarhus By til Brabrand sø og videre
mod vest til Ravnsø, mens den nordlige del fra Mundelstrup i øst og videre til Framlev, Skovby og Galten består
af en svagt dokumenteret dal, som er delvist begravet ved Galten, mens den ved Skovby og øst for Harlev er helt
begravet. Længere mod vest forbindes den med et veldokumenteret og delvist begravet dalsystem ved Låsby –
AAR 13.
I den nordlige del af Aarhus Vest området ses to helt begravede og veldokumenterede dale dels fra Sjelle mod
nordøst og dels i området omkring Farre, hvor en del af den forgrenede dal kun er svagt dokumenteret – AAR 17.

Figur 4.7 Begravede dale i kortlægningsområdet /35/.
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Kvartæret
Aarhus Vest området har gennem kvartærtiden været overskredet flere gange af gletschere fra forskellige retninger, som har afsat tillenheder og smeltevandssedimenter. Området har været udsat for gentagne isoverskridelser
i Elster, Saale og Weichsel.
De kvartære sedimenter, som er aflejret og bevaret i området stammer især fra Weichsel istidens isoverskridelser. Nordøst-isen, der nåede sin maksimale udbredelse ved Hovedopholdslinien i Jylland, overskred området.
Isen trak sig tilbage og herefter stod området isfrit, dog med dødis visse steder. Senere har der været endnu et
isfremstød. Denne gang fra sydøst – ”Det ungbaltiske isfremstød”. Under dette isfremstød dannedes den Østjyske Israndslinie, som løb gennem den centrale del af kortlægningsområdet og har haft afgørende betydning for
de terrænnære sedimenter, der er i kortlægningsområdet.
4.2.2
Geologisk og hydrostratigrafisk model
Med udgangspunkt i den geologiske forståelsesmodel er der opstillet en 3D model af de geologiske lag, der har
betydning for grundvandets strømning. Modellen er en hydrostratigrafisk model, som er bygget op af gennemgående lag, der mere tager sigte på at skelne mellem lagenes hydrauliske egenskaber end på den geologiske dannelse af de enkelte lag. Det øverste modellag udgøres dog af et zoneringslag ”Z0”, der er tolket med udgangspunkt i
geofysiske data. ”Z0” har som udgangspunkt en tykkelse på 30 m, men hvor prækvartæret står højt vil laget være
tyndere.
På figur 4.8 er vist lagene fra den hydrostratigrafiske model.
Lag

Beskrivelse

Z0

Zoneringslag fastlagt med en tykkelse på 30 meter. Laget er karakteriseret ved en varierende lagserie af kvartært smeltevandssand og moræneler.

L0

Lerlag, der findes sporadisk i få områder under Z0´s 30m dybdegrænse, og udgøres hovedsageligt af moræneler.

S1

Regionalt sandlag i kortlægningsområdet, der hovedsageligt udgøres af kvartært smeltevandssand.

L1

Mellem lerlag, der overordnet udgøres af glacialt smeltevandsler og moræneler.
Laget ses stedvist som dalfyld i områder med begravede dalstrukturer.

S2

Sandlag der primært kan henføres til de begravede dale.
Laget består af kvartært smeltevandssand og -grus.

L2

Nedre lerlag, der er repræsenteret som dalfyld i de begravede dale.
Laget udgøres hovedsageligt af smeltevandsler og moræneler.

S3

Dybtliggende dalsand, der ses i enkelte dybe boringer i de begravede dale.
Består af smeltevandssand og smeltevandsgrus.

T1
(Miocæn, Oligocæn)
T2
(Paleocæn, Eocæn,
Oligocæn)
T3
(Kalk)

Denne enhed udgøres af vekslende af lejringer bestående af kvartssand, glimmerler, glimmersand og glimmersilt.
Overvejende fed, plastisk ler, der dog også i området kan fremstå mere siltet.
Kalken er anboret i den centrale del af Brabranddalen (Aar 2), hvor dalen er eroderet ned i
formodet Danien.

Figur 4.8 De tolkede hydrostratigrafiske modellag /27/.
Det øverste Z0 lag er efterfølgende opdelt i tre lag: Z0A, Z0B og Z0C. Lagene er som udgangspunkt 10 meter,
men hvor prækvartæret står højt vil lagene være tyndere. De tre beregningslag udgør ikke klassiske gennemgående hydrogeologiske lag af enten sand, ler eller kalk, men er i stedet zoneret ud fra resultatet af SSV beregninger /9/ samt boringsoplysninger i de dele af området, hvor der ikke findes geofysiske data. Metodikken er sammenfattet i figur 4.9.
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Andel ler i SSV beregning

Egenskab i hydrostratigrafisk
og hydrologisk model

0 – 33 %

Sand

33 – 67 %

Blandet

67 – 100 %

Ler

Figur 4.9 Zonering af de øverste lag i modellen.
4.2.3
Grundvandsmagasiner
Med udgangspunkt i lagene fra den hydrostratigrafiske model (se figur 4.8) er udbredelsen af de primære grundvandsmagasiner her nærmere gennemgået og præsenteret.
Grundvandsmagasinerne i området er knyttet til modellaget Z0C, magasinlagene S1 og S2 samt modellaget T1.
Sandlaget S3, der udgør de dybeste dele af de begravede dale, er kun meget sporadisk til stede i området. Kalken
ligger generelt dybt i området og der foregår ikke vandindvinding fra kalken indenfor kortlægningsområdet. Kalken vurderes i øvrigt at være forholdsvis lavpermeabel, da omfanget af istektonisk påvirkning er begrænset.
Det øverste grundvandsmagasin, hvorfra der indvindes til almene vandværker, udgøres af modellaget Z0C, det
dybeste af de tre øverste zoneringslag. På figur 4.10 ses udbredelse af grundvandsmagasinet Z0C samt de vandværksboringer der indvinder fra laget.

Figur 4.10 Udbredelse af magasinet Z0C, samt vandværksboringer, der indvinder fra magasinet.
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Det er vandværkerne: Lading, Sjelle, Låsby, Jaungyde, Emborg og Søvejens Vandværker, der alene indvinder fra
laget, mens vandværkerne: Lyngbyværket, Hørslev, Godthåb og Galten Vandværker kun har en enkelt boring filtersat i laget og således også indvinder fra dybereliggende magasiner. Det skal bemærkes, at Låsby Vandværks
boring DGU nr. 88.964 reelt er filtersat i det overliggende Z0B, men Z0B og ZoC vurderes at have hydraulisk
kontakt her, da begge lag består af sandede sedimenter og lagene må betragtes som et samlet magasin her.
Z0C kaldes et modellag, da det ikke kun udgør sandede sedimenter og dermed ikke er et grundvandsmagasin i
hele lagets udstrækning. Laget er som udgangspunkt 10 m tykt og er ud fra de geofysiske data zoneret efter det
beregnede indhold af sandede sedimenter i intervallerne; mindre end 33 % sand, mellem 33 og 66 % sand og
mere end 66 % sand. Når der er mindre end 33 % sand i laget, opfattes laget som et lerlag. På figur 4.10 ses, at de
områder, hvor Z0C er tilstede som et sandlag (dvs. mellem 3,3 og 6,6 m tykt eller mellem 6,6 og 10 m tykt), primært er repræsenteret i den vestlige og i den sydlige del af kortlægningsområdet. Bl.a. i området ved Gammel
Ry, Ry, Knudsø og Jaungyde er laget udbredt. Centralt i kortlægningsområdet, dvs. ved OSD Galten og ved OSD
Sorring er laget mere sporadisk.
ZoC laget er forholdsvis terrænnært og udgør derfor ikke alle steder et grundvandsmagasin, da grundvandsspejlet i nogle områder ligger dybere end bunden af ZoC. Dette gør sig bl.a. gældende i den sydlige og vestlige del af
kortlægningsområdet, hvor vandspejlet generelt ligger dybere end 30 m under terræn. Magasinet vurderes kun,
at være relevant i forhold til de vandværker, der allerede og alene indvinder fra magasinet, dvs. Lading Vandværk, Sjelle Vandværk, Låsby Vandværk, Jaungyde Vandværk, Emborg Vandværk og Søvejens Vandværk.
På figur 4.11 ses udbredelsen af det næste magasinlag S1. Laget udgøres hovedsageligt af smeltevandssand, dog
ses stedvis også indslag af smeltevandsgrus. Smeltevandssandet varierer lokalt i lithologi inden for modelområdet. I områder fremstår smeltevandssandet som mellem til grovkornet og gruset, mens det i andre områder er
beskrevet som finkornet sand. Der er dog en tendens i boreskrivelserne til, at sandet, der indgår i S1, overordnet
beskrives som mellemkornet sand med indslag af grus /27/.
En del vandværker indvinder fra dette lag, navnlig i den vestlige del af OSD ved Galten, hvor laget er rimeligt
udbredt med tykkelse på mellem 10 og 50 m.
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Figur 4.11 Udbredelse og tykkelse af magasinet S1, samt vandværksboringer, der indvinder fra magasinet. I områder uden farve er laget ikke til stede.
Den største udbredelse af S1 findes i den sydlige og sydvestlige del af modelområdet samt i den centrale del ved
Låsby. S1 er primært knyttet til de prækvartære plateauområder, men er også tolket som en del af dalfyldet i enkelte begravede dale /27/. De største mægtigheder af S1 ses i området ved Rye Nørreskov, placeret i den sydvestlige del af modelområdet, med tykkelser på op imod 90 m. Dele af laget må forventes at være umættet, da vandspejlet ligger dybt i dette område. I den centrale del af modelområdet findes tykkelser af S1 i intervallet 10-50 m,
hvilket også er tilfældet ved Hørning. Herudover ses i den øvrige del af modelområdet en mere spredt og begrænset udbredelse af S1 med tykkelser i intervallet 5 til 20 m.
På figur 4.12 ses udbredelsen af det næste magasinlag S2. Laget er dalfyld i modelområdets begravede dale og
består af smeltevandssand og smeltevandsgrus. S2 vil flere steder have hydraulisk kontakt til magasinlaget S1.
En del vandværker indvinder fra dette lag i den østlige del af kortlægningsområdet.
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Figur 4.12 Udbredelse og tykkelse af magasinet S2, samt vandværksboringer, der indvinder fra magasinet. I områder uden farve er laget ikke til stede.
S2 er i udbredelse isoleret til modelområdets begravede dale. De største mægtigheder af S2 ses i en nord-syd gående dal lige nord for kortlægningsområdet med tykkelser på op til 100 m i den centrale del af dalen. Også i området ved Søballe i den sydlige del af kortlægningsområdet er der tolket mægtigheder af S2, som nærmer sig 100
m.
Modellaget T1 er defineret ved miocæne og øvre oligocæne sedimenter. Laget udgøres af glimmerler, glimmersand, glimmersilt og kvartssand, der på baggrund af datagrundlaget er vanskeligt at underinddele i yderligere
hydrostratigrafiske enheder /27/. Laget udgør således i stort omfang et grundvandsmagasin, men der er også
fine sedimenter i laget (ler og silt) og der kan ikke overalt forventes, at kunne indvindes fra laget. Lagets udbredelse ses på figur 4.13.
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Figur 4.13 Udbredelse og tykkelse af modellaget T1, samt vandværksboringer, der indvinder fra magasinet. I områder uden farve er laget ikke til stede.
T1 har sin største udbredelse i den vestlige del af modelområdet, hvor toppen af de neogene aflejringer ligger indenfor kote +10 m til +60 m. I den nordligste del af modelområdet, omkring Sorring og i den sydvestlige del af
modelområdet ses koter for toppen af T1 på op til +70 til +80 m. De største, tolkede mægtigheder af T1 findes i
den vestligste del af modelområdet ved Rye Nørreskov og i et nord-syd gående strøg fra Gjern i nord, over Sorring til Emborg i syd. I disse områder er der tolket tykkelser af T1 på op til 100 m.
Alle vandværker i den vestlige del af kortlægningsområdet indvinder fra det miocæne magasin.
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4.2.4
Dæklag
Med udgangspunkt i modellagene fra den hydrostratigrafiske model er udbredelsen og tykkelsen af dæklagene
over grundvandsmagasinerne beskrevet og præsenteret.
Det øverste grundvandsmagasin udgøres som tidligere nævnt af Z0C. Som dæklag over dette magasin er de lerede dele af Z0A og Z0B. Hvor lagene Z0A eller Z0B er zoneret som ler medregnes hele lagets tykkelse som ler,
dvs. som udgangspunkt 10 m til det akkumulerede lerlag over ZoC. Hvor laget er zoneret som sand, er der ikke
medregnet noget ler til det akkumulerede lerlag. Hvis ZoA eller ZoB er zoneret som et ”blandet lag” medregnes
33 % af lagets tykkelse, dvs. som udgangspunkt 3,3 m, til det akkumulerede lerlag.
På figur 4.14 ses det akkumulerede lerlag over ZoC. Det skal som tidligere nævnt understreges, at laget ZoC ikke
udgør et sandlag overalt, og at grundvandsspejlet mange steder ligger dybere end bunden af ZoC. Laget Z0C udgør derfor ikke et magasin i hele kortlægningsområdet.

Figur 4.14 Akkumuleret lertykkelse over magasinet Z0C.
De lerede dæklag ses primært i den centrale og østlige del af kortlægningsområdet, hvilket er forventeligt da
denne del er præget af tykke lag af moræneler. Længst mod vest er der stort set ingen ler i de terrænnære lag.
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På figur 4.15 ses den akkumulerede lagtykkelse bestående af de lerede dele af ZoA, ZoB og ZoC. Denne akkumulerede lagtykkelse udgør dæklaget over S1, men da S1 ikke er udbredt i hele kortlægningsområdet, har lertykkelseskortet reelt kun relevans, hvor laget S1 er tilstede i en sådan udstrækning, at det udgør et grundvandsmagasin, se figur 4.11.
Som nævnt udgør lerlaget over S1 af de lerede dele af ZoA, ZoB og ZoC. Lerlaget L0, der også er beliggende over
S1, er kun tilstede meget sporadisk /27/, hvorfor laget er medregnet i de lerede dele af Z0C. Som ved beregningen af det akkumulerede dæklag over ZoC, medregnes hele lagets tykkelse af ler, hvor lagene Z0A, Z0B og ZoC er
zoneret som ler, dvs. som udgangspunkt 10 m til det akkumulerede lerlag over S1. Hvor laget er zoneret som
sand, er der ikke medregnet noget ler til det akkumulerede lerlag. Hvis ZoA, ZoB eller ZoC er zoneret som et
”blandet lag” medregnes 33 % af lagets tykkelse, dvs. som udgangspunkt 3,3 m, til det akkumulerede lerlag.

Figur 4.15 Akkumuleret lertykkelse over magasinet S1.
Det er stadigvæk primært de centrale og østlige dele af kortlægningsområdet, der er præget af de lerede dæklag
over magasinet.
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På figur 4.16 ses det akkumulerede lerlag over S2. Som ved de andre magasiner er anvendelsen kun relevant,
hvor magasinet er tilstede, se figur 4.12.
Det akkumulerede lerlag over S2 udgøres af de lerede dele af de tre øverste zoneringslag samt af laget L1 fra den
hydrostratigrafiske model. Lerlaget L1 udgøres hovedsageligt af moræne- og smeltevandsaflejringer og er især til
stede i de begravede dale i den centrale og sydlige del af modelområdet. De største tolkede mægtigheder af L1
findes i den centrale del af Brabranddalen, ved Låsby og i området nær Ry. I disse områder ses generelt tykkelser
af L1 på 10 m til 70 m, dog er der enkelte steder tolket mægtigheder på mere end 80 m. Udover de tre nævnte
områder forekommer L1 spredt i den sydøstligste del af modelområdet med tykkelse på op til 60 m.
I forhold til de tidligere lertykkelseskort over ZoC og S1 ses her, at der er mere ler i den vestlige og sydlige del af
kortlægningsområdet.

Figur 4.16 Akkumuleret lertykkelse over magasinet S2.
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På figur 4.17 ses det akkumulerede lerlag over modellaget T1. Det akkumulerede lerlag udgøres af de lerede dele
af de terrænnære zoneringslag Z0, laget L1 og laget L2. L1 er beskrevet ovenfor og om L2 kan det nævnes, at lerlaget udgøres af smeltevandsaflejringer og moræneler og udelukkende er relateret til de begravede dale i modelområdet. De største mægtigheder af L2 ses i den østlige del af Brabranddalen med tolkede tykkelser på mere end
100 m. Generelt ligger mægtighederne af L2 i de begravede dale fra omkring 10 m nær dalflankerne til op imod
60 m mere central i dalene.
I forhold til de tidligere lertykkelseskort ses, at lerlaget i den centrale del af kortlægningsområdet er meget massivt med tykkelser over 30 m. Det skal dog erindres, at laget T1 primært er tilstede i den vestlige og sydlige del af
kortlægningsområdet.

Figur 4.17 Akkumuleret lertykkelse over magasinet T1.
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4.3

Hydrologiske forhold

Beskrivelsen af de hydrologiske forhold i området omfatter en præsentation af overfladerecipienterne, herunder
vandløb og større grøfter, samt en beskrivelse af vandbalanceforholdene og de potentiale- og strømningsmæssige
forhold i grundvandsmagasinerne. Beskrivelsen bygger på Jupiter data og ikke mindst på den hydrologiske
strømningsmodel /30/, der er opstillet for området.
4.3.1
Overfladerecipienter
Grundvandsudstrømning til vandløb og søer har sammen med de topografiske forhold betydning for trykniveauet i grundvandet og dermed strømningsretningen af grundvandet.
Beliggenheden af områdets vandløb og større grøfter fremgår af figur 4.18. I den centrale del af kortlægningsområdet strømmer Lyngbygård Å fra vest mod øst. I den nordøstlige del af området strømmer Borum Møllebæk
mod syd ned til Lyngbygård Å. I den sydøstlige del af modelområdet, men hovedsageligt uden for kortlægningsområdet, strømmer Århus Å mod nordøst og derefter øst for at ende i Årslev Engsø.
I den sydlige del, inden for kortlægningsområdet, strømmer Knud Å fra øst mod vest ud i Knudsø og derfra videre til Gudenåsystemet.
De nordvestlige vandløb som Gjelbæk og Ellerup bæk strømmer mod nordvest og ender i Gjern Å, der strømmer
videre mod vest og ender i Gudenåen, der strømmer mod nord. Også i den nordvestlige del af kortlægningsområdet strømmer Voelbæk og Linå mod nordvest og ud til Gudenåen.

Figur 4.18 Vandløb, og målestationer i kortlægningsområdet.
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Som det fremgår af figur 4.18 er der forholdsvis mange målestationer i modelområdet. Dette betyder, at det har
været muligt at lave en kontrol af vandbalancen for langt størstedelen af modelområdet, hvilket er vigtigt i forhold til sikkerheden af den hydrologiske models resultater /30/. Vandløbsoplandene til målestationerne dækker
stort set alle de områder, der er udpeget som OSD. Det er kun ved OSD ved Gammel Ry, hvor det ikke har været
muligt at kontrollere vandbalancen.
4.3.2
Vandbalance og potentialeforhold
Der er som tidligere nævnt opstillet en hydrologisk model (grundvandmodel) for kortlægningsområdet /30/.
Den hydrologiske model tager udgangspunkt i lagene fra den opstillede hydrostratigrafiske model. Modelområdet for den hydrologiske model dækker hele kortlægningsområdet og kan ses på figur 4.2.
Den hydrologiske model er primært opstillet med henblik på at vurdere vandbalanceforholdene samt optegne
indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande til vandværkerne. Der er således tale om en stationær model, der simulerer strømningen i den vandmættede del af jordlagene.
Den gennemsnitlige nettonedbør i hele modelområdet er 310 mm/år. Jf. den hydrologiske model reduceres infiltrationen til de enkelte grundvandsmagasinlag naturligt med dybden, se tabel i figur 4.19.
Magasinlag

Infiltration
mm/år

Infiltration
106 m3/år

Indvinding
106 m3/år

Z0C
S1

179
159

89,9
79,7

0,7
1,4

S2
S3

121
87

60,8
43,9

1,7
0,1

T1
86
43,3
0,9
Figur 4.19. Tabel med grundvandsdannelse (infiltration) og indvinding.
Det skal understreges, at tallene i ovenstående tabel gælder hele modelområdet og indvindingen repræsenterer
således flere indvindingsanlæg og vandværker end der er i selve kortlægningsområdet.
På figur 4.20 er vist den arealmæssige fordeling af grundvandsdannelsen til hhv. Z0C og T1, når der tages udgangspunkt i referencescenariet, dvs. når vandværkerne i modellen er angivet til at indvinde den tilladte mængde.
Grundvandsdannelsen på figur 4.20 er beregnet, som den mængde vand, der strømmer ud af bunden på det
overliggende beregningslag og ned i magasinet. Negative værdier (< 0 mm) angiver således en opadrettet grundvandsstrømning. Det fremgår, at grundvandsdannelsen varierer fra negative værdier til mere end 500 mm/år.
Der ses en tydelig sammenhæng mellem områder med negativ grundvandsdannelse, dvs. opadrettet grundvandsstrømning, og beliggenheden af vandløb og drænede områder. Dette viser, at overfladevandssystemet har
en betydelig effekt på grundvandsstrømningen og grundvandsdannelsen.
Til Z0C, svarende til den del af Z0 der er beliggende mellem 20-30 meter under terræn, ses der en forholdsvis
høj grundvandsdannelse på mellem 200-400 mm/år i store dele af den vestlige del af modelområdet. Grundvandsdannelsen er lav (typisk under 200 mm/år) eller negativ i store dele af den østlige del af modelområdet,
hvor laget hovedsageligt består af ler. Det skal bemærkes, at tendensen med større grundvandsdannelse mod
vest også skyldes en større inputværdi for nettonedbør mod vest sammenlignet med øst /30/.
Til T1 magasinet ses generelt en væsentligt lavere grundvandsdannelse og områderne med opadrettet strømning
langs vandløb og søer er blevet større, særligt omkring Knudsø og Ravnsø. De steder, hvor der sker en positiv
grundvandsdannelse er denne typisk mellem 0 og 100 mm/år, undtagen i den nordvestlige del af kortlægningsområdet, hvor grundvandsdannelse stadig i en del områder er 300 - 500 mm. Det skal bemærkes, at T1 her ligger betydeligt tættere ved terræn end i de øvrige dele af modelområdet.
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Figur 4.20 Grundvandsdannelse til Z0C (øverst) og T1 (nederst) /30/.
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Der er i forbindelse med opstillingen af den hydrologiske model udarbejdet et regionalt potentialekort for området. Potentialekortet repræsenterer det primære magasin, men består af pejledata fra alle hydrostratigrafiske lag.
Dette hænger sammen med, at der mange steder er hydraulisk kontakt mellem de forskellige magasinlag. Potentialekortet fremgår af figur 4.21.

Figur 4.21 Kontureret potentiale i primær magasin.
Det fremgår af figur 4.21, at grundvandspotentialet ligger højest i den nordlige og centrale del af modelområdet,
mens overfladevandssystemet i form af specielt Gudenå systemet samt Årslev Engsø, Lyngbygård Å, Egå og Lilleå skaber en tydelig dræning mod vest og øst. I den østlige del af området er grundvandspotentialet desuden
markant sænket pga. stor grundvandsindvinding.
I den hydrologiske model genereres et potentialekort for hvert magasinlag i modellen /30/. På figur 4.22 ses det
simulerede potentialekort for magasinlag S2. Der ses overordnet samme strømningsretninger som på det konturerede kort på figur 4.21.
Det skal bemærkes, at mægtigheden af magasinet S2 flere steder i modelområdet er mindre end 1 m. Da laget
flere steder således ikke er til stede, opstår der en stejl gradient på potentialet i kanten af disse områder. I de områder, hvor laget findes, ses potentialet til gengæld at være forholdsvist jævnt og med en generel strømning mod
øst. I modelområdets nordøstlige hjørne ses strømningen at være mod nordøst, hvor Ristrup Kildeplads indvinder. Syd for Harlev, hvor Åby Værket har sin kildeplads, er der indlagt en zonering med lav permeabilitet for at
afspejle de lokale hydrogeologiske forhold. Den lavpermeable zone medfører, at der lokalt omkring kildepladsen
ses en markant sænkning i grundvandspotentialet.
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Figur 4.22 Simuleret potentiale i magasinet S2.

4.3.3
Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande
Med udgangspunkt i den opstillede grundvandsmodel er der beregnet indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande for de enkelte vandværker. Indvindingsoplandet er det område indenfor hvilket, der strømmer
grundvand i de vandmættede lag hen mod indvindingsboringerne.
Indvindingsoplandene er bestemt ved "backward particle tracking", hvor partikelbanen for en partikel placeret i
en given celle simuleres mod strømningsretningen. Således beregnes indvindingsoplandene for partikler indlagt
i celler svarende til filtersætningen for indvindingsboringerne. Der er indlagt partikler i alle celler, hvor der findes aktive indvindingsboringer tilhørende vandværkerne. Partiklerne er fra deres startplacering ved boringerne
fulgt tilbage til det sted, hvor de kom ind i modellen sammen med grundvandsdannelsen til det øverste beregningslag.
Der er ved beregningerne taget udgangspunkt i, at vandværkerne indvinder fra deres nuværende boringer og
med deres tilladte indvindingsmængde. Undtagelserne herfra er Sabro Vandværk, hvor indvindingen er øget fra
157.000 til 199.000 m3/år, og Skovby Vandværk hvor der tages en ny boring i drift.
Der er udført stokastiske beregninger for at vurdere usikkerhederne på de beregnede oplande. Der er således
kørt 100 modelrealisationer, hvor de horisontale hydrauliske ledningsevner og anisotropi-faktorer varierer baseret på resultatet fra sensitivitetsanalysen. Efterfølgende er der sorteret i realisationerne, således at de mest urealistiske modeller er forkastet /30/.
Ved optegning af de endelige indvindingsoplande er partikelbanerne afgrænset ved en transporttid på 200 år.
Herefter er partikelbanerne tillagt en buffer på 100 m. Herudover er indvindingsoplandene optegnet således, at
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de stokastiske oplande for så vidt angår de celler, hvor mere end 80 % af partiklerne gennemløber, også er indeholdt i indvindingsoplandet. Endelig er indvindingsoplandene efterfølgende optegnet, så de inkluderer vandværksboringernes 300 m zone. Optegningen af indvindingsoplandene følger GeoVejledning nr. 2 /g/.
De grundvandsdannende oplande er ligeledes bestemt ved ovenstående "backward particle tracking", hvor de
grundvandsdannende oplande er bestemt ud fra partiklernes endepunkter. Også her er der tillagt en buffer på
100 m. Der er foretaget en aldersbestemmelse på de grundvandsdannende oplande, hvor alderen er beregnet
som transporttiden fra indvindingsboringerne og tilbage til øverste vandspejl /30/.
Indvindingsoplandene og de grundvandsdannende oplande fremgår af figur 4.23.

Figur 4.23 Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande.
Som det fremgår af figur 4.23 er der vandværker, hvor hele indvindingsoplandet er grundvandsdannende opland, mens der er andre, hvor det grundvandsdannende opland kun udgør en mindre del af indvindingsoplandet.
Det skal understreges, at der sandsynligvis sker en hvis grundvandsdannelse indenfor store dele af indvindingsoplandet til hvert vandværk, men at hovedparten af grundvandsdannelsen sandsynligvis sker indenfor de beregnede grundvandsdannende oplande. Det skal i øvrigt bemærkes, at indvindingsoplandet til Gjern Vandværk og
Linå Vandværk strækker sig op til hhv. den nordlige og vestlige afgrænsning af den hydrologiske model. Henholdsvis den nordlige og vestlige afgrænsning af indvindingsoplandene til disse vandværker er således behæftet
med en hvis usikkerhed.
På figur 4.24 er grundvandets transporttid fra vandspejlet til boringernes filter vist. Transporttiden angiver det
antal år, som vandpartiklerne strømmer i de vandmættede jordlag. Infiltrationstiden fra terræn til det øverste
vandmættede jordlag er således ikke indregnet. Under alle omstændigheder bør transporttiden ikke antages at
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være eksakt, men den giver en god indikation om, hvorvidt der generelt er tale om ”ungt vand”, dvs. vand fra de
sidste 50 år eller ”gammelt vand”, der har en alder på hundrede år eller mere.

Figur 4.24 Indvindingsoplande og grundvandets transporttid til boringernes filter.
Som det fremgår af figur 4.24 er vandet fra det sydøstlig grundvandsdannende opland til Galten Vandværk (det
store indvindingsopland centralt på figuren) forholdsvis gammelt inden det når vandværkets boringer, med en
transporttid på mellem 100 og 200 år. I samme område ses også at dele af vandet til Høver Vandværk ligeledes
er mere end 100 år undervejs. Også i de langstrakte indvindingsoplande til Gjern og Voel By vandværk er vandet
fra de yderste dele mere end 100 år undervejs. Generelt er der dog en forholdsvis kort transporttid hen til vandværkernes boringer, og der er ved en stor del af vandværkerne tale om forholdsvis ungt vand, dvs. under 50 år
gammelt. I kapitel 7 er grundvandets alder og transporttid nærmere præsenteret for det enkelte vandværk.
Det skal bemærkes, at der er enkelte partikel-punkter, der er beliggende udenfor de grundvandsdannende oplande. Dette hænger sammen med at både indvindingsoplandene og de grundvandsdannende oplande er ”skåret
af” ved 200 års transporttid. De partikler-punkter, der ligger uden for de grundvandsdannende oplande, er således de punkter, der har en transporttid som er større end 200 år.
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4.4

Grundvandskvalitet

Grundvandets kemiske sammensætning er et produkt af alle de påvirkninger, vandet har været udsat for på vejen fra terrænoverfladen til boringens filter. Den kemiske sammensætning af en vandprøve afspejler derved indirekte vandets alder, dæklagenes beskaffenhed og det geokemiske miljø generelt.
Nedenfor beskrives de væsentligste hovedstoffer, herunder de hovedstoffer og miljøfremmede stoffer, der kræver
opmærksomhed i forhold til grundvandskvaliteten. Beskrivelsen bygger på den grundvandskemiske kortlægning
som er foretaget i området /29/.
I området er der flere boringer, der har flere filtre. Disse boringer bliver vist således, at filter 1 er beliggende præcist i boringens placering, og filter 2 er forskudt i nordlig retning. Det dybeste filter er dermed beliggende sydligst. Ved nogle af vandværkerne ligger boringerne placeret så tæt, at det er svært at se dem på figurerne. Derfor
er boringerne i disse tilfælde blevet flyttet horisontalt væk fra hinanden på figurerne.
4.4.1

Naturlige stoffer

Nitrat
Nitrat er væsentligt i forhold til at vurdere grundvandskvaliteten og grundvandsmagasinets nitratsårbarhed.
Grænseværdien for nitrat i drikkevand er 50 mg/l. Er der målt nitrat i grundvandet er det en tydelig indikation
på at grundvandsmagasinet er sårbart overfor påvirkninger fra overfladen, hvilket kan betyde, at magasinet også
kan være sårbart overfor andre stoffer som f.eks. miljøfremmede stoffer.
Nitrat stammer fra gødning, som spredes på landbrugsarealerne, men der vil også under naturarealer ske en udvaskning af nitrat i forbindelse med nedbrydningen og omsætningen af det organiske stof i jordbunden. Udvaskningen under naturarealer er dog betydeligt mindre end under landbrugsarealer.
Hvorvidt den nedsivende nitrat når grundvandsmagasinet, afhænger af jordens evne til at nedbryde og omsætte
nitraten. Såfremt jordlagene har tilstrækkelig med reduktionskapacitet i form af bl.a. pyrit og organisk materiale,
vil nitraten blive nedbrudt længe før, det når grundvandsmagasinet. Også i grundvandsmagasinet foregår denne
nedbrydning af nitrat, såfremt der er pyrit og organiske materiale til stede. Det skal bemærkes, at når reduktionskapaciteten i f0rm af pyrit i jordlagene er opbrugt, kan denne ikke genskabes.
Den geografiske fordeling af nitratmålinger inden for Aarhus Vest Kortlægningsområde er vist på figur 4.25. Det
fremgår, at nitrat i grundvandet især findes mod nordøst ved Herskind og Skivholme, centralt i området syd for
Galten og ved Stjær samt i den vestlige del ved Ry. Derudover er der spredt i kortlægningsområdet boringer med
nitrat. Som det fremgår, er mange boringer med et indhold af nitrat filtersat i de øvre ”Z0-magasiner” eller filtersat i ”ler/ukendt”. Sidstnævnte vil i mange tilfælde også være et forholdsvist terrænnært filter. I den vestlige del
af kortlægningsområdet er der fundet nitrat i det miocæne magasin T1. I denne del af området er en del af de
kvartære lag ikke til stede, hvorfor T1 reelt ligger forholdsvis terrænnært, eller kun i begrænset omfang er beskyttet af kvartære lerlag.
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Figur 4.25 Nitratindhold i boringerne inddelt efter de hydrostratigrafiske modellag.
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Figur 4.26 Koncentrations- versus dybdeplot for nitrat. Den stiplede røde linje angiver drikkevandskriteriet (50
mg/l) /29/.
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På figur 4.26 ses et koncentration versus dybdeplot for nitrat. Den stiplede røde linie angiver drikkevandskriteriet (50 mg/l). Det fremgår også her, at høje koncentrationer af nitrat især forekommer i de øvre magasiner (Z0),
men stedvis ligeledes i de dybere magasiner.
Det skal bemærkes, at data på figur 4.26 kun er fra de dele af kortlægningsområdet, der er OSD. Vandprøver fra
de vestlige indvindingsoplande, der ligger uden OSD, er ikke med på figuren. Disse data vurderes dog ikke at
ville ændre på billedet.
Det er i den grundvandskemiske rapport /29/ vurderet, at der foregår nitratreduktion i alle magasiner i området,
idet der i de magasiner, hvor indholdet af nitrat er ”reelt” (>3 mg/l), også er fundet nitrit. Nitrit er et ustabilt
mellemprodukt der dannes ved nitratreduktion. Det er samtidig konkluderet, at nitratreduktion forekommer fra
ganske terrænnært og indtil omkring 70 m u.t. Det store dybdeinterval indikerer, at omfanget af nitratreduktion
i langt højere grad er områdebestemt end dybdebestemt.
Den tidslige udvikling er vurderet i de boringer, hvor antallet af analyser er tilstrækkeligt, og hvor der er nitrat i
så høje koncentrationer, at detektionerne ikke kan skyldes iltning af ammonium i forbindelse med prøveudtagningen. Der er generelt ikke nogen tydelig udvikling, men der synes at være faldende tendens /29/.
Sulfat
Et sulfatindhold over 50 mg/l indikerer, at der sker pyritoxidation. Denne proces reducerer ilt- og nitratindholdet under dannelse af sulfat. Pyritoxidation forårsaget af ilt opløst i det infiltrerende vand kan give et sulfatindhold over 50 mg/l. For med sikkerhed at kunne angive at pyritoxidationen er forårsaget af enten nitrat eller atmosfærisk ilt som oxidationsmiddel (ved vandspejlssænkning), anbefales det, at 70 mg/l sulfat anvendes som
grænsen for denne proces /f/. Et forhøjet sulfatindhold viser derfor, at grundvandsmagasinet er påvirket fra
overfladen. Et lavt sulfatindhold under 20 mg/l viser, at de grundvandskemiske forhold i magasinet er stærkt
reducerede, og at der foregår sulfatreduktion.
På figur 4.27 ses et koncentration versus dybdeplot for sulfat. Den stiplede røde linje angiver drikkevandskravet
(250 mg/l). Det fremgår tydeligt, at forhøjet sulfat er et fænomen, der relaterer sig til de mere overfladenære lag
og sjældent er forekommende i mere end 60 meters dybde.

0

50

Sulfat (mg/l)
150
200

100

250

300

350

0
20

Filterdybde (m u.t.)

40
60

80
100
120
140

160
180
Z0_øvre

Z0_nedre

S1

S2

S3

T1

T2

Ukendt/ler

Figur 4.27 Sulfatindhold sammenholdt med filtertop. Den stiplede røde linje angiver drikkevandskravet (250
mg/l).
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Den geografiske fordeling af sulfatmålinger inden for Aarhus Vest Kortlægningsområde er vist på figur 4.28.

Figur 4.28 Sulfatindhold i boringerne inddelt efter de hydrostratigrafiske modellag.
Figur 4.28 viser, at sulfat over 70 mg/l især forekommer i den nordøstlige del af kortlægningsområdet og fortrinsvis i de overfladenære magasiner. Længere mod syd og vest findes forhøjet sulfat i dybere magasiner, primært T1, hvilket tyder på begrænset reduktionskapacitet i de overfladenære lag. I OSD Ry er der stort set ikke
konstateret forhøjet sulfat i grundvandet, hvilket harmonerer med udbredelsen af nitrat til stor dybde.
Forholdsvis få boringer har et lavt sulfatindhold under 20 mg/l. Det er da også i den grundvandskemiske rapport
/29/ vurderet, at sulfatreduktion ikke er en udbredt proces i kortlægningsområdet.
Den tidslige udvikling af sulfat i grundvandet viser, at der er mange almene vandforsyningsboringer med forhøjet og stigende sulfat, hvilket er et faresignal, som indikerer overindvinding eller øget nitratbelastning. Der ses
stabile vandkemiske forhold i langt hovedparten af de analyserede moniterings- og pejleboringer. Dette indikerer, at en uhensigtsmæssig grundvandskemisk udvikling, i form af forhøjet og stigende sulfat, især er tilknyttet
områderne med betydelig vandindvinding. Her er den sandsynlige årsag grundvandssænkning/overindvinding.
Klorid
Kloridindholdet i området er generelt lavt og uproblematisk. Grænseværdien for klorid er 250 mg/l. På figur
4.29 ses den arealmæssige fordeling af klorid i grundvandet. Det fremgår, at forhøjet klorid i grundvandet næ-
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sten udelukkende forekommer i kortlægningsområdets østlige del, og især i området omkring Harlev og nord for
Årslev. De høje kloridkoncentrationer i sidstnævnte område er fundet i forbindelse med et deponeringsanlæg. I
området ved Harlev skyldes de høje koncentrationer dels påvirkninger fra overfalden (vejsalt og lossepladsperkolat) /29/ dels påvirkning af salt fra kalken, som ligger højt i dette område. Det kan tænkes, at den betydelige
vandindvinding i området fra magasin S3 har medvirket til at trække vand fra kalken op i magasinet.

Figur 4.29 Kloridkoncentrationerne i området.
Med det meget sporadisk udbredte magasin S3 og den underliggende kalk som mulige undtagelser ser der ikke
ud til at være problemer med dybtliggende saltvand i kortlægningsområdet.
Ionbytningen er ligeledes vurderet i /29/. Det fremgår, at omvendt ionbyttet grundvand med forhøjet kloridindhold stort set ikke er fundet i kortlægningsområdet, og hermed er der sandsynligvis tale om en relativ stationær
eller ligefrem aftagende saltpåvirkning af grundvandet, dvs. data tyder generelt ikke på fremtrængende klorid/salt som følge af f.eks. overindvinding.
Arsen
Arsenniveauet i grundvandet er forholdsvis højt, og overskridelser af drikkevandskravet (5 µg/l) er ofte forekommende centralt og østligt i kortlægningsområdet, hvilket fremgår af figur 4.30. Det er primært i boringer filtersat i Z0, S1, S2 eller S3, hvor der er høje koncentrationer af arsen. Dette tyder på, at frigivelse fra kvartære,
kalkholdige aflejringer er hovedkilden til arsen i grundvandet.
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Figur 4.30 Arsen i boringerne inddelt efter de hydrostratigrafiske modellag.
Det er i /29/ undersøgt, hvorvidt der er tilstrækkeligt med jern i det grundvand, som har høje koncentrationer af
arsen. Der skal være en vis mængde jern før arsen i tilfredsstillende grad kan udfældes sammen med jern ved
normal vandbehandling. Det fremgår, at mange boringsindtag, som indvinder fra især S2 i de mest udsatte områder, kan have problemer med for højt arsenindhold i afgangsvandet, da det naturlige jernindhold ikke er tilstrækkeligt.
Øvrige naturlige stoffer
Kalkundermættet grundvand med indhold af aggressiv CO2 er udbredt flere steder i kortlægningsområdet. Aggressiv kuldioxid forekommer næsten udelukkende i den sydlige og vestlige del af kortlægningsområdet og langt
hovedparten af påvisningerne er tilknyttet det tertiære sandmagasin T1. Magasinet T1 findes relativt tæt på terræn netop i de vestlige og sydlige dele af kortlægningsområdet. At der således er aggressiv kuldioxid her hænger
sammen med, at grundvandsdannelsen i disse områder kun i ringe grad sker igennem kvartære lag med kalkindhold.
Der er i nogle få boringer fundet jern i så høje koncentrationer, at det kan være problematisk i forhold til vandbehandlingen på vandværket. Hovedparten af boringerne har dog et jernindhold under 5 mg/l. De høje jernkoncentrationer ses i den vestlige del af kortlægningsområdet, bl.a. i OSD ved Rye Nørreskov.
Med hensyn til fosfor er der fundet en meget tydelig sammenhæng med dybden, idet langt hovedparten af boringsindtagene med højt fosforindhold er tilknyttet laget Z0. Derfor er hovedkilden efter al sandsynlighed på-
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virkning fra jordoverfladen. På grund af det generelt høje indhold af jern i grundvandet kan en væsentlig del af
grundvandets fosforindhold forventes fjernet ved normal vandbehandling. Sammenfattende forventes fosfor ikke at udgøre det store problem for vandværkerne i kortlægningsområdet. Skulle enkelte boringer være problematiske, kan problemet sandsynligvis løses ved at indvinde fra dybere liggende sandlag.
4.4.2
Vandtype
Ud fra en række af de redoxfølsomme hovedstoffer og beregnede parametre: Ilt, nitrat, sulfat, jern, methan og
forvitringsgrad, har Miljøstyrelsen opstillet en klassifikation i 4 vandtyper /d/. Fordeling i vandtyper følger Geovejledning nr. 6 /f/, hvor der er opstillet en algoritme, som giver klassifikationen. På figur 4.31 er vist, hvordan
vandtyperne fordeler sig i kortlægningsområdet. De oxiderede vandtyper A og B viser, at grundvandsmagasinet
er direkte påvirket fra overfladen og dermed, at magasinet er sårbart. Vandtype A og B findes især mod nordøst
ved Borum og Skivholme samt i den sydlige centrale del omkring Stjær og ved Knudsø, Ravnsø og Rye Nørreskov.
Blandingsvand (normalt betegnet type BCX), som er tegn på enten filtersætning henover redoxgrænsen eller en
utæt boring, forekommer udbredt i området, bortset fra omkring Galten og nordnordvest herfor, hvor grundvandet generelt er reduceret. Blandingsvand-typen er primært tilknyttet de overfladenære magasiner, hvilket
peger i retning af, at filtersætning henover redoxgrænsen er den primære årsag.
Reduceret grundvand findes først og fremmest i den centrale og nordlige del af området. I de overfladenære magasiner dog ofte i form af vandtype C2, som tyder på, at vandkvaliteten er påvirket af nitratreduktion og/eller
afsænkning af grundvandsspejlet. Den stærkt reducerede vandtype D er kun fundet i få boringer, hvoraf hovedparten har indtag i relativt dybtliggende magasiner (magasin S2).

Figur 4.31 Vandtyper i kortlægningsområdet.
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Det bemærkes, at vandtype C, som foreslået i Geo-Vejledning nr. 6 /f/, er opdelt i type C1 med et sulfatindhold i
intervallet 20 til 70 mg/l, og C2 med en sulfatkoncentration over 70 mg/l.
4.4.3
Miljøfremmede stoffer
Der er analyseret for pesticider i en række boringer i kortlægningsområdet. På figur 4.32 ses fordelingen af boringer, der er analyseret for pesticider. På figuren er endvidere angivet, hvorvidt der er fund eller ej, og om koncentrationen er over eller under grænseværdien for drikkevand.

Figur 4.32 Fordelingen af pesticidfund og pesticidundersøgte boringer.
Der er stort set fundet pesticider i grundvandet over alt i Aarhus Vest Kortlægningsområdet, men hovedparten af
detektionerne er tilknyttet den østlige og nordøstlige del samt de to OSD ved Ry og Gammel Rye imod vest. Fundene er således ikke alene knyttet til de vestlige dele af kortlægningsområdet, hvor der er begrænset med lerdække. Selvom pesticiderne primært er fundet i boringer filtersat i de terrænnære magasiner ”Z0” eller
”Ukendt/ler, er grundvandet i kortlægningsområdet sårbart overfor pesticider til stor dybde, herunder ikke
mindst i OSD ved Ry og Gammel Rye.
Det skal bemærkes, at der ved Harlev er mange analyserede boringer og mange fund af pesticider. Analyseresultaterne stammer bl.a. fra undersøgelser ved forureningslokaliteter og fra undersøgelser af pesticidbelastning under byområder /39/.
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I lighed med de fleste andre egne af landet er nedbrydningsproduktet BAM (2,6-dichlorbenzamid) det mest
grundvandsproblematiske stof med fund under drikkevandskravet på 0,1 µg/l i 16,4 % og overskridelser i 8,4 %.
Dette er højere end andelen af fund af BAM på landsplan. Iflg. GEUS overvågningsrapport /38/ er der i 2012
fund af BAM under 0,1 µg/l i 14,8 % af de analyserede vandværksboringer og over grænseværdien i 2,9 % af de
analyserede vandværksboringer.
Andre detekterede stoffer i Aarhus Vest Kortlægningsområde er dichlorprop, MCPA, mechlorprop, simazin, atrazin og nedbrydningsprodukter heraf (DEIA, desethylatrazin og desisopropylatrazin). Der er desuden aktuelle
fund af ukrudtsmidlerne bentazon, hexazinon og nedbrydningsproduktet AMPA (aminomethylfosfonsyre).
Det er i /29/ undersøgt til hvilken dybde, der er fundet BAM. Stoffet er generelt udbredt indtil 60-70 m u.t., men
der er fund i to væsentligt dybere boringsindtag. Begge disse er beliggende i eller omkring OSD ved Rye Nørreskov. Eftersom moderstoffet til BAM først kom i handlen i 1969, må grundvandet i dette område have en usædvanligt hurtig vertikal bevægelseshastighed (op til 3,3 m/år).
Figur 4.33a. -b, -c og -d lister de pesticider og nedbrydningsprodukter, som er påvist indenfor OSD og indvindingsoplande udenfor OSD. Listen er opdelt efter boringernes beliggenhed i kommunerne. I alle tabeller angiver:
1Indhold

over grænseværdien på 0,1 µg/l for enkelt pesticid er markeret med fed, mens boringer hvor summen
af pesticider overskrider grænseværdien for summen af pesticider på 0,5 µg/l er angivet med kursiv.
2Moderstof til BAM.
3Anvendelsesrestriktioner af hensyn til grundvandet.
DGU nr. /

Indhold

Indtagsnr.

[µg/l]

Stof

Status for

Dato for

Antal prøver m.

OSD /

stoffet

seneste

fund af stoffet

indvindingsopland

fund
78.469/1

0,474

BAM

DICHLOBENIL2

06-11-2002

3

Lading VV

FORBUDT 1996
0,096
78.638/1

0,058

Bentazon
BAM

REGULERET3

2
2

DICHLOBENIL

06-11-2002

2

Lading VV

07-04-1999

TIDLIGERE FUND

OSD + Godthåb VV

10-06-2011

4

OSD + Godthåb VV

FORBUDT 1996

88.1169/1

0,022

Bentazon

REGULERET3

0,059

BAM

DICHLOBENIL2
FORBUDT 1996

88.961/1

0,026

BAM

DICHLOBENIL2
FORBUDT 1996

0,014

Bentazon

REGULERET3

3

Figur 4.33a Pesticidfund i Favrskov Kommune.

DGU nr. /

Indhold

Indtagsnr.

[µg/l]

Stof

Status for

Dato for

Antal prøver m.

OSD /

stoffet

seneste

fund af stoffet

indvindingsopland

fund
87.1104/1

0,807

BAM

DICHLOBENIL2

25-10-2002

1

Voel By VV

10-04-2003

1

Voel By VV

25-10-2002

2

Voel By VV

Mollerup VV

FORBUDT 1996
87.1272/3

0,036

BAM

DICHLOBENIL2
FORBUDT 1996

0,601

87.628/1

BAM

DICHLOBENIL2
FORBUDT 1996

87.802/1

0,036

Hexazinon

FORBUDT 1994

05-12-2012

2

87.974/1

0,011

Bentazon

REGULERET3

23-03-2000

TIDLIGERE FUND

88.1215/1

0,042

Bentazon

REGULERET3

01-12-1998

1

OSD + Sorring VV

88.786/1

0,05

Simazin

FORBUDT 2005

30-12-1996

1

OSD

Figur 4.33b Pesticidfund i Silkeborg Kommune.
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Laven VV

DGU nr. /

Indhold

Indtagsnr.

[µg/l]

Stof

Status for stoffet

Dato for

Antal prøver m.

OSD /

seneste

fund af stoffet

indvindingsopland

fund
88.1643/1

0,16

BAM

DICHLOBENIL2 FOR-

04-04-2013

1

OSD

04-04-2013

1

OSD

05-04-2013

1

OSD

BUDT 1996

88.1644/1

0,064

AMPA

GLYPHOSAT TILLADT

0,04

Dichlorprop

REGULERET3

0,042

Mechlorprop

REGULERET3

0,075

BAM

DICHLOBENIL2 FORBUDT 1996

88.1645/1

0,037

AMPA

GLYPHOSAT TILLADT

0,056

Dichlorprop

REGULERET3

0,029

Mechlorprop

REGULERET3

0,015

4-Nitrophenol

PARATHION FORBUDT 1990

88.1649/1

0,066

AMPA

GLYPHOSAT TILLADT

04-04-2013

1

OSD

88.1655/1

0,19

4-Nitrophenol

PARATHION FOR-

13-02-2013

1

OSD

13-02-2013

1

OSD

14-02-2013

1

OSD

14-02-2013

1

OSD

15-02-2013

1

OSD

15-02-2013

1

OSD

BUDT 1990
0,014

BAM

0,23

BAM

DICHLOBENIL2 FORBUDT 1996

88.1655/4

DICHLOBENIL2 FORBUDT 1996

88.1656/1

0,015

Dichlorprop

REGULERET3

0,042

Mechlorprop

REGULERET3

0,014

Simazin

FORBUDT 2005

0,012

4-Nitrophenol

PARATHION FORBUDT 1990

88.1656/4

0,2

4-Nitrophenol

PARATHION FORBUDT 1990

88.1658/1

0,024

4-Nitrophenol

PARATHION FORBUDT 1990

88.1658/4

0,028

4-Nitrophenol

PARATHION FORBUDT 1990
DICHLOBENIL2 FOR-

0,01

BAM

88.507/1

0,074

Mechlorprop

REGULERET3

15-01-2008

TIDLIGERE FUND

OSD + Lyngbyværket

88.539/1

0,26

BAM

DICHLOBENIL2 FOR-

10-12-2001

2

OSD + Lyngbyværket

Dato for

Antal prøver m.

OSD /

seneste

fund af stoffet

indvindingsopland

BUDT 1996

BUDT 1996

Figur 4.33c Pesticidfund i Aarhus Kommune.
DGU nr. /

Indhold

Indtagsnr.

[µg/l]

Stof

Status for stoffet

87.1089/1

1,12

Hexazinon

FORBUDT 1994

16-09-1999

TIDLIGERE FUND

OSD

87.1090/1

0,02

BAM

DICHLOBENIL2 FOR-

07-10-2008

TIDLIGERE FUND

Alling-Tørring VV

25-11-2003

1

OSD

19-06-2013

1

OSD

fund

BUDT 1996
87.1091/1

0,13

BAM

DICHLOBENIL2 FORBUDT 1996

87.1194/1

0,022

Hexazinon

FORBUDT 1994

0,14

Atrazin

FORBUDT 1994

0,1

Deethyl atrazin

ATRAZIN FORBUDT

0,052

Deisopropyl atrazin

1994

0,053

DEIA

0,016

Simazin

FORBUDT 2005
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DGU nr. /

Indhold

Indtagsnr.

[µg/l]

Stof

Status for stoffet

Dato for

Antal prøver m.

OSD /

seneste

fund af stoffet

indvindingsopland

fund
87.599/1

88.1008/1

0,023

Deethyl atrazin

ATRAZIN FORBUDT

0,012

Atrazin

FORBUDT 1994

0,301

BAM

DICHLOBENIL2 FOR-

19-06-2013

1

OSD

18-10-2000

2

OSD + Galten VV, Låsby-

07-07-2011

1

07-07-2011

3

03-05-2007

3

BUDT 1996
88.1048/1

0,04

BAM

vej

DICHLOBENIL2 FORBUDT 1996

88.1050/1

0,043

BAM

vej

DICHLOBENIL2 FORBUDT 1996

88.1081/1

0,17

BAM

OSD + Galten VV, Låsby-

OSD + Galten VV, Låsbyvej

DICHLOBENIL2 FORBUDT 1996

OSD + Skovby VV + Harlev-Framlev Vandf., Hørslevbol

88.1207/1
88.1214/1

0,012
0,017

Ethylenthiourea
BAM

REGULERET3
2

DICHLOBENIL FOR-

19-11-2002

1

OSD

09-11-2005

1

OSD

07-06-2012

7

OSD + Galten VV, Låsby-

BUDT 1996
88.1306/1

0,029

BAM

DICHLOBENIL2 FORBUDT 1996

88.1348/4

vej

0,012

Dichlorprop

REGULERET3

0,066

BAM

DICHLOBENIL2 FOR-

5
27-06-2006

1

OSD

04-12-2013

9

OSD + Skovby VV + Har-

BUDT 1996
88.1394/1

0,093

BAM

DICHLOBENIL2 FORBUDT 1996

lev-Framlev Vandf., Hørslevbol

88.244/1

0,027

BAM

DICHLOBENIL2 FOR-

07-06-2004

4

BUDT 1996

88.44/1

88.578/1

OSD + Galten VV, Låsbyvej

0,024

Dichlorprop

REGULERET3

13-01-2004

2

0,18

BAM

DICHLOBENIL2 FOR-

05-05-1998

1

OSD + Skovby VV + Har-

BUDT 1996

lev-Framlev Vandf., Hørslevbol

0,071

4-CPP

REGULERET3

0,066

Dichlorprop

REGULERET3

0,067

Isoproturon

FORBUDT 2000

0,016

MCPA

REGULERET3

0,026

BAM

DICHLOBENIL2 FOR-

06-04-2010

1

24-11-2003

TIDLIGERE FUND

Jaungyde VV

25-11-1998

TIDLIGERE FUND

OSD + Skovby VV + Har-

OSD + Låsby Korsvej VV

BUDT 1996
88.583/1
88.723/1

0,019
0,019

Bentazon
BAM

REGULERET3
2

DICHLOBENIL FORBUDT 1996

lev-Framlev Vandf., Hørslevbol

88.742/1

0,024

Bentazon

REGULERET3

24-11-2003

TIDLIGERE FUND

88.747/1

0,068

BAM

DICHLOBENIL2 FOR-

08-05-2007

2

Jaungyde VV
OSD

BUDT 1996
0,027
88.813/1

0,081

Bentazon
BAM

REGULERET3

1
2

DICHLOBENIL FOR-

04-12-2013

9

13-10-2011

6

BUDT 1996
88.829/1

0,14

BAM

OSD + Skovby VV + Harlev-Framlev + Hørslevbol

DICHLOBENIL2 FOR-

OSD + Stjær VV

BUDT 1996
0,018
88.835/1

0,075

Atrazin
BAM

FORBUDT 1994
2

DICHLOBENIL FORBUDT 1996

0,018
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Dichlobenil

FORBUDT 1996
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21-01-1997

1

OSD

DGU nr. /

Indhold

Indtagsnr.

[µg/l]

Stof

Status for stoffet

Dato for

Antal prøver m.

OSD

seneste

fund af stoffet

/indvindingsopland

fund
88.885/1

0,17

BAM

DICHLOBENIL2 FOR-

22-05-2006

2

BUDT 1996

88.887/1

V

0,015

Deisopropyl atrazin

ATRAZIN FORBUDT

1

0,096

DEIA

1994

2

0,094

BAM

2

DICHLOBENIL FOR-

15-03-2000

2

08-05-2007

2

OSD

13-10-2011

6

OSD + Stjær VV

OSD + Stjær VV

BUDT 1996
88.888/1

0,096

BAM

OSD + Nr. Vissing Nordre

DICHLOBENIL2 FOR-

OSD + Galten VV, Låsbyvej

BUDT 1996
88.889/1

0,069

BAM

DICHLOBENIL2 FORBUDT 1996

88.890/1

0,052

BAM

FORBUDT 1994

11-09-2013

8

88.924/1

0,3

Atrazin

ATRAZIN FORBUDT

21-10-1997

TIDLIGERE FUND

08-11-2005

1

OSD + Storring VV

10-10-2013

5

OSD + Låsby VV

04-03-2010

2

OSD + Låsby Korsvej VV

19-06-2013

1

OSD

11-12-2006

1

OSD

OSD

1994
88.933/1

0,017

DEIA

ATRAZIN FORBUDT
1994

88.964/1
88.965/1

0,088
0,038

Bentazon

REGULERET3

BAM

DICHLOBENIL2 FORBUDT 1996

97.743/1

0,092

BAM

DICHLOBENIL2 FORBUDT 1996

97.999/3

1,6

Hexazinon

FORBUDT 1994

Figur 4.33d Pesticidfund i Skanderborg Kommune.
Øvrige miljøfremmede stoffer
I forhold til antal fund af pesticider er der gjort relativt få fund af andre miljøfremmede stoffer i grundvandet, og
langt hovedparten af disse er tilknyttet det øverste hydrostratigrafiske lag Z0, hvilket tyder på en generelt begrænset vertikal udbredelse.
Ud af 83 analyserede boringsindtag er der fundet klorerede kulbrinteforbindelser i de 18, men 14 af detektionerne er tilknyttet moniteringsboringer ved en losseplads beliggende på Rødlundsvej ved Harlev. Der er derfor ikke
tale om en generel påvirkning af grundvandet med klorerede kulbrinteforbindelser /29/. Ud af de øvrige detektioner er fundet i ét boringsindtag ikke verificeret ved en senere analyse, mens et andet fund kan være naturligt
dannet. Der er ved seneste analyse ikke påvist overskridelser af drikkevandskrav.
Der foreligger detektioner af BTEXN-komponenter i 28 ud af 74 analyserede boringsindtag, men 20 af detektionerne er tilknyttet moniteringsboringer ved en losseplads beliggende på Rødlundsvej ved Harlev. Der er derfor
ikke tale om en generel påvirkning af grundvandet med BTEX-komponenter. Ud af de øvrige detektioner har to
ikke kunnet verificeres ved efterfølgende analyser, og det generelle indtryk er en aftagende belastning af grundvandet med disse stoffer. Ved analyse i 1997 blev der konstateret flere overskridelser af drikkevandskrav i DGUnr. 88.1107. Boringen er ikke siden analyseret for BTEXN, så den nuværende forureningssituation kendes ikke.
Benzinadditivet MTBE er fundet i to boringsindtag. Den ene detektion har ikke kunnet verificeres ved to efterfølgende analyser og anses for sandsynligvis falsk. Der er ingen overskridelser af drikkevandskrav.
I alt 25 boringsindtag er analyseret for phenoler, og heraf er der fund i 2 indtag. Det ene fund er tvivlsomt, idet
der er tale om en enkelt detektion, som ikke har kunnet verificeres. I det andet indtag er der ikke belæg for at betvivle flere detektioner af ældre dato, men der er ikke fundet phenoler i boringen siden 1997. Der er ingen overskridelser af drikkevandskrav for phenoler.
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4.4.4
Nitratfront og nitratreduktion
Der er i forbindelse med den grundvandskemiske rapport /29/foretaget en vurdering af dybden til redoxgrænsen. Redoxgrænsen er den grænse der adskiller de jordlag, der har opbrugt evnen til at nedbryde nitrat, fra de
jordlag, som stadig har naturlige nitratnedbrydende egenskaber. Dybden til denne grænse øges i takt med, at nitratreduktionskapaciteten i jorden opbruges. Farveskiftet fra de iltede rød-brune farver i jordlagene til de reducere grålige farver er et udtryk for dybden til redoxgrænsen.
I den grundvandskemiske rapport /29/ bemærkes, at der i kortlægningsområdet findes delområder, hvor redoxgrænsen ligger markant dybere end normalt. Dette tyder på, at grundvandsmagasinerne stedvis er dårligt beskyttede imod nedsivende nitrat. Dette gælder især længst imod syd og vest i OSD Galten samt i den vestlige del
af OSD Sorring, ved OSD Ry og ved de vestligt beliggende indvindingsoplande.
I den grundvandskemiske rapport er der fokuseret på det dybeste farveskift. I forbindelse med denne redegørelse er der udarbejdet data, der viser det øverste farveskift i hver boring. Ved at bruge øverste farveskift fås afgrænsningen af det oxiderede terænnære lag, der skønnes dannet ved lodret nedsivning af ilt-eller nitratholdigt
vand fra jordoverfladen. På figur 4.34 er vist det øverste farveskift i boringerne, og her fremgår det, at der selv
indenfor korte afstande findes store spring i dybden til farveskiftet. Dette er et udtryk for den usikkerhed, der
ligger i farveskifte-vurderingen, bl.a. fordi farveskift bestemmelsen er fra boringens etablering og altså ikke nødvendigvis et udtryk for farveskiftets og dermed redoxgrænsens beliggenhed i dag. Det er endvidere således, at i
områder, hvor der indvindes større vandmængder, vil farveskiftet ligge dybere, da der her skabes en sænkningstragt og dermed mulighed for, at der kan trænge ilt dybere ned i lagserien end i områder, hvor der kun indvindes
begrænsede mængder vand.
Pga. de store spring i dybden til redoxgrænsen er det vurderet, at der vanskeligt kan genereres en realistisk ”lagflade” for redoxgrænsen. Kortlægningsområdet er derimod opdelt i en række delområder inden for hvilke, farveskiftet og dermed dybden til redoxgrænsen er vurderet at ligge i omtrentligt samme niveau. Denne inddeling
fremgår af også af figur 4.34.
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Figur 4.34 Dybden til øverste farveskift og den estimerede redoxgrænse.
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4.5

Grundvandsressourcens nitratsårbarhed

Grundvandsmagasinernes sårbarhed vurderes i forhold til nitrat. Der tages udgangspunkt i det øverste primære
grundvandsmagasin, hvorfra hovedparten af drikkevandet indvindes.
I Aarhus Vest Kortlægningsområde er der flere primære grundvandsmagasiner, som hver især er udbredt forskellige steder. De primære grundvandsmagasiner består af modellaget Z0C, magasinlagene S1, S2 og modellaget T1. De tre førstnævnte er kvartære sandmagasiner, mens T1 er et miocænt magasin. Mht. udbredelsen af magasinerne henvises til afsnit 4.2.3.
På figur 4.35 er vist inddelingen af kortlægningsområdet i de fire grundvandsmagasiner. Sårbarheden er vurderet i forhold til disse magasiner. På figuren er også vist i hvilket magasinlag, vandværksboringerne er placeret.

Figur 4.35 Primære magasiner i Aarhus Vest Kortlægningsområde.
Den del af modellaget Z0C, der består af sand og hvor grundvandsspejlet er over bunden af laget, udgør det terrænnære magasin, hvorfra en række vandværker indvinder (Lading, Sjelle, Låsby, Søvejens, Jaungyde og Emborg). Endvidere udgør Z0C dele af oplandet til Herskind Vandværk, der dog er filtersat i magasinlaget S2. Modellaget Z0C vurderes som et primært magasin i kraft af disse vandværker, men ikke som et fremtidigt indvindingsmagasin til andre vandværker. Det er således alene inden for indvindingsoplandene til de pågældende
vandværker, at sårbarheden er vurderet i forhold til magasinet Z0C.
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Magasinlaget S1 udgør det næste grundvandsmagasin i lagserien; magasinet er udbredt i store dele af kortlægningsområdet, men dog kun i begrænset omfang i den centrale del af OSD ved Galten og slet ikke i OSD ved Sorring. I alt 14 vandværker indvinder fra dette magasin.
Magasinlaget S2 udgør et dybereliggende magasin i kvartært smeltevandssand. Magasinet er primært udbredt i
den centrale del af OSD ved Galten. Vandværkerne Galten (indvinder også fra S1), Harlev-Framlev, Herskind,
Høver, Skovby, Stjær (indvinder også fra S1), Storring og Søballe indvinder fra laget.
Det miocæne sandmagasin T1 er beliggende i den vestlige del af kortlægningsområdet og udgør stort set det primære grundvandsmagasin i OSD ved Sorring. T1 er også udbredt i OSD ved Rye Nørreskov, men her er S1 også
tilstede, hvorfor S1 udgør det øverste primære magasin her.
Som det fremgår af figur 4.35 er der et område med begrænset magasinudbredelse. Området strækker sig fra
nord for Galten og i nordøstlig retning op mod Sabro. Der er tale om et område, hvor der primært er ler i lagserien og kun er tolket sporadiske sandlag, hvorfor der ikke her kan forventes at være et større udbredt magasin. Der
må dog formodes at være hydraulisk kontakt fra de sporadiske sandlag og til de egentlige grundvandsmagasiner,
der grænser op til området med den begrænsede magasinudbredelse.
Vurderingen af nitratsårbarheden bygger på zoneringsvejledningens principper for fastlæggelse af nitratsårbarhed, der bl.a. bygger på dæklagsegenskaberne (lertykkelser) og vandkvaliteten /d/, se figur 4.36.
Nitratsårbarhed

Egenskaber for dæklag og grundvandsmagasin
 Dæklag af fed grå ler eller glimmerler eller
 Dæklag med højt organisk indhold, evt. brunkul eller

Lille

 Tykkelse af reducerede (grå)sammenhængende lerdæklag > 15 m eller
 Reduceret magasinbjergart med indhold af organisk materiale, pyrit og evt.
brunkul.

Grundvandskvalitet

Grundvand fra
methanzonen og fra
jern- og sulfatzonen.
Vandtype C og D

 Dæklag af oxideret sand med slirer af silt og ler eller
Nogen

 Dæklag af reduceret, gråt sand eller gråt/gråsort sand med lignit eller pyrit eller
 Tykkelse af reducerede (grå), sammenhængende lerdæklag er 5 til 15 m eller

Grundvand fra jern- og
sulfatzonen.
Vandtype C

 Reduceret magasinbjergart.

 Kun dæklag af oxideret, gulligt-gulbrunt sand og/eller ler eller
Stor

 Tykkelse af reducerede, sammenhængende lerdæklag < 5 m og
 Magasinbjergart uden større nitratreduktionspotentiale.

Grundvand fra
ilt- og nitratzonerne.
Vandtype A og B

Figur 4.36 Kriterier for nitrat sårbarhedszoneringen. Opstillet ud fra zoneringsvejledningen /d/.
Det er den reducerede ler, der udgør en beskyttelse af grundvandsmagasinet. I forhold til at vurdere, hvor stor en
del af det samlede dæklag af ler, der er reduceret, er der taget udgangspunkt i opdelingen af redoxgrænsen i forskellige dybder inden for kortlægningsområdet, som angivet i figur 4.35. Den akkumulerede reducerede lertykkelse over hvert grundvandsmagasin er beregnet ved at modregne den del af lerdæklaget, der ligger over redoxgrænsen. På figur 4.37 er vist den akkumulerede reducerede lertykkelse over henholdsvis magasinet ”Z0C” og
magasinet S1, mens der på figur 4.38 er vist den akkumulerede reducerede lertykkelse over henholdsvis magasinerne S2 og T1. På hvert kort er afgrænset det enkelte magasins udstrækning.
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Figur 4.37 Den akkumulerede reducerede lertykkelse over magasinet Z0C øverste og over S1 nederst. Mht. magasinets udstrækning henvises også til figur 4.35.
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Figur 4.38 Den akkumulerede reducerede lertykkelse over S2 øverst og T1 nederst. Mht. magasinets udstrækning
henvises også til figur 4.35.
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I forhold til figur 4.14 til 4.17 der viser den samlede lertykkelse både over og under redoxgrænsen er der naturligvis et mindre lerdæklag, når der alene tages udgangspunkt i det reducerede ler. I store dele af kortlægningsområdet, og navnlig i den vestlige del er der således arealer, hvor der kun et meget begrænset eller intet dæklag
af ler over magasinerne Z0C og S1.
I forhold til magasinerne S2 og T1, ligger disse så dybt, at der i hovedparten af kortlægningsområdet er et beskyttende dæklag af ler over magasinerne, selvom der kun tages udgangspunkt i det reducerede ler. I den nordvestlige del af området er der dog generelt ikke væsentlige dæklag af ler over magasinet.
Som det fremgår af tabel i figur 4.36 skal sårbarheden af grundvandsmagasinerne ikke kun vurderes ud fra dæklagstykkelserne, men også på baggrund af de grundvandskemiske forhold. Ved vurderingen af de grundvandskemiske forhold til brug for sårbarhedszoneringen, er der taget udgangspunkt i vandtyperne i boringerne. På figur 4.31 i forrige afsnit er vist vandtyperne i de respektive magasiner. Ved sammenligning af figur 4.31 med lertykkelseskortene i ovenstående figurer (4.37 og 4.38) ses, at der generelt er overensstemmelse mellem områder
med ringe lerdække og boringer med de sårbare vandtyper A og B. Det skal bemærkes, at der er vandværker, der
indvinder reduceret vand af vandtype C, selvom disse vandværker er placeret i områder med ringe lerdække,
f.eks. i den vestlige del af kortlægningsområdet ved Linå, Laven og Mollerup vandværker. Dette kan dels skyldes
arealanvendelsen dels at de miocæne sandmagasiner der er til stede her, ofte har et indhold af organisk materiale, som kan omdanne nitrat. Omfanget af denne nitratreduktionskapacitet er dog vanskelig at fastslå, og udbredelsen af de organiske lag ligeledes vanskelig at fastlægge. Der er derfor ikke taget hensyn til den mulige reduktionskapacitet i de miocæne sedimenter ved sårbarhedszoneringen.
I forbindelse med den grundvandskemiske vurdering /29/ konkluderes, at der findes reduceret og nitratfrit
grundvand mange steder i kortlægningsområdet, hvilket indikerer, at der i disse områder må forekomme nitratreduktion. Dette gælder primært den nordlige del af kortlægningsområdet, hvor hovedparten af nitratfundene i
grundvandet knytter sig til de øverste 30 meter under terræn. I rapporten er det dog også fremhævet, at nitratreduktionen i den sydlige del af kortlægningsområdet er utilstrækkelig til at fjerne nitratindholdet i det infiltrerende vand, og resultatet er nitratholdigt grundvand, som ofte findes til stor dybde. Præferentiel strømning
igennem opsprækket ler og sandslirer kan medføre, at målt reduktionskapacitet kun i meget ringe omfang rent
faktisk er til rådighed for nitratreduktion.
Med udgangspunkt i det akkumulerede reducerede ler over de respektive grundvandsmagasiner (figur 4.37 og
4.38) og de sårbare vandtyper A og B på figur 4.31, er der foretaget en sårbarhedszonering af kortlægningsområdet i lille, nogen og stor sårbarhed, se figur 4.39. Zoneringen er foretaget ud fra det øverste af de primære magasiner, se figur 4.35.
Afgrænsningerne af zonerne følger ikke præcist lertykkelseskortenes grænser. Afgrænsningerne er i et vist omfang ”blødt op” og afrundet, da de i modsat fald ofte vil have et mere hakket og kantet forløb. Også i overgangene
mellem to forskellige magasiner, hvor vurderingen af sårbarheden springer mellem det ene og det andet lertykkelseskort kan forløbet af lertykkelsen være kantet og uregelmæssig, hvorfor det også her er nødvendigt at foretage en "afrunding" af sårbarhedszonerne.
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Figur 4.39 Sårbarhedszonering i forhold til nitrat.
Der er taget hensyn til vandtyperne på den måde, at ved boringer med vandtype A eller B, og som er filtersat i det
magasin, som sårbarheden vurderes i forhold til, er 300 meter zonen rundt om boringen zoneret til stor sårbarhed. Det drejer sig specifikt om DGU nr. 88.964, tilhørende Låsby Vandværk, hvor der er lagt en zone med stor
sårbarhed rundt om boringen, fordi boringen er karakteriseret som vandtype B, da der er fundet et mindre indhold af nitrat.
Som figur 4.39 viser, har de vestlige dele af kortlægningsområdet generelt stor sårbarhed, mens store dele af det
centrale OSD er med lille sårbarhed over for nitrat.
Det skal bemærkes, at sårbarheden ikke er nærmere vurderet i de dele af indvindingsoplandene, der strækker sig
ind i allerede kortlagte områder. Dette gælder bl.a. ved Lading Vandværk, Lyngbyværket og ved Lyngby Vandværk.
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4.6

Sammenfatning af grundvandsressourcen

Der er generelt tale om et geologisk komplekst område præget af mange begravede dalstrukturer og gentagne
kvartære isfremstød. Dette har bevirket store topografiske forskelle der både ses ved terræn og ved prækvartæroverfladen. Kompleksiteten i de geologiske forhold afspejles også ved, at der i Aarhus Vest Kortlægningsområde er flere forskellige primære grundvandsmagasiner i kortlægningsområdet. Der er således 3 magasiner i
kvartært sand, hvoraf det øverste dog kun udgør et begrænset magasin, der alene indgår som primært magasin,
hvor der i forvejen er indvinding til almene vandværker. Ud over magasinerne i kvartært sand udgør et generelt
dybereliggende magasin i tertiært sand et væsentligt magasin i den vestlige del af kortlægningsområdet.
Der er lokaliseret nogle mindre områder, hvor der kun er begrænset med grundvandsmagasin, hvorfor der ikke
her kan anbefales at etablere en indvindingsboring.
De geologiske forhold betyder, at grundvandsmagasinerne i den vestlige del af kortlægningsområdet ofte er sårbare over for påvirkninger fra overfladen, mens magasinerne i de centrale og østlige dele af kortlægningsområdet
som udgangspunkt ikke er sårbare.
Der er fundet nitrat i en række boringer spredt ud i hele kortlægningsområdet og således ikke kun i den vestlige
del. Der er dog også en del boringer, heraf også en række vandværksboringer, i den vestlige del af kortlægningsområdet, hvor vandet er nitratfrit og reduceret. Dette hænger sammen med, at der tilsyneladende er nitratreduktionskapacitet i de overvejende sandede jorde i de vestlige dele af området.
Der er fundet pesticider i forholdsvis mange boringer i kortlægningsområdet. Der er fund både over og under
grænseværdien. I lighed med de fleste andre egne af landet udgør BAM det stof, der er fundet i de fleste boringer.
I kortlægningsområdet er antallet af fund af BAM forholdsvis større end på landsplan.
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5. Arealanvendelse og forureningskilder
I dette kapitel redegøres der for arealanvendelsen og de potentielle forureningskilder i kortlægningsområdet.
Redegørelsen indgår sammen med resultaterne fra den øvrige kortlægning i en sammenfatning af problemstillinger i forhold til at beskytte grundvandet i området (kap. 7).

5.1

Arealanvendelse og planmæssige forhold

Arealanvendelsen på landbrugsarealer og i byområder kan udgøre en forureningstrussel i forhold til grundvandet, mens skov- og naturarealer oftest vil medføre en god beskyttelse af grundvandet. På figur 5.1 er den generelle arealanvendelse vist. Arealanvendelsen i kortlægningsområdet består hovedsageligt af landbrugsarealer, skovarealer og i mindre grad byområderne omkring Galten og Låsby.

Figur 5.1 Arealanvendelsen i kortlægningsområdet (AIS data udleveret af Naturstyrelsen).
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Den procentvise fordeling af arealanvendelsen inden for OSD og indvindingsoplandene er vist på figur 5.2.
Landbrugsarealer udgør samlet set 71,7 %. Skov, natur og ferskvandsarealer udgør samlet set 20,6 % af arealerne, mens byområder og øvrige befæstede arealer udgør 7,6 % af arealerne i OSD og indvindingsoplande uden for
OSD.

Figur 5.2 Procentvis fordeling af arealanvendelsen (AIS data udleveret af Naturstyrelsen).
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5.1.1
Byer og råstofområder
Byområder kan udgøre en potentiel forureningstrussel i forhold til grundvandet. Det er anvendelsen, opbevaringen og håndteringen af sprøjtemidler, olie og kemikalier samt eventuel udsivning fra kloaker, der udgør de største trusler overfor grundvandet.
I forhold til råstofområder er det afgørende for grundvandsbeskyttelsen, at de efterbehandlede råstofgrave ikke
anvendes på en måde, som kan medføre forurening af grundvandet. Efter råstofloven udarbejder regionerne en
råstofplan, hvori der fastlægges en kortlægning og planlægning af råstofgraveområder og fremtidige råstofinteresseområder. Det er Region Midtjylland, der udarbejder råstofplaner i dette område.
På figur 5.3 er vist de nuværende og de planlagte byzoner i Aarhus Vest Kortlægningsområde. På figuren er råstofgraveområder og -interesseområder endvidere vist.
Syd for Galten er et mindre byområde planlagt langs med motorvejen ligesom der også er planlagt udvidelse af
byzonen umiddelbart øst for Framlev, øst for Voel samt ved Lading. Der findes eksisterende råstofgraveområder
mellem Jeksen og Stjær samt vest for Låsby, mens der i indvindingsoplandet til Sorring Vandværk syd for Sorring er et råstof-interesseområde.

Figur 5.3 By, planlagt by samt råstofgraveområde.
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5.1.2
Beskyttede naturtyper
Beskyttede naturtyper er områder, som er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Områderne omfatter heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og overdrev. Områderne yder som
udgangspunkt en god beskyttelse af grundvandet, da de enten henligger som natur eller drives ekstensivt uden
eller kun med begrænset brug af kvælstof og sprøjtemidler.
Figur 5.4 viser, hvor der findes beskyttede naturtyper inden for kortlægningsområdet.

Figur 5.4 Beskyttede naturtyper fra Miljøportalen.
Der er relativt få arealer med beskyttet natur i kortlægningsområdet. Hovedparten findes langs med vandløbene
i området. Derudover ses også enkelte spredte arealer med eng, mose og sø.
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5.1.3
Skov, skovrejsningsområder og SFL
Skovarealer, bortset fra juletræskulturer, giver som udgangspunkt en god og langsigtet beskyttelse af grundvandet. Skovrejsningsområderne er derfor vigtige i forhold til indsatsplanlægningen. Naturstyrelsen administrer tilskudsordninger til skovrejsning. For yderligere oplysninger henvises til Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk
På figur 5.5 ses eksisterende skov og skovrejsningsområder.

Figur 5.5 Eksisterende skovområder, skovrejsningsområder og områder hvor skovrejsning er uønsket.
Arealer med skov er dominerede indenfor OSD i den sydvestlige del af kortlægningsområdet vest for Ry, men
også nordøst for Sorring og nord for Skjørring ses sammenhængende arealer med skov. I den østlige del af kortlægningsområdet ved Lyngby/Lyngbygård ses også sammenhængende arealer med skov. I forbindelse med dette
skovareal er der desuden udlagt skovrejsningsområder inden for indvindingsoplandet. Sydøst for Galten, vest for
Lillering er der et skovrejsningsområde syd for motorvejen, mens der også er udlagt skovrejsningsområder i området nord for Sorring samt omkring og vest for Søballe.
Områder, hvor skovrejsning er uønsket, er udpeget på baggrund af eksempelvis naturmæssige, kulturhistoriske,
geologiske og landskabelige interesser, råstof-, vindmølle- og byudviklingsområder samt vejtekniske anlæg, der
ikke er forenelige med skovrejsning. Skovrejsning i disse områder er derfor ikke ønsket.
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På figur 5.6 ses de Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL). Disse er udpeget af de tidligere amter, hvor ekstensiv og miljøvenlig landbrugsdrift i særlig grad vil være til gavn for miljøet og naturen. Inden for disse områder
var det til og med 2006 muligt at få tilskud til en række miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ). De sidste
tilsagn til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger udløber i 2023.

Figur 5.6 Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL) fra Miljøportalen.
Inden for de Særligt Følsomme Landbrugsområder er MVJ ordningen erstattet af en række andre muligheder for
at opnå støtte til en række miljøvenlige dyrkningsmuligheder.
For oplysning om støttemulighederne indenfor SFL, og i øvrigt også indenfor Natura 2000 og de § 3 beskyttede
naturtyper, henvises til NaturErhvervsstyrelsens hjemmeside ”http://www.naturerhverv.dk”.
I kortlægningsområdet er der udpeget SFL i forhold til overfladevand i tilknytning til vandløbene i området. I
området omkring Stjær samt i indvindingsoplandet til Lyngbygård værket er der udpeget områder i forhold til
grundvand, mens der i dalstrøgene nordøst for Ravnsø samt nordøst for Stjær er udpeget SFL i forhold til natur.

68

Redegørelse for Aarhus Vest, Skanderborg Kommune

5.2

Landbrugsforhold

Dette afsnit indeholder en overordnet beskrivelse af landbrugsforholdene i kortlægningsområdet. Beskrivelsen
skal altså forstås som en screening af den potentielle belastning i området, og ikke som grundlag for konkrete
tiltag i mindre delområder.
Beskrivelsen bygger på landbrugsdata fra det generelle landbrugsregister (GLR) og Gødningsregnskabet. Placeringen af de enkelte bedrifter (punktdata) stammer fra de adresser, som den enkelte bedrift har meldt ind i enten
det centrale husdyrregister (CHR), gødningsregnskabet eller Enkeltbetalingsordningen (GLR). Landbrugsdataene er som udgangspunkt registerdata fra år 2012. For beregningen af den potentielle nitratudvaskning er der
dog tale om registerdata for perioden 2009-2012. De benyttede landbrugsdata er leveret til Naturstyrelsen af
Conterra /36/. Ved punkttemaet er det væsentligt at være opmærksom på, at hele bedriftens areal og dyrehold
bliver gentaget på alle steder, hvor bedriften har aktiviteter (adresser).
Landbrugsdata er dels koblet til en bedrift, det vil sige en punktplacering, dels til markblokke. Markblokke er en
opdeling af landbrugsarealer i blokke, bestående af en eller flere marker. Grænserne følger typisk faste grænser i
landskabet, som f.eks. hegn og vandløb. Bemærk dog at det kan variere fra år til år, hvilke marker, der indgår i
en markblok samt at der i en markblok kan være marker tilhørende forskellige bedrifter.
5.2.1
Landbrugsbedrifter
Landbrugsbedrifter kan være potentielle forureningskilder både i forhold til fladekilder og til punktkilder. Fladekilder kan være udbringning af kvælstof, sprøjtemidler og andre miljøfremmede stoffer på marken. Punktkilder
kan være opbevaringsfaciliteter til husdyrgødning (gyllebeholdere, møddingspladser, ajlebeholdere og markstakke), vaske- og fyldpladser for marksprøjter, olie- og drivmiddeltanke, værkstedsaktiviteter og spildevandsanlæg.
På figur 5.7 er fordelingen af de forskellige landbrugsbedrifter i området vist. Antallet af dyreenheder er beregnet
ud fra gødningsregnskaberne. Bedrifter med ingen ”dyreenheder” (DE) vil være planteavlsbrug eller små, ekstensive landbrugsbedrifter. Anvendelsen af sprøjtemidler vil som udgangspunkt være uafhængig af bedriftstype.
For hver landbrugsbedrift foreligger der oplysninger om bl.a. dyreenhed og dyrket areal. En del af dyrkningsarealet kan ligge uden for kortlægningsområdet. Ligeledes kan bedrifter, der ligger uden for kortlægningsområdet,
have dyrkningsarealer inden for området.
Der findes kun en enkelt bedrift inden for OSD Ry, og denne er registreret uden dyreenheder. I den øvrige del af
kortlægningsområdet findes en del store og mellemstore bedrifter, dvs. større end 150 DE, fordelt i hele området.
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Figur 5.7 Placeringen af landbrugsbedrifterne samt antal dyreenheder (DE) ved hver bedrift. Data fra ConTerra
/36/. Hvor flere ejendomme drives sammen, fremgår det samlede antal DE ved hver af de aktuelle ejendomme.

5.2.2
Potentiel nitratudvaskning
Den potentielle nitratudvaskning er den mængde nitrat, der med udgangspunkt i kvælstofoverskuddet og nettonedbøren principielt kan sive fra rodzonen ned mod grundvandet. Kvælstofoverskuddet beregnes ud fra gødningsregnskaberne, som er indberettet på bedriftsniveau. Det betyder, at opgørelserne, som er vist på markblokniveau, udgør det gennemsnitlige kvælstofoverskud for hele bedriften.
Den potentielle nitratudvaskning fra rodzonen inden for de enkelte markblokke er beregnet som et gennemsnit
for perioden 2009-2012. Resultatet fremgår af figur 5.8.
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Figur 5.8 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning opgjort på markblokniveau for perioden 2009-2012.
Data er fra ConTerra /36/.
Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning omfatter kun de arealer, som dyrkes landbrugsmæssigt. Den
gennemsnitlige nitratudvaskning fra alle arealer inklusiv skov og naturarealer vil være lavere, eftersom der er
områder med skov.
Den gennemsnitlige nitratudvaskning fra markblokke inden for OSD og indvindingsoplande uden for OSD i
Aarhus Vest Kortlægningsområde beregnet ud fra markblokkenes areal er 57,1 mg/l. Dette er i samme niveau
som hvis der udelukkende ses på markblokke beliggende inden for OSD idet den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning her er 56,8 mg/l.
I OSD Rye Nørreskov er den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning af markblokke 50,6 mg/l, og således
forventeligt ud fra arealanvendelsen, lavere end den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning på 57,0 mg/l i
de øvrige OSD områder beliggende i Aarhus Vest kortlægningsområde.
Den potentielle nitratudvaskning på figur 5.8 bygger som nævnt på gennemsnitdata fra 2009-2012. I forhold til
denne redegørelsesrapport og det efterfølgende indsatsplanarbejde skal kortet udelukkende anvendes som en
screening, der indikerer, hvor der kan være en potentiel risiko for stor nitratudvaskning.
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5.3

Forureningskilder

I nærværende afsnit beskrives forureningskilderne i kortlægningsområdet primært med udgangspunkt i de kortlagte jordforureninger. En række øvrige mulige forureningskilder er dog også berørt.
5.3.1
Kortlagte jordforureninger
Tidligere tiders brug af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier, håndtering af affald mv. betyder, at der på en
række lokaliteter inden for Aarhus Vest Kortlægningsområde er forurenede grunde, hvorfra der sker eller kan
ske udvaskning af forurenende stoffer til grundvandet. Inden for kortlægningsområdet er det Region Midtjylland, der ifølge jordforureningsloven prioriterer kortlægning, undersøgelse og oprensning af punktkilder.
Undersøgelserne og afværgeindsatserne i forhold til grundvand vil blive prioriteret af Regionen i forhold til den
vurderede forureningsrisiko. Fremdriften i grundvandskortlægningen og kommunernes indsatsplaner for
grundvand vil også være af væsentlig betydning for Region Midtjyllands prioritering af indsatsen til sikring af
grundvandsressourcen. Regionen kan også inddrage anden potentiel forureningspåvirkning samt udnyttelsesgraden og kvaliteten af grundvandsressourcen i sin prioritering.
Jordforureningskortlægningen foregår på to niveauer. Vidensniveau 1 (V1) betyder, at der har været aktiviteter,
som kan have medført forurening. Vidensniveau 2 (V2) betyder, at der er konstateret forurening, som kan udgøre en miljø- og sundhedsmæssig risiko.
Region Midtjylland er på nuværende tidspunkt i gang med kortlægningen af lokaliteter i området. Der er desuden en række lokaliteter, hvor regionen på nuværende tidspunkt ikke har taget stilling til kortlægning. I de tilfælde, hvor regionen ikke har undersøgt eller afværget kendte forureninger i et kortlægningsområde, prioriteres
indsatsen af regionen. Da jordforureningskortlægningen omfatter et stort antal lokaliteter fordelt over hele regionen, må der forventes at gå nogle årtier, før regionen har undersøgt og eventuelt afværget alle relevante forureninger omfattet af regionens indsats.
Regionens kortlægning efter jordforureningsloven er en fortløbende proces. Ny viden kan derfor medføre, at der
kommer lokaliteter til, som ikke tidligere har været omfattet af jordforureningslovens kortlægninger eller den
offentlige indsats.
Med udgangspunkt i data hentet ved Region Midtjylland i maj måned 2014, findes der i tilknytning til kortlægningsområdet 151 lokaliteter, som er omfattet af jordforureningskortlægningen. Placeringen af lokaliteterne er
angivet på figur 5.9.
Lokaliteterne findes i hele kortlægningsområdet, men er koncentreret omkring byområderne Galten, Låsby,
Gjern og Ry. Af de 151 lokaliteter er 108 V1 kortlagt, 8 V1&V2 kortlagt og 35 V2 kortlagt.
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Figur 5.9 Kortlagte forureningslokaliteter.
I tabellen i figur 5.10 ses status pr. maj måned 2014 for de kortlagte V2 og V1&V2 lokaliteter, som udgør eller kan
udgøre en risiko for grundvandsressourcen. Tabellen er opdelt efter kommune.
Favrskov Kommune:
Lokalitets
nr.

Lokalitetsnavn

Anvendelse / Branche

Status Evt. konstateret forure(V1/V2) ning (stofgr.) (J=jord,
G=grundvand,
P=poreluft)

Forventet grundvandsrettet indsats

711-00079

Viborgvej 856

Autoreparationsværksted, kontorog erhvervsejendom

V1/V2

Undersøgelse, viLading VV
dereg., grundvand,
høj

Olie-benzin (J)

IndvindingsOpland / OSD
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Silkeborg Kommune:
Lokalitets
nr.

Lokalitetsnavn

Anvendelse / Branche

Status
(V1/V2)

705-00001

Møllehaugevej
12

V2

705-00209

Østergade 25

705-00223

Lykkegårdsvej
347
HOVEDGADEN
2a-D, SORRING
Ryttervej 6

Drift af affaldsbehandlingsanlæg:
Aktiviteter vedr.
jord og affald
Servicestationer:
Benzin og olie, salg
Servicestationer:
Benzin og olie, salg
Ikke specificeret
Jern- og metalvareindustri:Aktiviteter
vedr. metaller
Landbrug, jagt
mv.: Slagge fra affaldsforbrænding,
tilført/udlagt
Servicestationer:
Benzin og olie, salg
Servicestationer:
Benzin og olie, salg

V2

705-00241
705-00243

740-00060

Udlægning af
slagge

743-00213

Linåvej 58a

705-00209

Østergade 25

V2
V2
V2

Evt. konstateret forurening (stofgr.) (J=jord,
G=grundvand,
P=poreluft)

-

Olie-benzin: Olieprodukter (J)
Olie-benzin: Olie
Olie-benzin: Olieprodukter (J)
Olie-benzin: Olieprodukter (J)

V2

V2
V2

-

Forventet grundvandsrettet indsats

IndvindingsOpland / OSD

Ingen indsats, pga. Gjern VV
risikovurdering

Ingen indsats, pga.
risikovurdering
Ingen indsats, pga.
risikovurdering
Ingen indsats, pga.
risikovurdering
Ingen indsats, pga.
undersøgelse

Gjern VV

Ingen indsats, ikke
omfattet af off.
indsats

OSD

OSD
Sorring VV
Thoustrup By
VV

Olie-benzin: Olieprodukter
Olie-benzin: Olieprodukter (J)

Ingen indsats, pga. Linå VV
risikovurdering
Ingen indsats, pga. Gjern VV
risikovurdering

Aarhus Kommune:
Lokalitets
nr.

Lokalitetsnavn

Anvendelse / Branche

Status
(V1/V2)

Evt. konstateret forurening (stofgr.) (J=jord,
G=grundvand,
P=poreluft)

Forventet grundvandsrettet indsats

IndvindingsOpland / OSD

751-00032

Andet (J)

V2

Olie-benzin

751-04354

Borumvej 61

V1/V2

BTEX (sum) (G)

Monitering, overvågning
Ingen indsats, pga.
risikovurdering
Undersøgelse, indl.
(V2)

OSD + Lyngbyværket
OSD + Lyngbyværket
OSD + Lyngbyværket

751-05354

Opkærsvej 3

Gartnerier og planteskoler
Servicestationer:
Benzin og olie, salg
Drift af affaldsbehandlingsanlæg:
Losseplads
Autoreparationsværksteder

V1/V2

751-00187

Langelinie, Borum
Borum Byvej 9

V2

Olie-benzin: Olieprodukter(J)

751-07485

Borum Møllevej
5
Langelinie, Borum
Borum Byvej 9

751-00032
751-00187
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Villaolietank, priV2
vat oplag af
Gartnerier og plan- V1/V2
teskoler
Servicestationer:
V2
Benzin og olie, salg
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Olie-benzin: Fyringsolie (J)
Andet (J)
Olie-benzin

Ingen indsats, pga. Lyngby Vandrisikovurdering
værk + Lyngbyværket
Ingen indsats, pga. OSD
risikovurdering
Monitering, over- OSD + Lyngbyvågning
værket
Ingen indsats, pga. OSD + Lyngbyrisikovurdering
værket

Skanderborg Kommune:
Lokalitets
nr.

Lokalitetsnavn

Anvendelse / Branche

703-00001

Præstbrovej,Skovby

703-00004

Silkeborgvej 109

703-00007

Dk,Silkeborgvej

703-00009
703-00039

Galten Gl. Elværk
Langelinie 56

703-00041

Præstbrovej 71a

703-00044

Stjærvej 4

703-00048

Vesterbro 1

703-00132

Bizonvej 2 - olieforurening fra
væveri
Bakkevej 7-9

703-00165
703-00207

703-00217
703-00338

715-00001

715-00004

715-00005

715-00006

715-00074

Status
(V1/V2)

Evt. konstateret forurening (stofgr.) (J=jord,
G=grundvand,
P=poreluft)

Forventet grundvandsrettet indsats

Drift af affaldsbe- V2
handlingsanlæg:
Losseplads
Drift af affaldsbe- V2
handlingsanlæg:Aktiviteter
vedr. jord og affald
industrigrund
V1/V2

Andet (J)

Ingen indsats, pga. OSD
risikovurdering

Andet (J)

Undersøgelse, viOSD + Galten
dereg., grundvand, VV, Låsbyvej
mellem

Olie-benzin (G)

boligejendom

V2

Olieprodukter (G)

Servicestationer:
Benzin og olie, salg
Oplagsplads: Materialgård
Servicestationer:
Benzin og olie, salg
Boligejendom

V2

Benzin (J)

V2

Olie (J)

V2

Olie (J)

V2

Olieprodukter (J)

Ikke specificeret

V2

Olie-benzin (J)

Renserier

V2

Undersøgelse, videreg., grundvand,
lav
Ingen indsats, pga.
risikovurdering
Ingen indsats, pga.
risikovurdering
Ingen indsats, pga.
risikovurdering
Ingen indsats, pga.
afværge
Ingen indsats, pga.
risikovurdering
Undersøgelse, videreg., grundvand,
lav
Ingen indsats, pga.
risikovurdering
Undersøgelse, videreg., grundvand,
lav
Ingen indsats, pga.
risikovurdering
Ingen indsats, pga.
afværge

Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af
Nørregade 35
Parcel- og rækkehus
OlierestforureBenzin og olie, erning ved Daglig- hvervsmæssig opvarebutik
lag af
Losseplads Drift af affaldsbeVengevej, Søbal- handlingsanle
læg:Aktiviteter
vedr. jord og affald
Gl.Skolevej,
Drift af affaldsbeVeng
handlingsanlæg:Aktiviteter
vedr. jord og affald
Vengevej, Søbal- Drift af affaldsbele
handlingsanlæg:Aktiviteter
vedr. jord og affald
Vengevej 4
Parkerings- og garageanlæg

V2

Klorerede opløsningsmidler (G)
Olie-benzin (J)

V2

Olieprodukter(G)

V2

Olie-benzin: Olie

Låsbyvej 60a-D

V1/V2

Transportvirksomhed, Sabro

Autoreparationsværksteder

IndvindingsOpland / OSD

OSD

OSD + Galten
VV, Låsbyvej
OSD
OSD
OSD + Storring
VV
OSD + Stjær VV
OSD

OSD + Galten
VV, Låsbyvej
OSD

OSD + Galten
VV, Låsbyvej
OSD + Galten
VV, Låsbyvej

V2

-

Undersøgelse, indl. OSD
(V2), grundvand

V2

-

Undersøgelse, viOSD
dereg., grundvand,
høj

V2

-

Ingen indsats, pga. OSD
risikovurdering

V2

-

Undersøgelse,
OSD
Indl., grundvand,
høj
Ingen indsats, pga. OSD
afværge

Olie (J)
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737-00002

Klankballevej 20

Ikke specificeret

V2

Olie-benzin (J)

737-00042

Århusvej 4

Ikke specificeret

V1/V2

Olie-benzin (J)

737-00054

Kirkevej 2

Ikke specificeret

V2

737-00058

Blochgården 2,
Maskinindustri
Hovedgaden 18C

V2

Lossepladsperkolat
(G)
Klorerede opløsningsmidler (G)

737-00066

Tidligere renseri

Parcel- og rækkehus

V2

Olie-benzin (J)

737-00087

parcel- og rækkehust
Maskinindustri

V1/V2

Olie (J)

737-00100

Gl. Silkeborgvej
19a
Horsensvej 28

V2

737-00106

Hemstokvej 17

737-00172

Horsensvej 23

737-00225

Rye Nørskov
Skovdistrikt,
Avlsgården
Losseplads - Rodelundvej 30,
8680 Ry
Villaolietanksag Hårbyvej 31,
Veng

Parcel- og række- V1/V2
hus
Parkerings- og ga- V2
rageanlæg
Gartnerier og plan- V2
teskoler

Klorerede opløsningsmidler (G)
Olie (J)

737-00240

746-00008

Drift af affaldsbehandlingsanlæg:
Losseplads
Villaolietank, privat oplag af

Zink (J)
Pesticider:
DDT, p,p'- (J)

V2

V2

-

Fyringsolie (J)

Undersøgelse, viOSD
dereg., grundvand,
mellem
Ingen indsats, pga. OSD + Låsby VV
risikovurdering
+ Låsby Korsvej
VV
Ingen indsats, pga. OSD
risikovurdering
Undersøgelse, viOSD + Låsby VV
dereg., grundvand, + Låsby Korsvej
høj
VV
Undersøgelse, viOSD
dereg., grundvand,
høj
Undersøgelse, indl. OSD + Låsby
(V2)
Korsvej VV
Ingen indsats, pga. Gl. Rye VV
risikovurdering
Afværge, kontakt- OSD
risiko, mellem
Ingen indsats, pga. Gl. Rye VV
undersøgelse
Undersøgelse, viOSD
dereg., grundvand,
mellem
Undersøgelse, indl. OSD
(V2)
Ingen indsats, pga. OSD+ Hårby VV
risikovurdering

Figur 5.10 Kortlagte forurenede lokaliteter. Data fra Region Midtjylland.

5.3.2
Øvrige forureningskilder
Udover de kortlagte jordforureninger er der en række øvrige potentielle kilder til grundvandsforurening.
Spildevandsanlæg
Spildevandsanlæg, spildevandstanke og spildevandsledninger kan udgøre en forureningsrisiko for grundvandet.
Spildevandet fra de kloakerede dele af området ledes til de kommunale renseanlæg. Spildevandsledninger fra
huse til renseanlæg kan give forurening med miljøfremmede stoffer og bakterier, hvis ledningerne er utætte. I
det åbne land har flere ejendomme nedsivningsanlæg. Der er risiko for, at miljøfremmede stoffer og bakterier
herfra ender i grundvandet. Især hvor der er flere nedsivningsanlæg i et område, kan der være risiko for grundvandsforurening.
Der er ikke ud fra eksisterende data, herunder vandanalyser, fundet indikationer på sådanne forureninger af
grundvandet.
Sprøjtemidler
I landzonen kan der være risiko for udvaskning af sprøjtemidler og nedbrydningsprodukter heraf fra fladekilder
og især punktkilder i form af fylde- og vaskepladser. Uhensigtsmæssig indretning af fylde- og vaskepladser kan
resultere i spild af sprøjtemidler. Herudover har gartnerier, frugtplantager og planteskoler ofte et stort forbrug af
sprøjtemidler. Gårdspladser kan udgøre en mulig forureningsrisiko, da der ofte har været anvendt ukrudtsmidler, ligesom det flere steder har været almindeligt at anvende gårdspladserne som fylde- og vaskeplads.
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Der kan der være risiko for påvirkning fra sprøjtemidler fra anvendelse i parcelhushaver, på sportspladser, kirkegårde og golfbaner samt langs jernbaner, stier, veje og andre befæstede arealer.
Som tidligere nævnt er der fundet pesticider i grundvandet stort set overalt i kortlægningsområdet. Fund af pesticider er primært gjort i boringer filtersat i de terrænnære magasiner og er ikke alene knyttet til de vestlige dele
af kortlægningsområdet, hvor der er begrænset lerdække.
Vejsalt
Vejsaltning kan påvirke kloridindholdet i grundvandet. I GEUS’s rapport fra 2009 /37/ anføres, at vejsaltning
sandsynligvis påvirker grundvandets kvalitet i boringer omkring byer og langs trafikintensive veje, men at der ud
fra det eksisterende datamateriale i Jupiter, kun er et meget begrænset antal boringer, hvor vejsalt har medført
en kloridkoncentration i grundvandet over drikkevandskriteriet. Vejsalt kan udgøre en lokal problemstilling i
større byer og langs trafikintensive veje, der saltets intensivt.
I forbindelse med den grundvandskemiske tolkning i området /29/er det konstateret, at kloridindholdet generelt
er lavt og uproblematisk. Der er lokaliseret forhøjet klorid i området omkring Harlev og nord for Årslev. Ved Årslev er de høje kloridkoncentrationer fundet i forbindelse med et deponeringsanlæg, mens de ved Harlev kan
skyldes dels påvirkninger fra overfalden (vejsalt og lossepladsperkolat) /29/ og dels påvirkning af salt fra kalken,
som ligger højt i dette område.
Ubenyttede boringer og brønde
Brønde og boringer, som ikke er i brug, kan udgøre en forureningsrisiko, da de kan transportere forurening fra
jordens overflade ned til grundvandsmagasinet. På den måde kan miljøfremmede stoffer ledes direkte ned i
grundvandet. Brønde kan desuden være anvendt til bortskaffelse af affald. De kan derfor udgøre en særlig risiko.
Omfanget af ubenyttede boringer og brønde er dog ikke nærmere undersøgt i forbindelse med kortlægningen.
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6. Områdeafgrænsning
Den oprindelige udpegning af OSD og NFI er foretaget af Århus Amt i regionplanen ud fra daværende eksisterende data. Den nu udførte kortlægning har tilvejebragt ny viden i forhold til den oprindelige udpegning.
I dette kapitel redegøres for justeringen af Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), afgrænsningen
af indvindingsoplande til almene vandværker, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder
(IO).
De nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) er afgrænset på baggrund af vurderingen af grundvandsmagasinernes nitratsårbarhed i OSD og indvindingsoplandene udenfor OSD. Indenfor NFI er afgrænset indsatsområder
(IO), hvor der er behov for en særlig indsats i forhold til at beskytte grundvandet i forhold til nitrat.
Ved præsentationen af OSD, indvindingsoplande udenfor OSD, NFI og IO er der angivet en afgrænsningspolygon, som angiver det område, justeringerne og nye afgrænsninger vil gælde indenfor, og hvor de oprindelige udpegninger samtidig vil blive erstattet.
Alle de nævnte områder bortset fra indvindingsoplande til almene vandværker inden for OSD udpeges formelt i
en bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer med hjemmel i vandforsyningsloven. Områderne vil herefter kunne ses i bekendtgørelsen og på Danmarks Miljøportal.

6.1

Indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den opstillede grundvandsmodel, se afsnit 4, er indvindingsoplandene til de almene vandværker beregnet og optegnet. Indvindingsoplandet er det område indenfor hvilket, der strømmer grundvand i de
vandmættede lag hen mod boringerne.
Til bekendtgørelsen om udpegning og administration af drikkevandsressourcer udpeges kun de indvindingsoplande til almene vandværker som helt eller delvist er beliggende uden for OSD.
I grundvandsmodellen er der gennemført en partikelbanesimulering "backward particle tracking", hvor partikelbanen for en partikel placeret i en given celle simuleres mod strømningsretningen. Der er ved beregningen taget
udgangspunkt i den tilladte indvinding ved hvert vandværk. Således beregnes indvindingsoplandene for partikler indlagt i celler svarende til filtersætningen for indvindingsboringerne. Der er indlagt partikler i alle celler,
hvor der findes aktive indvindingsboringer tilhørende vandværkerne. Partiklerne er fra deres startplacering ved
boringerne fulgt tilbage til det sted, hvor de kom ind i modellen sammen med grundvandsdannelsen til det øverste beregningslag. Indvindingsoplandene er efterfølgende optegnet som 200 års oplande langs yderkanten af
partikelbanerne tillagt en buffer på 100 meter. Derudover er 80% oplandet fra den stokastiske analyse samt
vandværksboringernes 300 zoner omkring aktive vandværksboringer medtegnet i oplandet. For de nærmere detaljer om optegningen af indvindingsoplandene henvises til afsnit 4.3.3.
Indvindingsoplandene fremgår af figur 6.1.
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Figur 6.1 Indvindingsoplande for vandværkerne i Aarhus Vest Kortlægningsområde fra /30/.
De fleste vandværker har en traditionel ”dråbeform”, hvor vandet hentes i en given retning med et potentialetoppunkt. Et par af vandværkerne har dog nogle meget store indvindingsoplande, som tilsyneladende trækker
vand fra forskellige retninger. Der er tale om Galten Vandværk og Lyngbyværket (Aarhus Vand).
Galten Vandværk har en stor indvindingstilladelse på 402.000 m3 årligt og indvinder fra fem boringer, der alle
er filtersat i magasinet S2. Pga. et forholdsvis tykt lerdække (lerlag L1) over magasinet sker grundvandsdannelsen i de ydre dele af indvindingsoplandet, hvor mægtigheden af lerlaget er mere begrænset. Grundvandet løber
herefter horisontalt hen mod boringerne. Dette er bl.a. årsagen til at oplandet bliver så stort, og at der strømmer
vand til boringerne fra flere retninger.
Lyngbyværket har en tilladelse på 900.000 m3 og indvinder fra 4 boringer primært filtersat i magasinet S1 (En
boring er filtersat i magasin Z0C, men de to magasiner ligger direkte over hinanden her, så dette har ingen betydning for oplandet). Det er den store indvinding, der er den primære årsag til, at grundvandet strømmer til boringerne fra flere retninger og forholdsvis store afstande. Der dannes grundvand både lokalt ved indvindingsboringerne og i de ydre dele af indvindingsoplandet.

6.2

Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

I forbindelse med grundvandskortlægningen i Aarhus Vest Kortlægningsområde er der opnået en større og mere
detaljeret viden om området, end da OSD oprindeligt blev udpeget. Dette har medført, at områdeafgrænsningerne er vurderet og justeret i forhold til den nye viden.
De justerede OSD og tidligere OSD fremgår af figur 6.2. Samlet set udgjorde OSD inden for kortlægningsområdet før knap 172 km2, mens det efter justeringen udgør 177 km2.
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Figur 6.2 OSD og tidligere OSD ved Aarhus Vest Kortlægningsområde.
Generelt er OSD justeret ud fra grundvandets strømningsretninger, magasinudbredelse, grundvandsdannelse og
grundvandskvalitet. Det er tilstræbt, at der så vidt muligt ikke strømmer vand ind i OSD. I det følgende gives en
detaljeret gennemgang af baggrunden for de gennemførte justeringer af OSD.
Som det fremgår af figur 6.3, er der vandværker, som er beliggende indenfor OSD, men som tilsyneladende henter vand udenfor det oprindelige OSD. Dette gælder Herskind Vandværk, Galten Vandværk og Sorring Vandværk, alle beliggende i den nordlige del af kortlægningsområdet. At de tre vandværkerne trækker vand ind i OSD
underbygges af potentialet i området, som også fremgår af figur 6.3.
Der er et potentialetoppunkt i området nordvest for Herskind, hvorfra vandet strømmer mod syd og øst ind i
OSD. Ved Skjørring er potentialet forholdsvis fladt, men vandet strømmer mod syd ind i OSD. Nord for Sorring, i
det OSD, som er lokaliseret her, er der et potentialetoppunkt, som betyder, at der strømmer vand mod syd, dvs.
ud af OSD ved Sorring. Fra OSD ved Galten er der et toppunkt ved Bavnehøj hvorfra vandet strømmer i alle retninger således også mod nordvest og ud af OSD. Dette ses bl.a. ved Sorring Vandværk som har boringer placeret
på ”kanten” af OSD nordvest for Låsby. Der strømmer vand til vandværkets boringer både fra nord og fra syd.
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Figur 6.3 Eksisterende OSD, indvindingsoplande for tre vandværker samt potentialelinier.
Det er vurderet, hvorvidt der er et egentligt grundvandsmagasin udenfor OSD ved de tre indvindingsoplande,
hvor grundvandet let kan strømme fra potentiale-toppunkterne og ind i OSD.
Ved Herskind Vandværk tynder det grundvandsmagasin, hvorfra Herskind Vandværk indvinder, ud mod vest og
forsvinder ved den nuværende afgrænsning af OSD. Grundvandsstrømningen ind i OSD via indvindingsoplandet
sker primært i de terrænnære lag, som består af en blanding af sand og ler. Der er således ikke et større grundvandsmagasin udenfor OSD her. Det synes på den baggrund ikke hensigtsmæssigt at udvide OSD i forhold til
indvindingsoplandet, da der ikke i det pågældende område er et egentligt dybere liggende grundvandsmagasin,
hvor en evt. fremtidig indvinding med fordel kan placeres.
Ved Sorring Vandværk indvindes der fra et kvartært magasin i smeltevandssand. Magasinet er beliggende i en
dalstruktur, som er nedskåret i de miocæne sedimenter. Der må forventes, at være en hydraulisk kontakt mellem
det kvartære og det tertiære magasin, hvorfor der må være tale om en opblanding af vand fra det kvartære magasin og de tertiære lag på flankerne af dalen. Der kunne placeres en fremtidig indvinding udenfor OSD i indvindingsoplandet, idet der her er et betydeligt grundvandsmagasin. Da grundvandsmagasinet imidlertid også er til
stede i samme mægtighed i såvel det nordlige som det sydlige OSD, er der allerede ved den nuværende OSD udpegning en tilstrækkelig grundvandsressource i OSD. OSD er således heller ikke her udvidet i forhold til indvindingsoplandet.
Det skal understreges, at grundvandsbeskyttelsen af områderne vil være af samme omfang og niveau uanset, om
der er tale om OSD eller et indvindingsopland.
Ved Galten Vandværk indvindes der fra magasin S2. Magasinet er ikke til stede udenfor OSD, og i området udenfor OSD er der et mindre magasin af miocænt sand foruden de terrænnære magasiner. Grundvandsstrømningen
ind i OSD sker primært i de terrænnære lag, som består at en blanding af sand og ler, se figur 6.4.
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Figur 6.4 Profilsnit ved Galten Vandværk. S1, S2 og T1 udgør grundvandsmagasinerne i området. De tre øverste
lag udgør hhv. sand (gul), ler (brun) og en blanding heraf (grå).
I denne del af OSD er de primære grundvandsmagasiner S1 og S2 dækket af forholdsvis tykke lerlag, hvorfor
grundvandsdannelsen i OSD er begrænset. Det må således forventes, at der sker en ikke uvæsenligt grundvandsdannelse i området nord for OSD, hvilket også indvindingsoplandet og de grundvandsdannende oplande til Galten Vandværk viser. På den baggrund foreslås OSD justeret således, at de grundvandsdannende områder til S1
og S2 bliver indeholdt i OSD, se figur 6.5.

Figur 6.5 Revideret OSD og potentialelinjer for S2 samt udbredelse af magasin S2.
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Der foregår ikke nogen vandværksindvinding i OSD ved Rye Nørreskov og kun en begrænset indvinding i OSD
ved Rye Sønderskov. Det er derfor nærmere vurderet, om OSD her skal justeres eller opretholdes i det hele taget.
De geologiske forhold viser generelt tykke sandlag med gode muligheder for at indvinde vand. Det vurderes, at
de bedste muligheder for at bore dybt er i den del af OSD, hvor det miocæne magasin er til stede, og hvor der kan
være indslag af tynde lag af glimmerler, som kan have betydning for vandkvaliteten, se figur 6.6.

Figur 6.6 Udbredelse af det miocæne magasin (T1).
Der vurderes, at være hydraulisk kontakt mellem det miocæne magasin og de kvartære sandlag, der primært er
beliggende i den sydlige og østlige del af OSD, hvorfor OSD også opretholdes her. De grundvandskemiske forhold viser, at magasinerne er sårbare, der er bl.a. fundet forholdsvis mange pesticider til stor dybde. Der er dog
trods alt muligheder for at finde rent vand i området. I den sammenhæng vil det alt andet lige være en fordel at
indvinde forholdsvis dybt. Ud fra de geologiske og grundvandskemiske forhold foreslås det, at det nuværende
OSD ved Rye Nørreskov opretholdes

6.3

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)

Med udgangspunkt i kortlægningen afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder, hvor grundvandsmagasinerne er sårbare overfor nitrat indenfor OSD og almene vandforsyningers indvindingsoplande udenfor OSD.
Afgrænsningen af nitratfølsomme indvindingsområder tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens zoneringsvejledning /d/ og Naturstyrelsens notat om sårbarhedsvurdering og udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder
og indsatsområder /e/.
Nitratfølsomme indvindingsområder afgrænses, hvor grundvandmagasinet har stor nitratsårbarhed, og hvor der
samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet. Hvor grundvandsmagasinet har nogen nitratsårbarhed og der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet afgrænses som udgangspunkt nitratfølsomme indvindingsområder, men der foretages dog en konkret vurdering af behovet for afgrænsning. Der afgrænses ikke nitratfølsomme indvindingsområder, hvor grundvandsmagasinet har lille nitratsårbarhed, uanset størrelsen af grundvandsdannelsen.
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Områder med grundvandsdannelse er vurderet i kapitel 4, afsnit 4.3 (hydrologiske forhold), mens de grundvandskemiske forhold, herunder nitratindhold er tolket i kapitel 4, afsnit 4.4 (grundvandskemi). Endelig er der i
kapitel 4, afsnit 4.5 foretaget en sårbarhedszonering af de primære grundvandsmagasiner, jf. /d/.
På figur 6.7 er vist grundvandsdannelsen til det øverste magasin (Z0C), da det er grundvandsdannelsen fra terræn, der er væsentlig i forhold til en sårbarhedszonering. Grundvandsdannelsen er beregnet i den opstillede
grundvandsmodel /30/. Nogen eller stor grundvandsdannelse defineres som en grundvandsdannelse større end
0 mm/år.

Figur 6.7 Grundvandsdannelse til øverste magasin Z0C /30/.
Ikke overraskende er det langs med vandløbene, at der ikke foregår nogen grundvandsdannelse. I disse områder
strømmer der vand op fra grundvandsmagasinerne til vandløbene eller der strømmer vand på tværs i de terrænnære lag hen mod vandløbene.
På figur 6.8 er vist sårbarhedszoneringen og områder med ingen grundvandsdannelse.
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Figur 6.8 Nitratsårbarhedsvurdering og områder uden grundvandsdannelse.
Som det fremgår af figur 6.8 er der en del områder med ingen grundvandsdannelse, som også er kortlagt til stor
eller nogen sårbarhed. Grundvandsdannelsen får således betydning for afgrænsningen af NFI, idet disse arealer,
som udgangspunkt, ikke afgrænses som NFI.
På baggrund af ovenstående er de justerede nitratfølsomme indvindingsområder vist på figur 6.9. På figuren er
de tidligere nitratfølsomme indvindingsområder endvidere vist. Der er på figuren også vist et afgrænsningspolygon, og det er alene inden for dette afgrænsningspolygon, at NFI er revideret.
Generelt er der rimeligt sammenfald mellem de justerede NFI og de hidtidige nitratfølsomme indvindingsområder. Dog er der en række justeringer og præciseringer af områdeafgrænsningerne. De nye, og ofte større indvindingsoplande, betyder f.eks. at NFI er ændret markant ved mange vandværkers indvindingsoplande.
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Figur 6.9. Nitratfølsomt indvindingsområde samt tidligere nitratfølsomt indvindingsområde. Uden for afgrænsningspolygonen ses nitratfølsomme indvindingsområder afgrænset i forbindelse med andre kortlægninger.
Arealer over grundvandsmagasiner, der er kortlagt til nogen nitratsårbarhed, skal som udgangspunkt afgrænses
som nitratfølsomme indvindingsområder. Ved en vurdering af disse områder med nogen sårbarhed er der dog
mindre områder, som ikke er afgrænset som NFI. Disse områder er typisk enkeltstående ”øer” eller mindre områder, hvor de grundvandskemiske forhold indikerer, at der er reducerede forhold i grundvandsmagasinet. På
figur 6.10 er vist sårbarhedszoneringen sammen med områder uden grundvandsdannelse og de justerede NFI.
Hermed er det muligt at se, hvilke områder med nogen sårbarhed, der ikke er afgrænset som NFI.
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Figur 6.10 Sårbarhedszonering (stor og nogen), områder med ingen grundvandsdannelse og NFI.

6.4

Indsatsområder (IO)

Inden for de nitratfølsomme indvindingsområder afgrænses indsatsområder, hvor en særlig indsats er nødvendig for at opretholde en god grundvandskvalitet i forhold til nitrat. Afgrænsningen sker på baggrund af en konkret vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af grundvandsressourcerne.
Større sammenhængende områder med skov, mose, fredning og vådområde, hvorfra der som udgangspunkt kun
sker en begrænset nitratudvaskning, afgrænses ikke som indsatsområder. Hvis arealanvendelsen eller forureningstruslen på disse arealer senere ændres, kan der blive behov for at justere udpegningen. Større sammenhængende befæstede arealer vil sædvanligvis have en blivende minimal nitratudvaskning. Hvorvidt det enkelte
byområde udgør et større sammenhængende befæstet areal beror på en konkret vurdering /e/. Der er ikke i dette
kortlægningsområde vurderet at være større sammenhængende arealer med befæstelse, hvorfor byområder også
er afgrænset som IO.
Arealanvendelsen viser, at der findes en del større sammenhængende områder med fredskov, fx ved Rye Nørrskov, se figur 6.11.
Som det fremgår af figur 6.11 er der områder med beskyttet natur, hvor der må forventes en lav nitratudvaskning, men der er ikke tale om større sammenhængende områder med beskyttet natur.
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Figur 6.11 Fredskovsarealer, byzone og beskyttet natur.
På figur 6.12 er de afgrænsede indsatsområder vist.
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Figur 6.12. Indsatsområder i OSD og indvindingsoplande udenfor OSD i Aarhus Vest Kortlægningsområde.
Der er som tidligere nævnt taget hensyn til fredskovsarealer. På figur 6.13 er NFI og IO vist på samme kort,
hvorved det er muligt at identificere de områder, hvor der ikke afgrænses IO selvom der er afgrænset NFI.
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Figur 6.13 NFI og IO.

90

Redegørelse for Aarhus Vest, Skanderborg Kommune

7. Sammenfatning af grundvandsmæssige problemstillinger
I dette kapitel sammenfattes de problemstillinger, som grundvandskortlægningen har belyst i OSD samt indenfor indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor OSD. For almene vandforsyninger er der specifikt
givet en sammenfatning i kapitel 7.2. Til det videre brug af kortlægningens resultater i forbindelse med indsatsplanlægning henvises til ”Vejledning om indsatsplaner” /h/. I vejledningens afsnit om foranstaltninger og retningslinjer findes inspiration til valg af indsatser.

7.1

Problemstillinger i OSD og indvindingsoplande uden for OSD

7.1.1
Nitrat
Kortlægningen har vist, at de primære grundvandsmagasiner i den vestlige del af kortlægningsområdet, dvs. ved
OSD Ry, den vestlige del af OSD Sorring og vestlige del af OSD Galten samt ved indvindingsoplandene i området
fra Jaungyde og op mod Laven og videre op mod Linå, Voel og Gjern har stor eller nogen nitratsårbarhed. Også i
den sydlige del af OSD Galten, bl.a. ved Stjær og Hårby er magasinet kortlagt til stor eller nogen sårbarhed.
Endelige er der nogle mindre områder i den østlige og nordlige del af OSD Galten, hvor magasinet også er kortlagt til stor eller nogen nitratsårbarhed. De primære magasiner er i de nævnte områder kortlagt til stor eller nogen sårbarhed, fordi der kun er et begrænset, beskyttende dæklag af reduceret ler over magasinet, og fordi vandkemien er påvirket i forskellig grad fra overfladen i form af nitrat samt forhøjet sulfatindhold. De steder, hvor
der samtidig sker grundvandsdannelse til magasinet, 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 er vurderet, at der er behov for en særlig indsats over for nitrat. Indsatsens
indhold og omfang fastlægges i forbindelse med indsatsplanlægningen.
Kortlægningen har desuden vist, at de primære grundvandsmagasiner i store dele af OSD Galten ikke er sårbare
over for nitrat, bl.a. fordi der er et beskyttende dæklag af reduceret ler over magasinerne. Dette betyder, at der
inden for disse områder ikke er afgrænset nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder.
7.1.2
Sprøjtemidler
Kortlægningen har vist, at der er konstateret fund af sprøjtemidler i form af pesticider og nedbrydningsprodukter fra pesticider over og under grænseværdien i de primære magasiner flere steder i kortlægningsområdet. Der
er fund af både godkendte og ikke-godkendte stoffer. Hovedparten af detektionerne er tilknyttet den østlige og
nordøstlige del samt ved OSD Ry.
7.1.3

Andre stoffer

Miljøfremmede stoffer
Kortlægningen har vist, at der er relativt få fund af miljøfremmede stoffer i grundvandet, og langt hovedparten af
disse er tilknyttet de terrænnære magasiner.
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I kortlægningsområdet er der en række forureningslokaliteter, hvor der er kortlagt olieprodukter eller klorerede
opløsningsmidler i det terrænnære grundvand. Lokaliteterne er beliggende i indvindingsoplandene til: Lyngbyværket, Galten Vandværk, Låsby Vandværk, Låsby Korsvej Vandværk og Gl. Rye Vandværk. Herudover er der
også forureningslokaliteter, hvor der er kortlagt olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i det terrænnære
grundvand i OSD alene.
Naturligt forekommende stoffer
Kortlægningen har vist, at kalkundermættet grundvand med indhold af aggressiv CO2 er udbredt flere steder i
kortlægningsområdet, men navnligt i de sydlige og vestlige dele af kortlægningsområdet og langt hovedparten af
påvisningerne er tilknyttet det tertiære sandmagasin T1 (se beskrivelse af magasinlagene i figur 4.8).
Arsen er fundet i høje koncentrationer i kortlægningsområdet. En del boringer, som er filtersat i især S2, kan have problemer med for højt arsenindhold, da det naturlige jernindhold ikke er tilstrækkeligt til, at arsen udfældes
i tilfredsstillende grad ved normal vandbehandling. Ingen almene vandværker har dog overskridelser af arsenindholdet i drikkevandet.
Der er i flere boringer, herunder vandværksboringer, konstateret både høje og stigende sulfatkoncentrationer,
som er vurderet at stamme dels fra pyritoxidation forårsaget af nedsivende nitrat og dels fra grundvandssænkninger i forbindelse med vandindvinding.
Endelig har kortlægningen vist, at der i den vestlige del af kortlægningsområdet er nogle få boringer, hvor jernindholdet er i så høje koncentrationer, at det kan være problematisk i forhold til en vandbehandling.
7.1.4
Øvrige problemstillinger
I forbindelse med kortlægningen er det konstateret, at der findes mange V1-kortlagte forureningslokaliteter beliggende inden for kortlægningsområdet. Disse lokaliteter håndteres af Region Midtjylland.

7.2

Problemstillinger ved specifikke vandværker

I dette afsnit beskrives problemstillinger ved de enkelte almene vandforsyninger. Der henvises til ”Vejledning
om indsatsplaner” /h/, afsnittene om foranstaltninger og retningslinjer som inspiration til valg af indsatser.
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7.2.1

Sammenfattende beskrivelse ved Alling-Tørring Vandværk

Alling-Tørring Vandværk indvinder vand fra kildevæld i et moseområde. Indvindingen forgår via 5 kildevældsbrønde der er angivet med DGU nr. 87.1356, 87.1357, 87.1358, 87.1361 og 87.1362. Fra kildevandsbrøndene
87.1356, 87.1357 og 87.1358 er der overløb til kildevældsbrønd DGU nr. 87.1362. Herfra er der afløb til kildevældsbrønd DGU nr. 87.1361, der fungerer som samlebrønd, hvorfra vandet pumpes til pumpehuset. Pumpehusets taphane er angivet med DGU nr. 87.1355. Når der ikke pumpes løber alt vandet via overløb ud i vandløbet.
Når der pumpes løber der stadig vand ud af overløbet og forsyner vandløbet. Fra pumpehuset pumpes vandet til
vandbehandling på vandværket. Alling-Tørring Vandværk har 2 andre kildevældsbrønde DGU nr. 87.1359 og
87.1360, men vandet løber fra disse direkte ud i Maskenkol bæk.
Kildevældsbrøndene er beliggende omkring 800 meter sydøst for vandværket og kildepladsen er primært omgivet af skov, se figur 1. Vandværket har en indvindingstilladelse på 43.000 m3 årligt, men indvandt 44.118 m3 i
2013.

Figur 1 –Alling-Tørring Vandværk. Kildevældsbrøndenes placering. DGU nr. 87.1355 er reelt pumpehusets taphane. DGU nr. 87.1359 og 87.1360 leverer ikke vand til vandværket, men løber direkte i vandløb.
På figur 2 er der optegnet et profilsnit gennem Alling-Tørring Vandværks indvindingsopland (indvindingsoplandet fremgår af figur 3). Det er vanskeligt, at håndtere kildevæld i den opstillede hydrologiske model. Kildevældene er derfor forsøgt placeret på 2 forskellige måder i modellen, dels som boringer i det øverste lag Z0A dels som
boringer med indtag i hele magasin S1´s udstrækning. På figur 2 ses resultatet af, at der hentes vand fra hhv. S1
(blå partikelbaner) og Z0A (grønne partikelbaner). Det ses på figuren, at grundvandet uanset partikelplacering
infiltrerer til de sandede dele af Z0, hvor det strømmer enten direkte til kildevældene (grønne linjer) eller
strømmer horisontalt ned mod kildevældene indtil det infiltrerer ned i S1 og videre ned mod ”boringerne”. Partikler placeret i magasin S1 strækker sig omkring 4 km nordnordøst for kildepladsen, mens partikler placeret i
Z0A kun bevæger sig ca. 1 km nordnordøst for kildepladsen.
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Figur 2 - Alling-Tørring Vandværk. Overordnet profilsnit gennem vandværkets indvindingsopland fra syd mod
nord. Profilet er fra den hydrologiske model /30/, og modellagene er beskrevet i figur 4.8.
Råvandet fra kildevældene er repræsenteret ved vandprøver fra taphanen i pumpehuset. Taphanen er i Jupiter
registreret under DGU nr. 87.1090. Der er nitrat i kildevældet. Indholdet lå ved seneste analyse fra 2013 på 12
mg/l. Indholdet har tidligere varieret meget. Der er ilt i vandet, hvilket giver sig selv når vandprøven tages fra en
samlebrønd. Hvorvidt der er ilt i grundvandet vides ikke. Der er således tale om en vandtype B (evt. type A såfremt der også er ilt i grundvandet). Grundvandsmodellen viser, at vandet i kildevældene strømmer overfladenært, hvilket harmonerer med vandtypen. Sulfatindholdet er rimeligt stabilt og lå i 2013 på 61 mg/l. Kloridindholdet er stabilt og lavt på 23 mg/l, mens indholdet af aggressiv kuldioxid er meget højt på omkring 30 mg/l. Arsenindholdet er meget lavt. Med hensyn til pesticider har der tidligere været gentagne fund af nedbrydningsproduktet BAM (2,6-dichlorbenzamid) og et enkelt fund af atrazinfund. I seneste analyse fra 2013 var der ingen
fund af pesticider.
Jf. rentvandsprøver ses et moderat nitratindhold på 11 mg/l. Nitratindholdet har været faldende siden 2003. I
rentvandet ses et let forhøjet, men stabilt, sulfatindhold på 61 mg/l. Indholdet af aggressiv kuldioxid er i perioden 2003 til 2013 faldet fra 30 mg/l til <2 mg/l.
I rentvandsanalyser er BAM påvist i perioden fra 2000 til 2009 (max. 0,052 µg/l i 2003), mens de sidste tre analyserunder ikke viser indhold af BAM i rentvandet. I 2009 er der påvist 0,07 µg/l toluen i rentvandet ved afgang
vandværk. Efterfølgende analyser har ikke verificeret indholdet. I 2005 er påvist indhold af 0,15 µg/l chloroform
i rentvandet, men igen er der ikke påvist indhold i efterfølgende analyser.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 43.000 m³/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland
og et grundvandsdannende opland til Alling-Tørring Vandværks kildevæld. Indvindingsoplandet er det område
indenfor hvilket, der strømmer grundvand i de vandmættede lag hen mod kildevældene. Det grundvandsdannende opland er det områder, hvor der strømmer vand ned til de vandmættede lag og videre hen til kildevældene. Der er som tidligere nævnt udført 2 modelkørsler, hvor kildevældene enten er repræsenteret ved boringer
filtersat i Z0A eller i hele S1 lagets udstrækning. Det reelle strømningsbillede vurderes at være en blanding af de
2 modelkørsler, og det er derfor valgt at afgrænse det endelige indvindingsopland ved bakketoppen ca. 3 km fra
kildevældene (se figur 2) samt udpege det grundvandsdannende opland til at dække hele indvindingsoplandet.
Det vurderes, at der er mest usikkerhed på den fjerneste del af oplandet, hvorfor det anbefales, at eventuelle
grundvandsbeskyttende tiltag koncentreres i den del af oplandet, der ligger nærmest kildevældene. Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er vist på figur 3.
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Figur 3 - Alling-Tørring Vandværk. Indvindingsopland og grundvandsdannende opland.
Der er er gennemført et beregning af transporttiden af grundvandet hen mod kildevældene. Der er tale om ungt
grundvand, som er yngre end 50 år og for en stor del yngre end 25 år. Da kildevæld, som tidligere nævnt, er vanskelige at placere i den hydrologiske model, er transporttiden af grundvandet behæftet med stor usikkerhed, og
aldersfordelingen indenfor det grundvandsdannende opland er ikke derfor ikke vist på figur 3. At der generelt er
tale om ungt vand er der dog ikke tvivl om, hvilket bl.a. kan se ud fra indholdet af nitrat og fund af pesticider.
Med udgangspunkt i dæklaget af reduceret ler over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er
der foretaget en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat, se afsnit 4.5. Hele indvindingsoplandet vurderes at have stor nitratsårbarhed på grund af det manglende dæklag, suppleret med indholdet af nitrat og dermed vandtype B i kildevældene.
Indvindingsoplandet er udpeget som nitratfølsomt indvindingsopland, da der sker grundvandsdannelse i hele
oplandet og området har stor sårbarhed overfor nitrat. På figur 4 er sårbarhedszoneringen vist sammen med de
afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder.
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Figur 4 - Alling-Tørring Vandværk. Sårbarhedszonering og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består hovedsageligt af landbrug, men også af mindre bymæssig bebyggelse, skov og naturarealer.
På figur 5 er den potentielle nitratudvaskning i gennemsnit for årene 2010-2013 vist sammen med nitratfølsomt
indvindingsområde, indsatsområde, samt forureningslokaliteter. Indsatsområder er den del af det nitratfølsomme indvindingsområde, hvor det ud fra en samlet vurdering af arealanvendelsen, forureningstruslen fra nitrat og den naturlige beskyttelse er vurderet nødvendigt at gøre en særlig grundvandsbeskyttende indsats overfor
nitrat. Som det fremgår af figuren er hovedparten af indvindingsoplandet afgrænset som indsatsområde. I forhold til det afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområde er den del af indvindingsoplandet hvor arealanvendelse er Knudsø, ikke afgrænset som indsatsområde.
Der er ingen registrerede forureningslokaliteter inden for indvindingsoplandet eller i nærheden af det.

Figur 5 - Alling-Tørring Vandværk. Nitratudvaskning, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde.
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7.2.2

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Alling-Tørring Vandværk

Nitrat
Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin i hele indvindingsoplandet har stor nitratsårbarhed,
bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende dæklag af reduceret ler over magasinerne og på grund af vandtypen. Da der sker grundvandsdannelse til magasinet indenfor hele indvindingsoplandet, er indvindingsoplandet,
med udgangspunkt i nitratsårbarhedszoneringen, afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde. 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 beskyttelse overfor nitrat. Omfanget
og arten af beskyttelsen overfor nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen.
Sprøjtemidler
Kortlægningen har vist, at der tidligere er konstateret fund af pesticidet BAM under grænseværdien i vandet fra
kildevældene.
Andre stoffer
Miljøfremme stoffer
Der er tidligere påvist indhold af toluen og chloroform i rentvandet ved afgang vandværk. Efterfølgende analyser
har ikke verificeret indholdet.

Redegørelse for Aarhus Vest, Skanderborg Kommune

97

7.2.3

Sammenfattende beskrivelse ved Emborg Vandværk

Emborg Vandværk indvinder vand fra to boringer med DGU nr. 97.519 og 97.715. Boringerne er beliggende i Rye
Sønderskov og kildepladsen er primært omgivet af nåleskov, se figur 1. Vandværket har en indvindingstilladelse
på 10.000 m3 årligt men indvandt kun 4.740 m3 i 2013.

Figur 1 -Emborg Vandværk. Boringernes placering.
På figur 2 er der optegnet et profilsnit gennem Emborg Vandværks indvindingsopland (indvindingsoplandet
fremgår af figur 3). Vandværket indvinder fra to boringer filtersat i den nederste del af magasinet Z0_sand. Jf.
boreoplysninger i Jupiter er der DGU nr. 97.715 filtersat over både kvartært sand og miocænt sand. I Emborg
Vandværks boringer er der intet dæklag over det sandlag, der indvindes fra.

Kote meter

Meter
Figur 2 - Emborg Vandværk. Overordnet profilsnit gennem vandværkets indvindingsopland fra vest mod øst.
Profilet er fra den hydrologisk model /30/, og modellagene er beskrevet i figur 4.8.
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Fraværet af lerede dæklag afspejler sig i grundvandskemien. I boringen DGU nr. 97.715 er grundvandet oxideret
(vandtype A). Råvandet fra boringen har et lavt og rimeligt stabilt nitratindhold på 1-2 mg/l. Der ses et moderat
og stabilt indhold af sulfat (40 mg/l). Jernindholdet er lavt (0,12 mg/l). Kloridindholdet er fluktuerende mellem
23 og 72 mg/l i perioden fra 1985 til 2013, med indhold i seneste analyse på 61 mg/l. Det generelt høje kloridindholdet stammer muligvis fra vejsalt. Nitritindholdet ligger på 0,05 mg/l, og koncentrationen har været stigende siden 1998. Nitritindholdet kan være tegn på, at evnen til at omsætte nitrat i jordlagene er ved at være
brugt op. Indholdet af aggressiv kuldioxid er svingede og var på 5 mg/l i 2008.
I boring DGU nr. 97.519 er grundvandet reduceret (vandtype C). Med undtagelse af en enkelt analyse er der ikke
fundet nitrat i råvandet og sulfatindholdet ligger ret stabilt på omkring 30 mg/l. Der har tidligere været et indhold af ilt i vandet, men ved seneste analyse er indholdet ned på 0,3 mg/l. Indholdet af aggressiv kuldioxid ligger
ved seneste analyse under detektionsgrænsen på 5 mg/l. Forskellen i vandtype kan ikke forklares ud fra den hydrogeologiske model, men må i stedet skyldes lokale forhold i oplandene til de to boringer.
Råvandet er analyseret for pesticider og deres nedbrydningsprodukter samt chlorphenoler i begge boringer. Der
er ikke påvist indhold af miljøfremmede stoffer.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 10.000 m³/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland
og et grundvandsdannende opland til Emborg Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er det område indenfor
hvilket, der strømmer grundvand i de vandmættede lag hen mod boringerne. Det grundvandsdannende opland
er det område, hvor der strømmer vand ned til de vandmættede lag og videre hen til boringerne. Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er vist på figur 3.

Figur 3 -Emborg Vandværk. Indvindingsopland, grundvandsdannende opland og transporttid.
Indvindingsoplandet er stort set cirkulært og det grundvandsdannende opland dækker en stor del af indvindingsoplandet. På figur 3 er der endvidere vist den omtrentlige transporttid i grundvandsmagasinet for det vand,
der strømmer mod boringerne. Som det ses, er vandet forholdsvis kort tid om at nå fra vandspejlet frem til boringerne, således er vandpartiklerne mindre end 100 år undervejs til boringerne, og en stor del er under 25 år
undervejs.
Med udgangspunkt i dæklaget af reduceret ler over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er
der foretaget en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat, se afsnit 4.5. Hele indvindingsoplandet vurderes at have stor nitratsårbarhed på grund af det manglende dæklag suppleret med vandtype B i den ene af boringerne.
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Der sker nedsivning af vand (nedadrettet gradient) indenfor hele indvindingsoplandet, også udenfor det grundvandsdannende opland til vandværkets boringer. Derfor er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområde
indenfor alle de områder, hvor grundvandsmagasinet er kortlagt til stor nitratsårbarhed. På figur 4 er nitratsårbarhedszoneringen vist sammen med de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder.

Figur 4 - Emborg Vandværk. Sårbarhedszonering og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består hovedsageligt af skov og plantage, hvorfra den potentielle nitratudvaskning som udgangspunkt vurderes at være minimal. Der foregår dog også almindelig landbrugsdrift og
drift af juletræsarealer i indvindingsoplandet.
Ud fra en samlet vurdering af arealanvendelsen, forureningstruslen fra nitrat og den naturlige beskyttelse er det
vurderet, at der er behov for at gøre en særlig grundvandsbeskyttende indsats overfor nitrat i de dele af indvindingsoplandet, hvor der ikke er fredskov. De østlige dele af det nitratfølsomme indvindingsområde er derfor afgrænset som indsatsområde.
På figur 5 er den potentielle nitratudvaskning fra markblokke vist sammen med forureningslokaliteter, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde. Det bemærkes, at der ikke er kortlagt forureningslokaliteter inden
for eller nær ved indvindingsoplandet.
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Figur 5 -Emborg Vandværk. Nitratudvaskning, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde.

7.2.4

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Emborg Vandværk

Nitrat
Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin i hele indvindingsoplandet har stor nitratsårbarhed,
bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende dæklag af reduceret ler over magasinet og på grund af vandtypen
i en af vandværkets boringer. Da der sker nedsivning til magasinet indenfor hele indvindingsoplandet, er hele
indvindingsoplandet, med udgangspunkt i nitratsårbarhedszoneringen, afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde. 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 beskyttelse
overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen.
Sprøjtemidler
Kortlægningen har vist, at der ikke er konstateret fund af sprøjtemiddelrester i råvandsprøver fra vandværkets
boringer, som er de eneste boringer beliggende inden for indvindingsoplandet hvorfra der er vandanalyser.
Andre stoffer
Miljøfremmede stoffer
Der er kun analyseret for chlorphenoler i råvandsprøver fra vandværkets boringer uden fund. I rentvandet fra
vandværket er der ikke påvist miljøfremmede stoffer.
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7.2.5

Sammenfattende beskrivelse ved Flensted By Vandværk

Flensted By Vandværk indvinder vand fra en boring med DGU nr. 88.1016, der er vist sammen med vandværket
på figur 1 herunder. Boringen er placeret lige nord for vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på
10.000 m3 årligt og indvandt deraf 5.711 m3 i 2013.

Figur 1 - Flensted By Vandværk. Boringens placering.
På figur 2 er der optegnet et profilsnit gennem Flensted By Vandværks indvindingsopland (indvindingsoplandet
fremgår af figur 3). Vandværket indvinder fra en boring filtersat i den midterste del af magasinet T1, der primært
består af miocænt sand, men også silt og glimmerler (se beskrivelse af magasinlagene i figur 4.8). I Flensted By
Vandværks boring er der 15 m glimmerler i boringen. Den opstillede geologiske model kan desværre ikke ”opløse” dette lag og udstrækningen af laget er usikkert. Lokalt ved boringen er magasinet dog godt beskyttet mod
nedsivning.

Kote meter

Meter
Figur 2 - Flensted By Vandværk. Overordnet profilsnit gennem vandværkets indvindingsopland fra vest mod øst.
Profilet er fra den hydrologiske model /30/, og modellagene er beskrevet i figur 4.8.
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Der indvindes fra DGU nr. 88.1016, der har 2 indtag. Jf. Skanderborg Kommune indvindes der kun fra det øverste indtag. I Jupiter databasen er vandanalyserne dog tilknyttet det nederste filter. Der indvindes nitratfrit vand
med vandtype C. Sulfatindholdet er forhøjet og har været stigende i perioden 1993-2013 fra 62 mg/l til 79 mg/l.
Der er dog endnu ikke andre tegn på snarligt nitratgennembrud, som f. eks. nitrit. Kloridindholdet er lavt og
konstant omkring 20 mg/l, der svarer til et naturligt baggrundsniveau. Der er fundet et forhøjet indhold af aggressivt kuldioxid og jern i råvandet, mens der ikke ses overskridelser af kvalitetskravet i rentvandet ved afgang
vandværk.
Der er ikke fundet problematiske koncentrationer af uorganiske sporstoffer eller påvisning af sprøjtemidler,
hverken i DGU nr. 88.1016 eller rentvandet. Råvandet er ikke analyseret for indhold af oliestoffer eller klorerede
opløsningsmidler. Der er ikke fund af miljøfremmede stoffer i rentvandet.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 10.000 m³/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland
og et grundvandsdannende opland til Flensted By Vandværks boring. Indvindingsoplandet er det område indenfor hvilket, der strømmer grundvand i de vandmættede lag hen mod boringerne. De grundvandsdannende oplande er de områder, hvor der strømmer vand ned til de vandmættede lag og videre hen til boringerne. Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er vist på figur 3.

Figur 3 – Flensted By Vandværk. Indvindingsopland (lyseblå afgrænsning), grundvandsdannende opland og
transporttid. På figuren ses også indvindingsoplande mv. tilhørende nabovandværker.
Indvindingsoplandet strækker sig mod sydøst ned mod Låsby. Det grundvandsdannende opland er beliggende i
den halvdel der ligger fjernest fra boringen. Det skal understreges, at der sandsynligvis sker en hvis grundvandsdannelse indenfor hele indvindingsoplandet, men at hovedparten af grundvandsdannelsen sandsynligvis sker
indenfor de beregnede grundvandsdannende oplande. På figur 3 er der endvidere vist den omtrentlige transporttid i grundvandsmagasinet for det vand, der strømmer mod boringen. Som det ses, er vandets alder primært 2550 år undervejs.
Med udgangspunkt i lerdæklaget over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der foretaget
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat, se afsnit 4.5. Hele indvindingsoplandet vurderes at have
stor eller nogen nitratsårbarhed på grund af et begrænset dæklag af reduceret ler. Det skal bemærkes, at vandet i
vandværkets boringer er nitratfrit. Dette hænger sandsynligvis sammen med, at der ved boringen og muligvis
ude i indvindingsoplandet er lag af glimmerler der indeholder eksempelvis organisk materiale der kan omdanne
nitrat. Udbredelsen af glimmerleret er vanskelig at fastlægge. Der er derfor ikke taget hensyn til glimmerleret i
boringen og oplandet ved sårbarhedszoneringen.
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Der sker nedsivning af vand (nedadrettet gradient) indenfor hele indvindingsoplandet, også udenfor det grundvandsdannende opland til vandværkets boring. Derfor er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområde indenfor alle de områder, hvor grundvandsmagasinet er kortlagt til stor eller nogen nitratsårbarhed. På figur 4 er
sårbarhedszoneringen vist sammen med de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder.

Figur 4 - Flensted By Vandværk. Indvindingsopland (lyseblå afgrænsning), sårbarhedszonering og nitratfølsomt
indvindingsområde (NFI).
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består primært af landbrug, men også af bymæssig bebyggelse. Som det
fremgår af figur 5 er der ingen registrerede forureningslokaliteter inden for indvindingsoplandet.
På figur 5 er den potentielle nitratudvaskning i gennemsnit for årene 2010-2013 vist sammen med nitratfølsomt
indvindingsområde og indsatsområde. Sidstnævnte indsatsområde er den del af det nitratfølsomme indvindingsområde, hvor det ud fra en samlet vurdering af arealanvendelsen, forureningstruslen fra nitrat og den naturlige beskyttelse er vurderet nødvendigt at gøre en særlig grundvandsbeskyttende indsats over for nitrat. Som
det fremgår af figuren er hele det nitratfølsomme indvindingsområde afgrænset som indsatsområde.
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Figur 5 - Flensted By Vandværk. Indvindingsopland (lyseblå afgrænsning), nitratudvaskning, forureningslokaliteter, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde.

7.2.6

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Flensted by Vandværk

Nitrat
Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin i hele indvindingsoplandet har stor eller nogen nitratsårbarhed, bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende lerlag over magasinerne. Da der sker nedsivning til
magasinet indenfor hele indvindingsoplandet, er indvindingsoplandet med udgangspunkt i nitratsårbarhedszoneringen afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde. 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 beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor nitrat
fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen.
Sprøjtemidler
Der er ikke konstateret fund af sprøjtemiddelrester i råvandsprøver fra vandværkets boring eller i rentvandet fra
vandværket.
Andre stoffer
Naturligt forekommende stoffer
Kortlægningen har vist, at vandværkets boringer indvinder vand med et forhøjet indhold af aggressiv kuldioxid
og jern. Ingen af disse stoffer giver imidlertid problemer i forhold til rentvandskvaliteten, da de fjernes tilstrækkeligt i vandbehandlingen.
Miljøfremmede stoffer
Der er ikke analyseret for olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i boringerne. Der er således kun analyseret for chlorphenoler i råvandsprøverne – i øvrigt uden fund. I rentvandet fra vandværket er der ikke påvist
miljøfremmede stoffer.
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7.2.7

Sammenfattende beskrivelse ved Flensted Mark Østre Vandværk

Flensted Mark Østre Vandværk indvinder vand fra en boring med DGU nr. 88.1105, der er vist sammen med
vandværket på figur 1 herunder. Boringen er placeret i vandværksbygningen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 4.500 m3 årligt og indvandt deraf 2.165 m3 i 2013.

Figur 1 - Flensted Mark Østre Vandværk. Boringens placering.
På figur 2 er der optegnet et profilsnit gennem Flensted Mark Østre Vandværks indvindingsopland (indvindingsoplandet fremgår af figur 3). Filtret i vandværkets boring er placeret i den nederste del af magasinet S1.
Magasinet er overlejret af omkring 20 meter lerede kvartære aflejringer, som vist i figur 2.
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Figur 2 - Flensted Mark Østre Vandværk. Overordnet profilsnit gennem vandværkets indvindingsopland fra syd
mod nord. Profilet er fra den hydrologiske model /30/, og modellagene er beskrevet i figur 4.8.
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På Flensted Mark Østre Vandværk indvindes nitratfrit vand der kan karakteriseres som en vandtype C. Sulfatindholdet er lavt, omkring 25 mg/l, men meget svagt stigende. Der er ikke påvist nitrit i boringen. Indholdet af
ammonium er relativt højt og konstant omkring 0,2 mg/l. Det høje indhold af ammonium og oxidation heraf under vandbehandlingen betyder, at der er en aktuel overskridelse af grænseværdien for nitrit i rentvandet, idet der
sker en ikke fuldstændig omdannelse af ammonium til nitrat under vandbehandlingen på vandværket. Der er
også påvist et lavt indhold af nitrat i rentvandet (ca. 0,7 mg/l), som stammer fra omdannet ammonium. Kloridindholdet er lavt (ca. 20 mg/l) og på niveau med et naturligt baggrundsniveau. Herudover er der konstateret et
forhøjet indhold af jern, og mangan i råvandet, som dog fjernes på vandværket.
Der er ikke fundet uorganiske sporstoffer over de respektive grænseværdier eller påvist sprøjtemidler, hverken i
DGU nr. 88.1105 eller rentvandet. Råvandet er ikke analyseret for indhold af oliestoffer eller klorerede opløsningsmidler. Der er ikke fund af miljøfremmede stoffer i rentvandet.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 4.500 m³/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og
et grundvandsdannende opland til Flensted Mark Østre Vandværks boring. Indvindingsoplandet er det område
indenfor hvilket, der strømmer grundvand i de vandmættede lag hen mod boringerne. Det grundvandsdannende
opland er det område, hvor der strømmer vand ned til de vandmættede lag og videre hen til boringerne. Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er vist på figur 3.

Figur 3 – Flensted Mark Østre Vandværk. Indvindingsopland, grundvandsdannende opland og transporttid.
Indvindingsoplandet til Flensted Mark Østre Vandværk er markeret med lyseblå for at kunne skelnes fra indvindingsoplandene tilhørende nabo vandværker.
Indvindingsoplandet strækker sig ca. 1500 m mod nordøst. Det grundvandsdannende opland er beliggende i den
nordlige halvdel af indvindingsoplandet. Det skal understreges, at der sandsynligvis sker en hvis grundvandsdannelse indenfor hele indvindingsoplandet, men at hovedparten af grundvandsdannelsen sandsynligvis sker
indenfor det beregnede grundvandsdannende opland.
På figur 3 er der endvidere vist den omtrentlige transporttid i grundvandsmagasinet for det vand, der strømmer
mod boringen. Som det ses, er vandets alder 25-50 år i den nordlige del af det grundvandsdannende opland og
10-25 år længere mod syd, tættere ved indvindingsboringen. Det skal bemærkes, at transporttiden er beregnet
for vandets bevægelse i den mættede zone. Da den umættede zone er stor i dette område, vil den samlede transporttid, fra terræn til boringen, være betydeligt større end de beregnede 10-50 år.
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Med udgangspunkt i dæklaget af reduceret ler over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er
der foretaget en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat, se afsnit 4.5. Sårbarhedszoneringen fremgår
af figur 4. Størstedelen af magasinet inden for indvindingsoplandet er vurderet at have lille sårbarhed overfor
nitrat. Syd og øst for kildepladsen er magasinet kortlagt til nogen sårbarhed pga. et mere begrænset lerdække.
Også i den nordlige del af indvindingsoplandet optræder et mindre område, hvor magasinet er kortlagt til nogen
eller stor sårbarhed.
Der sker nedsivning af vand (nedadrettet gradient) indenfor hele indvindingsoplandet, også udenfor det grundvandsdannende opland til vandværkets boring. Derfor er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområde indenfor alle de områder, hvor grundvandsmagasinet er kortlagt til nogen eller stor nitratsårbarhed. På figur 4 er
sårbarhedszoneringen vist sammen med de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder.

Figur 4 - Flensted Mark Østre Vandværk. Indvindingsopland (lyseblå), sårbarhedszonering og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består primært af landbrug, men også af mindre bymæssig bebyggelse
og skov.
På figur 5 er den potentielle nitratudvaskning i gennemsnit for årene 2010-2013 vist sammen med nitratfølsomt
indvindingsområde og indsatsområde. Sidstnævnte indsatsområde er den del af det nitratfølsomme indvindingsområde, hvor det ud fra en samlet vurdering af arealanvendelsen, forureningstruslen fra nitrat og den naturlige beskyttelse er vurderet nødvendigt at gøre en særlig grundvandsbeskyttende indsats overfor nitrat. Hele
det nitratfølsomme indvindingsområde er på denne baggrund afgrænset som indsatsområde.
Der er ingen forureningslokaliteter inden for indvindingsoplandet. I Låsby, beliggende umiddelbart nord for oplandet, findes en række kortlagte lokaliteter.
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Figur 5 - Flensted Mark Østre Vandværk. Nitratudvaskning, forureningslokaliteter, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde.
7.2.8

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Flensted Mark Østre Vandværk

Nitrat
Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin i dele af indvindingsoplandet har stor eller nogen
nitratsårbarhed, bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende dæklag af reduceret ler over magasinerne. Da
der sker nedsivning til magasinet indenfor hele indvindingsoplandet, er de dele af indvindingsoplandet, som er
beliggende, hvor magasinet er kortlagt til nogen eller stor sårbarhed, afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde. 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 beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen.
Kortlægningen har desuden vist, at det primære grundvandsmagasin i den resterende del af indvindingsoplandet
ikke er sårbart overfor nitrat, bl.a. fordi der er et beskyttende dæklag af reduceret ler over magasinerne. Dette
betyder, at der inden for dette område ikke er afgrænset indsatsområder.
Sprøjtemidler
Der er analyseret for pesticider i råvandet uden fund.
Andre stoffer
Naturligt forekommende stoffer
Kortlægningen har vist, at vandværkets boringer indvinder vand med et forhøjet indhold af ammonium, jern og
mangan. Jern og mangan fjernes tilstrækkeligt i vandbehandlingen. Råvandets indhold af ammonium oxideres
under vandbehandlingen til nitrit og nitrat, således at nitritindholdet aktuelt overskrider grænseværdien for nitrit i rentvandet.
Miljøfremmede stoffer
Der er ikke analyseret for olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i boringerne. Der er således kun analyseret for chlorphenoler i råvandsprøverne - men uden fund. I rentvandet fra vandværket er der ikke påvist miljøfremmede stoffer.
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7.2.9

Sammenfattende beskrivelse ved Flensted Mark Vestre Vandværk

Flensted Mark Vestre Vandværk indvinder vand fra en boring med DGU nr. 88.771, der er vist sammen med
vandværket på figur 1 herunder. Boringen er placeret ved vandværket.
Vandværket har en indvindingstilladelse på 12.800 m3 årligt men indvandt 13.302 m3 i 2013.

Figur 1 - Flensted Mark Vestre Vandværk. Boringens placering.
På figur 2 er der optegnet et profilsnit gennem Flensted Mark Vestre Vandværks indvindingsopland (indvindingsoplandet fremgår af figur 3). Filtret i indvindingsboringen er placeret nederst i magasinet S1. Magasinet er
overlejret af blandede kvartære aflejringer, heraf omkring 15 m lerede aflejringer, som vist i figur 2.

Kote meter

Meter
Figur 2 - Flensted Mark Vestre Vandværk. Overordnet profilsnit (sydvest – nordøst) gennem vandværkets indvindingsopland. Profilet er fra den hydrologiske model /30/, og modellagene er beskrevet i figur 4.8.
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Der indvindes nitratfrit af vandtype C med et konstant lavt sulfatindhold omkring 40 mg/l. Vandet indeholder
relativt høje koncentrationer af jern (1,2 mg/l i seneste analyse), mangan (0,43 mg/l i seneste analyse) og ammonium (0,14 mg/l i seneste analyse), og der er aktuelle og tidligere overskridelser for mangan, nitrit og ammonium i rentvandet. Kloridindholdet er lavt og konstant omkring 35 mg/l, hvilket svarer til et naturligt baggrundsniveau. Arsenindholdet i DGU nr. 88.771 er lige over grænseværdien på 5 µg/l, men arsen fjernes ved beluftning
og udfældning med jern, og der er ikke overskridelse af grænseværdien for arsen i rentvandet, idet koncentrationen her er omkring 2,5 µg/l. Der er ikke påvist sprøjtemidler, hverken i rentvand eller DGU nr. 88.771. Råvandet
er ikke analyseret for indhold af oliestoffer eller klorerede opløsningsmidler, men der er ikke fund af stofgrupperne i rentvandet.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 12.800 m³/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland
og et grundvandsdannende opland til Flensted Mark Vestre Vandværks boring, Indvindingsoplandet er det område indenfor hvilket, der strømmer grundvand i de vandmættede lag hen mod boringerne. De grundvandsdannende oplande er de områder, hvor der strømmer vand ned til de vandmættede lag og videre hen til boringerne.
Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er vist på figur 3.

Figur 3 – Flensted Mark Vestre Vandværk. Indvindingsopland, grundvandsdannende opland og transporttid.
Indvindingsoplandet til Flensted Mark Vestre Vandværk er markeret med lyseblå for at kunne skelnes fra indvindingsoplandene tilhørende nabo vandværker.
Indvindingsoplandet strækker sig ca. 2000 m mod nordøst. Det grundvandsdannende opland er beliggende i
den nordlige del af indvindingsoplandet. Det skal understreges, at der sandsynligvis sker en hvis grundvandsdannelse indenfor hele indvindingsoplandet, men at hovedparten af grundvandsdannelsen sandsynligvis sker
indenfor det beregnede grundvandsdannende opland.
På figur 3 er der endvidere vist den omtrentlige transporttid i grundvandsmagasinet for det vand, der strømmer
mod boringen. Vandet fra den nordøstlige del af det grundvandsdannende opland er generelt 25-50 år og i et
mindre område op til 100 år gammelt, mens vandet i den sydvestlige del af det grundvandsdannende opland er
10 til 25 år. Det skal bemærkes, at transporttiden er beregnet for vandets bevægelse i den vandmættede zone. Da
den umættede zone er stor i dette område, vil den samlede transporttid, fra terræn til boringen, være betydeligt
større end de beregnede transporttider.
Med udgangspunkt i dæklaget af reduceret ler over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er
der foretaget en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat, se afsnit 4.5. Sårbarhedszoneringen fremgår
af figur 4. Størstedelen af magasinet inden for indvindingsoplandet er vurderet at have lille sårbarhed overfor
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nitrat. Vest for kildepladsen er magasinet kortlagt til nogen eller stor sårbarhed pga. af et mere begrænset lerdække. Overgangen mellem lille og nogen sårbarhed ligger lige ved kildepladsen. Vurderet ud fra lerindholdet i
vandværkets boring er der tale om lille nitratsårbarheden helt lokalt ved boringen.
Der sker nedsivning af vand (nedadrettet gradient) indenfor hele indvindingsoplandet, også udenfor det grundvandsdannende opland til vandværkets boring. Derfor er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområde indenfor alle de områder, hvor grundvandsmagasinet er kortlagt til stor nitratsårbarhed. På figur 4 er sårbarhedszoneringen vist sammen med de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder.

Figur 4 - Flensted Mark Vestre Vandværk. Sårbarhedszonering og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Indvindingsoplandet til Flensted Mark Vestre Vandværk er markeret med lyseblå for at kunne skelnes fra indvindingsoplandene tilhørende nabo vandværker.
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består primært af landbrug, men også af bymæssig bebyggelse og skov.
På figur 5 er den potentielle nitratudvaskning i gennemsnit for årene 2010-2013 vist sammen med nitratfølsomt
indvindingsområde og indsatsområde. Sidstnævnte indsatsområde er den del af det nitratfølsomme indvindingsområde, hvor det ud fra en samlet vurdering af arealanvendelsen, forureningstruslen fra nitrat og den naturlige beskyttelse er vurderet nødvendigt at gøre en særlig grundvandsbeskyttende indsats overfor nitrat. Som
det fremgår af figuren er hele det nitratfølsomme indvindingsområde afgrænset som indsatsområde.
Der er ingen forureningslokaliteter inden for indvindingsoplandet, se figur 5. Dog bemærkes, at der i Låsby by,
beliggende umiddelbart nord for indvindingsoplandet, findes en forholdsvis stor mængde kortlagte forureningslokaliteter.
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Figur 5 - Flensted Mark Vestre Vandværk. Nitratudvaskning, forureningslokaliteter, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde. Indvindingsoplandet til Flensted Mark Vestre Vandværk er markeret med lyseblå for
at kunne skelnes fra indvindingsoplandene tilhørende nabo vandværker.
7.2.10

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Flensted Mark Vestre Vandværk

Nitrat
Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin i mindre dele af indvindingsoplandet har stor eller
nogen nitratsårbarhed, bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende dæklag af reduceret ler over magasinerne.
Da der sker nedsivning til magasinet indenfor hele indvindingsoplandet, er de dele af indvindingsoplandet, som
er beliggende, hvor magasinet er kortlagt til stor eller nogen sårbarhed, afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde. 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 beskyttelse
overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen.
Kortlægningen har desuden vist, at det primære grundvandsmagasin i hovedparten af indvindingsoplandet ikke
er sårbart overfor nitrat, bl.a. fordi der er et beskyttende dæklag af reduceret ler over magasinerne. Dette betyder, at der inden for dette område ikke er afgrænset indsatsområder.
Sprøjtemidler
Der er analyseret for sprøjtemidler i vandværkets boring uden fund.
Andre stoffer
Naturligt forekommende stoffer
Kortlægningen har vist, at vandværkets boringer indvinder vand med et forhøjet indhold af ammonium, arsen,
jern og mangan. Jern, mangan og arsen fjernes tilstrækkeligt i vandbehandlingen. Råvandets høje indhold af
ammonium oxideres under vandbehandlingen til nitrit, således at nitritindholdet aktuelt overskrider grænseværdien i rentvandet.
Miljøfremmede stoffer
Der er ikke analyseret for olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i boringerne. Der er således kun analyseret for chlorphenoler i råvandsprøverne - men uden fund. I rentvandet fra vandværket er der ikke påvist miljøfremmede stoffer.
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7.2.11

Sammenfattende beskrivelse ved Fuglebjerg Vandværk

Fuglebjerg Vandværk indvinder vand fra en boring med DGU nr. 87.1311, der er vist sammen med vandværket
på figur 1 herunder. Boringen er placeret ved vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på 4.000 m 3
årligt og indvandt deraf 2.601 m3 i 2013.

Figur 1 - Fuglebjerg Vandværk. Boringens placering.
På figur 2 er der optegnet et profilsnit gennem Fuglebjerg Vandværks indvindingsopland (indvindingsoplandet
fremgår af figur 3). Indvindingsboringens filter er placeret i den midterste del af magasinet T1 (se beskrivelse af
magasinlagene i figur 4.8). Der er tilsyneladende intet dæklag over magasinet, men vurderet ud fra boringen er
der smeltevandsler fra ca. 22 til 32 m under terræn. Dette lag er i modellen opløst som ”Z0_blandet”. Endvidere
er der i boringen miocænt ler fra ca. 90 til 100 m under terræn. Dette lerlag kan den geologiske model ikke opløse, men reelt er der beskyttende lerlag lokalt ved boringen, men udbredelsen af disse lerlag i oplandet er ikke
kendt.
Kote meter

Meter
Figur 2 - Fuglebjerg Vandværk. Overordnet profilsnit (vest – øst) gennem vandværkets indvindingsopland. Profilet er fra den hydrologiske model /30/, og modellagene er beskrevet i figur 4.8.
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Vandet i DGU nr. 87.1311 er nitratfrit vand med vandtype C. Der er kun lavet en enkelt boringskontrol fra 2011,
så den tidslige udvikling i bl.a. sulfatkoncentrationen er beskrevet ved hjælp af analyserne fra rentvandet. Vandet
indeholder kun lidt sulfat mellem 23 og 38 mg/l, men sulfatindholdet har været let stigende de seneste år. Stigningen kan forklares ved, at DGU nr. 87.1311 i 2006-07 erstattede vandværkets tidligere boring DGU nr. 87.1091,
og at sulfatindholdet er højere i den nye boring end i den tidligere. Det skal i øvrigt bemærkes, at den tidligere
boring indeholdt nitrat (20 mg/l). Boringen var filtersat en smule højere i lagserie end den nuværende boring, og
sandsynligvis over det miocæne lerlag, der findes i stor dybde i den nye boring. De miocæne lerlag kan således
have stor betydning for vandkvaliteten.
Råvandets indhold af aggressivt kuldioxid (26 mg/l fra boringskontrollen) medfører en aktuel overskridelse af
grænseværdien i rentvandet. Ligeledes findes der også et højt naturligt indhold af jern, der dog fjernes ved beluftning og udfældning på vandværket. Rentvandets indhold af jern er stigende, men aktuelt lige under grænseværdien. Der er ikke fundet uorganiske sporstoffer eller påvist fund af sprøjtemidler i DGU nr. 87.1311. I vandværkets tidligere boring (DGU nr. 87.1091) var der fund af BAM og hexazinon. Rentvandet er uden pesticider i
dag, men der har tidligere været fund af BAM og hexazinon.
Råvandet er ikke analyseret for indhold af oliestoffer eller klorerede opløsningsmidler og der er ikke fund af stofgrupperne i rentvandet.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 4.000 m³/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland
og et grundvandsdannende opland til Fuglebjerg Vandværks boring. Indvindingsoplandet er det område indenfor hvilket, der strømmer grundvand i de vandmættede lag hen mod boringerne. De grundvandsdannende oplande er de områder, hvor der strømmer vand ned til de vandmættede lag og videre hen til boringerne. Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er vist på figur 3.

Figur 3 – Fuglebjerg Vandværk. Indvindingsopland, grundvandsdannende opland og transporttid.
Indvindingsoplandet er beliggende i OSD og strækker sig mod vest. Det grundvandsdannende opland er beliggende den vestlige del af indvindingsoplandet. Der sker dog sandsynligvis en hvis grundvandsdannelse indenfor
hele indvindingsoplandet, men hovedparten af grundvandsdannelsen sker indenfor det beregnede grundvandsdannende opland. På figur 3 er der endvidere vist den omtrentlige transporttid i grundvandsmagasinet for det
vand, der strømmer mod boringen. Vandet fra det grundvandsdannende opland er mellem 50 og 100 år gammelt.
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Med udgangspunkt i det manglende lerdæklag over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er
der foretaget en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat, se afsnit 4.5. Sårbarhedszoneringen fremgår
af figur 4. Hele magasinet inden for indvindingsoplandet er vurderet at have stor sårbarhed overfor nitrat.
Der sker nedsivning af vand (nedadrettet gradient) indenfor hele indvindingsoplandet, også udenfor det grundvandsdannende opland til vandværkets boring. Derfor er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområde indenfor de områder, hvor grundvandsmagasinet er kortlagt til stor nitratsårbarhed. På figur 4 er sårbarhedszoneringen vist sammen med de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder.

Figur 4 - Fuglebjerg Vandværk. Sårbarhedszonering og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består primært af landbrug og skov, men også af mindre dele bymæssig
bebyggelse.
På figur 5 er den potentielle nitratudvaskning i gennemsnit for årene 2010-2013 vist sammen med nitratfølsomt
indvindingsområde og indsatsområde. Sidstnævnte indsatsområde er den del af det nitratfølsomme indvindingsområde, hvor det ud fra en samlet vurdering af arealanvendelsen, forureningstruslen fra nitrat og den naturlige beskyttelse er vurderet nødvendigt at gøre en særlig grundvandsbeskyttende indsats overfor nitrat.
Som det fremgår af figuren er landbrugsarealerne i den nordlige del af indvindingsoplandet afgrænset som indsatsområde, mens den del af det nitratfølsomme indvindingsområde som er dækket af blivende skovområder (Ry
Sønderskov) ikke er afgrænset som indsatsområde.
Der er ingen registrerede forureningslokaliteter inden for indvindingsoplandet eller i umiddelbar nærhed af dette, se figur 5.
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Figur 5 - Fuglebjerg Vandværk. Nitratudvaskning, forureningslokaliteter, nitratfølsomt indvindingsområde og
indsatsområde.
7.2.12

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Fuglebjerg Vandværk

Nitrat
Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin i hele indvindingsoplandet har stor nitratsårbarhed,
bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende dæklag af reduceret ler over magasinerne. Da der sker nedsivning
til magasinet indenfor hele indvindingsoplandet, er indvindingsoplandet, med udgangspunkt i nitratsårbarhedszoneringen, afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde. 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 beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor nitrat
fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen.
Sprøjtemidler
Den nuværende indvindingsboring er uden fund af sprøjtemidler. Tidligere indvindingsboring har indeholdt både BAM og hexazinon. Førstnævnte i koncentrationer over grænseværdien.
Andre stoffer
Naturligt forekommende stoffer
Kortlægningen har vist, at vandværkets boringer indvinder vand med et forhøjet indhold af aggressiv kuldioxid,
og jern. Jern fjernes tilstrækkeligt i vandbehandlingen. Råvandets høje indhold af aggressivt kuldioxid fjernes
ikke tilstrækkeligt under vandbehandlingen hvorfor indholdet af aggressiv kuldioxid aktuelt overskrider grænseværdien i rentvandet.
Miljøfremmede stoffer
Der er ikke analyseret for olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i boringerne. Der er således kun analyseret for chlorphenoler i råvandsprøverne - men uden fund. I rentvandet fra vandværket er der ikke påvist miljøfremmede stoffer.
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7.2.13

Sammenfattende beskrivelse ved Galten Vandværk

Galten Vandværk indvinder vand fra seks boringer med DGU nr. 88.1306, 88.763, 88.1048, 88.1049. 88.1050 og
88.1240, der er vist sammen med vandværket på figur 1 herunder.
Boringerne er primært placeret omkring vandværket på Låsbyvej, dog er boring DGU nr. 88.1240 beliggende
600 meter nordvest for vandværket på den anden side af Lyngbygård Å, se figur 1. Vandværket har en indvindingstilladelse på 402.000 m3 årligt og indvandt deraf 283.991 m3 i 2013.

Figur 1 - Galten Vandværk. Boringernes placering.
På figur 2 er der optegnet et profilsnit gennem dele af Galten Vandværks indvindingsopland (indvindingsoplandet fremgår af figur 3). Boringerne indvinder fra S2, som her udgør områdets primære grundvandsmagasin. Magasinet er omkring vandværket typisk overlejret af omkring 20–30 meter blandede kvartære aflejringer. Omkring den nordlige boring DGU nr. 88.1240 er der cirka 50 meter smeltevandsler og moræneler over magasinet.
Ved Galten by har magasinet altså et mindre dæklag (men stadig betydeligt) end ved boring DGU nr. 88.1240.
Kote meter

Meter
Figur 2 - Galten Vandværk. Overordnet profilsnit (syd – nord) gennem vandværkets indvindingsopland. Profilet
er fra den hydrologiske model /30/, og modellagene er beskrevet i figur 4.8.
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Råvandet fra boringerne er generelt uden nitrat. I DGU nr. 88.1306 og 88.1240 er der dog fundet 0,8 mg/l nitrat
i den seneste analyse, hvor der ikke tidligere har været fund over detektionsgrænsen. Det minimale indhold af
nitrat vurderes dog ikke at være et reelt indhold i grundvandet, men måske mere et udtryk for at råvandsprøverne er blevet iltet og ammonium omdannet til nitrat. Der ses stigende nitritkoncentrationer i boringen med DGU
nr. 88.763, hvilket kan være tegn på at nitratfronten nærmer sig boringens filter.
Sulfatindholdet er af varierende størrelse og udvikling. I DGU nr. 88.763 og 88.1306 er der hhv. 95 og 74 mg/l.
Indholdet er stigende i DGU nr. 88.763, men er stabilt i DGU nr. 88.1306. I DGU nr. 88.1048, 88.1049 og
88.1050 er sulfatindholdet mellem 30 og 53 mg/l og vurderes at være stabilt om end lidt stigende i DGU nr.
88.1048. I DGU nr. 88.1240, der som tidligere nævnt er placeret et stykke væk fra de andre boringer, og under
tykke dæklag af ler, er der kun 12 mg/l sulfat og indholdet er også her stabilt. Det skal bemærkes, at rentvandet
viser markant stigende sulfatkoncentrationer stigende fra 22 mg/l til 67 mg/l i perioden 2001-2013. Kloridindholdet er i alle boring forholdsvis lavt. Indholdet er mellem 32 og 49 mg/l, hvilket kan betragtes som et naturligt
baggrundsniveau.
Arsen i råvand er generelt højt. I boringerne ved Galten by er indholdet mellem 14 og 21 µg/l, mens indholdet i
den nordlige boring er 28 µg/l. Grænseværdien i drikkevand er 5 µg/l, hvilket vandværket overholder, således er
seneste målte indhold 2,7 µg/l. Vandværket har tilladelse til særlig vandbehandling af arsen.
I tre af boringerne er der fundet pesticider i form af BAM, der er fundet koncentrationer på 0,029, 0,04 og 0,043
µg/l, altså alle under grænseværdien. Fundene er gjort i DGU nr. 88.1048, 88.1050 og 88.1306. I rentvandet er
der enkelte påvisninger af nedbrydningsproduktet 2,6-Dichlorbenzamid (BAM), senest 0,016 ug/l i 2010. Der er
således ikke påvist BAM i rentvandsanalyser fra de seneste tre år.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 402.000 m³/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland
og et grundvandsdannende opland til Galten Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er det område indenfor
hvilket, der strømmer grundvand i de vandmættede lag hen mod boringerne. De grundvandsdannende oplande
er de områder, hvor der strømmer vand ned til de vandmættede lag og videre hen til boringerne. Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er vist på figur 3.

Figur 3 - Galten Vandværk. Indvindingsopland, grundvandsdannende opland og transporttid. (Indvindingsoplandet til Galten Vandværk er markeret som lyseblå for at kunne skelnes fra de andre indvindingsoplande).
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Indvindingsoplandet for Galten Vandværk er relativt stort, da de grundvandsdannende oplande, ud over selve
Galten by, findes helt ude ved både Skjørring og Låsby, som vist i figur 3.
På figur 3 er der endvidere vist den omtrentlige transporttid i grundvandsmagasinet for det vand, der strømmer
mod boringerne. Som det ses, er der meget stor forskel på vandets alder, afhængig af hvilket område det stammer fra. Vandet fra det grundvandsdannende opland mod nord er generelt mellem 25 og 100 år gammelt, mens
vandet i det grundvandsdannende opland omkring Galten by er væsentligt yngre og er kun mellem 0 og 50 år om
at nå boringerne.
Med udgangspunkt i lerdæklaget over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der foretaget
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat, se afsnit 4.5. Sårbarhedszoneringen fremgår af figur 4.
Størstedelen af magasinet inden for indvindingsoplandet er vurderet at have lille sårbarhed overfor nitrat, men
de steder hvor nitratsårbarheden vurderes til at være nogen eller stor er sammenfaldende med de grundvandsdannende oplande, hvilket betyder at indvindingen er sårbar over for nitrat.
Der sker nedsivning af vand (nedadrettet gradient) indenfor stort set hele indvindingsoplandet, også udenfor det
grundvandsdannende opland til vandværkets boring. Derfor er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområder indenfor de områder, hvor grundvandsmagasinet er kortlagt til nogen eller stor nitratsårbarhed. Der er dog
et mindre område med nogen sårbarhed ved Skjørring i den nordlige del af indvindingsoplandet, hvor der ikke
sker nedsivning af vand, hvorfor dette område ikke er afgrænset som nitratfølsom indvindingsområde.
På figur 4 er sårbarhedszoneringen vist sammen med de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder.

Figur 4 - Galten Vandværk. Indvindingsopland (lyseblå), sårbarhedszonering og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består primært af landbrug, men også af bymæssig bebyggelse og skov.
På figur 5 er den potentielle nitratudvaskning i gennemsnit for årene 2010-2013 vist sammen med nitratfølsomt
indvindingsområde og indsatsområde. Sidstnævnte indsatsområde er den del af det nitratfølsomme indvindingsområde, hvor det ud fra en samlet vurdering af arealanvendelsen, forureningstruslen fra nitrat og den naturlige beskyttelse er vurderet nødvendigt at gøre en særlig grundvandsbeskyttende indsats overfor nitrat.
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Som det fremgår af figuren er landbrugsarealerne i den nordlige del af indvindingsoplandet afgrænset som indsatsområde, sammen med et mindre område ved Låsby og ved Galten.
Der er flere V2-kortlagte forureningslokaliteter inden for indvindingsoplandet. Der er tale om lokalitet nr.
703.0004, 703-00009, 703-00217, 703-00165 og 703-00338. Ved tre af lokaliteterne er der tale om olie og benzinforureninger, hvoraf to af dem relatere sig til det terrænnære grundvand. Ved en lokalitet er der fundet klorerede opløsningsmidler også i relation til grundvand. Den sidste lokalitet er en tidligere losseplads, hvor der ikke
nærmere er angivet fund af specifikke stoffer. Det skal bemærkes, at der ikke er detekteret miljøfremmede stoffer
ud over nedbrydningsprodukter fra sprøjtemidler i vandværkets indvindingsboringer.

Figur 5 - Galten Vandværk. Nitratudvaskning, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde.
7.2.14

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Galten Vandværk

Nitrat
Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin har stor og nogen nitratsårbarhed, bl.a. fordi der
kun er et begrænset beskyttende dæklag af reduceret ler over magasinerne. Da der sker nedsivning til magasinet
indenfor stort set hele indvindingsoplandet, er områder hvor grundvandsmagasinet har stor eller nogen sårbarhed afgrænset som nitratfølsomme indvindingsområder. Kun i et mindre område med nogen sårbarhed nord for
Skjørring sker der ingen nedsivning, hvorfor der her ikke afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder.
Der er bl.a. på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for det nitratfølsomme indvindingsområde
afgrænset indsatsområde, hvor det specifikt er vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat.
Omfanget og arten af beskyttelsen overfor nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen.
Sprøjtemidler
I råvandet er der enkelte påvisninger af nedbrydningsproduktet 2,6-Dichlorbenzamid (BAM). Der er ikke fundet
overskridelser af grænseværdierne for sprøjtemidler i hverken rentvand eller råvand.
Andre stoffer
Naturligt forekommende stoffer
I råvandet er der påvist arsen i forholdsvis høje koncentrationer over grænseværdien for drikkevand. Vandværket har tilladelse til særlig vandbehandling af arsen og denne vandbehandlingen er tilstrækkelig til at holde indholdet af arsen i drikkevandet fra Galten Vandværk under grænseværdien.
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Miljøfremmede stoffer
Der er i indvindingsoplandet kortlagt grundvandsforurening på tre lokaliteter. Forureningerne omfatter flere
forskellige miljøfremmede stoffer. I indvindingsoplandet er der således i forbindelse med Region Midtjyllands
kortlægning konstateret olie- og benzinprodukter samt klorerede opløsningsmidler i det terrænnære grundvand.
Der er ikke konstateret sådanne stoffer i vandværkets boringer.
Øvrige problemstillinger
I forbindelse med kortlægningen er det konstateret, at der 13 V1-kortlagte forureningslokaliteter, beliggende indenfor indvindingsoplandet. Langt hovedparten er beliggende i forbindelse med Galten by. Der er endvidere
kortlagt 2 V2 lokaliteter med jordforurening. Disse lokaliteter prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af
Region Midtjylland.
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7.2.15

Sammenfattende beskrivelse ved Gl. Rye Vandværk

Gl. Rye Vandværk indvinder vand fra tre boringer med DGU nr. 97.480. 97.836 og 97.641, der er vist sammen
med vandværket på figur 1 herunder. Boringerne er placeret syd for vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på 70.000 m3 årligt og indvandt deraf 56.494 m3 i 2013.

Figur 1 - Gl. Rye Vandværk. Boringernes placering.
På figur 2 er der optegnet et profilsnit gennem Gl. Rye Vandværks indvindingsopland (indvindingsoplandet
fremgår af figur 3). Indvindingsboringernes filtre er placeret i den midterste del af magasinet T1, der primært
består af miocænt sand, men også silt og glimmerler (se beskrivelse af magasinlagene i figur 4.8). I vandværkets
boringer er der flere lag af glimmerler. Den opstillede geologiske model kan desværre ikke ”opløse” disse lag og
udstrækningen af lagene er usikker. Selvom om der, som vist på figur 2, tilsyneladende ikke er et egentligt dæklag af ler over magasinet, vil magasinet lokalt ved vandværksboringerne være godt beskyttet mod nedsivning fra
overfladen.

Kote meter

Meter
Figur 2 - Gl. Rye Vandværk. Overordnet profilsnit (nordvest – sydøst) gennem vandværkets indvindingsopland.
Profilet er fra den hydrologiske model /30/, og modellagene er beskrevet i figur 4.8.
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Vandværkets tre boringer indvinder nitratfrit, reduceret vand med vandtype C. Sulfatindholdet i alle boringer er
lavt og kun meget svagt stigende, hvilket tyder på at magasinet ikke er påvirket af nedsivende nitrat.
Boringerne DGU nr. 97.480 og 97.836 har et usædvanligt højt indhold af jern (over 10 mg/l) og aggressivt kuldioxid (over 40 mg/l). I DGU nr. 97.641 er indholdet af jern lidt lavere (ca. 6 mg/l), mens indholdet af aggressivt
kuldioxid er på samme niveau, omkring 40 mg/l. Disse stoffer fjernes dog effektivt ved den almindelige vandbehandling på vandværket og der ses ingen aktuelle overskridelser i rentvandet. I alle tre boringer er kloridindholdet lavt, ca. 19-25 mg/l, konstant og på niveau med et naturligt baggrundsniveau.
Der er ikke fundet uorganiske sporstoffer over grænseværdierne eller påvist fund af pesticider, hverken i de tre
indvindingsboringer eller rentvandet. Råvandet i de tre boringer er analyseret for indhold af klorerede opløsningsmidler uden fund, men er ikke analyseret med hensyn til oliestoffer. Det skal bemærkes, at der i DGU nr.
97.480 er detekteret anioniske detergenter i en koncentration umiddelbart over detektionsgrænsen på 3 µg/l. I
rentvandet er i tidligere analyse fra 2005 påvist indhold af toluen og M+P-xylen, dog under grænseværdien.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 70.000 m³/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland
og et grundvandsdannende opland til Gl. Rye Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er det område indenfor
hvilket, der strømmer grundvand i de vandmættede lag hen mod boringerne. De grundvandsdannende oplande
er de områder, hvor der strømmer vand ned til de vandmættede lag og videre hen til boringerne. Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er vist på figur 3.

Figur 3 – Gl. Rye Vandværk. Indvindingsopland, grundvandsdannende opland og transporttid.
Indvindingsoplandet strækker sig mod nordvest op i Rye Sønderskov. Indvindingsoplandet strækker sig således
op i OSD. Det grundvandsdannende opland dækker stort set hele indvindingsoplandet undtagen den sydlige del
ved kildepladsen. Det skal understreges, at der sandsynligvis sker en hvis grundvandsdannelse indenfor hele
indvindingsoplandet, men at hovedparten af grundvandsdannelsen sker indenfor det beregnede grundvandsdannende opland.
På figur 3 er der endvidere vist den omtrentlige transporttid i grundvandsmagasinet for det vand, der strømmer
mod boringerne. Vandets alder varierer mellem 10-25 år tættest på boringerne og op til 200 år længst væk fra
boringerne. Det bemærkes, at der er angivet transporttider nordvest for indvindings- og det grundvandsdannende opland. Dette hænger sammen med at oplandene er ”skåret” ved 200 års transporttid. Reelt indikerer modellen, at der også dannes vand, der strømmer til vandværket, længe væk mod nordvest med transporttider på op til
500 år.
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Med udgangspunkt i tykkelsen af det reducerede lerdæklag over grundvandsmagasinet, og de grundvandskemiske forhold, er der foretaget en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat, se afsnit 4.5. Hele indvindingsoplandet vurderes at have stor eller nogen nitratsårbarhed på grund af et begrænset dæklag af reduceret
ler. Det skal bemærkes, at vandet i vandværkets boringer er nitratfrit. Dette hænger sandsynligvis sammen med,
at der ved boringerne og muligvis ude i indvindingsoplandet er lag af glimmerler, der indeholder eksempelvis
organisk materiale, der kan omdanne nitrat. Udbredelsen af disse glimmerlerslag er vanskelige at fastlægge. Der
er derfor ikke taget hensyn til glimmerleret i boringerne og oplandet ved sårbarhedszoneringen.
Der sker nedsivning af vand (nedadrettet gradient) indenfor hele indvindingsoplandet, også udenfor det grundvandsdannende opland til vandværkets boring. Derfor er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområde indenfor alle de områder, hvor grundvandsmagasinet er kortlagt til stor nitratsårbarhed. På figur 4 er sårbarhedszoneringen vist sammen med de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder.

Figur 4 - Gl. Rye Vandværk. Sårbarhedszonering og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består primært af skov, men også af bymæssig bebyggelse og landbrug.
På figur 5 er den potentielle nitratudvaskning i gennemsnit for årene 2010-2013 vist sammen med nitratfølsomt
indvindingsområde og indsatsområde. Sidstnævnte indsatsområde er den del af det nitratfølsomme indvindingsområde, hvor det ud fra en samlet vurdering af arealanvendelsen, forureningstruslen fra nitrat og den naturlige beskyttelse er vurderet nødvendigt at gøre en særlig grundvandsbeskyttende indsats over for nitrat.
Som det fremgår af figuren er de dele af indvindingsoplandet, som ikke er dækket af blivende skov (Sønderskov),
afgrænset som indsatsområde.
Der er to V2-kortlagte forureningslokaliteter inden for indvindingsoplandet. Der er tale om lokalitet nr. 73700100 og 737-00172. Ved lokalitet nr. 737-00100 er der fundet klorerede opløsningsmidler i relation til grundvand, mens den anden forureningslokalitet er en zink forurening i forbindelse med et parkerings- og garageanlæg.

Redegørelse for Aarhus Vest, Skanderborg Kommune

125

Figur 5 - Gl. Rye Vandværk. Nitratudvaskning, forureningslokaliteter, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde.
7.2.16

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Gl. Rye Vandværk

Nitrat
Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin i hele indvindingsoplandet har stor nitratsårbarhed,
bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende dæklag af reduceret ler over magasinerne. Da der sker nedsivning
til magasinet indenfor hele indvindingsoplandet, er indvindingsoplandet med udgangspunkt i nitratsårbarhedszoneringen afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde. 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 beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor nitrat
fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen.
Sprøjtemidler
Der er analyseret for pesticider, men uden fund.
Andre stoffer
Naturligt forekommende stoffer
Kortlægningen har vist, at vandværkets boringer indvinder vand med et kraftigt forhøjet indhold af aggressiv
kuldioxid, og jern. Begge stoffer fjernes dog tilstrækkeligt i vandbehandlingen.
Miljøfremmede stoffer
Der er fundet klorerede opløsningsmidler i det terrænnære grundvand i forbindelse med en jordforureningslokalitet. Vandværkets boringer er analyseret for klorerede opløsningsmidler uden fund. Råvandet fra vandværkets
boringer er ikke analyseret for oliestoffer. Der er i DGU nr. 97.480 fundet anioniske detergenter i en koncentration umiddelbart over detektionsgrænsen på 3 µg/l. I rentvandet fra vandværket er der tidligere påvist indhold af
toluen og M+P-xylen under kvalitetskravet. Senere analyser har været uden fund.
Øvrige problemstillinger
I forbindelse med kortlægningen er det konstateret, at der er en række V1- og/eller V2-kortlagte forureningslokaliteter, beliggende inden for indvindingsoplandet. Disse lokaliteter prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Midtjylland.
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7.2.17

Sammenfattende beskrivelse ved Hårby Vandværk

Hårby Vandværk indvinder vand fra tre boringer med DGU nr. 88.1009. 88.820 og 88.478, der er vist sammen
med vandværket på figur 1 herunder. Boringerne er placeret lige nord for vandværket og øst for vandværket.
Vandværket har en indvindingstilladelse på 50.000 m3 årligt og indvandt deraf 36.378 m3 i 2013.

Figur 1 - Hårby Vandværk. Boringernes placering.
På figur 2 er der optegnet et profilsnit gennem Hårby Vandværks indvindingsopland (indvindingsoplandet fremgår af figur 3). Boringernes filtre findes fra midten af magasinet T1, gennem S1 og op til bunden af Z0_sand. De
tre magasiner overlejrer hinanden her uden mellemliggende lerlag og er overlejret af omkring 10 meter blandede
kvartære sedimenter og 10 meter lerede kvartære sedimenter (se beskrivelse af magasinlagene i figur 4.8).
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Figur 2 – Hårby Vandværk. Overordnet profilsnit (syd –nord) gennem vandværkets indvindingsopland. Profilet
er fra den hydrologiske model /30/, og modellagene er beskrevet i figur 4.8.
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På Hårby vandværk indvindes fra 3 indvindingsboringer med DGU nr. 88.1009, 88.820 og 88.478. I boring
DGU nr. 88.1009 er der sket nitratgennembrud i den sidste analyse, hvor indholdet af nitrat er 3,7 mg/l og der i
tidligere analyser ikke er påvist nitrat. I DGU nr. 88.820 har nitratindholdet varieret mellem 2 og 4 mg/l, men
været stigende i de senest tre analyser. Den mest nitratbelastede er DGU nr. 88.478, hvor der ses stigende nitratkoncentrationer op mod 8,8 mg/l i den seneste analyse. Grundvandet er således nitratholdigt og har vandtype B. Sulfatkoncentrationerne er tilsvarende relativt høje og markant stigende i DGU nr. 88.1009 og 88.478 til
70-80 mg/l, hvorimod 88.820 har moderat nitratindhold omkring 60 mg/l og varierende koncentrationer.
Kloridindholdet er stærkt stigende i DGU nr. 88.478 til 50 mg/l i seneste analyse. I DGU nr. 88.820 og 88.1009
er det ikke helt så markant stigende og kun 30 mg/l i seneste analyse. Fosforindholdet er relativt højt, omkring
0,15 mg/l og der har tidligere været overskridelser for fosfor i rentvandet. Fosforindholdet er relativt konstant og
ens i alle tre boringer, så det skyldes sandsynligvis et naturligt højt baggrundsniveau. Der er dog ingen aktuelle
overskridelser for fosfor i rentvandet. Der er ikke fundet uorganiske sporstoffer over de respektive grænseværdier eller påvist miljøfremmede stoffer eller sprøjtemidler, hverken i indvindingsboringen eller rentvandet.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 50.000 m³/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland
og et grundvandsdannende opland til Hårby Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er det område indenfor
hvilket, der strømmer grundvand i de vandmættede lag hen mod boringerne. De grundvandsdannende oplande
er de områder, hvor der strømmer vand ned til de vandmættede lag og videre hen til boringerne. Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er vist på figur 3.

Figur 3 – Hårby Vandværk. Indvindingsopland, grundvandsdannende opland og transporttid.
Indvindingsoplandet strækker sig mod nord. Det grundvandsdannende opland dækker stort set hele indvindingsoplandet. På figur 3 er der endvidere vist den omtrentlige transporttid i grundvandsmagasinet for det vand,
der strømmer mod boringerne. Vandet fra den nordlige del af det grundvandsdannende opland er generelt mellem 25 og 200 år gammelt, mens vandet i det grundvandsdannende opland omkring Hårby by er væsentligt yngre og kun mellem 0 og 25 år om at nå boringerne.
Med udgangspunkt i dæklaget af reduceret ler over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er
der foretaget en sårbarhedszonering af magasinerne i forhold til nitrat, se afsnit 4.5. Sårbarhedszoneringen
fremgår af figur 4. Magasinet i den sydlige halvdel af indvindingsoplandet er vurderet at have stor sårbarhed
over for nitrat, mens magasinet i den nordlige del af indvindingsoplandet er vurderet at have nogen og lille nitratsårbarhed.
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Der sker nedsivning af vand (nedadrettet gradient) indenfor hele indvindingsoplandet, også udenfor det grundvandsdannende opland til vandværkets boring. Derfor er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområde indenfor alle de områder, hvor grundvandsmagasinet er kortlagt til nogen eller stor nitratsårbarhed. På figur 4 er
sårbarhedszoneringen vist sammen med de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder.

Figur 4 - Hårby Vandværk. Sårbarhedszonering og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Det bemærkes på figur 4, at NFI afgrænsning strækker sig ind i det tilstødende kortlægningsområde, der ligger
mod syd (Solbjerg-Fillerup). Dette er gjort for at afgrænsningerne af NFI i de 2 kortlægningsområder støder op
mod hinanden.
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består primært af landbrug, men også af bymæssig bebyggelse og mindre dele skov og naturarealer.
På figur 5 er den potentielle nitratudvaskning i gennemsnit for årene 2010-2013 vist sammen med nitratfølsomt
indvindingsområde og indsatsområde. Sidstnævnte indsatsområde er den del af det nitratfølsomme indvindingsområde, hvor det ud fra en samlet vurdering af arealanvendelsen, forureningstruslen fra nitrat og den naturlige beskyttelse er vurderet nødvendigt at gøre en særlig grundvandsbeskyttende indsats over for nitrat. På
denne baggrund er hele det afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområde inden for indvindingsoplandet afgrænset som indsatsområde.
Der er en V2-kortlagte forureningslokalitet inden for indvindingsoplandet. Der er tale om lokalitet nr.
746.00008, der er en lokalitet med en villaolietank med fyringsolieforurening, som ikke er relateret til grundvandet.
Det bemærkes på figur 5, at IO afgrænsning strækker sig ind i det tilstødende kortlægningsområde, der ligger
mod syd (Solbjerg-Fillerup). Dette er gjort for at afgrænsningerne af IO i de 2 kortlægningsområder støder op
mod hinanden.
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Figur 5 - Hårby Vandværk. Nitratudvaskning, forureningslokaliteter, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde.

7.2.18

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Hårby Vandværk

Nitrat
Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin i den sydlige del af indvindingsoplandet har stor eller nogen nitratsårbarhed, bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende lerlag over magasinerne. De steder,
hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet, er der afgrænset et nitratfølsomt indvindingsområde. 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 beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen.
Kortlægningen har desuden vist, at det primære grundvandsmagasin i den nordlige del af indvindingsoplandet
ikke er sårbart overfor nitrat, bl.a. fordi der er et tykt beskyttende lerlag over magasinerne. Dette betyder, at der
inden for dette område ikke er afgrænset indsatsområder.
Sprøjtemidler
Der er analyseret for sprøjtemidler i vandværkets boringer uden fund.
Andre stoffer
Miljøfremmede stoffer
Der er ikke analyseret for olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i boringerne. Der er således kun analyseret for chlorphenoler i råvandsprøverne - men uden fund. I rentvandet fra vandværket er der ikke påvist miljøfremmede stoffer.
Øvrige problemstillinger
I forbindelse med kortlægningen er det konstateret, at der er V1- og/eller V2-kortlagte forureningslokaliteter,
beliggende inden for indvindingsoplandet. Disse lokaliteter prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Midtjylland.
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7.2.19

Sammenfattende beskrivelse ved Herskind Vandværk

Herskind Vandværk indvinder vand fra en boring med DGU nr. 88.1376, der er vist sammen med vandværket på
figur 1 herunder. Boringen er placeret nordvest for vandværket omgivet af marker. Vandværket har en indvindingstilladelse på 57.000 m3 årligt og indvandt deraf 47.927 m3 i 2013.

Figur 1 - Herskind Vandværk. Boringens placering.
På figur 2 er der optegnet et profilsnit gennem Herskind Vandværks indvindingsopland (indvindingsoplandet
fremgår af figur 3). Boringen indvinder fra S2, som her udgør områdets primære grundvandsmagasin. Magasinet
S2 er her overlejret af omkring 25 meter kvartære primært sandede aflejringer. Generelt er der meget varierende
lertykkelser op gennem indvindingsoplandet.
Kote meter

Meter
Figur 2 - Herskind Vandværk. Overordnet profilsnit gennem vandværkets indvindingsopland fra øst mod vest.
Profilet er fra den hydrologiske model /30/, og modellagene er beskrevet i figur 4.8.
Vandværket indvinder fra en boring med to indtag. Der indvindes, jf. Skanderborg Kommune, fra det øverste
indtag, dvs. fra 36 til 46 m under terræn. Der er kun udført én boringskontrol, idet der er taget en prøve i 2009
(analysen er i Jupiterdatabasen registret på det dybeste indtag). Det skal bemærkes at boringen er fra 2009.
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Råvandet indeholder nitratfrit vand af vandtype C med et moderat sulfatindhold på 47 mg/l. Den tidslige udvikling i vandkemien er derfor beskrevet med analyserne fra rentvandet. Det betyder at tidsserier for stoffer, der
normalt fjernes ved vandbehandlingen som f.eks. ammonium, jern og mangan ikke kan beskrives. Sulfatindholdet i rentvandet er konstant omkring 50 mg/l og kloridindholdet er ligeledes lavt og konstant omkring 20 mg/l
og der er således ikke tegn på overfladepåvirkning af magasinet, hverken med salt eller nitrat. Indholdet af ammonium, jern og mangan er forhøjet i råvandet, mens rentvandsprøver ikke viser overskridelser af kvalitetskravene.
Der er ikke fundet uorganiske sporstoffer eller påvist fund af pesticider, hverken i indvindingsboringen eller
rentvandet. Råvandet er analyseret for indhold af chlorphenoler, men ikke analyseret med hensyn til klorerede
opløsningsmidler og oliestoffer.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 57.000 m³/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland
og et grundvandsdannende opland til Herskind Vandværks boring. Indvindingsoplandet er det område indenfor
hvilket, der strømmer grundvand i de vandmættede lag hen mod boringerne. De grundvandsdannende oplande
er de områder, hvor der strømmer vand ned til de vandmættede lag og videre hen til boringerne. Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er vist på figur 3.

Figur 3 – Herskind Vandværk. Indvindingsopland, grundvandsdannende opland og transporttid. På figuren ses
også indvindingsopland mv. til Sjelle Vandværk.
Indvindingsoplandet strækker sig mod vest og strækker sig uden for OSD. Det grundvandsdannende opland
dækker en stor del af indvindingsoplandet, dog ikke inde omkring indvindingsboringen. Det skal understreges,
at der sandsynligvis sker en hvis grundvandsdannelse indenfor hele indvindingsoplandet, men at hovedparten af
grundvandsdannelsen sandsynligvis sker indenfor de beregnede grundvandsdannende oplande.
På figur 3 er der endvidere vist den omtrentlige transporttid i grundvandsmagasinet for det vand, der strømmer
mod boringerne. Som det ses, er vandet forholdsvis kort tid om at nå fra vandspejlet frem til boringerne, således
er vandpartiklerne mellem 10 og 50 år undervejs til boringerne. Det skal bemærkes, at transporttiden er beregnet for vandets bevægelse i den vandmættede zone. Da den umættede zone er stor i dette område, vil den samlede transporttid, fra terræn til boringen, være betydeligt større end de beregnede 10-50 år.
Med udgangspunkt i det varierende lerdæklag over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er
der foretaget en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat, se afsnit 4.5. For magasinet i den vestligste
del af indvindingsoplandet er sårbarheden vurderet i forhold til Z0C, mens sårbarheden er vurderet i forhold til
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magasin S2 i den øvrige den af oplandet. Det er ud fra de varierende dæklag af reduceret ler vurderet, at der inden for indvindingsoplandet er områder med både lille, nogen og stor nitratsårbarhed.
Der sker nedsivning af vand (nedadrettet gradient) indenfor hele indvindingsoplandet, også udenfor det grundvandsdannende opland til vandværkets boring. Derfor er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområde indenfor alle de områder, hvor grundvandsmagasinet er kortlagt til nogen eller stor nitratsårbarhed. På figur 4 er
sårbarhedszoneringen vist sammen med de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder.

Figur 4 - Herskind Vandværk. Sårbarhedszonering og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består primært af landbrug, men også af mindre områder med bymæssig bebyggelse og naturarealer.
På figur 5 er den potentielle nitratudvaskning i gennemsnit for årene 2010-2013 vist sammen med nitratfølsomt
indvindingsområde og indsatsområde. Sidstnævnte indsatsområde er den del af det nitratfølsomme indvindingsområde, hvor det ud fra en samlet vurdering af arealanvendelsen, forureningstruslen fra nitrat og den naturlige beskyttelse er vurderet nødvendigt at gøre en særlig grundvandsbeskyttende indsats over for nitrat. Som
det fremgår af figuren er hele det afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområde inden for indvindingsoplandet
afgrænset som indsatsområde.
Der er ingen forureningslokaliteter inden for indvindingsoplandet, men der findes to V2 kortlægninger og en V1
kortlægning i Herskind by lige syd for indvindingsoplandet, se figur 5.
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Figur 5 - Herskind Vandværk. Nitratudvaskning, forureningslokaliteter, nitratfølsomt indvindingsområde og
indsatsområde.

7.2.20

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Herskind Vandværk

Nitrat
Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin i dele af indvindingsoplandet har stor eller nogen
nitratsårbarhed, bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende dæklag af reduceret ler over magasinerne. Da
der sker nedsivning af vand til magasinet indenfor hele indvindingsoplandet, er de dele af indvindingsoplandet,
som er beliggende, hvor magasinet er kortlagt til nogen sårbarhed, afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde. 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 beskyttelse overfor
nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen.
Kortlægningen har desuden vist, at det primære grundvandsmagasin i den resterende del af indvindingsoplandet
ikke er sårbart overfor nitrat, bl.a. fordi der er et beskyttende lerlag over magasinerne. Dette betyder, at der inden for dette område ikke er afgrænset indsatsområder.
Sprøjtemidler
Der er ikke fundet sprøjtemidler i hverken indvindingsboringen eller rentvandet.
Andre stoffer
Naturligt forekommende stoffer
Kortlægningen har vist, at vandværkets boringer indvinder vand med et forhøjet indhold af ammonium, jern og
mangan. Stofferne fjernes i vandbehandlingen så rentvandskvaliteten overholdes.
Miljøfremmede stoffer
Der er ikke analyseret for olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i boringerne. Der er således kun analyseret for chlorphenoler i råvandsprøverne - men uden fund. I rentvandet fra vandværket er der ikke påvist miljøfremmede stoffer.
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7.2.21

Sammenfattende beskrivelse ved Høver Vandværk

Høver Vandværk indvinder vand fra en boring med DGU nr. 88.929, der er vist sammen med vandværket på figur 1 herunder. Boringen er placeret lige syd for vandværket på et grønt areal. Vandværket har en indvindingstilladelse på 18.000 m3 årligt og indvandt deraf 13.285 m3 i 2013.

Figur 1 - Høver Vandværk. Boringens placering.
På figur 2 er der optegnet et profilsnit gennem Høver Vandværks indvindingsopland (indvindingsoplandet fremgår af figur 3). Boringen indvinder fra S2, som udgør områdets primære grundvandsmagasin. Magasinet S2 er i
dette område overlejret af omkring 30 kvartært ler.
Kote meter

Meter
Figur 2 - Høver Vandværk. Overordnet profilsnit (nordvest – sydøst) gennem vandværkets indvindingsopland.
Profilet er fra den hydrologiske model /30/, og modellagene er beskrevet i figur 4.8.
Vandværket indvinder fra en enkelt boring med DGU nr. 88.929. Der indvindes nitratfrit vand med vandtype C
med et konstant, lavt sulfatindhold mellem 25 og 30 mg/l. Kloridindholdet er ligeledes lavt og let faldende til
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omkring 30 mg/l i seneste analyse. Der er således ingen tegn på påvirkning fra overfladen, hverken af salt eller
nitrat. Vandet indeholder omkring 0,2 mg/l ammonium, der dog fjernes uproblematisk på vandværket, men
medfører at der detekteres et meget lavt indhold af nitrat (ca. 0,5 mg/l) i rentvandet i en række tidligere analyser. Arsenindholdet i indvindingsboringen er 13 µg/l i seneste analyse, hvilket overskrider kvalitetskriteriet for
drikkevand på 5 µg/l. Vandværket har tilladelse til særlig vandbehandling for fjernelse af arsen, og arsen nedbringes til en koncentration på 2,6 µg/l (i seneste rentvandsanalyse). Jern og mangan er ligeledes over grænseværdien i råvandet, men fjernes ved vandbehandlingen på vandværket, således at koncentrationerne overholder
kvalitetskravene for rentvand ved afgang vandværk. Der er ikke fundet uorganiske sporstoffer over grænseværdierne eller påvist fund af sprøjtemidler, hverken i indvindingsboringen eller rentvandet. Råvandet er analyseret
for indhold af chlorphenoler, men ikke analyseret med hensyn til klorerede opløsningsmidler og oliestoffer.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 18.000 m³/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland
og et grundvandsdannende opland til Høver Vandværks boring. Indvindingsoplandet er det område indenfor
hvilket, der strømmer grundvand i de vandmættede lag hen mod boringerne. De grundvandsdannende oplande
er de områder, hvor der strømmer vand ned til de vandmættede lag og videre hen til boringerne. Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er vist på figur 3.

Figur 3 – Høver Vandværk. Indvindingsopland (lyseblå afgrænsning), grundvandsdannende opland og transporttid. På figuren ses dele af indvindingsopland til nabovandværker.
Indvindingsoplandet strækker sig mod nordvest og det grundvandsdannende opland dækker stort set hele indvindingsoplandet. På figur 3 er der endvidere vist den omtrentlige transporttid i grundvandsmagasinet for det
vand, der strømmer mod boringen. Vandet fra det grundvandsdannende opland er 10-25 år om at nå ned i
grundvandsmagasinet lige omkring boringen, mens transporttiden for det vand, der kommer fra den nordvestlige del af det grundvandsdannende opland er mere end 200 år.
Med udgangspunkt i dæklaget af reduceret ler over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er
der foretaget en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat, se afsnit 4.5. Sårbarhedszoneringen fremgår
af figur 4. Hele af magasinet inden for indvindingsoplandet er vurderet at have lille sårbarhed over for nitrat,
idet lerdæklaget er omkring 30 meter tykt i hele indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland.
Med udgangspunkt i nitratsårbarhedszoneringen er der ikke afgrænset nitratfølsomme indvindingsområder inden for indvindingsoplandet.
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Figur 4 - Høver Vandværk. Sårbarhedszonering og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består primært af landbrug, men også af bymæssig bebyggelse og naturarealer.
På figur 5 er den potentielle nitratudvaskning i gennemsnit for årene 2010-2013. Da der ikke er afgrænset NFI,
er der ikke afgrænset indsatsområder inden for indvindingsoplandet. Indsatsområder er den del af det nitratfølsomme indvindingsområde, hvor det ud fra en samlet vurdering af arealanvendelsen, forureningstruslen fra nitrat og den naturlige beskyttelse er vurderet nødvendigt at gøre en særlig grundvandsbeskyttende indsats over
for nitrat.
Der findes en V1-kortlagt forureningslokalitet inden for indvindingsoplandet.

Figur 5 - Høver Vandværk. Nitratudvaskning, forureningslokaliteter, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde.
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7.2.22

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Høver Vandværk

Nitrat
Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin i hele indvindingsoplandet ikke er sårbart overfor
nitrat, bl.a. fordi der er et beskyttende dæklag af reduceret ler over magasinet. Dette betyder, at der inden for
dette område ikke er afgrænset indsatsområder.
Sprøjtemidler
Der er ikke fundet sprøjtemidler i indvindingsboringen.
Andre stoffer
Naturligt forekommende stoffer
Kortlægningen har vist, at vandværkets boringer indvinder vand med et forhøjet indhold af arsen, ammonium,
jern og mangan. Stofferne fjernes i vandbehandlingen så rentvandskvaliteten overholdes.
Miljøfremmede stoffer
Der er ikke analyseret for olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i boringerne. Der er således kun analyseret for chlorphenoler i råvandsprøverne - men uden fund. I rentvandet fra vandværket er der ikke påvist miljøfremmede stoffer.
Øvrige problemstillinger
I forbindelse med kortlægningen er det konstateret, at der er en V1-kortlagt forureningslokalitet, beliggende inden for indvindingsoplandet. Denne lokalitet prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Midtjylland.
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7.2.23

Sammenfattende beskrivelse ved Jaungyde Vandværk

Jaungyde Vandværk indvinder vand fra to boringer med DGU nr. 88.742 og 88.583, der er vist sammen med
vandværket på figur 1 herunder. Boringerne er placeret ved et læbælte og et grønt areal. Vandværket er beliggende i byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 12.000 m3 årligt og indvandt deraf 9.742 m3 i 2013.

Figur 1 - Jaungyde Vandværk. Boringernes placering.
På figur 2 er der optegnet et profilsnit gennem Jaungyde Vandværks indvindingsopland (indvindingsoplandet
fremgår af figur 3). Boringerne indvinder fra Z0C. Magasinet har ingen lerdæklag ved boringerne.
Kote meter

Meter
Figur 2 - Jaungyde Vandværk. Overordnet profilsnit (syd – nord) gennem vandværkets indvindingsopland. Profilet er fra den hydrologiske model /30/, og modellagene er beskrevet i figur 4.8.
Grundvandet er oxideret (vandtype A) og dermed sårbart over for forurening fra jordoverfladen. I DGU nr.
88.742 og 88.583 er der i råvandet målt nitratindhold på hhv. 25 og 14 mg/l, mens sulfatindholdet er let forhøjet
og ligger på hhv. 59 og 89 mg/l. Indholdet er stort set stabilt i DGU nr. 88.742, mens det er stigende i DGU nr.
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88. 583. De samme tendenser ses i grove træk for nitratindholdet. Jern ligger under detektionsgrænsen (<0,05
mg/l) og dermed under grænseværdien for drikkevand (0,1 mg/l). Koncentrationer af både mangan (0,19 – 0,20
mg/l) og nitrit (0,18 – 0,26 mg/l) i råvandet overskrider grænseværdierne for drikkevand, og kun manganindholdet bringes under grænseværdien for drikkevand ved normal vandbehandling (iltning og filtrering). Således
overskrider indholdet af nitrit i rentvandet kvalitetskravet på 0,01 mg/l ved afgang vandværk.
Råvandet er analyseret for chlorphenoler uden fund, men er ikke analyseret for indhold af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler. Der har i 2003 i tidligere analyse været fund af bentazon (hhv. 0,019 og 0,024 µg/l) i begge
indvindingsboringer, men efterfølgende analyser viser ingen fund af stoffet. Også rentvandsanalyse fra 2003 viser fund af bentazon på 0,02 µg/l, og således under grænseværdien. Igen ses ingen fund i efterfølgende analyser.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 12.000 m³/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland
og et grundvandsdannende opland til Jaungyde Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er det område indenfor hvilket, der strømmer grundvand i de vandmættede lag hen mod boringerne. De grundvandsdannende oplande er de områder, hvor der strømmer vand ned til de vandmættede lag og videre hen til boringerne. Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er vist på figur.3.

Figur 3 – Jaungyde Vandværk. Indvindingsopland og grundvandsdannende opland.
Jf. grundvandsmodellen /30/ er både indvindings- og det grundvandsdannende opland meget usikkert bestemt
pga. den komplekse geologi og det komplekse strømningsmønster. Det er derfor valgt at udpege det endelige
indvindingsopland til kun at dække de første ca. 500 m af det modelberegnede opland. Ligeledes at det tolket, at
der pga. de sandede aflejringer reelt kan foregå grundvanddannelse over hele indvindingsoplandet. Det endelige
grundvandsdannende opland er derfor udpeget til at dække hele det endelige indvindingsopland.
Med udgangspunkt i det manglende lerdæklag over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er
der foretaget en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat, se afsnit 4.5. Sårbarhedszoneringen fremgår
af figur 4. Hele magasinet inden for indvindingsoplandet er på baggrund af manglende lerdække vurderet at have stor sårbarhed over for nitrat.
Der sker nedsivning af vand (nedadrettet gradient) indenfor hele indvindingsoplandet. Derfor er der afgrænset
nitratfølsomme indvindingsområder indenfor alle de områder, hvor grundvandsmagasinet er kortlagt til stor nitratsårbarhed. På figur 4 er sårbarhedszoneringen vist sammen med de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder.
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Figur 4 - Jaungyde Vandværk. Sårbarhedszonering og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består primært af landbrug og bymæssig bebyggelse, men også af naturarealer, ferskvand og skov.
På figur 5 er den potentielle nitratudvaskning i gennemsnit for årene 2010-2013 vist sammen med nitratfølsomt
indvindingsområde og indsatsområde. Sidstnævnte indsatsområde er den del af det nitratfølsomme indvindingsområde, hvor det ud fra en samlet vurdering af arealanvendelsen, forureningstruslen fra nitrat og den naturlige beskyttelse er vurderet nødvendigt at gøre en særlig grundvandsbeskyttende indsats over for nitrat. Som
det fremgår af figuren er hele indvindingsoplandet afgrænset som indsatsområde.

Figur 5 - Jaungyde Vandværk. Nitratudvaskning, forureningslokaliteter, nitratfølsomt indvindingsområde og
indsatsområde.

Redegørelse for Aarhus Vest, Skanderborg Kommune

141

Der er ingen registrerede forureningslokaliteter inden for indvindingsoplandet. Nordøst for indvindingsoplandet
findes to V1- kortlagte lokaliteter.
7.2.24

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Jaungyde Vandværk

Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin i hele indvindingsoplandet har stor nitratsårbarhed,
bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende dæklag af reduceret ler over magasinet. Da der sker grundvandsdannelse til magasinet indenfor hele indvindingsoplandet, er indvindingsoplandet med udgangspunkt i nitratsårbarhedszoneringen afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde. 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 beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor
nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen.
Sprøjtemidler
Kortlægningen har vist, at der tidligere er konstateret fund af pesticider (bentazon) under grænseværdien i
vandværkets boringer DGU nr. 88.742 og 88.583 samt i rentvandsprøver fra afgang vandværk i 2003. Der er tale
om fund stoffet bentazon. Stoffet er ikke påvist i efterfølgende analyser.
Andre stoffer
Naturligt forekommende stoffer
Kortlægningen har vist, at vandværkets boringer indvinder råvand med et forhøjet indhold af mangan og nitrit.
Mangan fjernes dog tilstrækkeligt i vandbehandlingen, mens indholdet af nitrit i rentvandet ved afgang vandværk overskrider kvalitetskravet.
Miljøfremmede stoffer
Der er ikke analyseret for olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i boringerne. Der er således kun analyseret for chlorphenoler i råvandsprøverne - men uden fund. I rentvandet fra vandværket er der ikke påvist miljøfremmede stoffer.
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7.2.25

Sammenfattende beskrivelse ved Låsby Korsvej Vandværk

Låsby Korsvej Vandværk indvinder vand fra fire boringer med DGU nr. 88.578, 88.839, 88.965 og 88.1351, der
er vist sammen med vandværket på figur 1 herunder. To af boringerne DGU nr. 88.578 og 88.965 er placeret ved
vandværket, en boring DGU nr. 88.839 er placeret øst-nordøst for og en boring DGU nr. 88.1351 er placeret sydsydvest for vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på 112.000 m3 årligt og indvandt deraf 90.309
m3 i 2013.

Figur 1 - Låsby Korsvej Vandværk. Boringernes placering.
På figur 2A og B er der optegnet profilsnit gennem Låsby Korsvej Vandværks indvindingsopland (indvindingsoplandet fremgår af figur 3). Boringerne indvinder fra magasinet S1. Ved boringerne DGU nr. 88.965 og 88.578, se
figur 2A, er lerdæklaget over magasinet omkring 40 meter tykt. Dog er der tæt ved boringerne tolket 40 meter
blandede sandede og lerede aflejringer. Ved boring DGU nr. 88.839 er magasinet overlejret af omtrent 20 meter
ler og 20 meter blandede sandede og lerede aflejringer. I forbindelse med boring DGU nr. 88.1351, se figur 2B, er
lertykkelsen over magasin S1 omkring 50 meter. Den naturlige beskyttelse omkring Låsby Korsvej Vandværks
boringer er hermed god, men lertykkelsen varierer gennem indvindingsoplandet.
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Figur 2 - Låsby Korsvej Vandværk. A) Overordnet profilsnit (sydvest – nordøst) gennem vandværkets indvindingsopland og boringerne DGU nr. 88.965, 88.578 og 88.839. B) Overordnet (sydvest – nordøst) profilsnit
gennem vandværkets indvindingsopland og boringen DGU nr. 88.1351. Profilerne er fra /30/, og modellagene er
beskrevet i figur 4.8.
Vandværkets fire indvindingsboringer indvinder alle nitrat- og nitritfrit vand med vandtype C. Rentvandet er
også nitratfrit, mens det indeholder 0,003 mg/l nitrit. Da indholdet af ammonium er forhøjet i råvandet og oxidation heraf under vandbehandlingen betyder, at der sker omdannelse af ammonium til nitrit på vandværket.
Kloridindholdet i DGU nr. 88.578 og 88.839 ligger forholdsvis stabilt med indhold på hhv. 43 og 29 mg/l i seneste analyse. I DGU nr. 88.965 og 88.1351 er kloridindholdet stigende fra 37 mg/l i 1991 til 51 mg/l i 2010 i DGU
nr. 88.965 og fra 19 mg/l i 2004 til 32 mg/l i 2012 i DGU nr. 88.1351. Sulfatindholdet i boringerne ligger mellem
33 og 53 mg/l, og er i DGU nr. 88.1351 svagt stigende.
Alle fire boringer har et forhøjet råvandsindhold af ammonium, jern og mangan, mens DGU nr. 88.578 og
88.839 herudover, indeholder methan over kvalitetskravet. Ingen af disse stoffer giver imidlertid problemer i
forhold til rentvandskvaliteten, da de fjernes tilstrækkeligt i vandbehandlingen. Arsenindholdet i råvandet ligger
ved seneste analyse mellem 2,1 og 3,6 µg/l, men har tidligere i DGU nr. 88.839 været 5,3 µ/l og hermed over
grænseværdien. I rentvandet er arsenindholdet målt til 1,4 µg/l.
De fire råvandsboringer er analyseret for chlorphenoler uden fund, men der er ikke analyseret for klorerede opløsningsmidler eller oliestoffer. De tre af indvindingsboringerne er analyseret for MTBE uden fund, mens DGU
nr. 88.1351 som den eneste boring, ikke analyseret for indhold af MTBE. I rentvandet er der i tidligere analyse
fra 2003 fund af toluen, o-xylen, m+p-xylen, ethylbenzen og benzen, mens stofferne ikke er genfundet i de efterfølgende analyser.
Alle boringerne er analyseret for pesticider. I to af boringerne, DGU nr. 88.578 og 88.965, som begge er beliggende ved vandværket, samt i rentvandet er der fund af BAM under kvalitetskravet i seneste og tidligere analyser. I rentvandet er der fund af BAM under kvalitetskravet i 5 ud af de 7 analyser, som er udført siden 2002.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 112.000 m³/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland
og et grundvandsdannende opland til Låsby Korsvej Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er det område
indenfor hvilket, der strømmer grundvand i de vandmættede lag hen mod boringerne. De grundvandsdannende
oplande er de områder, hvor der strømmer vand ned til de vandmættede lag og videre hen til boringerne. Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er vist på figur 3.
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Figur 3 – Låsby Korsvej Vandværk. Indvindingsopland, grundvandsdannende opland og transporttid. Indvindingsoplandet til Låsby Korsvej Vandværk er markeret med lyseblå for at kunne skelnes fra de andre indvindingsoplande der ses på figuren.
Indvindingsoplandet strækker sig mod øst og er beliggende tæt ved et potentialemæssigt toppunkt, som betyder
at flere indvindingsoplande strækker sig op mod det sammen område. Det grundvandsdannende opland dækker
stort set hele indvindingsoplandet.
På figur 3 er der endvidere vist den omtrentlige transporttid i grundvandsmagasinet for det vand, der strømmer
mod boringerne. Som det ses, er vandets transporttid 0-10 år omkring boringerne DGU nr. 88.965 og 88.578.
Ved boring DGU nr. 88.839 er vandets transporttid 0-25 år, mens det ved boring DGU nr. 88.1351 er 25-50 år. I
et mindre område er vandets transport tid 50-200 år.
Med udgangspunkt i dæklaget af reduceret ler over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er
der foretaget en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat, se afsnit 4.5. Sårbarhedszoneringen fremgår
af figur 4. En del af magasinet inden for indvindingsoplandet er vurderet at have lille sårbarhed overfor nitrat,
mens det i den nordlige og østlige del er vurderet at have nogen eller stor sårbarhed over for nitrat.
Der sker nedsivning af vand (nedadrettet gradient) indenfor hele indvindingsoplandet, også udenfor det grundvandsdannende opland til vandværkets boringer. Derfor er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområde
indenfor alle de områder, hvor grundvandsmagasinet er kortlagt til nogen eller stor nitratsårbarhed. På figur 4 er
sårbarhedszoneringen vist sammen med de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder.
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Figur 4 - Låsby Korsvej Vandværk. Sårbarhedszonering og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Indvindingsoplandet til Låsby Korsvej Vandværk er markeret med lyseblå for at kunne skelnes fra de andre indvindingsoplande der ses på figuren.
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består primært af bebyggelse og landbrug, men også af naturarealer og
skov.
På figur 5 er den potentielle nitratudvaskning i gennemsnit for årene 2010-2013 vist sammen med nitratfølsomt
indvindingsområde og indsatsområde. Sidstnævnte indsatsområde er den del af det nitratfølsomme indvindingsområde, hvor det ud fra en samlet vurdering af arealanvendelsen, forureningstruslen fra nitrat og den naturlige beskyttelse er vurderet nødvendigt at gøre en særlig grundvandsbeskyttende indsats over for nitrat.
Som det fremgår af figuren er store dele af det afgrænsede NFI byområde, men det er alligevel vurderet at det
her er nødvendigt med en særligt grundvandsbeskyttende indsats. Hele det afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområde er derfor afgrænset som indsatsområde.
Der er tre V2-kortlagte forureningslokaliteter inden for indvindingsoplandet. Der er tale om lokalitet nr. 73700042, 737-00058, 737-00087. Ved lokalitets nr. 737-00058, maskinindustri, er der tale om forurening med
klorerede opløsningsmidler, som er relateret til grundvand. De to øvrige forureninger er olie og olie-benzin jordforureninger.
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Figur 5 - Låsby Korsvej Vandværk. Nitratudvaskning, forureningslokaliteter, nitratfølsomt indvindingsområde
og indsatsområde. Indvindingsoplandet til Låsby Korsvej Vandværk er markeret med lyseblå for at kunne skelnes fra de andre indvindingsoplande der ses på figuren.

7.2.26

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Låsby Korsvej Vandværk

Nitrat
Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin i dele af indvindingsoplandet har stor eller nogen
nitratsårbarhed, bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende dæklag af reduceret ler over magasinerne. Da
der sker nedsivning til magasinet indenfor hele indvindingsoplandet, er de dele af indvindingsoplandet, som er
beliggende, hvor magasinet er kortlagt til stor eller nogen sårbarhed, afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde. 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 beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen.
Kortlægningen har desuden vist, at det primære grundvandsmagasin i den syd og sydvestlige del af indvindingsoplandet ikke er sårbart overfor nitrat, bl.a. fordi der er et beskyttende lerlag over magasinerne. Dette betyder, at
der inden for dette område ikke er afgrænset indsatsområder.
Sprøjtemidler
Kortlægningen har vist, at der aktuelt er konstateret fund af pesticidet BAM under grænseværdien i to af vandværkets boring DGU nr. 88.578 og 88.965 samt i rentvandet.
Andre stoffer
Naturligt forekommende stoffer
Kortlægningen har vist, at vandværkets boringer indvinder råvand med et forhøjet indhold af methan og/eller
ammonium, mangan samt jern. Alle stofferne fjernes dog tilstrækkeligt i vandbehandlingen.
Miljøfremmede stoffer
Der er i forbindelse med en forureningslokalitet fundet klorerede opløsningsmidler i det terrænnære grundvand.
Der er ikke analyseret for olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i boringerne. Der er således kun analyseret for chlorphenoler i råvandsprøverne - men uden fund. I rentvandet er der i tidligere analyse fra 2003 fund
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af toluen, o-xylen, m+p-xylen, ethylbenzen og benzen, mens stofferne ikke er genfundet i de efterfølgende analyser.
Øvrige problemstillinger
I forbindelse med kortlægningen er det konstateret, at der er en række V1- og/eller V2-kortlagte forureningslokaliteter, beliggende inden for indvindingsoplandet. Disse lokaliteter prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Midtjylland.
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7.2.27

Sammenfattende beskrivelse ved Låsby Vandværk

Låsby Vandværk indvinder vand fra en boring med DGU nr. 88.964, der er vist sammen med vandværket på figur 1 herunder. Boringen er placeret lige ved vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på 30.000 m3
årligt og indvandt deraf 21.594 m3 i 2013.

Figur 1 - Låsby Vandværk. Boringens placering.
På figur 2 er der optegnet et profilsnit gennem Låsby Vandværks indvindingsopland (indvindingsoplandet fremgår af figur 3). Indvindingsboringen ved Låsby Vandværk indvinder fra laget Z0B, men Z0B og ZoC vurderes at
have hydraulisk kontakt her, da begge lag består af blandede sandede sedimenter og lagene må betragtes som et
samlet magasin her. I boringen ses kun sand og grus ned til 18 m under terræn. Der er kun et 40 cm lag af smeltevandsler 13 m under terræn. Der er varierende lerdæklag ude i indvindingsoplandet.
Kote meter

Meter
Figur 2 - Låsby Vandværk. Overordnet profilsnit (nord – syd) gennem vandværkets indvindingsopland. Profilet
er fra den hydrologiske model /30/, og modellagene er beskrevet i figur 4.8.
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Låsby Vandværk indvinder fra en indvindingsboring DGU nr. 88.964. Råvandet er nitrat- og nitritholdigt, med
et indhold på hhv. 3,9 og 0,039 mg/l ved seneste analyse og tilhører vandtype B. I rentvandet er nitratindhold
faldende fra omkring 5 mg/l i 2005 til 3,5 mg/l i seneste analyse, mens rentvandet er nitritfrit, Sulfat- og kloridindholdet i råvandet ligger begge stabilt omkring 30 mg/l. Råvandet har et forhøjet indhold af arsen, ammonium, jern og mangan. Indholdet i rentvandet overholder kvalitetskrav ved afgang vandværk.
Råvandet er analyseret for chlorphenoler og olie uden fund, men ikke klorerede opløsningsmidler eller specifikke oliestoffer. Der er fund af pesticidet bentazon i koncentration på 0,088 µg/l, og således under grænseværdien.
De seneste fem analyser (foretaget fra 2011 og frem) viser fund af stoffet, mens stoffet ikke er påvist i tidligere
analyser fra 2000 og 2006. Desuden er der i 1994 påvist atrazin i råvandet, men stoffet er ikke genfundet i de
efterfølgende tre analyser. Ydermere indeholder råvandet i 2000 og 2006 BAM, mens stoffet ikke påvises i seneste analyse. I rentvandet er der i de sidste fem foretagne analyser, fra 2009 og frem, konstateret indhold af
bentazon. Koncentrationen steg igennem fire analyser udført i perioden fra 2009 til 2012 med højeste koncentration på 0,09 µg/l, mens indholdet i seneste analyse fra 2013 er faldet igen til 0,07 µg/l. Endvidere er der i de
fire rentvandsanalyser, som foreligger for perioden frem til 2009, påvist BAM, mens to senere udførte analyser
ikke viser indhold. Endvidere er der ved tidligere analyse fra 2002 påvist indhold af M+P-xylen under kvalitetskravet i rentvandet.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 30.000 m³/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland
og et grundvandsdannende opland til Låsby Vandværks boring. Indvindingsoplandet er det område indenfor
hvilket, der strømmer grundvand i de vandmættede lag hen mod boringerne. De grundvandsdannende oplande
er de områder, hvor der strømmer vand ned til de vandmættede lag og videre hen til boringerne. Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er vist på figur 3.

Figur 3 – Låsby Vandværk. Indvindingsopland (lyseblå markering), grundvandsdannende opland og transporttid. På figuren ses også indvindingsopland mv. til en række nabovandværker.
Indvindingsoplandet strækker sig mod sydøst, mod et potentialetoppunkt, hvortil også en del andre vandværkers
indvindingsoplande strækker sig. Der er 2 grundvandsdannende oplande: et opland ved boringen og vest herfor
og et opland sydøst for boringen. Det sker sandsynligvis en hvis grundvandsdannelse indenfor hele indvindingsoplandet, men hovedparten af grundvandsdannelsen sker indenfor de beregnede grundvandsdannende oplande
På figur 3 er der endvidere vist den omtrentlige transporttid i grundvandsmagasinet for det vand, der strømmer
mod boringerne. Som det ses, er vandet forholdsvis kort tid om at nå fra vandspejlet frem til boringerne, således
er vandpartiklerne mellem 0 og 100 år undervejs til boringerne og langt hovedparten under 50 år.
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Med udgangspunkt i det meget begrænsede lerdæklag over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der foretaget en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat, se afsnit 4.5. Sårbarhedszoneringen
fremgår af figur 4. Magasinet inden for indvindingsoplandet er på baggrund af mægtigheden af lerdæklaget samt
nitratindholdet i vandværkets boring vurderet at have nogen og stor sårbarhed overfor nitrat.
Der sker nedsivning af vand (nedadrettet gradient) indenfor hele indvindingsoplandet, også udenfor det grundvandsdannende opland til vandværkets boring. Derfor er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområde indenfor alle de områder, hvor grundvandsmagasinet er kortlagt til nogen eller stor nitratsårbarhed. På figur 4 er
sårbarhedszoneringen vist sammen med de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder.

Figur 4 - Låsby Vandværk. Sårbarhedszonering og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består primært af bebyggelse og landbrug, men også af naturarealer og
skov.
På figur 5 er den potentielle nitratudvaskning i gennemsnit for årene 2010-2013 vist sammen med nitratfølsomt
indvindingsområde og indsatsområde. Sidstnævnte indsatsområde er den del af det nitratfølsomme indvindingsområde, hvor det ud fra en samlet vurdering af arealanvendelsen, forureningstruslen fra nitrat og den naturlige beskyttelse er vurderet nødvendigt at gøre en særlig grundvandsbeskyttende indsats over for nitrat. Som
det fremgår af figuren er hele NFI afgrænset som indsatsområde.
Der er to V2-kortlagte, samt flere V1-kortlagte forureningslokaliteter inden for indvindingsoplandet. De V2kortlagte lokaliteter er 737-00042 og 737-00058. Ved lokalitets nr. 737-00058, maskinindustri, er der tale om
forurening med klorerede opløsningsmidler, som er relateret til grundvand. Den anden V2-kortlagte forureningslokalitet er en olie-benzin jordforurening.
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Figur 5 - Låsby Vandværk. Nitratudvaskning, forureningslokaliteter, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde.
7.2.28

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Låsby Vandværk

Nitrat
Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin i hele af indvindingsoplandet har stor eller nogen
nitratsårbarhed, bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende dæklag af reduceret ler over magasinerne og på
baggrund af vandkemien i vandværkets indvindingsboring. Da der sker nedsivning til magasinet indenfor hele
indvindingsoplandet, er indvindingsoplandet med udgangspunkt i nitratsårbarhedszoneringen afgrænset som
nitratfølsomt indvindingsområde. 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 beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor nitrat fastsættes i forbindelse med
indsatsplanlægningen.
Sprøjtemidler
Kortlægningen har vist, at der aktuelt er konstateret fund af pesticidet bentazon under grænseværdien i både
indvindingsboring DGU nr. 88.964 og rentvandet. Endvidere er der tidligere påvist indhold af atrazin og BAM i
råvandet fra indvindingsboringen samt af BAM i rentvandet.
Andre stoffer
Naturligt forekommende stoffer
Kortlægningen har vist, at vandværkets boringer indvinder råvand med et forhøjet indhold af arsen, ammonium,
jern og mangan. Alle stofferne fjernes dog tilstrækkeligt i vandbehandlingen.
Miljøfremmede stoffer
Der er kun analyseret for chlorphenoler i råvandsprøver fra vandværkets boringer uden fund. I rentvandet er der
i tidligere analyse fra 2002 påvist indhold af M+P-xylen under kvalitetskravet i, mens stofferne ikke er genfundet
i de efterfølgende analyser.
I forbindelse med jordforureningsundersøgelser er der påvist grundvandsforurening med klorerede opløsningsmidler. Lokaliteten er beliggende inden for indvindingsoplandet og ca. 650 meter fra vandværkets indvindingsboringer.
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Øvrige problemstillinger
I forbindelse med kortlægningen er det konstateret, at der er en række V1- og/eller V2-kortlagte forureningslokaliteter, beliggende inden for indvindingsoplandet. Disse lokaliteter prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Midtjylland.
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7.2.29

Sammenfattende beskrivelse ved Nr. Vissing Mark Vandværk

Nr. Vissing Mark Vandværk indvinder vand fra en boring med DGU nr. 88.1121. Boringen er beliggende ved
vandværket omgivet af marker, se figur 1.
Vandværket har en indvindingstilladelse på 3.300 m3 årligt men indvandt kun 2.622 m3 i 2013.

Figur 1 – Nr. Vissing Mark Vandværk. Boringens placering.
På figur 2 er der optegnet et profilsnit gennem Nr. Vissing Mark Vandværks indvindingsopland (indvindingsoplandet fremgår af figur 3). Vandværket indvinder fra en boring filtersat i magasinet S1. Ved boringen er der et
lerdæklag på omtrent 30 meter, men lerdæklagets tykkelse varierer en del ned gennem indvindingsoplandet.
Kote meter

Meter
Figur 2 - Nr. Vissing Mark Vandværk. Overordnet profilsnit gennem vandværkets indvindingsopland fra syd
mod nord. Profilet er fra den hydrologisk model /30/, og modellagene er beskrevet i figur 4.8.
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Der foreligger jf. Jupiterdatabasen kun to råvandsanalyser fra hhv. 1993 og 2002 fra vandværkets indvindingsboring. Råvandet indeholder 1,8 mg/l nitrat og 0,07 mg/l nitrit og har vandtype B. Nitratindholdet i rentvandet
er i perioden fra 2004 til 2014 steget gradvist og konstant fra 2,6 til 7,1 mg/l. Indholdet på omkring 7 mg/l må
antages at være repræsentativt for råvandet. Rentvandet har i fire ud af de seneste syv analyser haft et indhold af
nitrit, som overskred kvalitetskravet. I seneste analyse er indholdet netop lig kvalitetskravet på 0,01 mg/l.
Klorid- og sulfatindholdet er begge steget kraftigt fra hhv. 40 til 95 mg/l klorid og fra 54 til 100 mg/l sulfat, og
råvandet har således ved seneste analyse fra 2002 et forhøjet indhold af begge stoffer. Endvidere er indholdet af
jern og mangan over grænseværdien i råvandet, men overholder kvalitetskravet i rentvandet ved afgang vandværk.
Råvandet er analyseret for chlorphenoler og pesticider uden fund, men ikke for klorerede opløsningsmidler eller
oliestoffer. Der er ikke fund af pesticider, oliestoffer eller klorerede opløsningsmidler i rentvandet.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 3.300 m³/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland
og et grundvandsdannende opland til Nr. Vissing Mark Vandværks boring. Indvindingsoplandet er det område
indenfor hvilket, der strømmer grundvand i de vandmættede lag hen mod boringerne. De grundvandsdannende
oplande er de områder, hvor der strømmer vand ned til de vandmættede lag og videre hen til boringerne. Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er vist på figur 3.

Figur 3 - Nr. Vissing Mark Vandværk. Indvindingsopland, grundvandsdannende opland og transporttid. Indvindingsoplandet til Nr. Vissing Mark Vandværk er markeret med lyseblå for at kunne skelnes fra de andre indvindingsoplande der ses på figuren.
Indvindingsoplandet strækker sig mod nordøst. Det grundvandsdannende opland er beliggende i den nordøstligste halvdel af indvindingsoplandet. Det skal understreges, at der sandsynligvis sker en hvis grundvandsdannelse indenfor hele indvindingsoplandet, men at hovedparten af grundvandsdannelsen sandsynligvis sker indenfor det beregnede grundvandsdannende opland.
På figur 3 er der endvidere vist den omtrentlige transporttid i grundvandsmagasinet for det vand, der strømmer
mod boringen. Som det ses, er det grundvandsdannende opland i den del af indvindingsoplandet, der er længst
væk fra indvindingsboringen. Transporttiden for vandet er primært mellem 10 og 25 år.
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Med udgangspunkt i dæklaget af reduceret ler over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er
der foretaget en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat, se afsnit 4.5. En del af indvindingsoplandet
er vurderet til at have lille sårbarhed, mens andre dele har nogen eller stor sårbarhed.
Der sker nedsivning af vand (nedadrettet gradient) indenfor hele indvindingsoplandet, også udenfor det grundvandsdannende opland til vandværkets boring. Derfor er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområde indenfor alle de områder, hvor grundvandsmagasinet er kortlagt til nogen eller stor nitratsårbarhed. På figur 4 er
sårbarhedszoneringen vist sammen med de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder.

Figur 4 - Nr. Vissing Mark Vandværk. Sårbarhedszonering og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består hovedsageligt af landbrugsdrift, men der er også mindre områder med bymæssige bebyggelse, skov og naturarealer.
På figur 5 er den potentielle nitratudvaskning i gennemsnit for årene 2010-2013 vist sammen med nitratfølsomt
indvindingsområde og indsatsområde. Sidstnævnte indsatsområde er den del af det nitratfølsomme indvindingsområde, hvor det ud fra en samlet vurdering af arealanvendelsen, forureningstruslen fra nitrat og den naturlige beskyttelse er vurderet nødvendigt at gøre en særlig grundvandsbeskyttende indsats over for nitrat. Inden
for indvindingsoplandet til Nr. Vissing Mark Vandværk, er hele NFI afgrænset som indsatsområde.
Det bemærkes, at der ikke er kortlagt forureningslokaliteter inden for eller nær ved indvindingsoplandet.
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Figur 5 - Nr. Vissing Mark Vandværk. Nitratudvaskning, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde.

7.2.30

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Nr. Vissing Mark Vandværk

Nitrat
Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin i dele af indvindingsoplandet har stor eller nogen
nitratsårbarhed, bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende dæklag af reduceret ler over magasinerne og på
grund af vandkemien. Da der sker nedsivning til magasinet indenfor hele indvindingsoplandet, er de dele af indvindingsoplandet, som er beliggende, hvor magasinet er kortlagt til stor eller nogen sårbarhed, afgrænset som
nitratfølsomt indvindingsområde. 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 beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor nitrat fastsættes i forbindelse med
indsatsplanlægningen.
Kortlægningen har desuden vist, at det primære grundvandsmagasin i den centrale og østlige del af indvindingsoplandet ikke er sårbart overfor nitrat, bl.a. fordi der er et tykt beskyttende lerlag over magasinerne. Dette betyder, at der inden for dette område ikke er afgrænset indsatsområder.
Sprøjtemidler
Boringen er analyseret for sprøjtemidler uden fund.
Andre stoffer
Naturligt forekommende stoffer
Kortlægningen har vist, at vandværkets boringer indvinder råvand med et forhøjet indhold af klorid, sulfat,
mangan samt jern, men at stofferne fjernes tilstrækkeligt i vandbehandlingen.
Miljøfremmede stoffer
Der er ikke analyseret for olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i boringen. Der er således kun analyseret for chlorphenoler i råvandsprøverne – i øvrigt uden fund. I rentvandet fra vandværket er der ikke påvist miljøfremmede stoffer.
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7.2.31

Sammenfattende beskrivelse ved Nr. Vissing Nordre Vandværk

Nr. Vissing Nordre Vandværk indvinder vand fra to boringer med DGU nr. 88.1002 og 88.917. Boringerne er beliggende lige nord og nordvest for vandværket tæt ved et markareal, se figur 1. Vandværket har en indvindingstilladelse på 40.000 m3 årligt men indvandt kun 20.335 m3 i 2013.

Figur 1 – Nr. Vissing Nordre Vandværk. Boringernes placering.
På figur 2 er der optegnet et profilsnit gennem Nr. Vissing Nordre Vandværks indvindingsopland (indvindingsoplandet fremgår af figur 3). Vandværket indvinder fra to boringer filtersat i den øverste del af magasinet S1. Der
er omtrent 15 meter ler over magasinet, hvor boringerne er placeret, men generelt varierer tykkelsen af lerdæklaget gennem indvindingsoplandet.
Kote meter

Meter
Figur 2 - Nr. Vissing Nordre Vandværk. Overordnet profilsnit gennem vandværkets indvindingsopland fra syd
mod nord. Profilet er fra den hydrologiske model /30/, og modellagene er beskrevet i figur 4.8.
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Begge indvindingsboringer indvinder nitrat- og nitritfrit vand med vandtype C. Kloridindholdet i boring DGU nr.
88.1002 er stigende fra 19 mg/l i 1992 til 35 mg/l i 2012, mens indholdet i boring DGU nr. 88.917 fluktuerer
mellem 19 mg/l og 27 mg/l i samme periode. Sulfatindholdet ligger på hhv. 72-75 mg/l, og er således forhøjet i
forhold til hvad der normalt ses i grundvand. Indholdet er svagt stigende i begge boringer. Begge boringer har et
indhold af aggressiv kuldioxid, ammonium, jern og mangan som overskrider grænseværdierne. Rentvandet havde indtil 2004 et forhøjet indhold af aggressiv kuldioxid, mens de seneste fire analyser overholder kvalitetskravet
for rentvand ved afgang vandværk. Der er ingen overskridelser af kvalitetskrav i seneste rentvandsprøve.
Råvandet i begge indvindingsboringer er analyseret for chlorphenoler og pesticider uden fund, men er ikke analyseret for indhold af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler. I boring DGU nr. 88.885, som ikke tilhører
vandværket, men er beliggende inden for indvindingsoplandet, er i seneste analyse fra 2006 påvist indhold af
0,17 µg/l BAM, 0,096 µg/l DEIA og 0,015 µg/l desisopropy-atrazin og således er indholdet af BAM over grænseværdien. BAM og DEIA er ligeledes påvist i analyse fra 2005. Boringen er filtersat fra 23-29 m u.t. og er 38 meter
dyb. Rentvandet fra vandværket er analyseret for pesticider, oliestoffer og klorerede opløsningsmidler uden
fund.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 40.000 m³/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland
og et grundvandsdannende opland til Nr. Vissing Nordre Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er det område indenfor hvilket, der strømmer grundvand i de vandmættede lag hen mod boringerne. De grundvandsdannende oplande er de områder, hvor der strømmer vand ned til de vandmættede lag og videre hen til boringerne.
Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er vist på figur 3.

Figur 3 - Nr. Vissing Nordre Vandværk. Indvindingsopland, grundvandsdannende opland og transporttid.
Indvindingsoplandet strækler sig mod nordnordøst og det grundvandsdannende opland dækker stort set hele
indvindingsoplandet.
På figur 3 er der endvidere vist den omtrentlige transporttid i grundvandsmagasinet for det vand, der strømmer
mod boringerne. Som det ses, er vandet forholdsvis kort tid om at nå fra vandspejlet frem til boringerne, således
er vandpartiklerne mindre end 50 år undervejs til boringerne, og en stor del er under 25 år undervejs.
Med udgangspunkt i lerdæklaget over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der foretaget
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat, se afsnit 4.5. Baseret på lerdæklagenes tykkelse over magasinerne vurderes den nordlige del af indvindingsoplandet at have lille nitratsårbarhed, mens den centrale og
sydlige del vurderes, at have nogen og stor sårbarhed.
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Der sker nedsivning af vand (nedadrettet gradient) indenfor stort set hele indvindingsoplandet, også udenfor det
grundvandsdannende opland til vandværkets boring. Derfor er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområde indenfor alle de områder, hvor grundvandsmagasinet er kortlagt til nogen eller stor nitratsårbarhed. Kun i et
lille område ved et vandløb vest for kildepladsen, sker der ingen grundvandsdannelse, og der er her ikke afgrænset et nitratfølsomt indvindingsområde. På figur 4 er sårbarhedszoneringen vist sammen med de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder.

Figur 4 - Nr. Vissing Nordre Vandværk. Sårbarhedszonering og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består hovedsageligt af landbrugsdrift, samt mindre dele bymæssig bebyggelse, skov og naturarealer.
Ud fra en samlet vurdering af arealanvendelsen, forureningstruslen fra nitrat og den naturlige beskyttelse er det
vurderet, at der er behov for at gøre en særlig grundvandsbeskyttende indsats over for nitrat i den centrale og
sydlige del af indvindingsoplandet. Hele det afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområde inden for indvindingsoplandet er på denne baggrund afgrænset som indsatsområde.
På figur 5 er den potentielle nitratudvaskning vist sammen med forureningslokaliteter, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde.
Det bemærkes, at der er to V1-kortlagte forureningslokaliteter inden for indvindingsoplandet.
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Figur 5 - Nr. Vissing Nordre Vandværk. Nitratudvaskning, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde.

7.2.32

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Nr. Vissing Nordre Vandværk

Nitrat
Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin i dele af indvindingsoplandet har stor eller nogen
nitratsårbarhed, bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende dæklag af reduceret ler over magasinerne og på
grund af vandkemien. De steder, hvor der samtidig sker nogen eller stor nedsivning til magasinet, er der afgrænset et nitratfølsomt indvindingsområde. 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 beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor nitrat fastsættes i forbindelse
med indsatsplanlægningen.
Kortlægningen har desuden vist, at det primære grundvandsmagasin i den centrale og østlige del af indvindingsoplandet ikke er sårbart overfor nitrat, bl.a. fordi der er et tykt beskyttende lerlag over magasinerne. Dette betyder, at der inden for dette område ikke er afgrænset indsatsområder.
Sprøjtemidler
Råvandet i begge indvindingsboringer er analyseret for pesticider uden fund,
Andre stoffer
Naturligt forekommende stoffer
Kortlægningen har vist, at vandværkets boringer indvinder råvand med et forhøjet indhold af aggressiv kuldioxid, ammonium, jern og mangan. Alle stofferne fjernes dog tilstrækkeligt i vandbehandlingen.
Miljøfremmede stoffer
Der er ikke analyseret for olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i boringerne. Der er således kun analyseret for chlorphenoler i råvandsprøverne – i øvrigt uden fund. I rentvandet fra vandværket er der ikke påvist
miljøfremmede stoffer.
Øvrige problemstillinger
I forbindelse med kortlægningen er det konstateret, at der er to V1-kortlagte forureningslokaliteter, beliggende
inden for indvindingsoplandet. Disse lokaliteter prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Midtjylland.
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7.2.33

Sammenfattende beskrivelse ved Sjelle Vandværk

Sjelle Vandværk indvinder vand fra to boringer med DGU nr. 88.548 og 88.1012. Boringerne er beliggende ved
vandværket i Sjelle By, se figur 1. Vandværket har en indvindingstilladelse på 29.000 m3 årligt men indvandt kun
19.633 m3 i 2013.

Figur 1 - Sjelle Vandværk. Boringernes placering.
På figur 2 er der optegnet et profilsnit gennem Sjelle Vandværks indvindingsopland (indvindingsoplandet fremgår af figur 3). Vandværket indvinder fra to boringer filtersat i magasinet Z0C. Der er en blanding af sand og ler
over det sandlag, der indvindes fra.
Kote meter

Meter
Figur 2 - Sjelle Vandværk. Overordnet profilsnit gennem vandværkets indvindingsopland fra vest mod øst. Profilet er fra den hydrologisk model /30/, og modellagene er beskrevet i figur 4.8.
Vandværket indvinder fra to boringer, DGU nr. 88.548 og 88.1012. Boring DGU nr. 88.548 indvinder vand med
vandtype A, mens råvandet fra boring DGU nr. 88.1012 har vandtype C. Råvandet fra boring DGU nr. 88.548
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indeholder 11 mg/l nitrat i seneste analyse. Nitratindholdet i råvandet fra boringen har siden 1987 fluktueret
mellem 8,8 og 18 mg/l uden et fast mønster. I boring DGU nr. 88.1012 er der aldrig påvist nitrat. Boringerne ligger med en indbyrdes afstand af 7 meter og er filtersat nogenlunde ens fra hhv. 19,7 – 23,7 m u.t. og fra 19-25 m
u.t. En mulig forklaring på forskellen i nitratindhold kan skyldes boringens indretning og evt. utætheder, eller
simpelthen de komplekse geologiske forhold i området. Der er dog ikke andre stoffer, hvor forskellene i vandkvaliteten er så store som for nitrat. Nitratindholdet i rentvand ved afgang vandværk har siden 2004 ligget forholdsvist stabilt mellem 7 og 11 mg/l.
Kloridindholdet er lavt (15-17 mg/l) og har en svagt aftagende tendens i begge boringer. Sulfatindholdet er stigende i begge boringer og ligger i dag på 44-53 mg/l. Der ses overskridelser af grænseværdien for jern og mangan i begge boringer, mens indholdet af ammonium i råvandet fra boring DGU nr. 88.1012 netop er over grænseværdien. Rentvandet overholder kvalitetskravene for hovedbestanddele.
Råvandet i begge indvindingsboringer er analyseret for chlorphenoler og pesticider uden fund, men er ikke analyseret for indhold af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler. Der er ikke fund af oliestoffer, klorerede opløsningsmidler eller pesticider i rentvandet.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 29.000 m³/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland
og et grundvandsdannende opland til Sjelle Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er det område indenfor
hvilket, der strømmer grundvand i de vandmættede lag hen mod boringerne. De grundvandsdannende oplande
er de områder, hvor der strømmer vand ned til de vandmættede lag og videre hen til boringerne. Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er vist på figur 3.

Figur 3 - Sjelle Vandværk. Indvindingsopland, grundvandsdannende opland og transporttid.
Det bemærkes at indvindingsoplandet er beliggende udenfor OSD. Indvindingsoplandet strækker sig mod vest
og det grundvandsdannende opland dækker stor set hele indvindingsoplandet. På figur 3 er der endvidere vist
den omtrentlige transporttid i grundvandsmagasinet for det vand, der strømmer mod boringerne. Som det ses,
er vandet forholdsvis kort tid om at nå fra vandspejlet frem til boringerne, således er vandpartiklerne mindre
end 50 år undervejs til boringerne, og hovedparten er under 10 år undervejs.
Med udgangspunkt i lerdæklaget over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der foretaget
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat, se afsnit 4.5. Hele indvindingsoplandet vurderes at have
stor nitratsårbarhed på grund af det manglende dæklag suppleret med vandtypen i den ene af boringerne.
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Der sker nedsivning af vand (nedadrettet gradient) indenfor hele indvindingsoplandet, også udenfor det grundvandsdannende opland til vandværkets boring. Derfor er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområde indenfor alle de områder, hvor grundvandsmagasinet er kortlagt til nogen eller stor nitratsårbarhed. På figur 4 er
sårbarhedszoneringen vist sammen med de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder.

Figur 4 - Sjelle Vandværk. Sårbarhedszonering og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består hovedsageligt af bymæssig bebyggelse og landbrugsarealer. Dog
ses også mindre naturarealer.
Ud fra en samlet vurdering af arealanvendelsen, forureningstruslen fra nitrat og den naturlige beskyttelse er det
vurderet, om der behov for at gøre en særlig grundvandsbeskyttende indsats over for nitrat. Hele indvindingsoplandet er på denne baggrund afgrænset som indsatsområde.
På figur 5 er den potentielle nitratudvaskning fra markblokke vist sammen med forureningslokaliteter, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde. Det bemærkes, at der ikke er kortlagt forureningslokaliteter inden
for eller i umiddelbar nærhed af indvindingsoplandet.
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Figur 5 - Sjelle Vandværk. Nitratudvaskning, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde.

7.2.34

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Sjelle Vandværk

Nitrat
Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin i hele indvindingsoplandet har stor nitratsårbarhed,
bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende dæklag af reduceret ler over magasinet og da der indvindes
nitratholdigt vand. Da der sker grundvandsdannelse til magasinet indenfor hele indvindingsoplandet, er indvindingsoplandet, med udgangspunkt i nitratsårbarhedszoneringen, afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde. 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 beskyttelse overfor
nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen.
Sprøjtemidler
Begge boringer er analyseret for sprøjtemidler uden fund.
Andre stoffer
Miljøfremmede stoffer
Der er ikke analyseret for olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i boringerne. Der er således kun analyseret for chlorphenoler i råvandsprøverne – i øvrigt uden fund. I rentvandet fra vandværket er der ikke påvist
miljøfremmede stoffer.
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7.2.35

Sammenfattende beskrivelse ved Skovby Vandværk

Skovby Vandværk indvinder vand fra tre boringer med DGU nr. 88.723, 88.813 og 88.1394. Boringerne er beliggende på to kildepladser i hhv. Skovby by og umiddelbart syd for denne. Kildepladserne er primært omgivet af
bymæssig bebyggelse og/eller landbrugsarealer, se figur 1. Vandværket planlægger, at de i fremtiden vil flytte en
del af indvindingen over på boring DGU nr. 88.1307, se figur 1. DGU nr. 88.1307 er etableret af vandværket i
2002, men indgår ikke i driften pga. en igangværende ekspropriationssag. Vandværket har en indvindingstilladelse på 194.000 m3 årligt men indvandt 149.326 m3 i 2013.

Figur 1 - Skovby Vandværk. Boringernes placering.
På figur 2 er der optegnet et profilsnit gennem Skovby Vandværks indvindingsopland (indvindingsoplandet
fremgår af figur 3). Vandværket indvinder fra tre boringer filtersat i magasinet S2. I Skovby Vandværks boringer
er der et blandet lag af sand og ler over det sandlag, der indvindes fra.
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Figur 2 - Skovby Vandværk. Overordnet profilsnit gennem vandværkets indvindingsopland fra vest mod øst.
Profilet er fra den hydrologiske model /30/, og modellagene er beskrevet i figur 4.8.
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Alle tre nuværende indvindingsboringer indvinder nitrat- og nitritfrit vand med vandtype C. Kloridindholdet i
alle tre indvindingsboringers råvand ligger inden for hvad der normalt ses i grundvand med værdier omkring 2530 mg/l. I boringerne DGU nr. 88.723 og 88.813, begge beliggende i byen, er sulfatindholdet stigende. I boring
DGU nr. 88.723 ses en konstant stigning i sulfatindholdet fra 42 mg/l i 1973 til 76 mg/l i 2011, mens der i boring
DGU nr. 88.813 ses en stigning fra 51 mg/l i 1990 til 66 mg/l i 2011. Alle tre boringer indeholder jern og mangan
over grænseværdien.
Råvandet i de tre indvindingsboringer er analyseret for chlorphenoler uden fund, men er ikke analyseret for indhold af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler. Boring DGU nr. 88.1307 er ikke analyseret for hverken, pesticider, oliestoffer eller klorerede opløsningsmidler.
Inden for indvindingsoplandet er der pesticidanalyser fra fem boringer. Ud over de tre nuværende indvindingsboringer er der analyser fra vandværkets to tidligere boringer, DGU nr. 88.44 og 88.1081, som nu er sløjfet, men
som begge tidligere var beliggende på vandværksgrunden inde i byen, hvor to af de nuværende boringer ligger. I
alle fem boringer er der fund af BAM. I to af boringerne, DGU nr. 88.44 og 88.1081 er indholdet i seneste analyse over grænseværdien, mens den er under grænseværdien i to af boringerne, DGU nr. 88.813 og 88.1394. I den
sidste boring, DGU nr. 88.723, er der tale om et tidligere fund. I boring DGU nr. 88.44 er der i analyse fra 1998
ud over BAM fund af 4-CPP, dichlorprop, isoproturon og MCPA. I rentvandet er der påvist BAM i 16 ud af 18 foretagne analyser, inklusiv seneste analyse. Indholdet er under kvalitetskravet på 0,1 µg/l.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 194.000 m³/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland
og et grundvandsdannende opland til Skovby Vandværks tre nuværende indvindingsboringer DGU nr. 88.723,
88.813 og 88.1394. Indvindingsoplandet er det område indenfor hvilket, der strømmer grundvand i de vandmættede lag hen mod boringerne. De grundvandsdannende oplande er de områder, hvor der strømmer vand ned
til de vandmættede lag og videre hen til boringerne. Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er
vist på figur 3.

Figur 3 - Skovby Vandværk. Indvindingsopland, grundvandsdannende opland og transporttid.
Indvindingsoplandet strækker sig mod vest, og det grundvandsdannende opland dækker stort set hele indvindingsoplandet. Skovby udgør således en væsentlig del af det grundvandsdannende opland.
På figur 3 er der endvidere vist den omtrentlige transporttid i grundvandsmagasinet for det vand, der strømmer
mod boringerne. Som det ses, er vandet forholdsvis kort tid om at nå fra vandspejlet frem til boringerne, således
er vandpartiklerne mindre end 50 år undervejs til boringerne, og en stor del er under 25 år undervejs.
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Med udgangspunkt i lerdæklaget over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der foretaget
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat, se afsnit 4.5. Den centrale del af indvindingsoplandet
vurderes at have nogen nitratsårbarhed på grund af det moderate dæklag suppleret med vandtypen i den ene af
boringerne, mens det nordvestlige og nordøstlige hjørne og den sydlige del af indvindingsoplandet på baggrund
af et mægtigere lerdæklag er vurderet at have lille nitratsårbarhed.
Der sker nedsivning af vand (nedadrettet gradient) indenfor hele indvindingsoplandet, også udenfor det grundvandsdannende opland til vandværkets boring. Derfor er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområde indenfor alle de områder, hvor grundvandsmagasinet er kortlagt til nogen nitratsårbarhed. På figur 4 er sårbarhedszoneringen vist sammen med de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder.

Figur 4 - Skovby Vandværk. Sårbarhedszonering og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består hovedsageligt af landbrugsområder samt bebyggede områder, da
halvdelen af indvindingsoplandet rækker ind over Skovby by.
Ud fra en samlet vurdering af arealanvendelsen, forureningstruslen fra nitrat og den naturlige beskyttelse er det
vurderet, om der er behov for at gøre en særlig grundvandsbeskyttende indsats over for nitrat i indvindingsoplandet. Hele indvindingsoplandet er på denne baggrund afgrænset som indsatsområde.
På figur 5 er den potentielle nitratudvaskning fra markblokke vist sammen med forureningslokaliteter, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde. Det bemærkes at der findes en V1-kortlagt forureningslokalitet inden for indvindingsoplandet. Uden for indvindingsoplandet findes mod syd, vest og øst et forholdsvist stort antal
kortlagte forureningslokaliteter.
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Figur 5 - Skovby Vandværk. Nitratudvaskning, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde.

7.2.36

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Skovby Vandværk

Nitrat
Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin i dele af indvindingsoplandet har nogen nitratsårbarhed, bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende dæklag af reduceret ler over magasinerne. Da der sker
nedsivning til magasinet indenfor hele indvindingsoplandet, er de dele af indvindingsoplandet, som er beliggende, hvor magasinet er kortlagt til nogen sårbarhed, afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde. 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 beskyttelse overfor nitrat. Omfanget
og arten af beskyttelsen overfor nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen.
Kortlægningen har desuden vist, at det primære grundvandsmagasin i mindre områder i indvindingsoplandet
ikke er sårbart overfor nitrat, bl.a. fordi der er et tykt beskyttende lerlag over magasinerne. Dette betyder, at der
inden for dette område ikke er afgrænset indsatsområder.
Sprøjtemidler
Kortlægningen har vist, at der aktuelt er konstateret fund af pesticider/nedbrydningsprodukter fra pesticider
under grænseværdien i flere boringer i det primære grundvandsmagasin. Der er primært fundet stoffet BAM,
men i en enkelt boring er herudover konstateret fund af 4-CPP, dichlorprop, isoproturon og MCPA.
Andre stoffer
Naturligt forekommende stoffer
Kortlægningen har vist, at vandværkets boringer indvinder råvand med et forhøjet indhold af jern og mangan.
Begge stoffer fjernes dog tilstrækkeligt i vandbehandlingen.
Miljøfremmede stoffer
Der er ikke analyseret for olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i boringerne. Der er således kun analyseret for chlorphenoler i råvandsprøverne i øvrigt uden fund. I rentvandet fra vandværket er der ikke påvist miljøfremmede stoffer.
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Øvrige problemstillinger
I forbindelse med kortlægningen er det konstateret, at der er en V1-kortlagt forureningslokalitet, beliggende inden for indvindingsoplandet. Denne lokalitet prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Midtjylland.
Hvis vandværket vælger at supplere indvindingen fra de tre nuværende indvindingsboringer med indvinding fra
boring DGU nr. 88.1307, vil dette medfører, at indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland får et
markant anderledes udseende. Der er i den hydrologiske modelrapport optegnet et sådan opland /30/.
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7.2.37

Sammenfattende beskrivelse ved Skovsrod Vandværk

Skovsrod Vandværk indvinder vand fra to boringer med DGU nr. 87.692 og 87.1192. Boringerne er beliggende på
kildeplads nord for Skovsrod og kildepladsen er primært omgivet af landbrugsarealer, se figur 1. Vandværket har
en indvindingstilladelse på 26.000 m3 årligt og indvandt 18.388 m3 i 2013.

Figur 1 - Skovsrod Vandværk. Boringernes placering.
På figur 2 er der optegnet et profilsnit gennem Skovsrod Vandværks indvindingsopland (indvindingsoplandet
fremgår af figur 3). Vandværket indvinder fra to boringer filtersat i magasinet T1, der primært består af miocænt
sand, men også silt og glimmerler (se beskrivelse af magasinlagene i figur 4.8). I vandværkets boringer er der lag
af glimmerler. Den opstillede geologiske model kan desværre ikke ”opløse” disse lag og udstrækningen af lagene
er usikker. Selvom om der, som vist på figur 2, tilsyneladende ikke er et egentligt dæklag af ler over magasinet,
vil magasinet lokalt ved vandværksboringerne være rimeligt beskyttet mod nedsivning fra overfladen.
Kote meter

Meter
Figur 2 - Skovsrod Vandværk. Overordnet profilsnit gennem vandværkets indvindingsopland fra syd mod nord.
Profilet er fra den hydrologiske model /30/, og modellagene er beskrevet i figur 4.8.
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Skovsrod Vandværk indvinder nitratfrit råvand med vandtype C. Råvandet har et højt indhold af aggressivt kuldioxid, jern og mangan. Kloridindholdet er lavt og ligger konstant omkring 15 mg/l, sulfatindholdet ligger stabilt
på 30-35 mg/l.
Råvandet i begge indvindingsboringer er analyseret for chlorphenoler og pesticider uden fund, men er ikke analyseret for indhold af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler. Der er tidligere fund (2002) af M+P-xylen i rentvandet. I senere analyser genfindes stoffet ikke. Der er ikke påvist indhold af klorerede opløsningsmidler eller
pesticider i rentvandet.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 26.000 m³/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland
og et grundvandsdannende opland til Skovsrod Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er det område indenfor hvilket, der strømmer grundvand i de vandmættede lag hen mod boringerne. De grundvandsdannende oplande er de områder, hvor der strømmer vand ned til de vandmættede lag og videre hen til boringerne. Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er vist på figur 3.

Figur 3 - Skovsrod Vandværk. Indvindingsopland, grundvandsdannende opland og transporttid. På kortet ses
også indvindingsopland mv. ved nabovandværker.
Indvindingsboringerne ligger nær randen af OSD, og strækker sig op i OSD. Nedstrøms boringerne strækker
indvindingsoplandet sig ud over OSD afgrænsningen. Det grundvandsdannende opland er beliggende i den
nordligste halvdel af indvindingsoplandet. Det skal understreges, at der sandsynligvis sker en hvis grundvandsdannelse indenfor hele indvindingsoplandet, men at hovedparten af grundvandsdannelsen sker indenfor det beregnede grundvandsdannende opland.
På figur 3 er der endvidere vist den omtrentlige transporttid i grundvandsmagasinet for det vand, der strømmer
mod boringerne. Som det ses, er der forholdsvis stor spredning på transporttiden, således er vandpartiklerne
mellem 25 og 200 år undervejs til boringerne.
Med udgangspunkt i dæklaget af reduceret ler over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er
der foretaget en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat, se afsnit 4.5. Selvom vandværket indvinder
fra modellaget T1 udgøres det øverste primære magasin i langt hovedparten af indvindingsoplandet af magasinlaget S1, se profilet på figur 2 og se beskrivelsen af magasinlagene i figur 4.8. Sårbarheden vurderes derfor med
udgangspunkt i S1. Hovedparten af magasinet indenfor indvindingsoplandet vurderes at have stor nitratsårbarhed på grund af det manglende dæklag af reduceret ler. Et mindre område i den nordlige del af indvindingsoplandet er på baggrund af et tykkere lerdække vurderet at have nogen nitratsårbarhed. Det skal bemærkes, at
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vandet i vandværkets boringer er nitratfrit. Dette hænger sandsynligvis sammen med, at der ved boringerne og
muligvis ude i indvindingsoplandet er lag af glimmerler, der indeholder eksempelvis organisk materiale, der kan
omdanne nitrat. Udbredelsen af disse glimmerlerslag er vanskelige at fastlægge. Der er derfor ikke taget hensyn
til glimmerleret i boringerne og oplandet ved sårbarhedszoneringen.
Der sker nedsivning af vand (nedadrettet gradient) indenfor hele indvindingsoplandet, også udenfor det grundvandsdannende opland til vandværkets boringer. Derfor er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområde
indenfor alle de områder, hvor grundvandsmagasinet er kortlagt til stor nitratsårbarhed. På figur 4 er sårbarhedszoneringen vist sammen med de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder.

Figur 4 - Skovsrod Vandværk. Indvindingsopland (lyseblå markering), sårbarhedszonering og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består hovedsageligt af landbrugsarealer. I den nordlige del af indvindingsoplandet findes et skovområde ved Sønderskov.
Ud fra en samlet vurdering af arealanvendelsen, forureningstruslen fra nitrat og den naturlige beskyttelse er det
vurderet, at der er behov for at gøre en særlig grundvandsbeskyttende indsats overfor nitrat i hele indvindingsoplandet.
På figur 5 er den potentielle nitratudvaskning fra markblokke vist sammen med forureningslokaliteter, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde. Det bemærkes, at der ikke er kortlagt forureningslokaliteter inden
for eller nær ved indvindingsoplandet.
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Figur 5 - Skovsrod Vandværk. Indvindingsopland (lyseblå markering), nitratudvaskning, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde.

7.2.38

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Skovsrod Vandværk

Nitrat
Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin i hele indvindingsoplandet har stor eller nogen nitratsårbarhed, bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende dæklag af reduceret ler over magasinerne. Da der
sker nedsivning til magasinet indenfor hele indvindingsoplandet, er indvindingsoplandet med udgangspunkt i
nitratsårbarhedszoneringen afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde. 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 beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen.
Andre stoffer
Naturligt forekommende stoffer
Kortlægningen har vist, at vandværkets boringer indvinder råvand med et forhøjet indhold af aggressivt kuldioxid, jern og mangan. Stofferne fjernes dog tilstrækkeligt i vandbehandlingen.
Miljøfremmede stoffer
Der er ikke analyseret for olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i boringerne. Der er således kun analyseret for chlorphenoler i råvandsprøverne – i øvrigt uden fund. I rentvandet fra vandværket er der ikke påvist
miljøfremmede stoffer.
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7.2.39

Sammenfattende beskrivelse ved Stjær Vandværk

Stjær Vandværk indvinder vand fra fem boringer med DGU nr. 88.829, 88.889, 88.890, 88.1182 og 88.1606. De
tre af boringerne er beliggende på kildeplads midt i Stjær by, mens de to sidste boringer er beliggende på kildepladser hhv. syd og nord for byen. Kildepladserne er primært omgivet af landbrugsarealer (for så vidt angår kildepladserne udenfor byen) eller bymæssig bebyggelse, se figur 1. Vandværket har en indvindingstilladelse på
75.000 m3 årligt men indvandt kun 44.453 m3 i 2013.

Figur 1 - Stjær Vandværk. Boringernes placering.
På figur 2A og B er der optegnet et profilsnit gennem Stjær Vandværks indvindingsopland (indvindingsoplandet
fremgår af figur 3). Vandværkets tre boringer på kildepladsen i byen indvinder fra magasinet S1, mens boringen
på den nordlige kildeplads, beliggende 1,5 km uden for byen, indvinder fra S2. Boringen på den sydlige kildeplads, beliggende 1,5 km syd for Stjær by, er filtersat i magasinet T1 (se beskrivelse af magasinlagene i figur 4.8).
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Figur 2A - Stjær Vandværk. Overordnet profilsnit gennem vandværkets indvindingsopland og boringerne DGU
nr. 88.829, 88.889 88.990 og 88.1182 (fra syd mod nord). Profilet er fra hydrologisk model /30/, og modellagene er beskrevet i figur 4.8.
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Figur 2B - Stjær Vandværk. Overordnet profilsnit gennem vandværkets indvindingsopland og boringen DGU nr.
88.1606 fra nordvest til sydøst. Profilet er fra den hydrologiske model /30/, og modellagene er beskrevet i figur
4.8.
Stjær Vandværk indvindingsboringer beliggende i byen, og tilhørende magasin S1, indvinder nitratholdigt vand
(indhold mellem 35 og 54 mg/l nitrat) med vandtype A fra de tre boringer DGU nr. 88.829, 88.889 og 88.890.
Råvandet har et højt indhold af aggressivt kuldioxid samt et svagt forhøjet indhold af jern og mangan. Kloridindholdet er konstant omkring 25-30 mg/l, sulfatindholdet er svagt stigende med indhold på 50-70 mg/l.
På kildepladserne beliggende hhv. nord og syd for byen, som indvinder fra hhv. magasin S2 og T1, indvindes nitratfrit råvand med vandtype C (Boring DGU nr. 88.1182) og vandtype D (Boring DGU nr.88.1606). Råvandet i
boring DGU nr. 88.1182, tilhørende magasin S2, har et sulfatindhold på 23 mg/l ved seneste analyse, men indholdet har dog fluktueret mellem 23 og 45 mg/l siden 2007. Råvandets indhold af ammonium og mangan er forhøjet. Arsenindholdet i råvandet var ved seneste analyse 3,6 µg/l, men har tidligere været 7,8 µg/l og hermed
over grænseværdien på 5 µg/l arsen. Boring DGU nr. 88.1606, beliggende på den sydlige kildeplads, og tilhørende magasin T1 har et forhøjet indhold af aggressiv kuldioxid, jern og mangan. Sulfatindholdet er lavt og ligger
omkring 15 mg/l.
Råvandet i alle fem indvindingsboringer er analyseret for chlorphenoler og pesticider. I de tre boringer beliggende på kildepladsen i byen, DGU nr. 88.829, 88.889 og 88.890, er fund af BAM under grænseværdien i seneste
analyse, men der har tidligere været overskridelser. Kun en enkelt af indvindingsboringerne, DGU nr. 88.829, er
analyseret for indhold af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler (uden fund).
I rentvandet indeholder et konstant højt nitratindhold mellem 40 og 45 mg/l (2005-2013). Rentvandet har i tre
ud af fire analyserede prøver foretaget siden marts 2013 haft et nitritindhold over kvalitetskravet. Der har fra
1992 til 2007 været overskridelser af kvalitetskravet for aggressiv kuldioxid. Næstsidste analyse (fra marts 2014)
viser ligeledes et indhold over kvalitetskravet. Samtlige rentvandsanalyser viser indhold af BAM. Første analyse
er fra 2003. Indholdet variere mellem 0,02 og 0,09 µg/l og indholdet har således aldrig overskredet grænseværdien på 0,1 µg/l. Der er ikke påvist indhold af klorerede opløsningsmidler eller oliestoffer i rentvandet.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 75.000 m³/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland
og et grundvandsdannende opland til Stjær Vandværks fem boringer. Indvindingsoplandet er det område indenfor hvilket, der strømmer grundvand i de vandmættede lag hen mod boringerne. De grundvandsdannende oplande er de områder, hvor der strømmer vand ned til de vandmættede lag og videre hen til boringerne. Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er vist på figur 3.
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Figur 3 - Stjær Vandværk. Indvindingsopland, grundvandsdannende opland og transporttid.
Vandværkets boringer og indvindingsoplandet er beliggende i OSD Galten. Indvindingsoplandet er langstrakt
som følge af at boringerne ligger meget spredt. Det grundvandsdannende opland dækker den centrale og sydlige
del af indvindingsoplandet. Det skal understreges, at der sandsynligvis sker en hvis grundvandsdannelse indenfor hele indvindingsoplandet, men at hovedparten af grundvandsdannelsen sker indenfor det beregnede grundvandsdannende opland.
På figur 3 er der endvidere vist den omtrentlige transporttid i grundvandsmagasinet for det vand, der strømmer
mod boringerne. Som det ses, er vandet forholdsvis kort tid om at nå fra vandspejlet frem til boringerne, navnlig
inde omkring boringerne i byen. Således er vandpartiklerne mindre end 25 år undervejs til boringerne, og en
stor del er under 10 år undervejs. I den sydlige del af det grundvandsdannende opland er vandet naturligt nok
længere tid om at nå frem til boringerne.
Med udgangspunkt i dæklaget af reduceret ler over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er
der foretaget en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat, se afsnit 4.5. Indenfor indvindingsoplandet
udgøres det øverste primære magasin af S1 i den sydlige del af oplandet (også selvom vandværkets sydligste boringer er filtersat i T1) og af S2 i den nordligste del af oplandet. Sårbarheden vurderes derfor i forhold til disse 2
magasiner. Omtrent den sydlige halvdel af indvindingsoplandet vurderes at have stor nitratsårbarhed på grund
af det manglende dæklag suppleret med vandtypen i boringerne på kildepladsen i byen. Den nordlige del af indvindingsoplandet, og herunder området omkring den nordligste indvindingsboring er vurderet at have lille nitratsårbarhed. Endvidere er et område langs grænsen mellem lille og stor sårbarhed afgrænset som nogen nitratsårbarhed.
Der sker nedsivning af vand (nedadrettet gradient) indenfor hele indvindingsoplandet, også udenfor det grundvandsdannende opland til vandværkets boringer. Derfor er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområder
indenfor alle de områder, hvor grundvandsmagasinet er kortlagt til nogen eller stor nitratsårbarhed. På figur 4 er
sårbarhedszoneringen vist sammen med de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder.
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Figur 4 - Stjær Vandværk. Sårbarhedszonering og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består hovedsageligt af landbrugsarealer, skov og bymæssig bebyggelse.
I den sydlige del af indvindingsoplandet er et område udlagt som fredskov (Bakkeskov).
Ud fra en samlet vurdering af arealanvendelsen, forureningstruslen fra nitrat og den naturlige beskyttelse er det
vurderet, om der er behov for at gøre en særlig grundvandsbeskyttende indsats over for nitrat i dele af indvindingsoplandet. Hele det afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområde er derfor afgrænset som indsatsområde.
På figur 5 er den potentielle nitratudvaskning fra markblokke vist sammen med forureningslokaliteter, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde. Inden for indvindingsoplandet til Stjær Vandværk findes to kortlagte forureningslokaliteter, som er kortlagt på hhv. V1- og V2-niveau. Den V2-kortlagte lokalitet (703-00048), er
en boligejendom, hvor der er konstateret olieprodukter i jorden.

Figur 5 - Stjær Vandværk. Nitratudvaskning, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde.
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7.2.40

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Stjær Vandværk

Nitrat
Kortlægningen har vist, at de primære grundvandsmagasiner i den sydlige del af indvindingsoplandet har stor
og/eller nogen nitratsårbarhed, bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende dæklag af reduceret ler over magasinerne. Da der sker nedsivning til magasinet indenfor hele indvindingsoplandet, er de dele af indvindingsoplandet, som er beliggende, hvor magasinet er kortlagt til stor eller nogen sårbarhed, afgrænset som nitratfølsomt
indvindingsområde. 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 beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen.
Kortlægningen har desuden vist, at det primære grundvandsmagasin i den nordlige del af indvindingsoplandet
ikke er sårbart overfor nitrat, bl.a. fordi der er et beskyttende dæklag af reduceret ler over magasinerne. Dette
betyder, at der inden for dette område ikke er afgrænset indsatsområder.
Sprøjtemidler
Kortlægningen har vist, at der aktuelt er konstateret fund af pesticider (BAM) under grænseværdien i vandværkets boringerne DGU nr. 88.829, 88.889 og 88.890, som er beliggende på kildepladsen i byen og som indvinder
fra magasinet S1. Endvidere er der fund af BAM i rentvandsprøver fra vandværket.
Andre stoffer
Miljøfremmede stoffer
Der er analyseret for chlorphenoler i råvandsprøver fra alle fem af vandværkets indvindingsboringer uden fund.
En enkelt af indvindingsboringerne, DGU nr. 88.829 er desuden analyseret for indhold af klorerede opløsningsmidler og oliestoffer uden fund. I rentvandet fra vandværket er der ikke påvist miljøfremmede stoffer.
Naturligt forekommende stoffer
Kortlægningen har vist, at fire af vandværkets boringer, beliggende på kildepladsen i byen og på den sydlige kildeplads, indvinder råvand med et forhøjet indhold af aggressivt kuldioxid. Seneste analyse af rentvand overholder kvalitetskravet, men der har været gentagne overskridelser i rentvandet ved afgang vandværk.
Øvrige problemstillinger
I forbindelse med kortlægningen er det konstateret, at der er V1- og/eller V2-kortlagte forureningslokaliteter,
beliggende inden for indvindingsoplandet. Disse lokaliteter prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Midtjylland.
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7.2.41

Sammenfattende beskrivelse ved Storring Vandværk

Storring Vandværk indvinder vand fra to boringer med DGU nr. 88.1099 og 88.1503. Boringerne er beliggende i
udkanten af Storring by og kildepladsen er omgivet af bymæssig bebyggelse og dyrkede landbrugsarealer, se figur 1. Vandværket har en indvindingstilladelse på 25.000 m3 årligt men indvandt 18.280 m3 i 2013.

Figur 1 -Storring Vandværk. Boringernes placering.
På figur 2 er der optegnet et profilsnit gennem Storring Vandværks indvindingsopland (indvindingsoplandet
fremgår af figur 3). Vandværket indvinder fra to boringer filtersat i magasinet S2. I Storring Vandværks boringer
er der et akkumuleret lerdæklag på omkring 25 meter over det magasin, der indvindes fra.

Kote meter

Meter
Figur 2 - Storring Vandværk. Overordnet profilsnit gennem vandværkets indvindingsopland fra nord mod syd.
Profilet er fra den hydrologiske model /30/, og modellagene er beskrevet i figur 4.8.
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Storring Vandværk indvinder nitratfrit vand med vandtype C. Kloridindholdet i begge boringer er stabilt omkring 20 mg/l, mens sulfatindholdet i boring DGU nr. 88.1099 er stigende fra 34 mg/l i 1992 til 47 mg/l ved seneste analyse i 2013. I boring DGU nr. 88.1503 stiger indholdet af sulfat fra 38 mg/l i 2009 til 47 mg/l i 2014.
Råvandet i begge boringer har et svagt forhøjet indhold af jern og mangan.
Råvandet er analyseret for pesticider og deres nedbrydningsprodukter samt chlorphenoler i begge boringer uden
fund. Der er ikke foretaget analyse for indhold af klorerede opløsningsmidler eller oliestoffer i boringerne.
Rentvandet er nitratfrit, mens der er aktuel overskridelse af kvalitetskravet for nitrit. Sulfatindholdet ligger konstant omkring 45 mg/l. Der har tidligere (2009) været fund af toluen i rentvandet. Rentvandet er analyseret for
indhold af pesticider, klorerede opløsningsmidler og chlorphenoler uden fund.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 25.000 m³/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland
og et grundvandsdannende opland til Storring Vandværks boringer Indvindingsoplandet er det område indenfor
hvilket, der strømmer grundvand i de vandmættede lag hen mod boringerne. De grundvandsdannende oplande
er de områder, hvor der strømmer vand ned til de vandmættede lag og videre hen til boringerne. Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er vist på figur 3.

Figur 3 - Storring Vandværk. Indvindingsopland, grundvandsdannende opland og transporttid.
Boringerne og indvindingsoplandet er beliggende i OSD Galten. Indvindingsoplandet strækker sig mod nordvest
og det grundvandsdannende opland dækker store dele af indvindingsoplandet. På figur 3 er der endvidere vist
den omtrentlige transporttid i grundvandsmagasinet for det vand, der strømmer mod boringerne. Som det ses,
er vandet mellem 10 og 100 år om at nå fra vandspejlet frem til boringerne.
Med udgangspunkt i dæklaget af reduceret ler over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er
der foretaget en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat, se afsnit 4.5. Den sydlige og nordlige del af
indvindingsoplandet vurderes at have lille nitratsårbarhed på grund af et betydeligt lerdæklag, mens den resterende del af indvindingsoplandet vurderes at have enten stor eller nogen nitratsårbarhed alt efter mægtigheden
af lerdækket over magasinet.
Der sker nedsivning af vand (nedadrettet gradient) indenfor hele indvindingsoplandet, også udenfor det grundvandsdannende opland til vandværkets boring. Derfor er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområde indenfor alle de områder, hvor grundvandsmagasinet er kortlagt til stor nitratsårbarhed. På figur 4 er sårbarhedszoneringen vist sammen med de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder.
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Figur 4 - Storring Vandværk. Indvindingsopland, sårbarhedszonering og nitratfølsomt indvindingsområde.
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består hovedsageligt af landbrugsarealer og bebyggede arealer. I den
nordlige og sydlige del af indvindingsoplandet findes større områder med bebyggede områder ved hhv. Galten og
Storring.
Ud fra en samlet vurdering af arealanvendelsen, forureningstruslen fra nitrat og den naturlige beskyttelse er det
vurderet, om der er behov for at gøre en særlig grundvandsbeskyttende indsats over for nitrat i indvindingsoplandet. Stort set hele det nitratfølsomme indvindingsområde er afgrænset som NFI, kun et mindre område i den
nordlige del af indvindingsoplandet er ikke afgrænset som indsatsområde, da der er tale om et skovområde.
På figur 5 er den potentielle nitratudvaskning fra markblokke vist sammen med forureningslokaliteter, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde. Der findes fem V1- kortlagte og en V2-kortlagt forureningslokalitet
inden for indvindingsoplandet. Den V2-kortlagte lokalitet, lokalitetsnummer 703-00044, er en servicestation,
hvor der er konstateret jordforurening med olieprodukter.
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Figur 5 - Storring Vandværk. Nitratudvaskning, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde.

7.2.42

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Storring Vandværk

Nitrat
Kortlægningen har vist, at de primære grundvandsmagasiner i den centrale del af indvindingsoplandet har stor
og/eller nogen nitratsårbarhed, bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende dæklag af reduceret ler over magasinerne. Da der sker nedsivning til magasinet indenfor hele indvindingsoplandet, er de dele af indvindingsoplandet, som er beliggende, hvor magasinet er kortlagt til stor eller nogen sårbarhed, afgrænset som nitratfølsomt
indvindingsområde. 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 beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen.
Kortlægningen har desuden vist, at det primære grundvandsmagasin i den nordlige og sydlige del af indvindingsoplandet ikke er sårbart overfor nitrat, bl.a. fordi der er et beskyttende lerlag over magasinerne. Dette betyder, at der inden for dette område ikke er afgrænset indsatsområder.
Andre stoffer
Miljøfremmede stoffer
Der er ikke analyseret for olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i boringerne. Der er således kun analyseret for chlorphenoler i råvandsprøverne – i øvrigt uden fund. I rentvandet fra vandværket er der ikke påvist
miljøfremmede stoffer.
Øvrige problemstillinger
I forbindelse med kortlægningen er det konstateret, at der er en række V1- og/eller V2-kortlagte forureningslokaliteter, beliggende inden for indvindingsoplandet. Disse lokaliteter prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Midtjylland.
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7.2.43

Sammenfattende beskrivelse ved Søballe Vandværk

Søballe Vandværk indvinder vand fra en boring med DGU nr. 88.834. Boringerne er beliggende i Søballe by og
kildepladsen er primært omgivet af byområde og landbrugsarealer, se figur 1. Vandværket har en indvindingstilladelse på 6.000 m3 årligt men indvandt 7.041 m3 i 2013.

Figur 1 - Søballe Vandværk. Boringens placering.
På figur 2 er der optegnet et profilsnit gennem Søballe Vandværks indvindingsopland (indvindingsoplandet
fremgår af figur 3). Vandværket indvinder fra en boring filtersat i magasinet S2. I Søballe Vandværks boring er
der et akkumuleret lerdæklag over magasinet på knap 20 meter.
Kote meter

Meter
Figur 2 - Søballe Vandværk. Overordnet profilsnit gennem vandværkets indvindingsopland fra nord mod syd.
Profilet er fra den hydrologiske model /30/, og modellagene er beskrevet i figur 4.8.
Søballe Vandværk indvinder nitratfrit råvand fra boring DGU nr. 88.834 af vandtype C. Kloridindholdet ligger
omkring 20-25 mg/l, mens sulfatindholdet er svagt stigende fra 29 mg/l i 1995 til 38 mg/l i 2011. Råvandet har
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et forhøjet indhold af ammonium, jern og mangan. Arsenindholdet i råvandet ligger på 4,3 µg/l, og således lige
under grænseværdien på 5 µg/l. Råvandet er analyseret for indhold af pesticider og chlorphenoler uden fund,
men er ikke analyseret for indhold af klorerede opløsningsmidler eller oliestoffer.
I rentvandet ses overskridelse af kvalitetskravet for indhold af nitrit ved afgang vandværk. Arsenindholdet i rentvandet holder sig, som for råvandet lige under grænseværdien på 5 µg/l. Der er ingen fund af pesticider, klorerede opløsningsmidler eller oliestoffer i rentvandet.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 6.000 m³/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland
og et grundvandsdannende opland til Søballe Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er det område indenfor
hvilket, der strømmer grundvand i de vandmættede lag hen mod boringerne. De grundvandsdannende oplande
er de områder, hvor der strømmer vand ned til de vandmættede lag og videre hen til boringerne. Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er vist på figur 3.

Figur 3 - Søballe Vandværk. Indvindingsopland, grundvandsdannende opland og transporttid. På figuren ses også indvindingsopland mv. fra nabovandværk.
På figur 3 er der endvidere vist den omtrentlige transporttid i grundvandsmagasinet for det vand, der strømmer
mod boringerne. Som det ses, er vandet forholdsvis kort tid om at nå fra vandspejlet frem til boringerne, således
er vandpartiklerne mindre end 50 år undervejs til boringerne.
Med udgangspunkt i lerdæklaget over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der foretaget
en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat, se afsnit 4.5. Hovedparten af indvindingsoplandet vurderes at have lille nitratsårbarhed på grund af tilstedeværelsen af dæklag. I den nordlige samt østlige del af indvindingsoplandet er mindre områder udpeget med nogen sårbarhed på baggrund af et ringere lerdække i disse områder.
Det er vurderet, at der ikke sker grundvandsdannelse i det nordvestlige område med nogen sårbarhed, hvorfor
der ikke afgrænses nitratfølsomt indvindingsområde her. Der er et lille hjørne af et område med nogen sårbarhed som afgrænses som nitratfølsomt indvindingsområde. På figur 4 er sårbarhedszoneringen vist sammen med
de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder.
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Figur 4 - Søballe Vandværk. Sårbarhedszonering og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består hovedsageligt af landbrugsarealer, samt mindre spredte områder
med ferskvand, bebyggelse, naturarealer og skovområder.
Ud fra en samlet vurdering af arealanvendelsen, forureningstruslen fra nitrat og den naturlige beskyttelse er det
vurderet, om der er behov for at gøre en særlig grundvandsbeskyttende indsats over for nitrat i indvindingsoplandet. Det nitratfølsomme indvindingsområde, som inden for indvindingsoplandet udgøres af et mindre område i den østlige del af indvindingsoplandet, er derfor afgrænset som indsatsområde.
På figur 5 er den potentielle nitratudvaskning fra markblokke vist sammen med forureningslokaliteter, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde. Det bemærkes, at der ikke er kortlagt forureningslokaliteter inden
for eller nær ved indvindingsoplandet.

Figur 5 - Søballe Vandværk. Nitratudvaskning, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde.
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7.2.44

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Søballe Vandværk

Nitrat
Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin i to mindre områder i den nordlige halvdel af indvindingsoplandet har nogen nitratsårbarhed, bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende dæklag af reduceret
ler over magasinerne. Da der ikke ske grundvandsdannelse i det ene område, hvor magasinet er kortlagt til nogen sårbarhed afgrænses ikke nitratfølsomt indvindingsområde her. I det andet begrænsede område afgrænses
et nitratfølsomt indvindingsområde. 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 beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor nitrat fastsættes i forbindelse
med indsatsplanlægningen.
Kortlægningen har desuden vist, at det primære grundvandsmagasin i den resterende del, dvs. i hovedparten af
indvindingsoplandet ikke er sårbart overfor nitrat, bl.a. fordi der er et beskyttende lerlag over magasinerne. Dette betyder, at der inden for dette område ikke er afgrænset indsatsområder.
Sprøjtemidler
Der er analyseret for sprøjtemidler i boringen uden fund.
Andre stoffer
Miljøfremmede stoffer
Der er ikke analyseret for olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i boringerne. Der er således kun analyseret for chlorphenoler i råvandsprøverne – i øvrigt uden fund. I rentvandet fra vandværket er der ikke påvist
miljøfremmede stoffer.
Naturligt forekommende stoffer
Kortlægningen har vist, at vandværkets boringer indvinder råvand med et forhøjet indhold af ammonium, mangan samt jern, men at stofferne fjernes tilstrækkeligt i vandbehandlingen.
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7.2.45

Sammenfattende beskrivelse ved Søvejens Vandværk

Søvejens Vandværk indvinder vand fra en boring med DGU nr. 87.921. Boringen er beliggende ved Julsø, vest for
Allinge by og kildepladsen er primært omgivet af skov, se figur 1. Vandværket har en indvindingstilladelse på
2.100 m3 årligt og indvandt kun 777 m3 i 2013.

Figur 1 - Søvejens Vandværk. Boringens placering.
På figur 2 er der optegnet et profilsnit gennem Søvejens Vandværks indvindingsopland (indvindingsoplandet
fremgår af figur 3). Vandværket indvinder fra en boring filtersat i magasinet Z0C. I Søvejens Vandværks er der
angivet 23 meter ”ler” fra terræn. Boringen er filtersat fra 27 til 30 m under terræn. I den geologiske model er
området primært tolket som sand, og der er således intet dæklag over det sandlag, der indvindes fra.
Kote meter

Meter
Figur 2 - Søvejens Vandværk. Overordnet profilsnit gennem vandværkets indvindingsopland fra øst mod vest.
Profilet er fra den hydrologiske model /30/, og modellagene er beskrevet i figur 4.8.

188

Redegørelse for Aarhus Vest, Skanderborg Kommune

Søvejens Vandværk indvinder råvand med vandtype C og et lavt stabilt nitratindhold på 0,8-1 mg/l. Kloridindholdet er svagt stigende med niveau omkring 40 mg/l mens sulfatindholdet også ligger omkring 40 mg/l. Råvandet har et kraftigt forhøjet indhold af aggressiv kuldioxid (72 mg/l) og et lettere forhøjet indhold af NVOC og
jern. Arsenindholdet var ved seneste analyse på 4,1 µg/l, mens de to foregående analyser viste indhold i råvandet
på omkring 1-1,3 µg/l. Råvandet er analyseret for indhold af chlorphenoler og pesticider uden fund, mens der
ikke er foretaget analyse for klorerede opløsningsmidler eller oliestoffer.
I rentvandet overskrider indholdet af NVOC og aggressiv kuldioxid kvalitetskravene. I en tidligere analyse fra
2011 er påvist indhold af M+P-xylen. Der er ikke fund af klorerede opløsningsmidler, pesticider eller chlorphenoler i rentvandet.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 2.100 m³/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland og
et grundvandsdannende opland til Søvejens Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er det område indenfor
hvilket, der strømmer grundvand i de vandmættede lag hen mod boringerne. De grundvandsdannende oplande
er de områder, hvor der strømmer vand ned til de vandmættede lag og videre hen til boringerne. Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er vist på figur 3.

Figur 3 - Søvejens Vandværk. Indvindingsopland, grundvandsdannende opland og transporttid.
Boringen står tæt på søbredden. Da 300 m kildepladszonen er indeholdt i det endelige opland, medfører dette, at
det endelige opland strækker sig ud i Julsø. Det grundvandsdannende opland dækker stort set hele indvindingsoplandet.
På figur 3 er der endvidere vist den omtrentlige transporttid i grundvandsmagasinet for det vand, der strømmer
mod boringerne. Som det ses, er vandet meget kort tid om at nå fra vandspejlet frem til boringerne, således er
vandpartiklerne mindre end 10 år undervejs til boringerne.
Med udgangspunkt i dæklaget af reduceret ler (redoxgrænsen er vurderet til 20 m under terræn) over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der foretaget en sårbarhedszonering af magasinet i forhold
til nitrat, se afsnit 4.5. Hele indvindingsoplandet vurderes at have stor nitratsårbarhed på grund af det manglende dæklag af reduceret ler.
Der sker nedsivning af vand (nedadrettet gradient) indenfor hele indvindingsoplandet, også udenfor det grundvandsdannende opland til vandværkets boring. Derfor er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområde in-
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denfor alle de områder, hvor grundvandsmagasinet er kortlagt til stor nitratsårbarhed. På figur 4 er sårbarhedszoneringen vist sammen med de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder.

Figur 4 - Søvejens Vandværk. Sårbarhedszonering og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består således af en næsten ligelig fordeling af landbrugsarealer og
skov. Hertil kommer et mindre område med spredt bebyggelse.
Ud fra en samlet vurdering af arealanvendelsen, forureningstruslen fra nitrat og den naturlige beskyttelse er det
vurderet, om der er behov for at gøre en særlig grundvandsbeskyttende indsats over for nitrat i indvindingsoplandet. Den del af det nitratfølsomme indvindingsområde, som ikke er en del af Julsø, er derfor afgrænset som
indsatsområde.
På figur 5 er den potentielle nitratudvaskning fra markblokke vist sammen med forureningslokaliteter, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde. Det bemærkes at der ikke er kortlagt forureningslokaliteter inden
for eller nær ved indvindingsoplandet.
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Figur 5 - Søvejens Vandværk. Nitratudvaskning, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde.

7.2.46

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Søvejens Vandværk

Nitrat
Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin i hele indvindingsoplandet stor nitratsårbarhed,
bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende dæklag af reduceret ler over magasinerne. Da der sker nedsivning
til magasinet indenfor hele indvindingsoplandet, er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområder, hvor
magasinet er kortlagt til nogen eller stor nitratsårbarhed. 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 beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen.
Andre stoffer
Miljøfremmede stoffer
Der er ikke analyseret for olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i boringerne. Der er således kun analyseret for chlorphenoler i råvandsprøverne – i øvrigt uden fund. I rentvandet fra vandværket er der ikke påvist
miljøfremmede stoffer.
Naturligt forekommende stoffer
Kortlægningen har vist, at vandværkets boring indvinder råvand med et forhøjet indhold af NVOC og aggressiv
kuldioxid, og at stofferne ikke fjernes tilstrækkeligt i vandbehandlingen.
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7.2.47

Sammenfattende beskrivelse ved Thorsminde-Flensted Marks Vandværk

Thorsminde-Flensted Marks Vandværk indvinder vand fra en boring med DGU nr. 88.711. Boringerne er beliggende sydvest for Låsby og kildepladsen er primært omgivet af landbrugsarealer, se figur 1. Vandværket har en
indvindingstilladelse på 10.000 m3 årligt men indvandt 10.205 m3 i 2013.

Figur 1 - Thorsminde-Flensted Marks Vandværk. Boringens placering.
På figur 2 er der optegnet et profilsnit gennem Thorsminde-Flensted Marks Vandværks indvindingsopland (indvindingsoplandet fremgår af figur 3). Vandværket indvinder fra en boring filtersat i den nederste del af magasinet S1. I Thorsminde-Flensted Marks Vandværks boring er der ca. 22 meter lerdæklag over magasinet, der indvindes fra.
Kote meter

Meter
Figur 2 - Thorsminde-Flensted Marks Vandværk. Overordnet profilsnit (syd –nord) gennem vandværkets indvindingsopland /30/, og modellagene er beskrevet i figur 4.8.
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Thorsminde-Flensted Marks Vandværk indvinder råvand med vandtype C, som dog i seneste analyse har et nitratindhold på 1,1 mg/l. Tidligere analyser har været uden fund. Kloridindholdet ligger omkring 30 mg/l, mens
sulfatindholdet er forhøjet med indhold omkring 80 mg/l. Råvandet har et forhøjet indhold af NVOC, aggressiv
kuldioxid og jern på omkring 5 mg/l (seneste jernanalyse viste indhold på 90 mg/l, hvilket dog vurderes at være
en analysefejl). Arsenindholdet var ved seneste analyse på 16 µg/l, mens de to foregående analyser viste indhold i
råvandet på omkring 0,8 µg/l. De 16 µg/l vurderes som det høje jernindhold at være en analysefejl. Råvandet er
analyseret for indhold af chlorphenoler og pesticider uden fund, mens der ikke er foretaget analyse for klorerede
opløsningsmidler eller oliestoffer.
Rentvandet er nitratfrit og der ses ingen overskridelser af kvalitetskravene. Der er ikke fund af klorerede opløsningsmidler, oliestoffer, pesticider eller chlorphenoler i rentvandet.
Med udgangspunkt i den tilladte indvinding på 10.000 m³/år er der beregnet og optegnet et indvindingsopland
og et grundvandsdannende opland til Thorsminde-Flensted Marks Vandværks boringer. Indvindingsoplandet er
det område indenfor hvilket, der strømmer grundvand i de vandmættede lag hen mod boringerne. De grundvandsdannende oplande er de områder, hvor der strømmer vand ned til de vandmættede lag og videre hen til
boringerne. Indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland er vist på figur 3.

Figur 3 - Thorsminde-Flensted Marks Vandværk. Indvindingsopland, grundvandsdannende opland og transporttid.
Indvindingsoplandet strækker sig mod nordøst og det grundvandsdannende opland dækker den nordligste halvdel af indvindingsoplandet. Det sker sandsynligvis en hvis grundvandsdannelse indenfor hele indvindingsoplandet, men at hovedparten af grundvandsdannelsen sker indenfor det beregnede grundvandsdannende opland.
På figur 3 er der endvidere vist den omtrentlige transporttid i grundvandsmagasinet for det vand, der strømmer
mod boringerne. Som det ses, er vandet forholdsvis kort tid om at nå fra vandspejlet frem til boringerne, således
er vandpartiklerne mellem 10 og 50 år undervejs til boringerne. Det skal bemærkes, at transporttiden er beregnet for vandets bevægelse i den vandmættede zone. Da den umættede zone er stor i dette område, vil den samlede transporttid, fra terræn til boringen, være betydeligt større end de beregnede 10-50 år.
Med udgangspunkt i dæklaget af reduceret ler over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er
der foretaget en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat, se afsnit 4.5. Den nordlige halvdel af indvindingsoplandet vurderes at have stor nitratsårbarhed på grund af det manglende dæklag. I den sydlige halvdel
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af indvindingsoplandet er det vurderet, at der ud fra viden om dæklagstykkelser og vandtypen i boringen er nogen nitratsårbarhed.
Der sker nedsivning af vand (nedadrettet gradient) indenfor hele indvindingsoplandet, også udenfor det grundvandsdannende opland til vandværkets boring. Derfor er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområde indenfor alle de områder, hvor grundvandsmagasinet er kortlagt til stor nitratsårbarhed. På figur 4 er sårbarhedszoneringen vist sammen med de afgrænsede nitratfølsomme indvindingsområder.

Figur 4 - Thorsminde-Flensted Marks Vandværk. Sårbarhedszonering og nitratfølsomt indvindingsområde.
Arealanvendelsen i indvindingsoplandet består hovedsageligt af potentielle landbrugsarealer, med en bræmme
omkring Lysmose med naturareal.
Ud fra en samlet vurdering af arealanvendelsen, forureningstruslen fra nitrat og den naturlige beskyttelse er det
vurderet, at der er behov for at gøre en særlig grundvandsbeskyttende indsats over for nitrat i hele indvindingsoplandet. Hele det nitratfølsomme indvindingsområde er derfor afgrænset som indsatsområde.
På figur 5 er den potentielle nitratudvaskning fra markblokke vist sammen med forureningslokaliteter, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde. Det bemærkes, at der ikke er kortlagt forureningslokaliteter inden
for indvindingsoplandet. 0,5-1 km nordøst for indvindingsoplandet ligger Låsby, hvor der findes en række kortlagte forureningslokaliteter.
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Figur 5 - Thorsminde-Flensted Marks Vandværk. Nitratudvaskning, nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde.
7.2.48

Grundvandsmæssige problemstillinger ved Thorsminde-Flensted Marks Vandværk

Nitrat
Kortlægningen har vist, at det primære grundvandsmagasin i hele indvindingsoplandet har stor eller nogen nitratsårbarhed, bl.a. fordi der kun er et begrænset beskyttende dæklag af reduceret ler over magasinerne. Da der
sker nedsivning til magasinet indenfor hele indvindingsoplandet, er de dele af indvindingsoplandet, som er beliggende, hvor magasinet er kortlagt til nogen sårbarhed, afgrænset som nitratfølsomt indvindingsområde. 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 beskyttelse overfor nitrat.
Omfanget og arten af beskyttelsen overfor nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen.
Andre stoffer
Miljøfremmede stoffer
Der er ikke analyseret for olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i boringerne. Der er således kun analyseret for chlorphenoler i råvandsprøverne - men uden fund. I rentvandet fra vandværket er der ikke påvist miljøfremmede stoffer.
Naturligt forekommende stoffer
Kortlægningen har vist, at vandværkets boring indvinder råvand med et forhøjet indhold af NVOC, aggressiv
kuldioxid og jern, men at stofferne fjernes tilstrækkeligt i vandbehandlingen.
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