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1. INDLEDNING  

Naturstyrelsen Aalborg har i forbindelse med projektet ”GKO 320190 – BNBO – Boringsafklaring 

– Region Midtjylland” bedt Rambøll om at indsamle eksisterende data til beregning af boringsnæ-

re beskyttelsesområder (BNBO) i Region Midtjylland.  

 

Opgaven omfatter en indledende lokalisering af aktive indvindingsboringer knyttet til de almene 

vandforsyninger, som endnu ikke har fået afgrænset BNBO samt dataindsamling for disse borin-

ger. 

 

I nærværende rapport beskrives, hvorledes disse aktive boringer til almene vandforsyninger er 

fundet, og om de har tilknyttet et BNBO. Derudover indeholder rapporten en beskrivelse af det 

eksisterende datagrundlag, der er relevant for beregning af BNBO, og som er indsamlet som en 

del af projektet. Herunder hører eksisterende relevant litteratur fra bl.a. Naturstyrelsens grund-

vandskortlægning og kommunernes vandforsyningsplaner.  

 

Region Midtjylland, afgrænset med rød streg på Figur 1-1, omfatter følgende 19 kommuner: 

 

 Favrskov Kommune 

 Hedensted Kommune 

 Herning Kommune 

 Holstebro Kommune 

 Horsens Kommune 

 Ikast-Brande Kommune 

 Lemvig Kommune 

 Norddjurs Kommune 

 Odder Kommune 

 Randers Kommune 

 Ringkøbing-Skjern Kommune 

 Samsø Kommune 

 Silkeborg Kommune 

 Skanderborg Kommune 

 Skive Kommune 

 Struer Kommune 

 Syddjurs Kommune 

 Viborg Kommune 

 Aarhus Kommune 

 

 



 

 

  

 

Figur 1-1 Oversigtkort over Region Midtjylland med kommunegrænser.     

Nærværende rapport er opbygget med indledende beskrivelser af dataindsamlingen i kapitel 2-5, 

mens den aktuelle dataindsamling for de enkelte kommuner er beskrevet i kapitel 6-24 og sam-

menfattet i kapitel 25. I de indledende afsnit beskriver kapitel 2 processen for afklaring af borin-

ger med BNBO ved kommunerne. I kapitel 3 er en beskrivelse af arbejdet med dataindsamling 

fra Region Midtjylland samt offentlige databaser. Kapitel 4 beskriver den supplerende dataind-

samling ved vandværkerne samt kommunerne, mens kapitel 5 beskriver selve datahåndteringen 

samt opbygningen af den digitale afleveringsstruktur.  

 

 

 

  



 

 

  

2. AFKLARING AF AKTIVE INDVINDINGSBORINGER  

Afklaring af de aktive boringer til almene vandforsyninger er udført i samarbejde med kommu-

nerne i regionen. Afklaringen af hvilke boringer, som skal have afgrænset BNBO, blev udført som 

beskrevet i dette kapitel. 

 

2.1 Jupiter-databasen og Miljøportalen 

Indledningsvis har Rambøll foretaget et udtræk fra Jupiter-databasen for kommunerne i Region 

Midtjylland. Ud fra oplysninger fra Jupiter-databasen er der foretaget en vurdering af de enkelte 

vandforsyningsboringer ift. om boringerne vurderes at være aktive eller in-aktive vandforsy-

ningsboringer. Aktive boringer anvendes i vandværkets almindelige drift til vandindvinding. In-

aktive boringer kan være reserveboringer, pejleboringer etc. altså boringer tilknyttet vandvær-

ket, uden at der sker almindelig drift på boringerne. Vurderingen er foretaget ud fra deres status, 

formål, anvendelse, tilladelsesstatus og seneste vandprøvetagning i Jupiter-databasen. Boringer-

ne er samlet i en liste for hver kommune og på tabelform fremsendt til den enkelte kommune. 

Tabellen indeholder boringsnavn, koordinater, anlægs-ID, status (aktiv/in-aktiv) samt tilladt ind-

vindingsmængde (på anlægsniveau) jf. oplysninger i Jupiter-databasen. Derudover er der frem-

sendt et arbejdskort til kommunerne med alle de aktive vandforsyningsboringer sammen med de 

eksisterende BNBO’er, udtrukket fra Miljøportalen d. 4. september 2015. 

 

2.2 Afklaring af aktive boringer hos kommunen 

Boringstabellen beskrevet i afsnit 2.1 samt kort med aktive boringer og BNBO’er fra Miljøportalen 

blev sendt til kontrol hos de enkelte kommuner via e-mail. Kommunerne blev bedt om at tilken-

degive, om vurderingen af boringernes status er korrekt, samt om der er beregnet BNBO for de 

aktive indvindingsboringer. Sekundært blev de bedt om at korrigere eventuelt fejlbehæftede ko-

ordinater på boringerne, samt korrigere indvindingstilladelsen, hvis der var ændringer til den. 

Kommunerne blev samtidigt anmodet om at fremsende kontaktinformationer på de relevante 

vandforsyninger.  

 

Kommunernes tilbagemeldinger blev herefter indarbejdet i en samlet boringsafklaringstabel, der 

indeholder de boringer, der skal have beregnet BNBO. Denne tabel indeholder også eventuelle 

kommentarer til boringerne, anlæg og BNBO-status givet af kommunerne. Eventuelle nye koordi-

nater og tilladelsesmængder samles ligeledes i tabellen. Boringsafklaringstabellen er det primære 

arbejdsgrundlag i den videre dataindsamlingsproces. Tabellen findes som en samlet tabel for alle 

kommuner i den digitale folder struktur under Generel data for hele regionen\Jupiter_ ud-

træk\BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegMidt.accdb, her findes også en forklaring på 

kolonnerne i tabellen, se afsnit 3.2 for nærmere forklaring.  

 

Enkelte kommuner har ikke givet konkret tilbagemelding på den fremsendte tabel i form af en 

udfyldt tabel. Nogle kommuner har kun forholdt sig til de boringer, hvor der skal beregnes BNBO, 

eller har meldt tilbage, at der er afgrænset BNBO for alle boringer i kommunen. Boringsafkla-

ringstabellen er således kun kvalitetssikret for boringer, der skal have beregnet BNBO.   

 

2.3 Afklaring af boringer til dataindsamling 

Med udgangspunkt i kommunernes tilbagemeldinger, er der udarbejdet en samlet boringsafkla-

ringstabel opdateret med en status for, om boringen skal omfattes af dataindsamling. Det blev i 

samarbejde med Naturstyrelsen valgt at foretage dataindsamling for følgende boringer: 

  



 

 

  

 

 alle aktive vandforsyningsboringer uden afgrænset BNBO 

 nye boringer uden tilladelse, men hvor der er et tilsagn om en forventet tilladelse inden ud-

gangen af 2016 

 boringer med BNBO, men hvor tilladelsen er ændret siden beregningen er foretaget 

 boringer med BNBO, hvor kommunen er usikker eller utilfreds med afgrænsningen. 

 

I det fåtal af kommuner, hvor kommunen har udtrykt usikkerhed om rigtigheden af den oprinde-

lige BNBO beregning, foretages der dataindsamling, men det er endnu ikke besluttet, om der 

foretages en genberegning af BNBO. Denne oplysning er videregivet til kommunen. 

 

  



 

 

  

3. INDSAMLING AF REGIONALE DATA OG DATA FRA OF-

FENTLIGE DATABASER  

Herunder beskrives hvorledes dataindsamlingen er gennemført for de offentligt tilgængelige data, 

samt hvilke data kommunerne og Region Midtjylland er blevet spurgt om.  

 

3.1 Gerda-databasen  

For hver kommune, hvor der skal beregnes BNBO, er der downloadet en Firebird-database med 

alle geofysiske data fra Gerda-databasen. Dataudtrækket er foretaget inden for et polygon, der 

med en lille buffer dækker hele kommunens areal. For alle dataudtræk er der valgt de samme 

referencepunkter og grundindstillinger, jf. Tabel 3.1. 

 

Kote DVR90 

Datum Euref89 

UTM-zone 32 

Database format Firebird/interbase 

Navngivning af fil kommunenavn_Kommune_GERDA 

Inkludér rådata (Store datamængder) Ja 

Includér ODVLACON (Store dataset) Ja 

Tabel 3.1 Oversigt over indstillinger på database udtræk af geofysik fra Gerda-databasen.  

 

3.2 Jupiter-databasen  

Der er lavet udtræk fra Jupiter-databasen af alle pejlinger fra 1980 og frem indenfor de enkelte 

kommuner. Datasættet indeholder pejlinger fra alle boringer. Det er således ikke kun indvin-

dingsboringer, der indgår i dataindsamlingen. Det er valgt at udtrække pejlinger fra alle boringer, 

da dette er vurderet relevant i forbindelse med vurdering af gradientforhold. Koordinaterne i da-

taarket er de oprindelige fra Jupiter-databasen, dermed kan der være enkelte koordinater, som 

er fejlbehæftede, hvor de afviger fra de koordinater, som er blevet tilrettet efter kontakt med 

kommunerne og vandværkerne. 

 

Der er desuden lavet to udtræk fra Jupiter-databasen for alle de boringer, hvortil der indsamles 

data. Det ene udtræk indeholder oplysninger om filtersætning og lithologi ved filter, mens det 

andet indeholder oplysninger om evt. sænknings- og ydelsesdata samt anden information, der er 

nødvendig for at estimere transmissivitet ud fra sænknings- og ydelsesdata. Disse to udtræk er 

derefter flettet med boringsafklaringstabellen og indeholder dermed også fordeling af indvin-

dingsmængder på boringsniveau samt eventuelt tilrettede koordinater.  

 

De tre udtræk fra Jupiterdatabasen er lavet på regionsniveau og er samlet i den digitale folder-

struktur under Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk. Forklaring på kolonnerne i tabel-

lerne findes i samme folder.  

 

Ud over de tre Jupiter udtræk er alle digitale dokumenter fra Jupiter til boringerne, der indgår i 

dataindsamlingen, downloadet. I disse dokumenter kan der for nogle boringer findes yderlig in-

formation til vurdering af transmissivitet, da manuelle pejlinger under pumpeforsøg ofte er indbe-

rettet i tekst felt i borejournalen. Disse pejlinger ligger altså ikke som pejlinger, men som tekst i 

Jupiterdatabasen.  

 

3.3 Data fra grundvandskortlægningen  

Der er udarbejdet en oversigt over projekter fra den nationale grundvandskortlægning med rele-

vante data. Alle titler og rapport-ID på trin 1- og redegørelsesrapporter er samlet i en liste, og 

deres geografiske dækning er vurderet for hele Region Midtjylland. Derudover er der lavet en 

oversigt over geologiske/hydrostratigrafiske og hydrologiske modeller i GEUS Modeldatabasen, 

som dækker kommunerne i Region Midtjylland. Oversigten fra modeldatabasen er lavet som et 

udtræk af koordinater for den enkelte model med et beskrivelsesfelt fra modeldatabasen. Koordi-

naterne er typisk kun SceneExtent, altså den firkant indenfor hvilken modellen findes og ikke den 

reelle models udbredelse. Vurdering af hvilke modeller der er relevant for enkelte kommuner er 



 

 

  

baseret på dette datagrundlag, og kan derfor være behæftet med en vis usikkerhed i de tilfælde, 

hvor modellerne kun delvist dækker en kommune. Data fra grundvandskortlægningen kan bidra-

ge med informationer om f.eks. magasintykkelse og -udbredelse samt potentialeforhold i lokal-

området. 

 

3.4 Data fra Region Midtjylland 

Region Midtjylland er blevet forespurgt, om de har udarbejdet regionale potentialekort, om de 

har digitaliserede pejledata, og om de har digitale data i forhold til strømningsretninger. Hvis 

disse data er tilgængelige, er de blevet indsamlet. Hver region har desuden data på forurenings-

sagsniveau, som ved kontakt til regionen kan indsamles specifikt for et område af interesse.  

 

3.5 Vandforsyningsplaner 

Der er indsamlet vandforsyningsplaner for kommunerne i Region Midtjylland. Disse er hentet 

direkte fra kommunernes hjemmesider. Vandforsyningsplanerne indeholder ofte en teknisk gen-

nemgang af de enkelte vandværker og boringer, og kan indeholde supplerende relevante data, 

som ikke fremgår af Jupiter-databasen.  

 

 

  



 

 

  

4. INDSAMLING AF DATA FRA VANDVÆRKER, KOMMUNER 

OG ANDRE DATAEJERE  

Supplerende data er forsøgt indsamlet fra alle kommuner og alle vandforsyninger, som skal have 

afgrænset BNBO. Kontakten er foretaget via mail og/eller telefonisk. Kommunikationen er doku-

menteret i en kommunikations-log, som er placeret i den digitale folderstruktur under Generelt 

data for hele regionen\Rambøll_KomLog. Det har været muligt at få kontakt til størstedelen af 

vandforsyningerne og alle kommunerne i Region Midtjylland. Nedenfor er processen kort beskre-

vet. 

 

4.1 Indhentning af supplerende data 

Efter den indledende afklaring af hvilke aktive boringer, som mangler at få beregnet BNBO, er 

kommune og forsyninger kontaktet med henblik på indsamling af supplerende data for de rele-

vante boringer. Der er efterspurgt data, som ikke fremgår af Jupiter-databasen, f.eks. indvin-

dingsfordelingen på boringsniveau og kommunale potentialekort samt data, der endnu ikke er 

registreret i Jupiter-databasen eller Gerda-databasen, f.eks. kildepladsvurderinger, pejlinger og 

prøvepumpningsresultater.  

 

4.2 Generelt data fra kommunen 

Alle kommuner med boringer, der indgår i dataindsamlingen, er blevet bedt om at vurdere forde-

lingen af indvindingen på boringsniveau. Disse oplysninger er tilføjet i boringsafklaringstabellen. 

Forklaring på kolonnerne i tabellen findes i den digitale folderstruktur Generel data for hele regi-

onen\Jupiter_udtræk\Jupiter_udtræk_forklaring.docx. I et selvstændigt kapitel for hver kommu-

ne er der udarbejdet en oversigt over datatyper leveret for den enkelte kommune, og der er en 

kort gennemgang af data. Særlige problemstillinger eller andet, der er nødvendig for forståelsen 

af de indsamlede data, er ligeledes beskrevet her.  



 

 

  

5. DATAREGISTRERING OG DATAAFLEVERING  

I det følgende beskrives registreringen og håndteringen af indkomne data samt den digitale fol-

derstruktur til aflevering af data.  

 

Indkomne data omfatter alle data, som er – eller kan være – relevante at inddrage ved selve 

beregningen af BNBO. Disse data er fremkommet ved download fra nationale databaser, tilsendte 

mails og/eller vedhæftninger fra kommuner, vandværk, telefonisk givne oplysninger m.m. En 

særlig form for ”indkomne data” er oplysninger fra f.eks. et vandværk om, at de ikke har supple-

rende data. Disse ”Ingen-data”-oplysninger er registreret på lige vilkår. 

 

”Portioner” af indkomne data er blevet placeret i en DATA-IND-folderstruktur, analyseret og regi-

streret i en log og først efterfølgende, i forbindelse med aflevering, kopieret til en DATA-UD-

folderstruktur, som udgør den digitale folderstruktur i afleveringen. 

 

5.1 Registrering af data 

Indkomne relevante data og øvrige oplysninger er blevet registeret i Data-Ind loggen, som er en 

Access-database, der er udviklet til formålet, se Figur 5-1.  

 

Ved modtagelsen af data er der således oprettet en post med stamoplysninger (dato for modta-

gelse, initialer, hvor data stammer fra samt en beskrivelse af data, der er indtastet). Herefter har 

medarbejderen dannet sig et overblik over typerne af data samt deres geografiske dækning. 

Disse oplysninger er indtastet i form af valg af prædefinerede datatyper og ved udvælgelse af 

dækningskommuner.  

Via en funktion i databasen er der efterfølgende oprettet en DATA-IND folder, som er navngivet 

på baggrund af de angivne stamoplysninger. I denne folder er de indkomne data derefter blevet 

placeret.  

 

 

Figur 5-1 Brugerflade på Data-Ind loggen.   



 

 

  

5.2 Forberedelse af aflevering og digital folderstruktur 

Som det sidste punkt under registreringen af data, er der på baggrund af datadækning og data-

typer udpeget en eller flere foldere i DATA-UD strukturen, som indholdet i DATA-IND folderen 

skal kopieres til ved afleveringen. 

 

Det var oprindeligt et krav, at data skulle kunne afleveres kommunevis. Der er derfor blevet op-

rettet en generel folderstruktur, som er benyttet ved aflevering. Den digitale folderstruktur er 

opbygget, så der i regionsfolderen findes en folder per kommune samt en generel folder med 

data for hele regionen. Folderen ”Generel data for hele regionen” indeholder dataudtræk, kom-

munikations-log og alt materiale, der er udarbejdet for hele regionen samt leveret data, som 

dækker hele eller størstedelen af regionen. Kommunefolderen indeholder data, der specifikt er 

relateret til kommunen og vandværkerne i den pågældende kommune. 

 

Kommunefolderne er opbygget, så der er én folder per vandforsyningsanlæg, defineret ud fra 

anlægsID fra Jupiter-databasen samt en folder med generel data for kommunen. I de tilfælde, 

hvor flere anlæg er tilknyttet samme forsyningsselskab, er de enkelte anlægsfoldere samlet i en 

vandforsyningsfolder, som er navngivet med alle de relevante anlægsID-numre. Folderen ”Gene-

rel data for Kommunen” indeholder dataudtræk og alt materiale, som dækker hele eller største 

delen af kommunen.  

 

I hver anlægsfolder er der en folder per boring med dataindsamling navngivet med DGU nr. Des-

uden kan anlægsfolderen indeholde en eller flere generelle datafoldere, hvis vandværket har 

leveret data for flere boringer samlet. Data, som kun vedrører en enkelt boring (f.eks. borings-

dokumenter fra Jupiter), vil således ifm. afleveringen ligge i den pågældende boringsfolder, mens 

data, som omfatter flere boringer inden for det enkelte vandværk, vil blive kopieret til folderen 

med ”Generelle VV-data”. 

 

Nedenfor er systemet for den digitale folderstruktur skitseret: 

 

Region  

– Generel data for hele regionen 

- Kommunenavn 

 - Generelt Kommune Data 

 - AnlægsID1_Vandværks navn - DGU nr 1 

    - DGU nr 2 

    - Evt. Generelle VV-data 

 - AnlægsID1_AnlægsID2_vandforsyning 

  - AnlægsID1_Vandværks navn - DGU nr 1 

     - DGU nr 2 

     - Evt. Generelle VV-data 

  - AnlægsID2_Vandværks navn - DGU nr 1 

     - DGU nr 2 

     - Evt. Generelle VV-data 

 

 

DATA-UD folderstrukturen vil således indeholde mere specifikke data, jo længere ind i strukturen, 

man kommer. 

 

5.3 Eksport af data 

Eksporten foretages kommune-vis og alle data, som under registreringen er tagget med den på-

gældende kommune, vil blive medtaget.  

 

Sammen med en kopi af indholdet i DATA-IND folderen, bliver der dannet en tekstfil, som inde-

holder alle oplysninger, som i loggen er tilknyttet data. 

 

Datatyper i den regionale datafolder er dog kopieret over til DATA-UD strukturen manuelt, og der 

er dermed ikke tekstfiler fra DATA-ind loggen tilknyttet disse datatyper. 

 



 

 

  

Eksporten er foretaget til et lokalt drev og efterfølgende overført til Naturstyrelsen via ftp-server 

eller harddisk. 

 

  



 

 

  

6. FAVRSKOV KOMMUNE 

I Favrskov Kommune er der indsamlet data for 22 aktive indvindingsboringer til almene vandfor-

syninger, vist på Figur 6-1.  

 

Figur 6-1 Boringer med dataindsamling i Favrskov Kommune (individuelle boringer på vandværkerne kan 
være svære at se pga. zoomniveauet). 

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i en tabel i den digitale aflevering under 

Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegMidt. 

accdb. Datagrundlaget for Figur 6-1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_ 

boringer. 

 

De 22 boringer er fordelt på 10 Vandværker, som vist i Tabel 6.1. For 21 af de boringer, hvor der 

dataindsamles, er der allerede beregnet BNBO, men det er angivet, at BNBO ønskes genbereg-

net. Boringen til Thorsø Vandværk er under etablering, og der skal beregnes BNBO for denne 

boring. De resterende 81 aktive indvindingsboringer fordelt på 41 almene vandforsyningsanlæg i 

Favrskov Kommune har ifølge kommunen fået beregnet BNBO.  

 



 

 

  

 

Vandværk 

 

Anlægs ID  Boringer 

Gerning (ny) 61331 2 

Thorsø Elmevej 61372 1 

Nielstrup-Bramstrup 78345 1 

Hallendrup 69603 1 

Hammel 78399 4 

Lading 78401 3 

Skjoldelev-Mødal 78412 2 

Toustrup St. 78413 1 

Hinnerup Herredsvej 78468 5 

Brundt 78477 2 

Tabel 6.1 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling i Favrskov Kom-
mune. 

 

6.1 Boringsplacering 

For boringer med dataindsamling, er der ikke registreret ændringer af koordinater i fht. Jupiter-

databasen.  

 

6.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningen for Djurs Vest, Hammel, Randers Syd, Hadsten, 

Silkeborg Nord, Aarhus Vest og Djurs Vest. Tabel 6.2 viser hvilke trin 1 og redegørelsesrapporter, 

der findes i rapportdatabasen, som omhandler Favrskov Kommune. Der findes derudover andre 

rapporter (f.eks. grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistreringer), men det er vurde-

ret, at disse rapporter ikke er relevante for afgrænsning af BNBO.  

 

Kortlægningsområde Rapport-ID Beskrivelse 

Djurs Vest 90342 Udvidet trin 1 

Hammel 90001 Udvidet trin 1 

Randers Syd 90341 Udvidet trin 1 

Hadsten 87852 
Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning. Re-
degørelse for Hadsten-området 2011 

Hammel 91436 Redegørelse, delaftale 24 

Favrskov Kommune 91598 
Redegørelse for indvindingsoplande uden for 
OSD Favrskov Kommune - Afgiftsfinansieret 
grundvandskortlægning 2015 

Silkeborg Nord 91438 Redegørelse, delaftale 24 

Aarhus Vest 91014 
Redegørelse for Aarhus Vest, Favrskov Kom-
mune Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 
2014 

Randers 91580 
Redegørelse for GKO Randers, afgiftsfinansieret 
grundvandskortlægning 2015 - udkast 

Djurs Vest 91579 
Redegørelse for GKO Djurs Vest, afgiftsfinansie-
ret grundvandskortlægning 2015 

Hadsten 89854 
Midtvejsrapport - Redegørelse for grundvands-
ressourcerne i Hadsten-området 

Midtjylland, Favrskov Kommune 91189 
GKO 320602 Indvindingsoplande udenfor OSD, 
midtjylland (IOLuOSD) trin 1 rapport, Favrskov 
kommune. 

IOL, område Nord 91471 
GKO 320272 Indvindingsoplande udenfor OSD, 
Område Nord (trin 1-rapport) 

Tabel 6.2 Oversigt over trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen. 

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelsesrapporter i Favrskov Kommune samt øvrige kom-

muner i Region Midtjylland findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regio-

nen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

Modeller i modeldatabasen, som omhandler Favrskov Kommune er vist i Tabel 6.3. 

I modeldatabasen findes 23 modeller, som ligger indenfor Favrskov Kommune. Flere af disse 

modeller er frasorterede, da det vurderes, at modellernes relevans og udbredelse i Favrskov 

Kommune er uvæsentlig. Herudover er de to DK modeller med grundvandsforekomster undladt.  

 



 

 

  

Modelnavn Model-ID Beskrivelse 

Trin 1 - Ulbjerg-Ødum 192 
Geo. og Hyds. model for MC-R, Trin1-
kortlægning 

Rumlig geologisk model Århus Vest 196 Rumlig geologisk model 

Hydrostratigrafisk Model for Aarhus 
Vest 

224 * 

Hydrogeologisk model.  
Favrskov Kommune 

308 Opdatering af Hadsten modellen 

Ørum 326 Hydrostratigrafisk model for Ørum* 

Hydrostratigrafisk model for Hammel 451 
Hydrostr.grafisk model for kortlægningsomr. 
Hammel* 

Randers_SV 537 
Ålum, Øster Bjerregrav, Tånum, Stevnstrup VV 
mfl.* 

Hammel hydrologiske model 539 
Grundvandsmodel for Hammel kortlægningsom-
råde* 

GKO DjursvestRanderssyd model 601 Hydrostratigrafisk model 

Skanderborg Kommune  
hydrostratigrafisk model 

686 
hydrostratigrafisk model for Skanderborg 
Kommune 

DKmodel2009Jylland 277 DKmodel2009f release* 

Faarup 531 Tom database til upload af hydrologisk model* 

Miocæn 3D 230 
Rumlig Geologisk model baseret på punkttolk-
ninger 

Miocæn 3D opdateret 2014 469 Rumlig geologisk model 

Tabel 6.3 Oversigt over modeller i Favrskov Kommune. *Angiver model ID, hvor der også er en hydrolo-
gisk model tilknyttet, uden at det fremgår af beskrivelsen. 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 

6.3 Vandforsyningsplan 

Favrskov Kommune har en gældende vandforsyningsplan for perioden 2010-2020. Vandforsy-

ningsplanen indeholder en teknisk beskrivelse af de enkelte forsyninger i kommunen med angi-

velse af bl.a. filterinterval, kapacitet, pumpeydelse og rovandspejl. Vandforsyningsplanen findes i 

den digitale aflevering under Generelt Kommune Data\FavrskovKommune_Vandforsyningsplan. 

 

6.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Favrskov Kommune. 

Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer. 

Indenfor polygonet for Favrskov Kommune findes geofysiske logs, MEP, Pacep, Paces, Schlum-

berger, Seismic, SKYTEM, Wenner og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering 

under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Favrskov. I denne folder findes også en liste 

med de projekter, der er downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, 

at nogle projekter er fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Pro-

blemer med det pågældende databaseudtræk fremgår af den statusmail, der modtages, når da-

tabaseudtrækket er klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, 

indenfor hvilket data er downloadet. Denne mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_ 

Geofysik_Favrskov. 

 

6.5 Supplerende data og information 

Favrskov Kommune har oplyst, at de ikke ligger inde med supplerende data, som ikke allerede er 

indberettet til Jupiter-databasen eller Gerda-databasen. Der foretages dog snart en prøvepump-

ning i Thorsø Vandværks nye boring, og resultaterne herfra kan evt. anvendes ved beregning af 

BNBO. Supplerende data indsamlet ved vandforsyningerne fremgår af Tabel 6.4. Vandværker, 

der ikke har tilsendt supplerende data eller ikke har meldt tilbage på efterspørgsel, fremgår af  

Vandværk 
Ingen 

data 

Ingen kon-

takt 
Bemærkninger 

Gerning (ny) x   

Nielstrup-Bramstrup  x  

Hallendrup x  Ingen tilbagemelding efter henvendelse 

Skjoldelev-Mødal x   

Toustrup St. x   

Brundt x   



 

 

  

Tabel 6.5. Supplerende data fra vandværkerne findes i den digitale dataaflevering i det højeste 

relevante folderniveau under tilhørende anlægsfolder eller forsyningsfolder.   
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Thorsø Elmevej  x   
Borerapporter 
og borehul-
slogs 

 

Hammel  x x  
Kildepladsun-
dersøgelse 

 

Lading  x x    

Hinnerup  
Herredsvej 

  x  
Oplysninger 
om skovrejs-
ning 

 

Tabel 6.4 Oversigt over indsamlede supplerende data fra vandværkerne i Favrskov Kommune. 

 

Vandværk 
Ingen 

data 

Ingen kon-

takt 
Bemærkninger 

Gerning (ny) x   

Nielstrup-Bramstrup  x  

Hallendrup x  Ingen tilbagemelding efter henvendelse 

Skjoldelev-Mødal x   

Toustrup St. x   

Brundt x   

Tabel 6.5 Oversigt over vandværker i Favrskov Kommune, som ikke besidder supplerende data eller ikke 
har meldt tilbage. 

  



 

 

  

7. HEDENSTED KOMMUNE  

I Hedensted Kommune er der indsamlet data for 104 aktive indvindingsboringer til almene vand-

forsyninger, vist på Figur 7-1.  

 

Figur 7-1 Boringer med dataindsamling i Hedensted Kommune (individuelle boringer på vandværkerne 
kan være svære at se pga. zoomniveauet). 

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i en tabel i den digitale aflevering under 

Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegMidt. 

accdb. Datagrundlaget for Figur 7-1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_ 

boringer. 



 

 

  

 

De 104 boringer er fordelt på 50 anlæg, som vist i Tabel 7.1. Der er ikke registreret øvrige aktive 

indvindingsboringer i Hedensted Kommune.  

 

Vandværk Anlægs 

ID 

Boringer Vandværk Anlægs 

ID 

Boringer 

Løsning 72294 3 Vrigsted 73847 1 

Daugård Strand 72341 1 Sønderby 73864 3 

Øster Ørum 72342 2 Glud-Snaptun 73865 4 

Hedensted 72348 3 As  73867 2 

Båstrup-Gl. Sole 72350 2 Rårup 73868 2 

Solkær 72349 3 Juelsminde 73869 3 

Eriknauer 72379 2 
Juelsminde –  
Barrit kildeplads 

73871 3 

Klejs 72723 2 Over Barrit 73872 1 

Stouby 72725 3 Stenderup  73873 1 

Barritskovby 72729 2 Ølsted 73967 2 

Barrit Stationsby 72730 2 Glud-Snaptun 73874 2 

Tørring 72731 2 Daugård 73968 3 

Ølholm 72732 4 Sebberup 73969 2 

Åle 72733 2 Kragelund 73970 2 

Dortheasminde 72739 2 Korning 73971 1 

Lindved 72752 2 Øster Snede 73972 4 

Trefor 73313 3 Urlev 73974 1 

Bøgballe-Vesterørum 73436 2 Båstrup By 73975 1 

Hornborg 73437 2 Klaks Mølle 73976 1 

Flemming 73438 2 Hvirring 74744 2 

Kalhave 73439 2 Præstebrovej 73978 1 

Haurum 73440 2 Skovby 74754 1 

Honum 73442 2 Rask Mølle 74755 2 

Hesselballe 73444 1 Hornsyld 74783 3 

Hyrup 73846 1 Bjerre 74787 2 

Tabel 7.1 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling i Hedensted 
Kommune. 

 

7.1 Boringsplacering 

For boringen DGU nr. 106.317, tilhørende Hvirring Vandværk er der ændret koordinater i access-

databasen BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegMidt.accdb. I tabellen Filterinfo i databa-

sen er det i en separat kolonne angivet hvilke boringer, der har fået korrigeret koordinaterne. 

Kommunen har oplyst, at boringen er fejlplaceret i Jupiter-databasen. Iflg. Vandværket er borin-

gen ikke tilknyttet vandværket. 

 

7.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningen for Hedensted Vest, Lindved, Nørre Snede, He-

densted Nord, Bredsten-Gadbjerg, Hvejsel, Rårup, Barrit og Stouby. Tabel 7.2 viser, hvilke trin 1 

og redegørelsesrapporter der findes i rapportdatabasen, som omhandler Hedensted Kommune. 

Der findes derudover andre rapporter (f.eks. grundvandskemiske kortlægninger og boringsregi-

streringer), men det er vurderet, at disse rapporter ikke er relevante for afgrænsning af BNBO.  

  



 

 

  

Kortlægningsområde Rapport-ID Beskrivelse 

Hedensted Vest 90022 Trin 1 

Lindved 87865 Trin 1- Kortlægning af Lindved Indsatsområde 

Nørre Snede 88991 Trin 1 

Hedensted Kommune 91407 
Redegørelse for indvindingsoplande uden for 
OSD, Fyn og Sydjylland, Hedensted Kommune 

Hedensted Nord 90093 Trin 1 

Rårup, Barrit og Stouby 90096 
Redegørelse for grundvandskortlægning og 
områdeudpegninger i Rårup, Barrit og Stouby 
indsatsområder 

Lindved 87875 
Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning - 
Redegørelse for Lindved Området 2011 

Nørre Snede 91573 Redegørelse for Nørre Snede 

Hedensted 91439 Redegørelse, delaftale 24 

Bredsten-Gadbjerg og Hvejsel 91202 
Resume af redegørelse for Bredsten-Gadbjerg 
og Hvejsel 

Tabel 7.2 Oversigt over trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen. 

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i Hedensted Kommune samt øvrige 

kommuner i Region Midtjylland findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regio-

nen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

Modeller i modeldatabasen, som omhandler Hedensted Kommune er vist i Tabel 7.3. 

  

I modeldatabasen findes 19 modeller, som ligger indenfor Hedensted Kommune. Flere af disse 

modeller er frasorterede, da det vurderes, at modellernes relevans og udbredelse i Hedensted 

Kommune er uvæsentlig. Herudover er de to DK modeller med grundvandsforekomster undladt. 

  

Modelnavn Model-ID Beskrivelse 

Ribe Amt (øst) 2006 114 Hydrostratigrafisk model for Ribe Amt (Øst) 

Trin1 Hydrostratigrafisk model  
Nr. Snede 

314 Trin1 Hydrostratigrafisk model 

Rumlig geologisk model  
Bredsten-Gadbjerg, Hvejsel 

345 Rumlig geologisk model 

Hydrostratigrafisk model  
Bredsten-Gadbjerg,Hvejsel 

346 
Hydrostratigrafisk model  
Bredsten-Gadbjerg, Hvejsel* 

Hornsyld 548 
Hydrologisk model  
(se numerisk grundvandsmodel)* 

Hydrostratigrafisk model, Nr. Snede 603 Hydrostratigrafisk Model* 

Daugård Strand 649 
Simpel hydrstratigrafisk model  
(se modelrapport)* 

Horsens Skanderborg 652 
Simpel hydrostratigrafisk model  
(se modelrapport)* 

Ølsted-Sebberup 659 Simpel hydrologisk model (se modelrapport)* 

Hydrostratigrafisk og hydrologisk mo-
del Hedensted V 

667 Hydrostratigrafisk og hydrologisk model 

DKmodel2009Jylland 277 DKmodel2009f release* 

Faarup 531 Tom database til upload af hydrologisk model* 

Miocæn 3D 230 
Rumlig Geologisk model baseret på punkttolk-
ninger 

Miocæn 3D opdateret 2014 469 Rumlig geologisk model 

Tabel 7.3 Oversigt over modeller i Hedensted Kommune. *Angiver model ID, hvor der også er en hydro-
logisk model tilknyttet, uden at det fremgår af beskrivelsen. 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS modeldatabase kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 

7.3 Vandforsyningsplan 

Hedensted Kommune har en gældende vandforsyningsplan for perioden 2012-2022. Vandforsy-

ningsplanen indeholder en teknisk beskrivelse af de enkelte forsyninger i kommunen med angi-

velse af bl.a. filterinterval, kapacitet, pumpeydelse og rovandspejl. Vandforsyningsplanen findes i 

den digitale aflevering under Generelt Kommune Data\HedenstedKommune_Vandforsyningsplan. 



 

 

  

 

7.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Hedensted Kommune. 

Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer. 

Indenfor polygonet for Hedensted Kommune findes geofysiske logs, MEP, Pacep, Paces, Schlum-

berger, Seismic, SKYTEM, og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under 

Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Hedensted. I denne folder findes også en liste med de 

projekter, der er downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at nog-

le projekter er fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Problemer 

med det pågældende databaseudtræk fremgår af den statusmail, der modtages, når databaseud-

trækket er klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor 

hvilket data er downloadet. Denne mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_ 

Hedensted. 

 

7.5 Supplerende data og information 

Hedensted Kommune har oplyst indvindingsfordelinger og -tilladelser, men ligger ellers ikke inde 

med supplerende data, som ikke allerede er indberettet til Jupiter-databasen eller Gerda-

databasen. Supplerende data indsamlet ved vandforsyningerne fremgår af Tabel 7.4. Vandvær-

ker, der ikke har tilsendt supplerende data eller ikke har meldt tilbage på efterspørgsel, fremgår 

af Tabel 7.5. Supplerende data fra vandværkerne findes i den digitale dataaflevering i det højeste 

relevante folderniveau under tilhørende anlægsfolder eller forsyningsfolder.   
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Løsning  x x    

Hedensted x  x    

Dortheasminde  x x    

Lindved   

Den fremtidige 
fordeling: 
50/50 for 
boringerne 
116.1569 og 
116.1753 

 

VV har vedlagt 
kodeord i 
deres scannet 
fil, til ledelse-
systemet på 
deres hjem-
meside 

Boring DGU nr. 
116.893 skal 
sløjfes og erstat-
tes af en ny bo-
ring, DGU nr. 
116.1753 

Trefor x      

Flemming   x   

Boringen placeret 
i skoven, syd for 
Flemming efter-
skole, har artesisk 
tryk 

Glud-Snaptun      

Fremtidsplaner: 
Lukning af boring  
107.788 og opret-
telse af ny boring 
december 2015 

As   x x  
Ydelse, sænk-
ning  

 

Juelsminde 

 x     Juelsminde – 
Barrit kildeplads 

Stenderup      

Vandværket 
har oplyst at 
de har pejle-
data 

 

Daugård  x x    

Øster Snede  x x  Flowlogs  

Hvirring   x    

Hornsyld      
Vandværket har 
pejlinger og for-
delinger 

Bjerre   x    

Korning   x    

Rask Mølle   x    

Tabel 7.4 Oversigt over indsamlede supplerende data fra Vandværkerne i Hedensted Kommune. 

  



 

 

  

Vandværk 
Ingen 

data 

Ingen kon-

takt 
Bemærkninger 

Barrit Stationsby x   

Hyrup x   

Hesselballe x   

Honum x   

Båstrup By x   

Bøgballe-Vester Ørum x   

Eriknauer x   

Ølholm x   

Åle x   

Solkær x   

Kragelund x   

Klejs x   

Kalhave x   

Præstebrovej x   

Rårup x   

Tørring x   

Urlev x  Vandværket ønsker ikke at deltage 

Sønderby x   

Vrigsted x  Vandværket ønsker ikke at deltage 

Hornborg x   

Haurum x   

Stouby x   

Øster Ørum x   

Barritskovby x   

Båstrup-Gl. Sole  x  

Daugård Strand x   

Klaks Mølle  x  

Over Barrit 
x  

Ingen tilbagemelding efter gentagne henvendel-
ser 

Sebberup  x  

Skovby 
x  

Ingen tilbagemelding efter gentagne henvendel-
ser 

Ølsted  x  

Tabel 7.5 Oversigt over vandværker i Hedensted Kommune, som ikke besidder supplerende data eller 
ikke har meldt tilbage.   



 

 

  

8. HERNING KOMMUNE  

I Herning Kommune er der indsamlet data for 69 aktive indvindingsboringer til almene vandfor-

syninger, vist på Figur 8-1.  

 

Figur 8-1 Boringer med dataindsamling i Herning Kommune (individuelle boringer på vandværkerne kan 
være svære at se pga. zoomniveauet). 

 

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i en tabel i den digitale aflevering under 

Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_ Reg-

Midt.accdb. Datagrundlaget for Figur 8-1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll_ 

Mpk_boringer. 



 

 

  

 

De 69 boringer er fordelt på 24 Vandværker, som fremgår af Tabel 8.1. For boringen DGU nr. 

94.2637, tilhørende Kibæk Vandværk, har vandværket i forbindelse med den supplerende data-

indsamling oplyst, at der er tale om en reserveboring. Østre Vandværk har i forbindelse med den 

supplerende dataindsamling oplyst, at boringen DGU nr. 85.722 ikke anvendes. Ved Nordre 

Vandværk er der dataindsamlet for to boringer, DGU nr. 85.2570 og 85.2476, som endnu ikke er 

taget i brug. Der er ikke registreret øvrige aktive indvindingsboringer i Herning Kommune.  

 

 

Vandværk 

 

Anlægs ID  Boringer 

Aulum 95829 5 

Feldborg 95830 1 

Haderup 95831 2 

Herning Vand, Nordre 97057 9 

Herning Vand,Østre 97059 10 

Herning Vand,Vestre 97061 5 

Snejbjerg 97066 3 

Fasterholt 97067 2 

Haunstrup 97071 1 

Hammerum 97072 3 

Studsgård 97074 2 

Sunds 97075 4 

Abildå 99968 2 

Ørnhøj 99970 2 

Vildbjerg 99971 4 

Sørvad 99972 2 

Vind 99973 1 

Sandet 101108 1 

Karstoft 101109 1 

Kibæk, Kastanieallé 101110 2 

Kibæk, Sandfeldparken 101111 2 

Skarrild 101113 1 

Sønder-Felding 101115 3 

Stakroge 101116 1 

Tabel 8.1 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling i Herning Kom-
mune. 

 

8.1 Boringsplacering 

For boringer med dataindsamling, er der ikke registreret ændringer af koordinater i fht. Jupiter-

databasen.  

 

8.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningen for Brande, Haderup, Holstebro Syd, Sønder 

Omme, Fasterholdt, Hammerum, Ikast, Bording, Idom, Vind, Staby-Vildbjerg, Sdr. Felding, San-

det, Karstoft og Svanen. Tabel 8.3 viser, hvilke trin 1 og redegørelsesrapporter der findes i rap-

portdatabasen, som omhandler Herning Kommune. Der findes derudover andre rapporter (f.eks. 

grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistreringer), men det er vurderet, at disse rap-

porter ikke er relevante for afgrænsning af BNBO.  

  



 

 

  

Kortlægningsområde Rapport-ID Beskrivelse 

Brande 88715 Trin 1 

Haderup 89000 Trin 1 

Holstebro Syd 76641 Indsatsområde Holstebro Syd.  
Fase 1: Videns-indsamling 

Sønder Omme 88734 Redegørelse for Sønder Omme –  
Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 

Fasterholdt 86612 Fasterholt Indsatsområde Grundvandskortlæg-
ning og forslag til beskyttelsesindsats 

Haderup 91538 Redegørelse for Haderup Afgiftsfinansieret 
grundvandskortlægning 2015 

Hammerum, Ikast og Bording 87981 Kortlægning af grundvandsressourcen.  
Dokumentations-rapport 

Holstebro 88034 Kortlægning af grundvandsressourcen  

Idom og Vind 88035 Kortlægning af grundvandsressourcen  

Kibæk 90046 Redegørelsesrapport for Kibæk 

Staby-Vildbjerg 88795 Redegørelse for Staby-Vildbjerg Kortlægnings-
område 

Sdr. Felding, Sandet og Karstoft 
91525 

Redegørelse for Sdr. Felding, Sandet og Kars-
toft Vanværker 

Svanen 
76558 

Fase 1 - kortlægning i delområde 3: Svanen. 
Hovedrapport 

IOL, Område Nord 
91471 

GKO 320272 Indvindingsoplande udenfor OSD, 
Område Nord (trin 1-rapport) 

Tabel 8.2 Oversigt over trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen. 

 

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelsesrapporter i Herning Kommune samt øvrige kom-

muner i Region Midtjylland findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regio-

nen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

Modeller i modeldatabasen, som omhandler Herning Kommune, er vist i Tabel 8.3 

I modeldatabasen findes 21 modeller, som ligger helt eller delvist indenfor Herning Kommune. 

Flere af disse modeller er frasorterede, da det vurderes, at modellernes relevans og udbredelse i 

Herning Kommune er uvæsentlig. Herudover er de to DK modeller med grundvandsforekomster 

undladt.  

  



 

 

  

Modelnavn Model-ID Beskrivelse 

Herning Ikast 111 Herning-Ikast 2008* 

Ribe Amt (øst) 2006 114 Hydrostratigrafisk model for Ribe Amt (Øst) 

Vindrup_Hydrostratigrafisk _model 237 13 hydrostratigrafiske enheder* 

Staby_Vildbjerg 269 Udvidet hydrostratigrafisk model* 

Holstebro Kommune 287 
Hydrostratigrafisk model for Holstebro Kommu-
ne 

Hydrostratigrafisk model - Kibæk 311 Hydrostratigrafisk model for Kibæk med 10 lag* 

Trin1 Hydrostratigrafisk model Hover-
dal 

317 Trin1 Hydrostratigrafisk model 

Trin1 Hydrostratigrafisk model Brande 321 Trin1 Hydrostratigrafisk model 

Trin1 Hydrostratigrafisk model Hade-
rup 

323 Trin1 Hydrostratigrafisk model 

Haderup Ørslevkloster Sparkær (HØS) 450 Hydrostratigrafisk model* 

Kongenshus-Karup-Frederiks 540 Hydrostratigrafisk model* 

TranmoseBrejning Opdatering NST 
2015 

579 GKO af 4 områder i NST, Område 1 (Spjald)* 

DKmodel2009Jylland 277 DKmodel2009f release* 

Miocæn 3D 230 
Rumlig Geologisk model baseret på punkttolk-
ninger 

Miocæn 3D opdateret 2014 469 Rumlig geologisk model 

Tabel 8.3 Oversigt over modeller i Herning Kommune. *Angiver model ID, hvor der også er en hydrolo-
gisk model tilknyttet, uden at det fremgår af beskrivelsen. 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS modeldatabase kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 

8.3 Vandforsyningsplan 

Herning Kommune har en gældende vandforsyningsplan fra 2011. Vandforsyningsplanen findes i 

den digitale aflevering under Generelt Kommune Data\HerningKommune_Vandforsyningsplan. 

 

8.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Herning Kommune. 

Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer. 

Indenfor polygonet for Herning Kommune findes geofysiske logs, MEP, Schlumberger, Seismic, 

SKYTEM og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt Kommune 

Data\Gerda_Geofysik_Herning. I denne folder findes også en liste med de projekter, der er 

downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at nogle projekter er 

fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Problemer med det på-

gældende databaseudtræk fremgår af den statusmail, der modtages, når databaseudtrækket er 

klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket data 

er downloadet. Denne mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Herning. 

 

8.5 Supplerende data og information 

Herning Kommune har oplyst, at de ikke ligger inde med supplerende data, som ikke allerede er 

indberettet til Jupiter-databasen eller Gerda-databasen. Supplerende data indsamlet ved vand-

forsyningerne fremgår af Tabel 8.4. Vandværker, der ikke har tilsendt supplerende data eller ikke 

har meldt tilbage på forespørgsel, fremgår af Tabel 8.5. Supplerende data fra vandværkerne fin-

des i den digitale dataaflevering i det højeste relevante folderniveau under tilhørende anlægsfol-

der eller forsyningsfolder.   
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Aulum x     
DGU nr. 74.513 
forventes sløjfet i 
2015 

Haderup   x    

Herning Vand 
(Nordre, Østre 
og Vestre) 

x x x  Borehulslog  

Fasterholt     
Udskrifter fra 
en rapport 

 

Hammerum  x x  Flowlogs  

Studsgård  x x    

Abildå     Borerapporter  

Ørnhøj  x x    

Sørvad      

Har pejlinger og 
indvindingsforde-
ling, men data er 
ikke udleveret 

Vind  x   

Servicerap-
port, Indsats-
plan og data-
ark 

Nitrat i råvand 

Kibæk,  
Kastaniealle og 
Sandfeldparken 

     

Har pejlinger og 
indvindingsforde-
ling, men data er 
ikke udleveret 

Sønder-Felding      

Har pejlinger og 
indvindingsforde-
ling, men data er 
ikke udleveret 

Tabel 8.4 Oversigt overindsamlede supplerende data fra Vandværkerne i Herning Kommune. 

 

Vandværk 
Ingen 

data 

Ingen kon-

takt 
Bemærkninger 

Haunstrup x   

Skarrild x   

Karstoft x   

Stakroge x   

Vildbjerg  x  

Feldborg  x  

Sandet 
x  

Ingen tilbagemelding efter gentagne henvendel-
ser 

Snejbjerg  x  

Sunds  x  

Tabel 8.5 Oversigt over vandværker i Herning Kommune, som ikke besidder supplerende data eller ikke 
har meldt tilbage.   



 

 

  

9. HOLSTEBRO KOMMUNE  

I Holstebro Kommune er der indsamlet data for 7 aktive indvindingsboringer til almene vandfor-

syninger, vist på Figur 9-1. 

 

Figur 9-1 Boringer med dataindsamling i Holstebro Kommune (individuelle boringer på vandværkerne 
kan være svære at se pga. zoomniveauet). 

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i en tabel i den digitale aflevering under 

Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegMidt 

.accdb. Datagrundlaget for Figur 9-1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_ 

boringer. 

 

De 7 boringer er fordelt på 4 Vandværker; Fjand Vandværk (1 boring), Husby Vest Vandværk (3 

boringer), Sevel Vandværk (1 boring) og Thorsminde Vandværk (2 boringer). De øvrige 44 aktive 

indvindingsboringer fordelt på 14 almene vandforsyningsanlæg i Holstebro Kommune har ifølge 

kommunen fået beregnet BNBO. 

 

9.1 Boringsplacering 

For boringer med dataindsamling, er der ikke registreret ændringer af koordinater i fht. Jupiter-

databasen.  

 

9.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningen for Haderup, Nissum Fjord, Holstebro Nord, 

Hostebro Syd, Idom, Vind, Staby-Vildbjerg og Vinderup. Tabel 9.1 viser, hvilke trin 1 og redegø-

relsesrapporter der findes i rapportdatabasen, som omhandler Holstebro Kommune. Der findes 



 

 

  

derudover andre rapporter (f.eks. grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistreringer), 

men det er vurderet, at disse rapporter ikke er relevante for afgrænsning af BNBO.  

 

Kortlægningsområde Rapport-ID Beskrivelse 

Haderup 89000 Trin 1 

Haderup 91538 
Redegørelse for Haderup Afgiftsfinansieret 
grundvandskortlægning 2015 

Nissum Fjord 89004 Trin 1 

Holstebro Nord 76640 
Indsatsområde Holstebro Nord.  
Fase 1: Videns-indsamling 

Holstebro Syd 76641 
Indsatsområde Holstebro Syd.  
Fase 1: Videns-indsamling 

Holstebro 88034 Kortlægning af grundvandsressourcen 

Idom og Vind 88035 Kortlægning af grundvandsressourcen 

Staby-Vildbjerg 88795 
Redegørelse for Staby-Vildbjerg Kortlægnings-
område 

Vinderup 87982 Kortlægning af grundvandsressourcen 

Nissum Fjord  91632 
Redegørelse for Nissum Fjord og den sydlige del 
af Lemvig Små Værker 

Tabel 9.1 Oversigt over trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen. 

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i Holstebro Kommune samt øvrige kom-

muner i Region Midtjylland findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regio-

nen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

I modeldatabasen findes 18 modeller, som ligger indenfor Holstebro Kommune. To af disse mo-

deller er frasorteret, da det vurderes, at modellernes udbredelse i Holstebro Kommune er negli-

gerbar, og herudover er de to DK modeller med grundvandsforekomster undladt. De resterende 

14 modeller indenfor Holstebro Kommuner er vist i Tabel 9.2. 

 

Modelnavn Model-ID Beskrivelse fra GEUS 

Vinderup  237 Hydrostratigrafisk model* 

Vejrum-Struer 256 Hydrostratigrafisk model 

Staby Vildbjerg,  269 Udvidet hydrostratigrafisk model* 

Holstebro Kommune,  287 Hydrostratigrafisk model 

Trin1 Lemvig Små Værker 318 Hydrostratigrafisk model 

Trin1 Nissum Fjord 320 Hydrostratigrafisk model 

Trin1 Haderup 323 Hydrostratigrafisk model 

Haderup Ørslevkloster Sparkær (HØS)  450 Hydrostratigrafisk model* 

Tabel 9.2 Oversigt over modeller i Holstebro Kommune. *Angiver model ID, hvor der også er en hydrolo-
gisk model tilknyttet uden at det fremgår af beskrivelsen. 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 

9.3 Vandforsyningsplan 

Holstebro Kommune har en gældende vandforsyningsplan for perioden 2010-2021. Vandforsy-

ningsplanen indeholder en teknisk beskrivelse af de enkelte forsyninger i kommunen med angi-

velse af bl.a. filterinterval, kapacitet, pumpeydelse og rovandspejl. Vandforsyningsplanen findes i 

den digitale aflevering under Generelt Kommune Data\HolstebroKommune_Vandforsyningsplan. 

 

9.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Holstebro Kommune. 

Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer. 

Indenfor polygonet for Holstebro Kommune findes geofysiske logs, MEP, Schlumberger, Seismic, 

SKYTEM og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt Kommune 

Data\Gerda_Geofysik_Holstebro. I denne folder findes også en liste med de projekter, der er 



 

 

  

downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at nogle projekter er 

fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Problemer med det på-

gældende databaseudtræk fremgår af den statusmail, der modtages, når databaseudtrækket er 

klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket data 

er downloadet. Denne mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Holstebro. 

 

9.5 Supplerende data og information 

Holstebro Kommune har oplyst, at de ikke ligger inde med supplerende data, som ikke allerede 

er indberettet til Jupiter-databasen eller Gerda-databasen. Supplerende data indsamlet ved vand-

forsyningerne fremgår af Tabel 9.3. Supplerende data fra vandværkerne findes i den digitale 

dataaflevering i det højeste relevante folderniveau under tilhørende anlægsfolder eller forsynings-

folder.   
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Fjand 

 x    

Fjand Vandværk 
har oplyst, at 
forsyningens 
boring er artesisk, 
og at man vha. 
manometer måler 
vandstanden til at 
være ca. 1 m 
over terræn i ro 
og ca. 30 cm over 
terræn under drift 

Husby Vest 

  x  

Vandværket 
henviser til 
prøvepump-
ningsdata for 

den nyeste 
boring DGU 
nr. 72.749 - 
disse er indbe-
rettet til GEUS 
i den digitale 
borerapport 

Vandværket har 
oplyst, at der fra 
den nyeste boring 
DGU nr. 72.749 
indvindes fra 
både filter 2 (mel-
lemste) og filter 3 
(øverste), mens 
filter 1 (nederste) 
er blevet afprop-
pet grundet brunt 
vand 

Sevel 

  x  

Vandværket 
henviser til 
prøvepump-
ningsdata for 
den nyeste 
boring DGU 
nr. 65.1727 - 
disse er indbe-

rettet til GEUS 
i den digitale 
borerapport 

 

Thorsminde   x    

Tabel 9.3 Oversigt over indsamlede supplerende data fra vandværkerne i Holstebro Kommune.   



 

 

  

10. HORSENS KOMMUNE  

I Horsens Kommune er der indsamlet data for 101 aktive indvindingsboringer til almene vandfor-

syninger, vist på Figur 10-1.  

 

Figur 10-1 Boringer med dataindsamling i Horsens Kommune (individuelle boringer på vandværkerne 
kan være svære at se pga. zoomniveauet). 

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i en tabel i den digitale aflevering under 

Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_ Reg-

Midt.accdb. Datagrundlaget for Figur 10-1 findes under Generel data for hele regionen\ Ram-

bøll_Mpk_ boringer. 



 

 

  

 

De 101 boringer er fordelt på 44 Vandværker, som fremgår af Tabel 10.1. For én af de boringer, 

hvor der dataindsamles (DGU nr. 106.1129, tilhørende Bjerreboværket), er det i forbindelse med 

den supplerende dataindsamling oplyst, at boringen er sløjfet.  Der er ikke registreret øvrige ak-

tive indvindingsboringer til almen vandforsyning i Horsens Kommune.  

 

Vandværk Anlægs 

ID 

Boringer Vandværk Anlægs 

ID 

Boringer 

Hovedgård 72296 4 Vinten Skov 73907 1 

Kattrup 72297 2 Endelave 73936 2 

Grumstrup 72298 2 Torsted 73938 2 

Vedslet 72299 1 Hatting 73939 2 

Vedslet Heden 72300 1 Oens 73940 2 

Bjerreboværket 72306 3 Kørup 73942 1 

Addit 72307 2 Gedved 74466 4 

Brædstrup 72308 3 Vestbirk 74467 2 

Hårup 72309 2 Gangsted-Elbæk 74468 1 

Grædstrup 72310 2 Søvind 74469 2 

Sønder Vissing 72311 2 Voervadsbro 74704 2 

Højballegårdværket 72322 14 Slagballe Bakker Syd 74705 1 

Rugballegårdværket 72323 6 Åstruplund 74708 2 

Bækkelund 72324 2 Træden Gammelstrup 74709 2 

Lund 72325 2 Jægerkol 74715 1 

Lundum 72326 2 Elling 74727 1 

Enner Ny 72330 2 Østbirk 74734 4 

Nim 72367 2 Sattrup 74735 3 

Tvingstrup 72376 3 Yding 74736 2 

Åes 72377 2 Såby 74737 1 

Haldrup 73905 1 Gantrup 74738 1 

Molger Ny 73906 1 Vilholdt 172188 1 

Tabel 10.1 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling i Horsens Kom-
mune. 

 

10.1 Boringsplacering 

Torsted Vandværk har oplyst, at boringen DGU nr. 107.1200 er fejlplaceret i Jupiter-databasen. 

Vandværket har ikke bedre koordinater og de er derfor ikke rettet i data listen. Men der bør føl-

ges op på denne placering.  

 

10.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningen for Hedensted, Hovedgård, Silkeborg Syd, 

Brædstrup og Våbensholm. Tabel 10.2 viser, hvilke trin 1 og redegørelsesrapporter der findes i 

rapportdatabasen, som omhandler Horsens Kommune. Der findes derudover andre rapporter 

(f.eks. grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistreringer), men det er vurderet, at dis-

se rapporter ikke er relevante for afgrænsning af BNBO.  

  



 

 

  

Kortlægningsområde Rapport-ID Beskrivelse 

Hedensted 90022 Udvidet trin 1 

Hovedgård 89031 Resumerapport for trin 1 Hovedgård 

Hovedgård 
86559 Sammenstilling og vurdering af eksisterende 

data i Hovedgård kortlægningsområde 

Silkeborg Syd 90003 Udvidet trin 1 

Fyn og Sydjylland, Horsens Kommune 
og Skanderborg Kommune 

91408 Redegørelse for indvindingsoplande uden for 
OSD  

Brædstrup/Våbensholm 
87877 Redegørelse for grundvandskortlægning i 

Brædstrup/Våbensholm indsatsområde 

Hovedgård 
89011 Redegørelse for Hovedgård området - Kortlæg-

ningskampagnen 2007 - 2013 Afgiftsfinansieret 
grundvandskortlægning 2012 

Silkeborg Syd 91437 Redegørelse, delaftale 24 

Hovedgård 89030 Resumerapport for Trin-1 hovedgård 

Tabel 10.2 Oversigt over trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen. 

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelsesrapporter i Horsens Kommune samt øvrige kom-

muner i Region Midtjylland findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regio-

nen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

Modeller i modeldatabasen, som omhandler Horsens Kommune er vist i Tabel 10.3.  

I modeldatabasen findes 24 modeller, som ligger helt eller delvist indenfor Horsens Kommune. 

Flere af disse modeller er frasorterede, da det vurderes, at modellernes relevans og udbredelse i 

Horsens Kommune er uvæsentlig. Herudover er de to DK modeller med grundvandsforekomster 

undladt.  

 

Modelnavn Model-ID Beskrivelse 

Rugballegård 204 
Kombineret geologisk og hydrostratigrafisk 
model* 

Egebjerg 3D geologisk model med 
numerisk grundvandsmodel 

290 
Kombineret lag-/voxel-model, Voxel-grids fin-
des i zip-filer* 

Hydrostratigrafisk og grundvandsmo-
del HovedgårdØst 

307 Hovedgårdområdet Øst* 

Trin1 Hydrostratigrafisk model Nr. 
Snede 

314 Trin1 Hydrostratigrafisk model 

Hydrostratigrafisk model  
Solbjerg-Fillerup 

337 Hydrostratigrafisk model Solbjerg-Fillerup* 

Hornsyld 548 
Hydrologisk model  
(se numerisk grundvandsmodel)* 

Torrild 553 
Hydrologisk model  
(se numerisk grundvandsmodel)* 

Silkeborg Syd Hydrostratigrafisk model 

2015 
591 

Hydrostratigrafisk model for kortlægningsområ-

de Silkeborg Syd* 

Hydrostratigrafisk model, Nr. Snede 603 Hydrostratigrafisk Model* 

Horsens Skanderborg 652 
Simpel hydrostratigrafisk model  
(se modelrapport)* 

Hydrostratigrafisk og hydrologisk mo-
del Hedensted V 

667 Hydrostratigrafisk og hydrologisk model 

Skanderborg Kommune  
hydrostratigrafisk model 

686 
hydrostratigrafisk model for Skanderborg 
Kommune 

DKmodel2009Jylland 277 DKmodel2009f release* 

Faarup 531 Tom database til upload af hydrologisk model* 

Miocæn 3D 230 
Rumlig Geologisk model baseret på punkttolk-
ninger 

Miocæn 3D opdateret 2014 469 Rumlig geologisk model 

Tabel 10.3 Oversigt over modeller i Horsens Kommune med beskrivelse fra GEUS. *Angiver model ID, 
hvor der også er en hydrologisk model tilknyttet uden, at det fremgår af beskrivelsen. 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS modeldatabase kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 



 

 

  

10.3 Vandforsyningsplan 

Horsens Kommune er i gang med at lave en ny vandforsyningsplan, som forventes at ligge klar til 

politisk behandling i januar 2016. Kommunen har oplyst, at de nuværende vandforsyningsplaner 

ikke giver et retvisende billede af vandforsyningsforholdene. Inden beregning af BNBO bedes 

rådgiver derfor kontakte Horsens Kommune for et eksemplar af den kommende vandforsynings-

plan.  

 

10.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Horsens Kommune. 

Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer. 

Indenfor polygonet for Horsens Kommune findes geofysiske logs, MEP, Paces, Schlumberger, 

Seismic, SKYTEM og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt 

Kommune Data\Gerda_Geofysik_Horsens. I denne folder findes også en liste med de projekter, 

der er downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at nogle projekter 

er fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Problemer med det 

pågældende databaseudtræk fremgår af den statusmail, der modtages, når databaseudtrækket 

er klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket 

data er downloadet. Denne mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_ Horsens. 

 

10.5 Supplerende data og information 

Horsens Kommune har bidraget med prøvepumpninger, geofysiske og hydrologiske undersøgel-

ser ved Rugballegård Vandværk og Højballegård Vandværk. Horsens Kommune har oplyst, at de 

derudover ikke ligger inde med supplerende data, som ikke allerede er indberettet til Jupiter-

databasen eller Gerda-databasen. Supplerende data indsamlet ved vandforsyningerne fremgår af 

Tabel 10.4. Vandværker, der ikke har tilsendt supplerende data eller ikke har meldt tilbage på 

forespørgsel, fremgår af Tabel 10.5. Supplerende data fra vandværkerne findes i den digitale 

dataaflevering i det højeste relevante folderniveau under tilhørende anlægsfolder eller forsynings-

folder.   
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Hovedgård   x    

Kattrup  x x  Flowlogs  

Vedslet Heden    x   

Horsens Vand 
(Bjerrebovær-
ket, Højballe-
gårdværket, 
Rugballegård-
værket og En-
delave) 

  x    

Brædstrup x x x    

Lund  x x    

Lundum   x    

Enner Ny   x    

Nim  x     

Åes   x    

Molger Ny      
Forventer på sigt 
at skulle tilsluttes 
Horsens Vand 

Torsted  x x    

Søvind  x   Flowlogs  

Træden  
Gammelstrup 

 x x   

Der ligger en 
nærliggende pej-
leboring fra GEUS 
med datalogger 
(97.12) 

Østbirk  x x    

Yding     
Vandanalyse 
fra ny boring 

 

Gantrup     
Fremtidspla-
ner 

 

Tabel 10.4 Oversigt over indsamlede supplerende data fra Vandværkerne i Horsens Kommune. 

  



 

 

  

Vandværk 
Ingen 

data 

Ingen kon-

takt 
Bemærkninger 

Addit  x  

Oens  x  

Sattrup x   

Såby x   

Grumstrup x   

Grædstrup x   

Jægerkol x   

Gangsted-Elbæk x   

Vinten Skov x   

Voervadsbro x   

Vestbirk x   

Tvingstrup x   

Åstruplund x  
Boringslokaliteten er en anelse forkert. Ligger på 
den modsatte gavl af et hus 

Elling x   

Kørup x   

Hatting x   

Hårup x   

Haldrup x   

Sønder Vissing x   

Bækkelund x  Fremtidsplaner 

Slagballe Bakker Syd x   

Vedslet x   

Gedved x   

Vilholdt x  
Vilholdt Vandværk lukkes ned senest ved udgan-
gen af 2016 

Tabel 10.5 Oversigt over vandværker i Horsens Kommune, som ikke besidder supplerende data eller ikke 
har meldt tilbage. 

  



 

 

  

11. IKAST-BRANDE KOMMUNE  

I Ikast-Brande Kommune er der indsamlet data for 44 aktive indvindingsboringer til almene 

vandforsyninger, vist på Figur 11-1.  

 

Figur 11-1 Boringer med dataindsamling i Ikast-Brande Kommune (individuelle boringer på vandværket 
kan være svære at se pga. zoom niveauet). 

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i en tabel i den digitale aflevering under 

Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_ Reg-

Midt.accdb. Datagrundlaget for Figur 11-1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll_ 

Mpk_ boringer. 

 

De 44 boringer er fordelt på 19 Vandværker, som fremgår af Tabel 11.1. For én af de boringer, 

hvor der dataindsamles (DGU nr. 96.1311, tilhørende Ejstrupholm Vandværk – Thorlund Vand-

værk), er det i forbindelse med den supplerende dataindsamling oplyst, at boringen ikke anven-



 

 

  

des, og der skal derfor ikke beregnes BNBO. Der er ikke registreret øvrige aktive indvindingsbo-

ringer til almen vandforsyning i Ikast-Brande Kommune. 

 

 

Vandværk 

 

Anlægs ID  Boringer 

Hampen St. 72654 2 

Gl. Hampen 72417 1 

Gludsted 72475 2 

Ejstrupholm 72476 2 

Ejstrupholm - Thorlund 72477 1 

Rørbæksø 73572 1 

Klovborg 73731 2 

Nørre Snede 74775 3 

Brande 96164 4 

Blåhøj St. 96165 2 

Blåhøj By 96166 1 

Uhre 96168 1 

Brande 96169 2 

Ikast, Kildeværket 98180 6 

Isenvad 98182 3 

Bording 98183 2 

Engesvang 98187 3 

Munklinde 98190 1 

Ikast, Bøgildværket 98193 5 

Tabel 11.1 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling i Ikast-Brande 
Kommune. 

11.1 Boringsplacering 

For boringerne DGU nr. 85.1331 og 85.1589, tilhørende Ikast Vandforsyning, er der ændret ko-

ordinater i access-databasen BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegMidt.accdb. I tabellen 

Filterinfo i databasen er det i en separat kolonne angivet hvilke boringer, der har fået korrigeret 

koordinaterne. 

 

11.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningen for Brande, Nørre Snede, Silkeborg Nord, Silke-

borg Syd, Fasterholt, Hammerum, Ikast, Bording, Sdr. Felding, Sandet og Karstoft. Tabel 11.2 

viser, hvilke trin 1 og redegørelsesrapporter der findes i rapportdatabasen, som omhandler Ikast-

Brande Kommune. Der findes derudover andre rapporter (f.eks. grundvandskemiske kortlægnin-

ger og boringsregistreringer), men det er vurderet, at disse rapporter ikke er relevante for af-

grænsning af BNBO.  

  



 

 

  

Kortlægningsområde Rapport-ID Beskrivelse 

Brande 88715 Trin 1 

Nørre Snede 88991 Trin 1 

Silkeborg Nord 90002 Udvidet trin 1 

Silkeborg Syd 90003 Udvidet trin 1 

Fasterholt 86612 Fasterholt Indsatsområde Grundvandskortlæg-
ning og forslag til beskyttelsesindsats 

Hammerum, Ikast og Bording 87981 Kortlægning af grundvandsressourcen.  
Dokumentations-rapport 

Nørre Snede 91573 Redegørelse for Nørre Snede 

Silkeborg Nord 91438 Redegørelse, delaftale 24 

Silkeborg Syd 91437 Redegørelse, delaftale 24 

Sdr. Felding, Sandet og Karstoft Vand-
værker  91525 

Redegørelse for Sdr. Felding, Sandet og Kars-
toft Vandværker 

Glusted Plantage 
90745 

Gludsted Plantage. Fase 1: Gennemgang af 
eksisterende data. (juli 2005, Hedeselskabet) 

Tabel 11.2 Oversigt over trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen. 

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelsesrapporter i Ikast-Brande Kommune samt øvrige 

kommuner i Region Midtjylland findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regio-

nen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

Modeller i modeldatabasen, som omhandler Ikast-Brande Kommune, er vist i Tabel 11.3. 

Tabel 8.3 

I modeldatabasen findes 22 modeller, som ligger helt eller delvist indenfor Ikast-Brande Kommu-

ne. Flere af disse modeller er frasorterede, da det vurderes, at modellernes relevans og udbre-

delse i Ikast-Brande Kommune er uvæsentlig. Herudover er de to DK modeller med grundvands-

forekomster undladt.  

 

Modelnavn Model-ID Beskrivelse 

Herning Ikast 111 Herning-Ikast 2008* 

Ribe Amt (øst) 2006 114 Hydrostratigrafisk model for Ribe Amt (Øst) 

Sønder Omme geologisk model 300 
Geologisk og hydrostratigrafiske model for 
Sønder* 

Trin1 Hydrostratigrafisk model  
Nr. Snede 

314 Trin1 Hydrostratigrafiske model 

Trin1 Hydrostratigrafisk model Brande 321 Trin1 Hydrostratigrafisk model 

Kongenshus-Karup-Frederiks 540 Hydrostratigrafisk model* 

Silkeborg Syd Hydrostratigrafisk model 
2015 

591 
Hydrostratigrafisk model for kortlægningsomr. 
Silkeborg Syd* 

Silkeborg Nord Hydrostratigrafisk mo-
del 2015 

595 
Hydrostratigrafisk model for kortlægningsomr. 
Silkeborg N* 

Hydrostratigrafisk model, Nr. Snede 603 Hydrostratigrafisk Model* 

Øgelund-Grønbjerg-Langelund 658 
Simpel hydrostratigrafisk model  

(se modelrapport)* 

Hydrostratigrafisk og hydrologisk mo-
del Hedensted V 

667 Hydrostratigrafisk og hydrologisk model 

DKmodel2009Jylland 277 DKmodel2009f release* 

Miocæn 3D 230 
Rumlig Geologisk model baseret på punkttolk-
ninger 

Miocæn 3D opdateret 2014 469 Rumlig geologisk model 

Tabel 11.3 Oversigt over modeller i Ikast-Brande Kommune med beskrivelse fra GEUS. *Angiver model 
ID, hvor der også er en hydrologisk model tilknyttet uden at det fremgår af beskrivelsen. 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS modeldatabase kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 

11.3 Vandforsyningsplan 

Ikast-Brande Kommunes vandforsyningsplan består i øjeblikket af de planer, som var gældende 

for de tre tidligere kommuner før sammenlægningen. Det er dog meningen, at der skal laves en 

samlet vandforsyningsplan for hele kommunen.  

 



 

 

  

11.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Ikast-Brande Kom-

mune. Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buf-

fer. Indenfor polygonet for Ikast-Brande Kommune findes geofysiske logs, MEP, Pacep, Paces, 

Schlumberger, Seismic, SKYTEM, Wenner og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaf-

levering under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Ikast-Brande. I denne folder findes 

også en liste med de projekter, der er downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-

databaseudtræk gælder, at nogle projekter er fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt 

udtræk fra databasen. Problemer med det pågældende databaseudtræk fremgår af den status-

mail, der modtages, når databaseudtrækket er klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoor-

dinaterne for det polygon, indenfor hvilket data er downloadet. Denne mail findes under Generelt 

Kommune Data\Gerda_Geofysik_Ikast-Brande. 

 

11.5 Supplerende data og information 

Ikast-Brande Kommune har oplyst, at de ikke ligger inde med supplerende data, som ikke allere-

de er indberettet til Jupiter-databasen eller Gerda-databasen. Supplerende data indsamlet ved 

vandforsyningerne fremgår af Tabel 11.4. Vandværker, der ikke har tilsendt supplerende data 

eller ikke har meldt tilbage på forespørgsel, fremgår af Tabel 11.5. Supplerende data fra vand-

værkerne findes i den digitale dataaflevering i det højeste relevante folderniveau under tilhøren-

de anlægsfolder eller forsyningsfolder.   
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Ejstrupholm   x   

Boring DGU nr. 
96.1311 på Thor-
lund kildeplads er 
ikke anvendt 
siden 2009 

Nørre Snede   x    

Ikast, Kildevær-
ket 

 x x    

Isenvad   x    

Bording   x    

Ikast,  
Bøgildværket 

 x x    

Klovborg   x    

Tabel 11.4 Oversigt overindsamlede supplerende data fra Vandværkerne i Ikast-Brande Kommune. 

  



 

 

  

Vandværk 
Ingen 

data 

Ingen kon-

takt 
Bemærkninger 

Gludsted x   

Gl. Hampen x   

Hampen St. x   

Blåhøj By x   

Rørbæksø x  
Vandværket ønsker ikke at bidrage til dataind-
samlingen 

Blåhøj St. x   

Brande x   

Engesvang x  
Ingen tilbagemelding efter gentagne henvendel-

ser 

Munklinde x  
Ingen tilbagemelding efter gentagne henvendel-
ser 

Uhre x  
Ingen tilbagemelding efter gentagne henvendel-
ser 

Tabel 11.5 Oversigt over vandværker i Ikast-Brande Kommune, som ikke besidder supplerende data eller 
ikke har meldt tilbage.   



 

 

  

12. LEMVIG KOMMUNE  

I Lemvig Kommune er der indsamlet data for 29 aktive indvindingsboringer til almene vandforsy-

ninger, vist på Figur 12-1.  

 

Figur 12-1 Boringer med dataindsamling i Lemvig Kommune (individuelle boringer på vandværket kan 
være svære at se pga. zoom niveauet). 

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i en tabel i den digitale aflevering under 

Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\BoringsAfklaring_SænkningYdelse_ Filter_ Reg-

Midt.accdb. Datagrundlaget for Figur 12-1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll 

_Mpk_ boringer. 

 

De 29 boringer er fordelt på 14 Vandværker, som vist i Tabel 12.1. De resterende 13 aktive ind-

vindingsboringer fordelt på 5 almene vandforsyningsanlæg i Lemvig Kommune har ifølge kom-

munen fået beregnet BNBO. 

 



 

 

  

 

Vandværk 

 

Anlægs ID  Boringer 

Skalstrup 98686 2 

Bækmarksbro 98690 3 

Ramme 98691 1 

Bonnet 98692 1 

Houe 98695 2 

Tørringhuse 98696 2 

Fåre 98697 2 

Vandborg Kirkeby 98698 2 

Gjellerodde 98700 3 

Kærmark 98704 1 

Råbjerghøj 98706 1 

Højtoft 98710 1 

Engbjerg 99907 6 

Vrist 99910 2 

Tabel 12.1 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling i Lemvig Kom-
mune. 

 

12.1 Boringsplacering 

For boringen DGU nr. 52.227, tilhørende Højtoft Vandværk er der ændret koordinater i access-

databasen BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegMidt.accdb. I tabellen Filterinfo i databa-

sen er det i en separat kolonne angivet hvilke boringer, der har fået korrigeret koordinaterne. 

 

12.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningen for Engbjerg-Tolum, Klosterheden, Venø Bugt 

og Nissum Fjord. Tabel 12.2 viser, hvilke trin 1 og redegørelsesrapporter der findes i rapportda-

tabasen, som omhandler Lemvig Kommune. Der findes derudover andre rapporter (f.eks. grund-

vandskemiske kortlægninger og boringsregistreringer), men det er vurderet, at disse rapporter 

ikke er relevante for afgrænsning af BNBO.  

 

Kortlægningsområde Rapport-ID Beskrivelse 

Engbjerg-Tolum 76514 
Fase 1. Videns-indsamling i Engbjerg-Tolum 
Indsatsområde 

Klosterheden og Venø Bugt 76556 
Fase 1 - kortlægning i delområde 1: Klosterhe-
den og Venø Bugt. Hovedrapport 

Engbjerg 91284 
Redegørelsen for Engbjerg –  
Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 

Klosterheden 86294 
Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord 
for Klosterhede Plantage 

Nissum Fjord 91632 
Redegørelse for Nissum Fjord og den sydlige del 
af Lemvig Små Værker 

 - 89005 
Kortlægningsområde Lemvig Små Værker - trin 
1 

Tabel 12.2 Oversigt over trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen. 

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelsesrapporter i Lemvig Kommune samt øvrige kommu-

ner i Region Midtjylland findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regio-

nen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

Modeller i modeldatabasen, som omhandler Lemvig Kommune er vist i Tabel 12.3.Tabel 8.3 

I modeldatabasen findes 13 modeller, som ligger helt eller delvist indenfor Lemvig Kommune. 

Flere af disse modeller er frasorterede, da det er vurderet, at modellernes relevans og udbredelse 

i Lemvig Kommune er uvæsentlig. Herudover er de to DK modeller med grundvandsforekomster 

undladt.  

 

Modelnavn Model-ID Beskrivelse 

Trin1 Hydrostratigrafisk model Lemvig 318 Trin1 Hydrostratigrafisk model 



 

 

  

Små Værker 

Hydrostratigrafisk model Engbjerg 381 Hydrostratigrafisk model* 

Nissum Fjord Opdatering NST 2015 582 
GKO af 4 områder i NST Ringkøbing, Område 
3* 

Lemvig Vemb Opdatering NST 2015 600 
GKO af 4 områder i NST Ringkøbing, Område 
2* 

DKmodel2009Jylland 277 DKmodel2009f release* 

Miocæn 3D 230 
Rumlig Geologisk model baseret på punkttolk-
ninger 

Miocæn 3D opdateret 2014 469 Rumlig geologisk model 

Tabel 12.3 Oversigt over modeller i Lemvig Kommune med beskrivelse fra GEUS. *Angiver model ID, 
hvor der også er en hydrologisk model tilknyttet uden at det fremgår af beskrivelsen. 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS modeldatabase kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 

12.3 Vandforsyningsplan 

Lemvig Kommune er i gang med at lave en ny vandforsyningsplan. Den gældende vandforsy-

ningsplan er fra 1990´erne, så kommunen har angivet, at der skal rettes konkret henvendelse til 

Lemvig Kommune i forbindelse med spørgsmål om den nuværende vandforsyningsstruktur.  

 

12.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Lemvig Kommune. 

Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer. 

Indenfor polygonet for Lemvig Kommune findes geofysiske logs, MEP, Schlumberger, Seismic, 

SKYTEM og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt Kommune 

Data\Gerda_Geofysik_Lemvig. I denne folder findes også en liste med de projekter, der er down-

loadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at nogle projekter er fejlbe-

hæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Problemer med det pågælden-

de databaseudtræk fremgår af den statusmail, der modtages, når databaseudtrækket er klar til 

download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket data er 

downloadet. Denne mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Lemvig. 

 

12.5 Supplerende data og information 

Lemvig Kommune har bidraget med indvindingsdata og -fordelinger ved forskellige scenarier 

samt en pumpetest for boringen DGU nr. 52.170, tilhørende Engbjerg Vandværk. Kommunen har 

oplyst, at de derudover ikke ligger inde med supplerende data, som ikke allerede er indberettet 

til Jupiter-databasen eller Gerda-databasen. Supplerende data indsamlet ved vandforsyningerne 

fremgår af Tabel 12.4. Vandværker, der ikke har tilsendt supplerende data eller ikke har meldt 

tilbage på efterspørgsel, fremgår af Tabel 12.5. Supplerende data fra vandværkerne findes i den 

digitale dataaflevering i det højeste relevante folderniveau under tilhørende anlægsfolder eller 

forsyningsfolder.   
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Lemvig Forsy-
ning (Skalstrup 
og Engbjerg) 

  x  

Årsrapport, 
grundvands-
kemi, Oversigt 
over DGU nr. 
og forsynin-
gens interne 
navngivning, 
driftsjournal  

 

Bækmarksbro   x    

Vandborg  
Kirkeby 

  x    

Tabel 12.4 Oversigt overindsamlede supplerende data fra Vandværkerne i Lemvig Kommune. 

 

Vandværk 
Ingen 

data 

Ingen kon-

takt 
Bemærkninger 

Ramme x   

Gjellerodde x   

Tørringhuse x   

Vrist x   

Fåre x   

Kærmark x   

Bonnet x   

Houe x  
Vandværket ønsker ikke at bidrage til dataind-
samlingen  

Højtoft x  
Ingen tilbagemelding efter gentagne henvendel-
ser 

Råbjerghøj x   

Tabel 12.5 Oversigt over vandværker i Lemvig Kommune, som ikke besidder supplerende data eller ikke 
har meldt tilbage. 

  



 

 

  

13. NORDDJURS KOMMUNE  

I Norddjurs Kommune er der indsamlet data for 45 aktive indvindingsboringer til almene vandfor-

syninger, vist på Figur 13-1.  

 

Figur 13-1 Boringer med dataindsamling i Norddjurs Kommune (individuelle boringer på vandværket kan 
være svære at se pga. zoom niveauet). 

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i en tabel i den digitale aflevering under 

Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegMidt. 

accdb. Datagrundlaget for Figur 13-1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_ 

boringer. 

 

De 45 boringer er fordelt på 33 Vandværker, som fremgår af Tabel 13.1. De resterende 55 aktive 

indvindingsboringer, fordelt på 20 almene vandforsyningsanlæg i Norddjurs Kommune, har ifølge 

kommunen fået beregnet BNBO. 

 



 

 

  

Vandværk Anlægs 

ID 

Boringer Vandværk Anlægs 

ID 

Boringer 

Anholt by 78195 2 Gjerrild 78996 1 

Kristiansminde II Vest 78205 1 Constantia 79009 1 

Allelev 78210 1 Ginnerup 79013 1 

Søby 78212 1 Udbyhøj 79546 2 

Albøge 78213 1 Vivild 79560 2 

Homå 78215 1 Skovgårde 79561 2 

Glatved 78218 1 Udby 79563 1 

Hegedal Strands 78979 1 Voer 79565 1 

Fjellerup 78982 2 Gjesing 79567 1 

Stenvad 78983 2 Hevring 79569 1 

Ramten 78984 2 Tørslev 79570 1 

Ørum, Brændtvadvej 78987 1 St. Sjørup Strand 79574 2 

Fannerup 78988 1 Ring 80309 1 

Bønnerup Strands 78992 3 Tårup  80311 1 

Albertinelund Camping 78993 2 Vester Alling 80314 1 

Gjerrild Nordstrand 78994 2 
Øster Alling Marks 80320 1 

Stokkebro 78995 1 

Tabel 13.1 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling i Norddjurs 
Kommune. 

13.1 Boringsplacering 

For boringer med dataindsamling, er der ikke registreret ændringer af koordinater i fht. Jupiter-

databasen.  

 

13.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningen for Djurs Vest, Randers Syd, Syddjurs og Nord-

djurs. Tabel 13.2 viser, hvilke trin 1 og redegørelsesrapporter der findes i rapportdatabasen, som 

omhandler Norddjurs Kommune. Der findes derudover andre rapporter (f.eks. grundvandskemi-

ske kortlægninger og boringsregistreringer), men det er vurderet, at disse rapporter ikke er rele-

vante for afgrænsning af BNBO.  

 

Kortlægningsområde Rapport-ID Beskrivelse 

Djurs Vest 90342 Udvidet trin 1 

Randers Syd 91341 Udvidet trin 1 

Syddjurs 91281 Redegørelse for GKO Syddjurs 

Norddjurs 91599 
Redegørelse for indvindingsoplande uden for 
OSD Norddjurs - Afgiftsfinansieret grundvands-
kortlægning 2015 

Djurs Vest 91579 
Redegørelse for GKO Djurs Vest, afgiftsfinansie-
ret grundvandskortlægning 2015 

Djurs Syd 91511 
Udvidet trin 1 kortlægning af Djurs Syd Kort-
lægningsområde. Juli 2008 

Norddjurs Kommune 91189 
GKO 320602 Indvindingsoplande udenfor OSD, 
midtjylland (IOLuOSD) trin 1 rapport, Norddjurs 
kommune 

Tabel 13.2 Oversigt over trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen.  

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelsesrapporter i Norddjurs Kommune samt øvrige kom-

muner i Region Midtjylland findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regio-

nen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

Modeller i modeldatabasen, som omhandler Norddjurs Kommune, er vist i Tabel 13.3.Tabel 6.3 I 

modeldatabasen findes 13 modeller, som ligger helt eller delvist indenfor Norddjurs Kommune. 

Flere af disse modeller er frasorterede, da det vurderes, at modellernes relevans og udbredelse i 

Norddjurs Kommune er uvæsentlig. Herudover er de to DK modeller med grundvandsforekomster 

undladt.  

 



 

 

  

Modelnavn Model-ID Beskrivelse 

GKO Syddjurs 411 Geologisk/Hydrostratigrafisk model* 

GKO DjursvestRanderssyd model 601 Hydrostratigrafisk model 

DKmodel2009Jylland 277 DKmodel2009f release* 

Overgaard_Gods_VV 527 Tom database til upload af hydrologisk model* 

Faarup 531 Tom database til upload af hydrologisk model* 

Tabel 13.3 Oversigt over modeller i Norddjurs Kommune med beskrivelse fra GEUS. *Angiver model ID, 
hvor der også er en hydrologisk model tilknyttet uden at det fremgår af beskrivelsen. 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS modeldatabase kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 

13.3 Vandforsyningsplan 

Norddjurs Kommune har en gældende vandforsyningsplan for perioden 2011-2017. Vandforsy-

ningsplanen indeholder en teknisk beskrivelse af de enkelte forsyninger i kommunen med angi-

velse af bl.a. filterinterval, kapacitet, pumpeydelse og rovandspejl. Vandforsyningsplanen findes i 

den digitale aflevering under Generelt Kommune Data\NorddjursKommune_Vandforsyningsplan. 

 

13.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Norddjurs Kommune. 

Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer. 

Indenfor polygonet for Norddjurs Kommune findes geofysiske logs, MEP, Pacep, Paces, Seismic, 

SKYTEM, Wenner og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt 

Kommune Data\Gerda_Geofysik_Norddjurs. I denne folder findes også en liste med de projekter, 

der er downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at nogle projekter 

er fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Problemer med det 

pågældende databaseudtræk fremgår af den statusmail, der modtages, når databaseudtrækket 

er klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket 

data er downloadet. Denne mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_ Nord-

djurs. 

 

13.5 Supplerende data og information 

Norddjurs Kommune har bidraget med indvindingsfordelinger for alle boringer, som skal have 

beregnet BNBO og oplyst, at de derudover ikke ligger inde med supplerende data, som ikke alle-

rede er indberettet til Jupiter-databasen eller Gerda-databasen. Supplerende data indsamlet ved 

vandforsyningerne fremgår af Tabel 13.4. Vandværker, der ikke har tilsendt supplerende data 

eller ikke har meldt tilbage på forespørgsel, fremgår af Tabel 13.5. Supplerende data fra vand-

værkerne findes i den digitale dataaflevering i det højeste relevante folderniveau under tilhøren-

de anlægsfolder eller forsyningsfolder.   
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Vandcenter 
Djurs a.m.b.a., 
Anholt by 

  x   
 

Søby  x     

Ramten   x    

Ørum, 
Brændtvadvej 

 x     

Stokkebro  x     

Udbyhøj  x     

St. Sjørup 
Strand 

 x x  
SRO-oversigt, 
flowlogs 

 

Tabel 13.4 Oversigt over indsamlede supplerende data fra Vandværkerne i Norddjurs Kommune. 

 

Vandværk 
Ingen 

data 

Ingen kon-

takt 
Bemærkninger 

Vester Alling x   

Vivild x   

Constantia x   

Albøge x   

Udby x   

Ginnerup x   

Voer x   

Gjerrild x   

Homå x   

Ring x   

Øster Alling Marks x  
Vandværket planlægger at gå sammen med 
Øster Alling vandværk indenfor 5 år 

Tårup x   

Gjerrild Nordstrand x   

Albertinelund Camping x   

Fannerup x   

Gjesing x   

Tørslev x  

Vandværket er lukket, og der er indgået aftale 
med en brøndborer om sløjfning af boringen. 
Sløjfningen vil blive gennemført i begyndelsen af 
2016 

Glatved x   

Hegedal Strands x   

Skovgårde x  

Vandværket oplyser, at der er udarbejdet en 
tilstands- og statusrapport i 2010 af Norddjurs 
kommune. Dette er et bilag i vandforsyningspla-
nen for Norddjurs kommune 

Allelev  x  

Bønnerup Strands x  
Ingen tilbagemelding efter gentagne henvendel-
ser 

Fjellerup x  
Ingen tilbagemelding efter gentagne henvendel-
ser 

Hevring x  
Ingen tilbagemelding efter gentagne henvendel-
ser 

Kristiansminde II Vest  x  

Stenvad   
Ingen tilbagemelding efter gentagne henvendel-
ser 

Tabel 13.5 Oversigt over vandværker i Norddjurs Kommune, som ikke besidder supplerende data eller 
ikke har meldt tilbage. 

14. ODDER KOMMUNE  

I Odder Kommune er der indsamlet data for 5 aktive indvindingsboringer til almene vandforsy-

ninger, vist på figur 14-1.  



 

 

  

 

Figur 14-1 Boringer med dataindsamling i Odder Kommune (individuelle boringer på vandværket kan 
være svære at se pga. zoom niveauet). 

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i en tabel i den digitale aflevering under 

Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\ BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_ Reg-

Midt.accdb. Datagrundlaget for Figur 14-1 findes under Generel data for hele regionen\ Ram-

bøll_Mpk_ boringer. 

 

De 5 boringer er fordelt på tre vandværker, som fremgår af Tabel 14.1. Boringer tilhørende de 

øvrige almene vandforsyninger i Odder Kommune har fået beregnet BNBO. 

 

Vandværk Anlægs ID Boringer 

Torrild 79181 2 

Skovkilde 79193 1 

Tunø 79205 2 

Tabel 14.1 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling i Odder Kommu-
ne.  

14.1 Boringsplacering 

De tre vandværker, der ikke tidligere har fået beregnet BNBO, oplyser, at boringsplaceringer 

hentet fra Jupiterdatabasen er korrekte.   

 

14.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningen for Boulstrup, Hovedgård, Solbjerg-Fillerup, og 

Tunø. Tabel 14.2 viser, hvilke trin 1 og redegørelsesrapporter der findes i rapportdatabasen, som 

omhandler Odder Kommune. Der findes derudover andre rapporter (f.eks. grundvandskemiske 



 

 

  

kortlægninger og boringsregistreringer), men det er vurderet, at disse rapporter ikke er relevante 

for afgrænsning af BNBO.  

 

Kortlægningsområde Rapport-ID Beskrivelse 

Odder Kommune 91411 
Redegørelse for indvindingsoplande uden for 
OSD, Fyn og Sydjylland, Odder Kommune 

Boulstrup 73710 
Vandressourceredegørelse for Boulstrup - OSD 
nr. 16 

Hovedgård 89011 
Redegørelse for Hovedgård området - Kortlæg-
ningskampagnen 2007 - 2013 Afgiftsfinansieret 
grundvandskortlægning 2012 

Solbjerg-Fillerup 90021 Redegørelse for Solbjerg-Fillerup 

Tunø 89697 
Aarhus Amt: Udkast til: Redegørelse for grund-
vandsressourcerne på Tunø. September 2006 

Bolustrup 89912 
Tillæg til redegørelse for Boulstrup, Boulstrup 
Vest, Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 
2011 

Fillerup 89784 Fillerup Kortlægningsområde trin 1 kortlægning 

Tabel 14.2 Oversigt over trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen.  

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelsesrapporter i Odder Kommune samt øvrige kommu-

ner i Region Midtjylland findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\ 

Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

I modeldatabasen findes 17 modeller, som ligger indenfor Odder Kommune. Fire af disse model-

ler er frasorterede, da det er vurderet, at modellernes udbredelse i Odder kommune er negliger-

bar, og herudover er de to DK modeller med grundvandsforekomster undladt. De resterende 11 

modeller indenfor Odder Kommuner er vist i Tabel 14.3. 

 

Modelnavn Model-ID Beskrivelse fra GEUS 

Aarhus Syd 195 Aarhus Syd* 

Hydrostratigrafisk og grundvandsmo-
del HovedgårdØst, Hovedgårdområdet 
Øst 

307 
Hydrostratigrafisk og grundvandsmodel Hoved-
gård Øst, Hovedgårdområdet Øst* 

Hydrostratigrafisk model  
Solbjerg-Fillerup 

337 Hydrostratigrafisk model Solbjerg-Fillerup 

Torrild, Hydrologisk model 553 Torrild, Hydrologisk model* 

Amstrup Ege Fensted Gylling 648 Simpel hydrostratigrafisk model* 

Skanderborg Kommune  
hydrostratigrafisk model 

686 
Skanderborg Kommune hydrostratigrafisk mo-
del 

DKmodel2009Jylland 277 * 

Overgaard Gods VV 527 Tom database til upload af hydrologisk model* 

Faarup 531 Tom database til upload af hydrologisk model* 

Miocæn 3D 230 
Rumlig Geologisk model baseret på punkttolk-
ninger 

Miocæn 3D opdateret 2014 469 Rumlig geologisk model 

Tabel 14.3 Oversigt over modeller i Odder Kommune. *Angiver model ID, hvor der også er en hydrolo-
gisk model tilknyttet uden at det fremgår af beskrivelsen. 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS modeldatabase kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 

14.3 Vandforsyningsplan 

Odder Kommune har et udkast til vandforsyningsplan for perioden 2014-2024. Udkastet til vand-

forsyningsplanen indeholder en teknisk beskrivelse af de enkelte forsyninger i kommunen med 

angivelse af bl.a. filterinterval, kapacitet, pumpeydelse og rovandspejl. Vandforsyningsplanen 

findes i den digitale aflevering under Generelt Kommune Data\OdderKommune_ Vandforsynings-

plan. 

 



 

 

  

14.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Odder Kommune. 

Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer. 

Indenfor polygonet for Odder Kommune findes geofysiske logs, MEP, Paces, Schlumberger, SKY-

TEM, Wenner og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt Kom-

mune Data\Gerda_Geofysik_Odder. I denne folder findes også en liste med de projekter, der er 

downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at nogle projekter er 

fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Problemer med det på-

gældende databaseudtræk fremgår af den statusmail, der modtages, når databaseudtrækket er 

klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket data 

er downloadet. Denne mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Odder. 

 

14.5 Supplerende data og information 

Odder Kommune har oplyst, at den ikke-tidligere BNBO afgrænsede boring DGU nr. 108.11C 

planlægges sløjfet i 2016. Odder Kommune har derudover oplyst, at de ikke ligger inde med sup-

plerende data, som ikke allerede er indberettet til Jupiter-databasen eller Gerda-databasen. Sup-

plerende data indsamlet ved vandforsyningerne fremgår af Tabel 14.4. Supplerende data fra 

vandværkerne findes i den digitale dataaflevering i det højeste relevante folderniveau under til-

hørende anlægsfolder eller forsyningsfolder.   
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Torrild   x  

Firmaet DVN 
Dansk Vand- & 
Naturcenter har 
i 2015 udarbej-
det en Til-
standsrapport 
for de to borin-
ger. Vandvær-
ket har frem-
sendt enkelte 
relevante sider 
(som billedfiler) 
fra ovennævnte 
rapport 

Torrild Vandværk har oplyst, 
at forsyningen er ved at gå 
over til en mere skånsom 
indvindingsmetode vha. 
bestykning med mindre 
pumper. Således planlægges 
indvindingen at køre 18-20 t 
i døgnet, mod nu blot 4 t i 
døgnet 

Skovkilde   x   

Vandværket har to kilde-
pladser; en gammel kilde-
plads omfattende boringerne 
DGU nr. 108.11C og 
108.108, samt en forholds-
vis ny kildeplads ved boring 
DGU nr. 108.209. Pt. ind-
vindes der stort set kun fra 
den nyeste kildeplads, idet 
de to gamle boringer kun 
’motioneres’ lidt ind imel-
lem. Planen er, at få udført 
en ny boring ved den nye 
kildeplads i 2016, som 
kommunen pt. er ved at 
give tilladelse til, samt der-
efter at sløjfe de to boringer 
ved den gamle kildeplads. 
Vandværket foreslår derfor, 
at der ikke foretages BNBO 
beregning af DGU nr. 
108.11C 

Tunø   x    

Tabel 14.4 Oversigt over indsamlede supplerende data fra vandværkerne i Odder Kommune.  

  



 

 

  

15. RANDERS KOMMUNE  

I Randers Kommune er der indsamlet data for 68 aktive indvindingsboringer til almene vandfor-

syninger, vist på Figur 15-1.  

 

Figur 15-1 Boringer med dataindsamling i Randers Kommune (individuelle boringer på vandværket kan 
være svære at se pga. zoom niveauet). 

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i en tabel i den digitale aflevering under 

Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_ Reg-

Midt.accdb. Datagrundlaget for Figur 15-1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll 

_Mpk_ boringer. 

 

De 68 boringer er fordelt på 33 Vandværker, som fremgår af Tabel 15.1Tabel 13.1. For én af de 

boringer, hvor der dataindsamles, DGU nr.59.293 til Stolsbjerg Vandværk, er det i forbindelse 

med den supplerende dataindsamling oplyst, at der er tale om en reserveboring. De resterende 

87 aktive indvindingsboringer fordelt på 44 almene vandforsyningsanlæg i Randers Kommune har 

ifølge kommunen fået beregnet BNBO.  



 

 

  

 

Vandværk Anlægs ID Boringer Vandværk Anlægs ID Boringer 

Sdr. Vinge 61321 3 Harridslev 78912 2 

Langå 78562 1 Lindbjerg 78913 1 

Væth Udflytter 78569 1 Spentrup 79273 3 

Væth 78570 1 Hvidsten 79274 2 

Jebjerg 78572 2 Gassum 79276 2 

Mejlby 78879 2 Asferg 79277 2 

Gjerlev 78888 2 Eriksborg 79349 1 

Stolsbjerg 78890 2 Gimming 79352 1 

Østermarkens 78891 1 H/S Bjergbyparkens 79354 2 

Enslev & Blenstrup 78893 2 Kondrup 79358 1 

Hald By og Omegns 78895 2 Tebbestrup 79370 2 

Kærby 78896 1 Bunkedal 79377 3 

Stouby 78897 1 Østrup Skov 79378 3 

Linde 78908 1 Oust Mølle 79379 10 

Støvring 78909 2 Vilstrup 79380 4 

Mellerup 78910 2 
Slyngborg 80310 1 

Albæk 78911 2 

Tabel 15.1 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling i Randers Kom-
mune.  

 

15.1 Boringsplacering 

For boringen DGU nr. 54.284 og 59.304, tilhørende Mellerup Vandværk, samt boringerne DGU nr. 

69.186 og 69.207, tilhørende Østre Skov Vandværk (Verdo), er der ændret koordinater i access-

databasen BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegMidt.accdb. I tabellen Filterinfo i databa-

sen er det i en separat kolonne angivet, hvilke boringer der har fået korrigeret koordinaterne. 

 

15.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningen for Randers Nord, Randers Syd, Kærby og Fjel-

sted. Tabel 15.2 viser, hvilke trin 1 og redegørelsesrapporter der findes i rapportdatabasen, som 

omhandler Randers Kommune. Der findes derudover andre rapporter (f.eks. grundvandskemiske 

kortlægninger og boringsregistreringer), men det er vurderet, at disse rapporter ikke er relevante 

for afgrænsning af BNBO.  

 

Kortlægningsområde Rapport-ID Beskrivelse 

Randers Nord 87328 
Udvidet trin 1 Randers, Sammenstilling af eksi-
sterende data i Randers N kortlægningsområde 

Randers Syd 90341 Udvidet trin 1 

Randers Kommune 91623 
Redegørelse for indvindingsoplande uden for 
OSD Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 
2015 

Randers Nord 90995 
Redegørelse for Randers Nord og indvindings-

oplande udenfor OSD 

Kærby og Fjelsted 90074 
Redegørelse for Kærby og Fjelsted - Afgiftsfi-
nansieret grundvandskortlægning 2013 

Randers 91580 
Redegørelse for GKO Randers, afgiftsfinansieret 
grundvandskortlægning 2015 - udkast 

IOL, område Midt 91192 
GKO 320602 Indvindingsoplande udenfor OSD, 
Midtjylland (IOLuOSD) trin 1 rapport, Randers 

Tabel 15.2 Oversigt over trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen.  

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelsesrapporter i Randers Kommune samt øvrige kom-

muner i Region Midtjylland findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regio-

nen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

Modeller i modeldatabasen, som omhandler Randers Kommune, er vist i Tabel 15.3. I modelda-

tabasen findes 19 modeller, som ligger helt eller delvist indenfor Randers Kommune. Flere af 

disse modeller er frasorterede, da det vurderes, at modellernes relevans og udbredelse i Randers 

Kommune er uvæsentlig. Herudover er de to DK modeller med grundvandsforekomster undladt.  

 



 

 

  

Modelnavn Model-ID Beskrivelse 

Trin 1 - Ulbjerg-Ødum 192 
Geo. og Hyds. model for MC-R, Trin1-
kortlægning 

Hydrogeologisk model.  
Favrskov Kommune 

308 Opdatering af Hadsten modellen 

Ørum 326 Hydrostratigrafisk model for Ørum* 

Mariager Fjord og Aalborg Bugt 359 Geologisk- og hydrostratigrafisk model* 

Hydrostratigrafisk model, Randers 
Nord 

361 * 

Opdateret Skørping og Mariagerfjord 
model 

415 
Opdateret hydrostratigrafisk og hydrologisk 
model* 

Randers_Oest 532 
Hydrostratigrafisk model. Se yderligere rap-
port.* 

Randers_SV 537 
Ålum, Øster Bjerregrav, Tånum, Stevnstrup VV 
mfl.* 

DKmodel2009Jylland 277 DKmodel2009f release* 

Overgaard_Gods_VV 527 Tom database til upload af hydrologisk model* 

Faarup 531 Tom database til upload af hydrologisk model* 

Miocæn 3D 230 
Rumlig Geologisk model baseret på punkttolk-
ninger 

Miocæn 3D opdateret 2014 469 Rumlig geologisk model 

Tabel 15.3 Oversigt over modeller i Randers Kommune med beskrivelse fra GEUS. *Angiver model ID, 
hvor der også er en hydrologisk model tilknyttet uden, at det fremgår af beskrivelsen. 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS modeldatabase kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 

15.3 Vandforsyningsplan 

Randers Kommune har en gældende vandforsyningsplan fra 2013. Vandforsyningsplanen findes i 

den digitale aflevering under Generelt Kommune Data\RandersKommune_Vandforsyningsplan. 

 

15.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Randers Kommune. 

Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer. 

Indenfor polygonet for Randers Kommune findes geofysiske logs, MEP, Pacep, Paces, Schlumber-

ger, Seismic, SKYTEM, Wenner og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering 

under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Randers. I denne folder findes også en liste med 

de projekter, der er downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at 

nogle projekter er fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Pro-

blemer med det pågældende databaseudtræk fremgår af den statusmail, der modtages, når da-

tabaseudtrækket er klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, 

indenfor hvilket data er downloadet. Denne mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_ 

Geofysik_Randers. 

 

15.5 Supplerende data og information 

Randers Kommune har bidraget med indvindingsfordelinger og oplyst, at de derudover ikke ligger 

inde med supplerende data, som ikke allerede er indberettet til Jupiter-databasen eller Gerda-

databasen. Supplerende data indsamlet ved vandforsyningerne fremgår af Tabel 15.4Tabel 14.4. 

Vandværker, der ikke har tilsendt supplerende data eller ikke har meldt tilbage på forespørgsel, 

fremgår af Tabel 15.5. Supplerende data fra vandværkerne findes i den digitale dataaflevering i 

det højeste relevante folderniveau under tilhørende anlægsfolder eller forsyningsfolder.   
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Mellerup  x x    

Spentrup     
Pumpetype og 
ydelse 

 

Gassum   x    

Kondrup     
Online over-
vågning af 
vandværket 

 

Verdo Forsyning 
(Bunkedal, 
Østrup Skov, 
Oust Mølle, 
Vilstrup) 

 x x    

Harridslev  x x    

Tabel 15.4 Oversigt over indsamlede supplerende data fra Vandværkerne i Randers Kommune. 

 

Vandværk 
Ingen 

data 

Ingen kon-

takt 
Bemærkninger 

Gjerlev x   

Gimming x   

Asferg x   

Langå x   

Jebjerg x   

Hald By og Omegns x   

Tebbestrup x   

Støvring x   

Slyngborg x   

Væth x   

Østermarkens x   

Sdr. Vinge x   

Mejlby x   

Hvidsten x   

Linde x   

Albæk x  
Ingen tilbagemelding efter gentagne henvendel-
ser 

Enslev & Blenstrup  x  

Væth Udflytter  x  

Eriksborg x   

Stouby  x  

Stolsbjerg  x  

Kærby  x  

Lindbjerg x   

H/S Bjergbyparkens x   

Tabel 15.5 Oversigt over vandværker i Randers Kommune, som ikke besidder supplerende data eller ikke 
har meldt tilbage.   



 

 

  

16. RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE  

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der indsamlet data for 95 aktive indvindingsboringer til almene 

vandforsyninger, vist på Figur 16-1.  

 

Figur 16-1 Boringer med dataindsamling i Ringkøbing-Skjern Kommune (individuelle boringer på vand-
værket kan være svære at se pga. zoom niveauet). 

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i en tabel i den digitale aflevering under 

Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_ Reg-

Midt.accdb. Datagrundlaget for Figur 16-1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll 

_Mpk_ boringer. 

 

De 95 boringer er fordelt på 32 Vandværker, som vist fremgår af Tabel 16.1Tabel 13.1. For Eng-

toften Vandværk, Nordvestværket, Hover Vandværk samt Holmsland Vandværk er det i forbin-



 

 

  

delse med den supplerende dataindsamling oplyst, at vandværkerne lukkes, og boringerne sløjfes 

inden udgangen af 2016. Ringkøbing-Skjern Forsyning har angivet, at de gerne vil kontaktes 

forud for beregningen af BNBO for Vandværk Øst, grundet betydelig ændring i indvindingsforde-

lingen i 2016/2017. Der er ikke registreret øvrige aktive indvindingsboringer til almen vandforsy-

ning i Ringkøbing-Skjern Kommune.  

 

Vandværk Anlægs 

ID 

Boringer Vandværk Anlægs 

ID 

Boringer 

Nordvestværket 96484 4 Astrup 99335 3 

Hemmet 96488 2 Finderup-Hanning 99337 3 

Holmsland 97782 3 Borris 99338 2 

Kloster 97783 2 Dejbjerg 99339 3 

Søndervig 97784 4 Rækker Mølle 99341 2 

Ringkøbing 99036 8 Barde 100426 2 

Hover 99037 2 Egeris 100427 2 

Torsted 99038 2 Fjelstervang 100429 3 

Lybæk 99040 5 Grønbjerg 100430 2 

Tim 99045 3 Spjald 100432 2 

Ølstrup 99048 2 Troldhede 100433 2 

Højmark 99049 3 Videbæk 100434 3 

Lem 99050 5 Vorgod 100435 2 

Engtoften 99330 4 Remmerhus 100436 1 

Vandværk Øst 99331 5 Rishøj 100437 1 

Stauning 99333 3 Aquatarium 172202 5 

Tabel 16.1 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling i Ringkøbing-
Skjern Kommune.  

 

16.1 Boringsplacering 

For boringerne i Tabel 22.2 har vandværket rettet koordinaterne i forbindelse med den supple-

rende dataindsamling. Der er ændret koordinater i access-databasen "BoringsAfkla-

ring_SænkningYdelse_Filter_RegMidt.accdb". I tabellen Filterinfo i databasen er det i en separat 

kolonne angivet, hvilke boringer der har fået korrigeret koordinaterne. 

 

 

Vandværk 

 

Anlægs ID  DGU nr.  

Astrup 99335 94.2281; 94.2547; 94.2547; 94.2838 

Hemmet 96488 102.85; 102.318 

Rækker Mølle 99341 93.539; 93.701  

Vandværk Øst 

(Ringkøbing-

Skjern Forsyning)  

99331 93.527; 93.516; 93.647; 93.681 

Tabel 16.2 Boringer, hvor koordinaterne er ændret i fht. Jupiter-databasen.  

 

16.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningen for Tranmose-Brejning, Hoverdal, Holmsland, 

Holstebro Syd, Kibæk, Staby-Vildbjerg, Videbæk og Kvong. Tabel 16.3 viser, hvilke trin 1 og re-

degørelsesrapporter der findes i rapportdatabasen, som omhandler Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Der findes derudover andre rapporter (fx grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistre-

ringer), men det vurderes, at disse rapporter ikke er relevante for afgrænsning af BNBO.  

 

Kortlægningsområde Rapport-ID Beskrivelse 

Tranmose-Brejning, Hoverdal og 
Holmsland 

76557 Fase 1 - kortlægning i delområde 2: Tranmose-
Brejning, Hoverdal og Holmsland. Hovedrapport 

Hoverdal 88990 Trin 1 

Holstebro Syd 76641 Indsatsområde Holstebro Syd.  
Fase 1: Videns-indsamling 

Tranmose-Brejning, Hoverdal og 76557 Fase 1 - kortlægning i delområde 2: Tranmose-



 

 

  

Holmsland Brejning, Hoverdal og Holmsland. Hovedrapport 

Egvad 86616 Kortlægning af grundvandet 

Holmsland 88033 Kortlægning af grundvandsressourcen.  
Dokumentationsrapport 

Kibæk 90046 Redegørelsesrapport for Kibæk 

Skjern 87973 Kortlægning af grundvandsressourcen 

Staby-Vildbjerg 88795 Redegørelse for Staby-Vildbjerg Kortlægnings-
område 

Tranmose-Brejning 87920 Kortlægning af grundvandsressourcen 

Videbæk 87979 Redegørelse for Videbæk - Afgiftsfinansieret 
grundvandskortlægning (2011, Miljøministeriet) 

Tim og Spjald Vandværker 91529 Redegørelse for Tim og Spjald vandværker 

Kvong 90193 Grundvandskortlægning Kvong 

Tabel 16.3 Oversigt over trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen. 

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelsesrapporter i Ringkøbing-Skjern Kommune samt øv-

rige kommuner i Region Midtjylland findes i den digitale aflevering under Generel data for hele 

regionen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

Modeller i modeldatabasen, som omhandler Ringkøbing-Skjern Kommune, er vist i Tabel 

16.4Tabel 13.3.Tabel 6.3 

I modeldatabasen findes 22 modeller, som ligger helt eller delvist indenfor Ringkøbing-Skjern 

Kommune. Flere af disse modeller er frasorterede, da det vurderes, at modellernes relevans og 

udbredelse i Ringkøbing-Skjern Kommune er uvæsentlig. Herudover er de to DK modeller med 

grundvandsforekomster undladt.  

 

Modelnavn Model-ID Beskrivelse 

Ribe Amt (øst) 2006 114 Hydrostratigrafisk model for Ribe Amt (Øst) 

Skjern 233 * 

Egvad 234 Geologisk model* 

Staby_Vildbjerg 269 Udvidet hydrostratigrafisk model* 

Sønder Omme geologisk model 300 
Geologisk og hydrostratigrafiske model for 
Sønder Omme* 

Hydrostratigrafisk model - Kibæk 311 Hydrostratigrafisk model for Kibæk med 10 lag* 

Hydrostratigrafisk model - Kibæk 317 Trin1 Hydrostratigrafisk model 

Trin1 Hydrostratigrafisk model  
Nissum Fjord 

320 Trin1 Hydrostratigrafisk model 

Trin1 Hydrostratigrafisk model Brande 321 Trin1 Hydrostratigrafisk model 

TranmoseBrejning Opdatering NST 
2015 

579 GKO af 4 områder i NST, Område 1 (Spjald)* 

NissumFjord Opdatering NST 2015 582 
GKO af 4 områder i NST Ringkøbing, Område 
3* 

DKmodel2009Jylland 277 DKmodel2009f release* 

Miocæn 3D 230 
Rumlig Geologisk model baseret på punkttolk-
ninger 

Miocæn 3D opdateret 2014 469 Rumlig geologisk model 

Tabel 16.4 Oversigt over modeller i Ringkøbing-Skjern Kommune med beskrivelse fra GEUS. *Angiver 
model ID, hvor der også er en hydrologisk model tilknyttet uden, at det fremgår af beskrivelsen. 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS modeldatabase kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 

16.3 Vandforsyningsplan 

Ringkøbing-Skjern Kommune har en gældende vandforsyningsplan for perioden 2011-2021. 

Vandforsyningsplanen indeholder en teknisk beskrivelse af de enkelte forsyninger i kommunen 

med angivelse af bl.a. filterinterval, kapacitet, pumpeydelse og rovandspejl. Vandforsyningspla-

nen findes i den digitale aflevering under Generelt Kommune Data\Ringkøbing-SkjernKommune_ 

Vandforsyningsplan. 

 

16.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Ringkøbing-Skjern 

Kommune. Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille 

buffer. Indenfor polygonet for Ringkøbing-Skjern Kommune findes geofysiske logs, MEP og TEM-



 

 

  

sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt Kommune Data\Gerda_ 

Geofysik_Ringkøbing-Skjern. I denne folder findes også en liste med de projekter, der er downlo-

adet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at nogle projekter er fejlbehæf-

tede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Problemer med det pågældende 

databaseudtræk fremgår af den statusmail, der modtages, når databaseudtrækket er klar til 

download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket data er 

downloadet. Denne mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Ringkøbing-

Skjern. 

 

16.5 Supplerende data og information 

Ringkøbing-Skjern Kommune har oplyst, at der er givet indvindingstilladelse til en ny boring, 

DGU nr. 93.1290 (Ringkøbing-Skjern Forsyning), med en indvindingsmængde på 250.000 m3/år. 

Boringen er ikke tilknyttet et anlæg, men der skal beregnes BNBO. Derudover oplyser kommu-

nen, at de ikke ligger inde med supplerende data, som ikke allerede er indberettet til Jupiter-

databasen eller Gerda-databasen. Supplerende data indsamlet ved vandforsyningerne fremgår af 

Tabel 16.5. Vandværker, der ikke har tilsendt supplerende data eller ikke har meldt tilbage på 

forespørgsel, fremgår af Tabel 16.6. Supplerende data fra vandværkerne findes i den digitale 

dataaflevering i det højeste relevante folderniveau under tilhørende anlægsfolder eller forsynings-

folder.   
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Tim   x    

Ølstrup   x    

Højmark   x  Døgnrapport  

Lem  x x    

Videbæk Forsy-
ning (Videbæk, 
Egeris) 

 x x    

Ringkøbing-

Skjern Forsy-
ning (Nordvest-
værket, Ringkø-
bing, Hover, 
Torsted, Engtof-
ten, Vandværk 
Øst, Holmsland, 
Kloster, Aquata-
rium, Sønder-
vig, Lybæk) 

x x x    

Troldhede   x    

Vorgod   x   

En ny boring 
tages i brug i 
starten af 2016 
(DGU nr. 
84.2804) 

Tabel 16.5 Oversigt over indsamlede supplerende data fra Vandværkerne i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

 

Vandværk 
Ingen 

data 

Ingen kon-

takt 
Bemærkninger 

Astrup x   

Spjald x   

Stauning x   

Remmerhus x   

Fjelstervang x   

Hemmet x   

Dejbjerg x   

Borris  x  

Barde  x  

Finderup-Hanning  x  

Rishøj x   

Rækker Mølle  x  

Grønbjerg x   

Tabel 16.6 Oversigt over vandværker i Ringkøbing-Skjern Kommune, som ikke besidder supplerende 
data eller ikke har meldt tilbage.   



 

 

  

17. SAMSØ KOMMUNE 

Der er ikke udført dataindsamling, da Aarhus Kommune på vegne af Samsø Kommune har oplyst, 

at der er beregnet BNBO for næsten alle aktive vandforsyningsboringer. Aarhus Kommune ønsker 

en ensartet BNBO løsning for alle boringer og ønsker derfor selv at foretage de sidste beregnin-

ger. De resterende BNBO’er forventes beregnet i løbet af første halvår af 2016. 

 

  



 

 

  

18. SILKEBORG KOMMUNE 

I Silkeborg Kommune er der indsamlet data for én aktiv indvindingsboring til almen vandforsy-

ning, vist på figur 18-1.  

 

Figur 18-1 Boringer med dataindsamling i Silkeborg Kommune.  

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i en tabel i den digitale aflevering under 

folderen Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_ 

RegMidt.accdb. Datagrundlaget for Figur 18-1 findes under Generel data for hele regionen\ Ram-

bøll_Mpk_boringer. 

 

Boringen tilhører Voel By Vandværk. Boringer tilhørende de øvrige almene vandforsyninger i Sil-

keborg Kommune har fået beregnet BNBO.  

 

18.1 Boringsplacering 

Voel By Vandværk oplyser, at boringsplaceringen hentet fra Jupiterdatabasen er korrekt.  

 

18.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningen for Hammel, Silkeborg Nord, Silkeborg Syd, 

Århus Vest, Kongenshus, Karup, Frederiks og Nørre Snede. Tabel 18.1 viser hvilke trin 1 og re-

degørelsesrapporter, der findes i rapportdatabasen, som omhandler Silkeborg Kommune. Der 

findes derudover andre rapporter (f.eks. grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistre-

ringer), men det er vurderet, at disse rapporter ikke er relevante for afgrænsning af BNBO.  

 

Kortlægningsområde Rapport-ID  



 

 

  

Beskrivelse 

 

Hammel 90001 Udvidet trin 1 

Silkeborg Nord 90002 Udvidet trin 1 

Silkeborg Syd 90003 Udvidet trin 1 

Århus Vest 89841 Trin 1 

Funder 90099 
Redegørelse for grundvandsressourcerne i Funder ind-
satsområde 

Hammel 91436 Redegørelse, delaftale 24 

 91597 
Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Sil-
keborg - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 

Kongenshus, Karup og Frederiks 91475 Redegørelse for Kongenshus, Karup og Frederiks 

Nørre Snede 91573 Redegørelse for Nørre Snede 

Silkeborg Nord 91438 Redegørelse, delaftale 24 

Silkeborg Syd 91437 Redegørelse, delaftale 24 

Aarhus Vest 91013 
Redegørelse for Aarhus Vest, Silkeborg Kommune Af-
giftsfinansieret grundvandskortlægning 2014 

Gludsted Plantage 90745 
Gludsted Plantage. Fase 1: Gennemgang af eksisteren-
de data. (juli 2005, Hedeselskabet) 

IOL, Område Midt 91193 
GKO 320602 Indvindingsoplande udenfor OSD, Midtjyl-
land (IOLuOSD) trin 1 rapport, Silkeborg Kommune. 

Tabel 18.1 Oversigt over trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen.  

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelsesrapporter i Silkeborg Kommune samt øvrige kom-

muner i Region Midtjylland findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regio-

nen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

I modeldatabasen findes 29 modeller, som ligger indenfor Silkeborg Kommune. Fire af disse mo-

deller er frasorterede, da det vurderes, at modellernes udbredelse i Silkeborg Kommune er negli-

gerbar, og herudover er de to DK modeller med grundvandsforekomster undladt. De resterende 

23 modeller indenfor Silkeborg Kommuner fremgår af Tabel 18.2. 

  



 

 

  

Modelnavn Model-ID Beskrivelse fra GEUS 

Herning Ikast, 2008 111 * 

Rumlig geologisk model Århus Vest 196 Rumlig geologisk model Århus Vest 

Viborg Syd 275 Hydrostratigrafisk Model for kortlægningsområ-
de Viborg Syd* 

Hydrogeologisk model.  
Favrskov Kommune 

308 Opdatering af Hadsten modellen 

Trin1 Hydrostratigrafisk model Rødding 
– Vejrumbro 

319  

Hydrostratigrafisk model Solbjerg-
Fillerup 

337 * 

Haderup Ørslevkloster Sparkær (HØS) 450 Hydrostratigrafisk model* 

Rødkærsbro 452 Hydrostratigrafisk model* 

Silkeborg NV 534 Hydrostratigrafisk model* 

Hammel hydrologiske model 539 Grundvandsmodel for Hammel kortlægningsom-
råde* 

Kongenshus-Karup-Frederiks 540 Hydrostratigrafisk model* 

Silkeborg Syd  
Hydrostratigrafisk model 2015 

591 kortlægningsomr. Silkeborg Syd* 

Silkeborg Nord  
Hydrostratigrafisk model 2015 

592 kortlægningsomr. Silkeborg N 

Silkeborg Nord hydrologiske model 602 * 

Hydrostratigrafisk model, Nr. Snede 603 * 

Skanderborg Kommune  
hydrostratigrafisk model 

686  

DKmodel2009Jylland 277 * 

Miocæn 3D 230 Rumlig Geologisk model baseret på punkttolk-
ninger 

Miocæn 3D opdateret 2014 469 Rumlig geologisk model 

Hydrostratigrafisk Model for Aarhus 
Vest 

224 * 

Trin1 Hydrostratigrafisk model  
Nr. Snede 

314  

Hydrostratigrafisk model for Hammel 451 kortlægningsomr. Hammel* 

Faarup 531 Tom database til upload af hydrologisk model* 

Tabel 18.2 Oversigt over modeller i Silkeborg Kommune med beskrivelse fra GEUS. *Angiver model ID, 
hvor der også er en hydrologisk model tilknyttet uden, at det fremgår af beskrivelsen 

 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS modeldatabase kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 

18.3 Vandforsyningsplan 

Silkeborg Kommune har en gældende vandforsyningsplan for perioden 2010-2017. Vandforsy-

ningsplanen findes i den digitale aflevering under Generelt Kommune Data\SilkeborgKommune_ 

Vandforsyningsplan. 

 

18.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Silkeborg Kommune. 

Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer. 

Indenfor polygonet for Silkeborg Kommune findes geofysiske logs, MEP, Paces, Schlumberger, 

Seismic, SKYTEM, Wenner og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under 

Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Silkeborg. I denne folder findes også en liste med de 

projekter, der er downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at nog-

le projekter er fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Problemer 

med det pågældende databaseudtræk fremgår af den statusmail, der modtages, når databaseud-

trækket er klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor 

hvilket data er downloadet. Denne mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_ 

Silkeborg. 

 

18.5 Supplerende data og information 

Silkeborg Kommune har oplyst, at kommunen tidligere har beregnet BNBO på Voel By Vand-

værks nye boring, DGU nr. 87.1534, men at beregningen var foretaget på flere antagelser, da 

man på beregningstidspunktet ikke kendte boringens data. Endvidere var BNBO beregningerne 



 

 

  

på vandværkets i alt tre boringer baseret på en forkert indvindingstilladelsesmængde (80.000 m3 

i stedet for 81.000 m3). Kommunen vil derfor gerne have genberegnet BNBO. Der er vedlagt 

prøvepumpning fra den nye boring samt den eksisterende BNBO beregning. Voel By Vandværk 

har oplyst den omtrentlige indvindingsfordeling mellem de tre aktive boringer. Vandværket har 

oplyst, at de derudover ikke ligger inde med supplerende oplysninger.  

 

Supplerende data fra vandværket findes i den digitale dataaflevering i det højeste relevante fol-

derniveau under tilhørende anlægsfolder eller forsyningsfolder.   

 

  



 

 

  

19. SKANDERBORG KOMMUNE 

Der er ikke udført dataindsamling, da Skanderborg Kommune har oplyst, at der er beregnet 

BNBO for alle aktive vandforsyningsboringer. 

 

  



 

 

  

20. SKIVE KOMMUNE 

I Skive Kommune er der indsamlet data for 80 aktive indvindingsboringer til almene vandforsy-

ninger, vist på figur 20-1.  

 

Figur 20-1 Boringer med dataindsamling i Skive Kommune (individuelle boringer på vandværket kan 
være svære at se pga. zoom niveauet). 

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i en tabel i den digitale aflevering under 

folderen Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\BoringsAfklaring_SænkningYdelse_ Fil-



 

 

  

ter_RegMidt.accdb. Datagrundlaget for Figur 20-1 findes under Generel data for hele regio-

nen\Rambøll_Mpk_boringer. 

 

De 80 boringer er fordelt på 33 Vandværker, som fremgår af Tabel 20.1. Af de 80 boringer har 

70 boringer tidligere fået beregnet BNBO i 2013 af Skive Kommune.  

 

Vandværk Anlægs ID Boringer 

Breum 62860 1 

Baadsgaard Mark 62587 1 

Durup 62491 3 

Fur 62800 2 

Glyngøre 62489 5 

Grønning Vandværk  
(Lyby Strand) 

62846 2 

Halskov 62580 1 

Hem 62574 2 

Hjerk Harre 62500 3 

Højslev Kirkeby 62575 2 

Højslev-Nr. Søby 62572 2 

Jebjerg 62850; 175461 6 

Junget 62845 2 

Knud Strand 62749 1 

Lihme 62804 2 

Lundø By's 62579 2 

Lundø Nordre 62573 2 

Nordvand Fur 62852 1 

Ramsing 62750 2 

Regional-Vandværket 62744 4 

Roslev 62463 1 

Rødding 62747 2 

Selde 62848 3 

Skive 62531 10 

Stårup 62581 1 

Thise 62844 2 

Thorum-Hinnerup 62853; 62854; 62855 2 

Ulsted Grundejerf. 62856 2 

Vejby 62752 2 

Vester Hjerk 62497 2 

Vihøj 62849 2 

Ørslevkloster 62571 3 

Ø. Grønning 62812 2 

Tabel 20.1 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling i Skive Kommu-
ne.  

Dataindsamlingen for Skive Kommune er foretaget i to runder:  

 I den første runde, hvilket var inden Skive Kommune udtrykte ønske om en genberegning 

af tidligere beregnede BNBO, indsamledes alene data for de 10 boringer, der ikke tidligere 

er blevet beregnet BNBO for. Disse 10 boringer er fordelt på 4 vandværker; Jebjerg Vand-

værk (6 boringer) samt tre vandværker samlet under forsyningsselskabet Skive Vand; Skive 

Vandværk (1 boring), Vihøj Vandværk (1 boring) og Ulsted Grundejerf. Vandværk (2 borin-

ger). Ved denne dataindsamlingsrunde kontaktedes alle de nævnte vandforsyninger direkte 

for supplerende data, f.eks. boringsplacering jf. afsnit 20.1.  

 I den anden runde, dvs. efter at Skive Kommune havde udtrykt ønske om en genberegning 

af tidligere beregnede BNBO, indsamledes alene udvalgte data for et udvalg af de boringer, 

der tidligere er blevet beregnet BNBO for. Årsagen til den begrænsede supplerende dataind-

samling hos vandværkerne skyldes, at Skive Kommune oplyser, at de eneste supplerende 

data, der mangler i forhold til kommunens oplysninger, er opdaterede oplysninger om ind-

vindingsfordelingen på følgende vandværker/kildepladser (udvalgt af Skive Kommune):  

 Durup Vandværk 

 Glyngøre Vandværk 

 Ramsing Vandværk 

 Regional-Vandværket, Selde Vandværk, Skive Vandværk - Tastum Sø kildepladsen, 

Skive Vandværk - Tastum Plantage kildepladsen, alle under Skive Vand. 

 



 

 

  

20.1 Boringsplacering 

De 4 vandværker, der ikke tidligere har fået beregnet BNBO, oplyser, at boringsplaceringer hen-

tet fra Jupiterdatabasen er korrekte. For boringen DGU nr. 46.1171 tilhørende Vihøj Vandværk, 

som er en del af Skive Vand, er der ændret koordinater i access-databasen "BoringsAfkla-

ring_SænkningYdelse_Filter_RegMidt.accdb". I tabellen Filterinfo i databasen er det i en separat 

kolonne angivet, hvilke boringer der har fået korrigeret koordinaterne. 

Skive Vand har oplyst, at boringen er fejlplaceret i Jupiter-databasen. Der er tale om en fejl på 

ca. 10 m.  

 

20.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningen for Breum, Ørslevkloster, Sparkær, Durup-

Balling, Fur og Selde-Junget. Tabel 20.2 viser, hvilke trin 1 og redegørelsesrapporter der findes i 

rapportdatabasen, som omhandler Skive Kommune. Der findes derudover andre rapporter (f.eks. 

grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistreringer), men det er vurderet, at disse rap-

porter ikke er relevante for afgrænsning af BNBO.  

 

Kortlægningsområde Rapport-ID Beskrivelse 

Breum 89976 
Undersøgelser ved Breum. Fase 1. Indledende 
stofspecifik risikovurdering. Marts 2005. 

Ørslevkloster 89002 Trin 1 

Sparkær 89001 Trin 1 

Durup-Balling 88065 
Afgiftsfinancieret grundvandskortlægning - 
Redegørelse for Durup-Balling området 2011 

Fur 87975 Kortlægning af grundvandsressourcen 

Selde-Junget 86626 
Kortlægning af grundvandsressourcen. Doku-
mentationsrapport oktober 2008 

 87974 Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 

Ørslevkloster og Sparkær 91540 
Redegørelse for Ørslevkloster og Sparkær Af-
giftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 

IOL, Område Nord 91471 
GKO 320272 Indvindingsoplande udenfor OSD, 
Område Nord (trin 1-rapport) 

Tabel 20.2 Oversigt over trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen. 

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelsesrapporter i Skive Kommune samt øvrige kommuner 

i Region Midtjylland findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\ Ram-

bøll_ Rapportdatabasegennemgang. 

 

Tabel 13.3Tabel 6.3I modeldatabasen findes 14 modeller, som ligger indenfor Skive Kommune. 

To af disse modeller er frasorterede, da det vurderes, at modellernes udbredelse i Skive Kommu-

ne er negligerbar, og herudover er de to DK modeller med grundvandsforekomster undladt. De 

resterende 10 modeller indenfor Skive Kommuner fremgår af Tabel 20.3. 

  



 

 

  

Modelnavn Model-ID Beskrivelse fra GEUS 

Trin 1 - Ulbjerg-Ødum 192 Geo. og Hyds. model for MC-R 

Vinderup 237 Hydrostratigrafisk model* 

Balling Durup 305 Hydrostratigrafisk model med 2 fokusområder* 

Trin1 hydrostratigrafisk model Sparkær 
Ørslevkloster 

324  

Haderup Ørslevkloster Sparkær (HØS) 450 Hydrostratigrafisk model* 

Salling grundvandsmodel 470 Modflow* 

Hydrostratigrafisk model THY 524 * 

DKmodel2009Jylland 277 * 

Miocæn 3D 230 Rumlig Geologisk model baseret på punkttolk-
ninger 

Miocæn 3D opdateret 2014 469 Rumlig geologisk model 

Tabel 20.3 Oversigt over modeller i Skive Kommune med beskrivelse fra GEUS. *Angiver model ID, hvor 
der også er en hydrologisk model tilknyttet uden at det fremgår af beskrivelsen 

 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS modeldatabase kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 

20.3 Vandforsyningsplan 

Skive Kommune har en gældende vandforsyningsplan for perioden 2012-2021. Vandforsynings-

planen findes i den digitale aflevering under Generelt Kommune Data\SkiveKommune_ Vandfor-

syningsplan. 

 

20.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Skive Kommune. 

Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer. 

Indenfor polygonet for Skive Kommune findes geofysiske logs, MEP, Paces, Schlumberger, Seis-

mic, SKYTEM og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt Kom-

mune Data\Gerda_Geofysik_Skive. I denne folder findes også en liste med de projekter, der er 

downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at nogle projekter er 

fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Problemer med det på-

gældende databaseudtræk fremgår af den statusmail, der modtages, når databaseudtrækket er 

klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket data 

er downloadet. Denne mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Skive. 

 

20.5 Supplerende data og information 

Skive Kommune har suppleret med en række data vedrørende ovennævnte 33 vandværker, lige-

som Skive Kommune har udleveret rapport og data for den tidligere gennemførte BNBO-

beregning i kommunen. Supplerende data fra vandværkerne findes i den digitale dataaflevering i 

det højeste relevante folderniveau under tilhørende anlægsfolder eller forsyningsfolder. 

 

I første dataindsamlingsrunde har vandværker for boringer, der ikke tidligere er beregnet BNBO 

for, oplyst: 

 

 Jebjerg Vandværk har oplyst, at vandværkets 6 boringer er fordelt på to kildepladser; én i 

nærheden af vandværket omfattende de 4 ældste boringer, og en ny endnu ikke ibrugtaget 

kildeplads bestående af de to nyeste boringer. Den nye kildeplads blev etableret pga. en 

BAM-forurening ved den gamle kildeplads, men vandværket har oplyst, at BAM-

koncentrationerne siden har været jævnt faldende, og nu er under grænseværdien, hvorfor 

vandværket ikke forventer at tage den nye kildeplads i brug førend om ca. 3 år. Jebjerg 

Vandværk har oplyst, at de ikke ligger inde med flere supplerende oplysninger. Indvindings-

fordelingen for vandværkets 4 aktive boringer er fremskaffet. 

 

 Forsyningsselskab Skive Vand har oplyst, at de ikke ligger inde med flere supplerende op-

lysninger om de 4 ikke tidligere BNBO beregnede boringer ved vandværkerne; Skive Vand-

værk (1 boring), Vihøj Vandværk (1 boring) og Ulsted Grundejerf. Vandværk (2 boringer), 



 

 

  

idet boringen ved Skive Vandværk er artesisk, boringen ved Vihøj Vandværk mangler ind-

vindingstilladelse, og boringerne ved Ulsted Grundejerf. Vandværk forventes sløjfet i 2016. 

Indvindingsfordelingen for de tre vandværkers aktive boringer er fremskaffet. 

 

I anden dataindsamlingsrunde har udvalgte vandværker med boringer, der tidligere er beregnet 

BNBO for, oplyst: 

 

 Durup Vandværk har oplyst, at boring DGU nr. 46.1177 er en erstatningsboring for DGU nr.  

46.554. Endvidere har vandværket oplyst, at boring DGU nr. 46.640 er deres ydelsesmæs-

sigt bedste boring, der tegner sig for anslået ca. 70 % af den samlede indvinding, mens de 

to øvrige boringer står for ca. 15 % hver. 

 Glyngøre Vandværk har oplyst de seneste 3 års (2013, 2014 og 11 mdr. i 2015) samlede 

oppumpningsmængder, og på den baggrund er der beregnet følgende indvindingsfordeling: 

Ca. 8 % fra hver af boringerne DGU nr. 46.571, 46.586 og 46.709, samt ca. 38 % fra hver 

af boringerne DGU nr. 46.1062 og 46.1063.  

 Ramsing Vandværk har oplyst, at der med hensyn til indvindingsfordeling indvindes ca. 15 

% fra boring DGU nr. 55.647, og ca. 85 % fra boring DGU nr. 55.1083.  

 Forsyningsselskab Skive Vand har oplyst indvindingsfordelinger og –mængder for deres kil-

depladser ved Regional-Vandværket, Selde Vandværk, Skive Vandværk - Tastum Sø kilde-

pladsen og Skive Vandværk - Tastum Plantage kildepladsen. 

 

  



 

 

  

 

21. STRUER KOMMUNE  

I Struer Kommune er der indsamlet data for 37 aktive indvindingsboringer til almene vandforsy-

ninger, vist på Figur 21-1.  

 

Figur 21-1 Boringer med dataindsamling i Struer Kommune (individuelle boringer på vandværket kan 
være svære at se pga. zoom niveauet). 

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i en tabel i den digitale aflevering under 

Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_ Reg-

Midt.accdb. Datagrundlaget for Figur 21-1 findes under Generel data for hele regionen\ Ram-

bøll_Mpk_ boringer. 

 

De 37 boringer er fordelt på 14 Vandværker, som fremgår af Tabel 21.1Tabel 16.1Tabel 13.1. 

Der er ikke registreret øvrige aktive indvindingsboringer til almen vandforsyning i Struer Kom-

mune.   

 



 

 

  

 

Vandværk 

 

Anlægs ID  Boringer 

Struer 99771 6 

Kobbelhøje 99776 3 

Hjerm 99778 3 

Humlum 99782 3 

Venø 99783 2 

Livbjerggård Strands 99784 1 

Bremdal 99785 3 

Thyholm 99919 3 

Lyngs 99920 2 

Oddesund Nord 99921 3 

Uglev 99922 2 

Sønderbjerg 99924 2 

Tambohus 99926 1 

Jegindø 99927 3 

Tabel 21.1 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling i Struer Kommu-
ne. 

 

21.1 Boringsplacering 

For boringer med dataindsamling, er der ikke registreret ændringer af koordinater i fht. Jupiter-

databasen.  

 

21.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningen for Haderup, Holstebro, Klosterheden, Venø 

Bugt og Vejrum-Struer. Tabel 21.2 viser, hvilke trin 1 og redegørelsesrapporter der findes i rap-

portdatabasen, som omhandler Struer Kommune. Der findes derudover andre rapporter (f.eks. 

grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistreringer), men det er vurderet, at disse rap-

porter ikke er relevante for afgrænsning af BNBO.  

 

Kortlægningsområde Rapport-ID Beskrivelse 

Haderup 89000 Trin 1 

Holstebro Nord 76640 
Indsatsområde Holstebro Nord.  
Fase 1: Vidensindsamling 

Klosterheden og Venø Bugt 76556 
Fase 1 - kortlægning i delområde 1: Klosterhe-
den og Venø Bugt. Hovedrapport 

Holstebro 88034 Kortlægning af grundvandsressourcen 

Klosterheden 86294 
Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord 
for Klosterhede Plantage 

Vejrum-Struer 88794 
Redegørelse for Vejrum-Struer Kortlægnings-
område 

Venø 87978 Kortlægning af grundvandsressourcen 

Tabel 21.2 Oversigt over trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen.  

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelsesrapporter i Struer Kommune samt øvrige kommu-

ner i Region Midtjylland findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\ 

Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

Modeller i modeldatabasen, som omhandler Struer Kommune, er vist i Tabel 21.3Tabel 

13.3.Tabel 6.3 I modeldatabasen findes 14 modeller, som ligger helt eller delvist indenfor Struer 

Kommune. Flere af disse modeller er frasorterede, da det vurderes, at modellernes relevans og 

udbredelse i Struer Kommune er uvæsentlig. Herudover er de to DK modeller med grundvandsfo-

rekomster undladt.  

 

Modelnavn Model-ID Beskrivelse 

Vinderup_Hydrostratigrafisk _model 237 13 hydrostratigrafiske enheder* 

Hydrostratigrafisk model  
Vejrum-Struer 

256 Hydrostratigrafisk model med 12 lagenheder* 



 

 

  

Holstebro Kommune 287 
Hydrostratigrafisk model for Holstebro Kommu-
ne 

Trin1 Hydrostratigrafisk model  
Lemvig Små Værker 

318 Trin1 Hydrostratigrafisk model 

Trin1 Hydrostratigrafisk model  
Haderup 

323 Trin1 Hydrostratigrafisk model 

Haderup Ørslevkloster Sparkær (HØS) 450 Hydrostratigrafisk model* 

LemvigVemb Opdatering NST 2015 600 GKO af 4 områder i NST Ringkøbing,  
Område 2* 

DKmodel2009Jylland 277 DKmodel2009f release* 

Miocæn 3D 230 
Rumlig Geologisk model baseret på punkttolk-
ninger 

Miocæn 3D opdateret 2014 469 Rumlig geologisk model 

Tabel 21.3 Oversigt over modeller i Struer Kommune med beskrivelse fra GEUS. *Angiver model ID, hvor 
der også er en hydrologisk model tilknyttet uden, at det fremgår af beskrivelsen. 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS mode database kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 

21.3 Vandforsyningsplan 

Struer Kommune har en gældende vandforsyningsplan for perioden 2013-2022. Vandforsynings-

planen findes i den digitale aflevering under Generelt Kommune Data\StruerKommune_ Vandfor-

syningsplan. 

 

21.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Struer Kommune. 

Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer. 

Indenfor polygonet for Struer Kommune findes geofysiske logs, MEP, Paces, Schlumberger, 

Seismic, SKYTEM og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt 

Kommune Data\Gerda_Geofysik_Struer. I denne folder findes også en liste med de projekter, der 

er downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at nogle projekter er 

fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Problemer med det på-

gældende databaseudtræk fremgår af den statusmail, der modtages, når databaseudtrækket er 

klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket data 

er downloadet. Denne mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Struer. 

 

21.5 Supplerende data og information 

Struer Kommune har oplyst, at de ikke ligger inde med supplerende data, som ikke allerede er 

indberettet til Jupiter-databasen eller Gerda-databasen. Supplerende data indsamlet ved vand-

forsyningerne fremgår af Tabel 21.4. Vandværker, der ikke har tilsendt supplerende data eller 

ikke har meldt tilbage på forespørgsel, fremgår af Tabel 21.5. Supplerende data fra vandværker-

ne findes i den digitale dataaflevering i det højeste relevante folderniveau under tilhørende an-

lægsfolder eller forsyningsfolder.   
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Struer Forsyning 
(Struer, Kobbel-
høje) 

 x x  
Indsatsplan og 
redegørelse 

 

Hjerm  x x  Flowlogs  

Humlum  x x  

Intern bo-
ringsnumme-
rering, må-
nedsrapport 

 

Venø x  x    

Bremdal  x x    

Thyholm   x    

Oddesund Nord  x x    

Uglev   x    

Jegindø  x     

Tabel 21.4 Oversigt over indsamlede supplerende data fra Vandværkerne i Struer Kommune. 

 

Vandværk 
Ingen 

data 

Ingen kon-

takt 
Bemærkninger 

Lyngs x   

Tambohus x   

Sønderbjerg x   

Livbjerggård Strands x   

Tabel 21.5 Oversigt over vandværker i Struer Kommune, som ikke besidder supplerende data eller ikke 
har meldt tilbage. 

 

  



 

 

  

22. SYDDJURS KOMMUNE  

I Syddjurs Kommune er der indsamlet data for 137 aktive indvindingsboringer til almene vand-

forsyninger, vist på Figur 22-1.  

 

Figur 22-1 Boringer med dataindsamling i Syddjurs Kommune (individuelle boringer på vandværket kan 
være svære at se pga. zoom niveauet). 

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i en tabel i den digitale aflevering under 

Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_ Reg-

Midt.accdb. Datagrundlaget for Figur 22-1 findes under Generel data for hele regionen\ Ram-

bøll_Mpk_ boringer. 

 



 

 

  

De 137 boringer er fordelt på 73 vandværker, som fremgår af Tabel 22.1. For boringen, DGU nr. 

90.118 tilhørende Kongsgårde-Borup Vandværk, er det i forbindelse med den supplerende data-

indsamling oplyst af vandværket, at boringen er en reserveboring. Der er ikke registreret øvrige 

aktive indvindingsboringer til almen vandforsyning i Syddjurs Kommune.   

 

Vandværk Anlægs ID Boringer Vandværk Anlægs ID Boringer 

Djurs Vand, Egedal 77851 3 Koed-Sundby 78770 1 

Djurs Vand,  
Korsvej Bakke 

77857 2 Kolind 78771 2 

Vedehøj 77859 3 Nimtofte 78772 2 

Boeslum Bakker 77864 3 Pederstrup 78776 1 

Dråby 77865 2 Pindstrup 78777 2 

Djurs Vand,  
Handrup Bakker 

77868 3 
Ryomgård,  
Ndr. Ringvej 

78779 2 

Djurs Vand,  
Femmøller Strands Ny 

77870 1 Sivested 78780 2 

Hyllested Skovgårde 77871 1 Sjørup 78781 1 

Egsmark Strands 77872 4 Skiffard 78782 1 

Handrup-Lyngsbæk 77873 3 Skørring 79458 1 

Elsegårde 77876 1 Bale 79459 1 

Hasnæs 77878 5 Bøjen-Syvveje 79460 1 

Kongsgårde-Borup 77881 2 Halling 79462 1 

Fejrup Strand 77883 1 Hejlskov Østre 79463 1 

Asgilhøje 77886 1 Hornslet 79465 4 

Skjellerup 77889 2 Hvilsager 79466 1 

Knebel 77890 2 Karlby 79467 1 

Vrinners, Skolebakken 77891 2 Lime 79470 2 

Vrinners, Skovgård 77892 1 Mørke Stationsby 79473 2 

Ny Balle 77893 1 Rodskov-Eskerod 79475 2 

Balle 77894 4 Skader 79476 1 

Rosmus 77895 1 Søby 79477 1 

Øksenmølle-Fuglslev, 
Ebeltoftvej 

77897 2 Tendrup 79479 2 

Øksenmølle-Fuglslev,  
Øksenmøllevej 

77898 1 Termestrup 79481 1 

Helgenæs pumpestation 77899 1 Krajbjerg 79486 2 

Tranbjerggårdens 77900 2 Korup-Bjødstrup 79766 2 

Tirstrup 77903 2 Djurs Vand, Følle 79767 2 

Tved 77904 2 Følle Strands 79768 3 

Dejret 77905 2 Rønde 79771 3 

Skødshoved 77907 4 Feldballe 79772 2 

Fælles pumpestation 
Skellerup Enge 

77910 3 Tåstrup 79774 2 

Hyllested 77920 1 Ugelbølle 79775 3 

Gravlev 77921 1 Rostved 79777 2 

Helgenæs Vand 77922 2 Thorsager Ny 79778 3 

Rugård 77923 1 Thorsager Gl. 79779 1 

Attrup 78768 1 Djurs Vand,  
Hestehavegård 

182915 1 
Ebdrup 78769 2 

Tabel 22.1 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling i Syddjurs Kom-
mune. 

 

22.1 Boringsplacering 

For boringerne i Tabel 22.2 har vandværket rettet koordinaterne i forbindelse med den supple-

rende dataindsamling. Der er ændret koordinater i access-databasen BoringsAfklaring_ Sænk-

ningYdelse_Filter_RegMidt.accdb. I tabellen Filterinfo i databasen er det i en separat kolonne 

angivet hvilke boringer, der har fået korrigeret koordinaterne. 

 



 

 

  

 

Vandværk 

 

Anlægs ID  DGU nr.  

Dejret 77905 90.130; 90.142 

Fejrup Strand 77883 90.121 

Krajbjerg 79483 79.432  

Elsegårde 77876 91.98  

Balle 77894 81.117 (Koordinater er efterfølgende ændret i Jupiter) 

Tabel 22.2 Boringer, hvor koordinaterne er ændret i fht. Jupiter-databasen.  

 

22.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningen for Djurs Vest, Syddjurs, Hadsten og Djurs Syd. 

Tabel 22.3 viser, hvilke trin 1 og redegørelsesrapporter der findes i rapportdatabasen, som om-

handler Syddjurs Kommune. Der findes derudover andre rapporter (f.eks. grundvandskemiske 

kortlægninger og boringsregistreringer), men det er vurderet, at disse rapporter ikke er relevante 

for afgrænsning af BNBO.  

 

Kortlægningsområde Rapport-ID Beskrivelse 

Djurs Vest 90342 Udvidet trin 1 

Syddjurs 91281 Redegørelse for GKO Syddjurs 

Hadsten 87852 
Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning. Re-
degørelse for Hadsten-området 2011 

 91596 
Redegørelse for indvindingsoplande uden for 
OSD Syddjurs - Afgiftsfinansieret grundvands-
kortlægning 2015 

Syddjurs 91351 
Redegørelse for GKO Syddjurs - Tillæg vedr. 
Elsegårde Vandværk 

Djurs Vest 91579 
Redegørelse for GKO Djurs Vest, afgiftsfinansie-
ret grundvandskortlægning 2015 

Djurs Syd 91511 
Udvidet trin 1 kortlægning af Djurs Syd Kort-
lægningsområde. Juli 2008 

Syddjurs Kommune 91191 
GKO 320602 Indvindingsoplande udenfor OSD, 
Midtjylland (IOLuOSD) trin 1 rapport, Syddjurs 
Kommune. 

Tabel 22.3 Oversigt over trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen.  

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelsesrapporter i Syddjurs Kommune samt øvrige kom-

muner i Region Midtjylland findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regio-

nen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

Modeller i modeldatabasen, som omhandler Syddjurs Kommune, er vist i Tabel 22.4Tabel 

13.3.Tabel 6.3 I modeldatabasen findes 12 modeller, som ligger helt eller delvist indenfor 

Syddjurs Kommune. Flere af disse modeller er frasorterede, da det vurderes, at modellernes 

relevans og udbredelse i Syddjurs Kommune er uvæsentlig. Herudover er de to DK modeller med 

grundvandsforekomster undladt.  

  



 

 

  

Modelnavn Model-ID Beskrivelse 

Hydrogeologisk model.  
Favrskov Kommune 

308 Opdatering af Hadsten modellen 

GKO Syddjurs 411 Geologisk/Hudrostratigrafisk model* 

GKO DjursvestRanderssyd model 601 Hydrostratigrafisk model 

DKmodel2009Jylland 277 DKmodel2009f release* 

Overgaard_Gods_VV 527 Tom database til upload af hydrologisk model* 

Faarup 531 Tom database til upload af hydrologisk model* 

Tabel 22.4 Oversigt over modeller i Syddjurs Kommune med beskrivelse fra GEUS. *Angiver model ID, 
hvor der også er en hydrologisk model tilknyttet uden at det fremgår af beskrivelsen. 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS modeldatabase kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 

22.3 Vandforsyningsplan 

Syddjurs Kommune har en gældende vandforsyningsplan for perioden 2013-2020. Vandforsy-

ningsplanen findes i den digitale aflevering under Generelt Kommune Data\SyddjursKommune 

_Vandforsyningsplan. 

 

22.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Syddjurs Kommune. 

Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer. 

Indenfor polygonet for Syddjurs Kommune findes geofysiske logs, MEP, Pacep, Paces, Seismic, 

SKYTEM, Wenner og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt 

Kommune Data\Gerda_Geofysik_Syddjurs. I denne folder findes også en liste med de projekter, 

der er downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at nogle projekter 

er fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Problemer med det 

pågældende databaseudtræk fremgår af den statusmail, der modtages, når databaseudtrækket 

er klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket 

data er downloadet. Denne mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_ 

Syddjurs. 

 

22.5 Supplerende data og information 

Syddjurs Kommune har oplyst, at de ikke ligger inde med supplerende data, som ikke allerede er 

indberettet til Jupiter-databasen eller Gerda-databasen. Syddjurs Kommune antager ligelig forde-

ling af indvindingen på vandværkernes boringer, hvis ikke andet er oplyst af vandværket. Kom-

munen bemærker i øvrigt, at Djurs Vand Hestehavegård får en indvindingstilladelse på 90.000 

m3/år samt at Krajbjerg Vandværk skal have en ny indvindingstilladelse på 80.000 m3/år. Sup-

plerende data indsamlet ved vandforsyningerne fremgår af Tabel 22.5. Vandværker, der ikke har 

tilsendt supplerende data eller ikke har meldt tilbage på forespørgsel, fremgår af Tabel 22.6. 

Supplerende data fra vandværkerne findes i den digitale dataaflevering i det højeste relevante 

folderniveau under tilhørende anlægsfolder eller forsyningsfolder.   
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Balle   x   Pumpeydelser  

Boeslum Bakker      
Videoinspekti-
on 

 

Djurs Vand 
(Femmøller 
Strands ny, 
Handrup Bak-
ker, Korsvej 
Bakke, Egedal, 
Følle, Hesteha-
vegård) 

     

Vandværket har 
indvindingsforde-
linger samt pejle-
data 

Dråby   x     

Elsegårde     x 
Tilstandsrap-
port fra 2011 

 

Fejrup Strand   x     

Følle Strands    x  Årsopgørelser  

Gravlev     Flowlogs  

Handrup-
Lyngsbæk  

 x x    

Hasnæs    x    

Hornslet  x x   
Rapport om 
optimering af 
kildepladsen 

 

Skellerup Enge      

Vandværket ligger 
inde med supple-
rende data (pej-
linger og pumpe-
ydelse) 

Knebel    x    

Kongsgårde-
Borup  

  x    

Krajbjerg     x   

Nimtofte    x    

Pindstrup   x     

Rodskov-
Eskerod  

 x     

Ryomgård - 
Ndr. Ringvej 

 x x  
Rapport om 
kildepladsbe-
skyttelse 

 

Rønde  x x x    

Tirstrup   x     

Tranbjerggår-
dens  

 x x    

Tved    x    

Vedehøj    x    

Vrinners - 

Skovgård og 
Skolebakken 

    
Ledningsnet-
model 

 

Øksenmølle-
Fuglslev,  
Øksenmøllevej 
og Ebeltoftvej 

 x x    

Tabel 22.5 Oversigt over indsamlede supplerende data fra Vandværkerne i Syddjurs Kommune. 

  



 

 

  

Vandværk 
Ingen 

data 

Ingen kon-

takt 
Bemærkninger 

Skjellerup x   

Feldballe X   

Korup-Bjødstrup x   

Tendrup x   

Rugård x   

Dejret x   

Asgilhøje x   

Koed-Sundby x   

Helgenæs Vand x   

Skødshoved x   

Ny Balle x   

Mørke Stationsby  x  

Attrup x   

Hejlskov Østre x   

Kolind x   

Skader x   

Hyllested Skovgårde x   

Termestrup x   

Ebdrup x   

Sjørup x   

Pederstrup  x  

Søby  x  

Ugelbølle x   

Skiffard  x  

Sivested  x  

Rostved 
x  

Ingen tilbagemelding efter gentagne henvendel-
ser 

Rosmus  x  

Lime 
x  

Ingen tilbagemelding efter gentagne henvendel-
ser 

Karlby x   

Bøjen-Syvveje x   

Hyllested  x  

Hvilsager  x  

Helgenæs Pumpestation  x  

Halling  x  

Egsmark Strands  x  

Bale  x  

Skørring x   

Tåstrup x   

Thorsager Ny,  
Thorsager Gl. 

 x  

Tabel 22.6 Oversigt over vandværker i Syddjurs Kommune, som ikke besidder supplerende data eller 
ikke har meldt tilbage. 

  



 

 

  

23. VIBORG KOMMUNE  

I Viborg Kommune er der indsamlet data for 151 aktive indvindingsboringer til almene vandfor-

syninger, vist på Figur 23-1. 

 

Figur 23-1 Boringer med dataindsamling i Viborg Kommune (individuelle boringer på vandværket kan 
være svære at se pga. zoom niveauet). 

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i en tabel i den digitale aflevering under 

Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_ Reg-

Midt.accdb. Datagrundlaget for Figur 23-1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll_ 

Mpk_ boringer. 



 

 

  

 

De 151 boringer er fordelt på 77 Vandværker, som fremgår af Tabel 23.1. For boringen, DGU nr. 

56.633 tilhørende Stoholm Vandværk, skal der ikke beregnes BNBO, da vandværket i forbindelse 

med den supplerende dataindsamling har oplyst, at boringen ikke eksisterer. For boringen, DGU 

nr. 66.1172 tilhørende Viborg Vand City, skal der ikke beregnes BNBO, da vandværket er under 

afvikling pga. forurening. Viborg Vand har desuden oplyst, at to af boringerne med dataindsam-

ling er sløjfet, DGU nr. 66.1072 og 56.623, og der skal ikke beregnes BNBO for disse boringer. 

Der er ikke registreret øvrige aktive indvindingsboringer til almen vandforsyning i Viborg Kom-

mune.   

 

Vandværk Anlægs 

ID 

Boringer Vandværk Anlægs 

ID 

Boringer 

Stoholm 60913 4 Thorsager 63143 1 

Sdr. Resen 60976 2 Tjele Hovedgård 63209 1 

Kjeldbjerg 61018 2 Løvel 63220 2 

Vridsted 61019 2 Viborg Vand City 63362 1 

Sjørup 61021 2 Viborg Vand Syd 63363 5 

Sparkær 61022 2 Viborg Vand Nord 63364 6 

Fly 61023 1 Bruunshåb 63365 2 

Tastum 61024 2 Vinkel Bys 63368 2 

Gammelstrup 61027 2 Knudby 63369 1 

Iglsø 61029 2 Sdr. Rind 63370 2 

Mønsted 61032 2 Almind Kirkeby´s 63372 2 

Daugbjerg 61033 2 Vorde 63415 1 

Karup (nyt værk) 61421 2 Mammen og Vinkelhedens 63418 1 

Karup (gl. værk) 61422 3 Vinkel Sdr. Sogn 63421 1 

Frederiks 61423 2 Baunens 63422 1 

Kølvrå 61424 2 Almind Hede 63423 1 

Skelhøje 61425 2 Hvam 63663 3 

Grønhøj 61426 2 Flyvestation Karup 64111 2 

Havredal 61427 1 Elsborg By 64358 1 

Ulbjerg 62284 4 Højbjerg By´s 64360 2 

Bjerregrav 62285 2 Tange 64363 3 

Lynderup 62288 1 Sahl 64364 2 

Sundstrup 62289 2 Hjorthede 64365 3 

Roum 62290 1 Tindbæk 64390 2 

Skals 62337 3 
Bjerringbro Fælles,  
Bjerringbro 

64402 3 

Klejtrup 62339 2 
Bjerringbro Fælles,  
Sønderbro 

64403 4 

Låstrup-Nr.Rind 62353 2 Rødkjærsbro 64405 3 

Møldrup 62354 3 Vindum 64407 2 

Ørum 63128 2 Vindum Hede 64408 1 

Hammershøj 63129 4 Brandstrup By´s 64411 1 

Vammen 63130 2 Brandstrup Vestre 64412 1 

Vejrumbro 63132 2 Fårup By 64414 1 

Kvorning 63133 2 Elseborg Vestre 64415 1 

Rødding 63134 2 Lee 64416 1 

Vorning 63136 2 
Bjerringbro Fælles,  
Bjerring 

64417 1 

Lindum 63137 2 Mammen By 64419 2 

Foulum 63138 1 Dalsgård 64424 1 

Hvidding 63139 1 
Mammen Vestermark 64427 1 

Sjørring 63140 1 

Tabel 23.1 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling i Viborg Kom-
mune. 

 

23.1 Boringsplacering 

For boringen DGU nr. 56.633, tilhørende Stoholm Vandværk er der ændret koordinater i access-

databasen BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegMidt.accdb. I tabellen Filterinfo i databa-

sen er det i en separat kolonne angivet hvilke boringer, der har fået korrigeret koordinaterne. 

Kommunen har oplyst, at boringen er fejlplacerede i Jupiter-databasen. Iflg. Vandværket er bo-

ringen ikke tilknyttet vandværket. 

 



 

 

  

23.2 Grundvandskortlægning 

Området er dækket af grundvandskortlægningen for Haderup, Silkeborg Nord, Sparkær, Ulbjerg, 

Hvam, Møldrup, Vammen, Ørum, Viborg, Kongenshus, Karup, Frederiks, Rødkærsbro, Ørslevklo-

ster, Vesterbølle, Gedsted, Rødding-Vejrumbro og Sjørup-Vridsted. Tabel 23.2 viser, hvilke trin 1 

og redegørelsesrapporter der findes i rapportdatabasen, som omhandler Viborg Kommune. Der 

findes derudover andre rapporter (f.eks. grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistre-

ringer), men det er vurderet, at disse rapporter ikke er relevante for afgrænsning af BNBO.  

 

Kortlægningsområde Rapport-ID Beskrivelse 

Haderup 89000 Trin 1 

Silkeborg Nord 90002 Udvidet trin 1 

Sparkær 89001 Trin 1 

Ulbjerg, Hvam, Møldrup, Vammen og 
Ørum 

81342 

Miljøcenter Ringkøbing; trin 1 kortlægning: 
Indsamling, sammenstilling og tolkning af eksi-
sterende data og viden i indsatsområderne 
Ulbjerg, Hvam, Møldrup, Vammen og Ørum 

Viborg 91595 

Redegørelse for indvindingsoplande uden for 

OSD Viborg - Afgiftsfinansieret grundvandskort-
lægning 2015 

Kongenshus, Karup og Frederiks 91475 
Redegørelse for Kongenshus, Karup og Frede-
riks 

Rødkærsbro 91498 
Redegørelse for Rødkærsbro Afgiftsfinansieret 
grundvandskortlægning 2015 

 87974 Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 

Silkeborg Nord 91438 Redegørelse, delaftale 24 

Viborg Nord 87928 Kortlægning af grundvandsressourcen 

Viborg Syd 87924 Redegørelse for Viborg Syd 

Ørslevkloster og Sparkær 91540 
Redegørelse for Ørslevkloster og Sparkær Af-
giftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 

Ørum 90020 Redegørelse for Ørum 

Møldrup, Vesterbølle og Gedsted 90019 
Redegørelse for Møldrup, Vesterbølle og Ged-
sted 

Rødding-Vejrumbro 89006 
Kortlægningsområde Rødding-Vejrumbro - trin 
1 

Sjørup-Vridsted 87977 
Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning. Re-
degørelse for Sjørup-Vridsted-området 2011. 

IOL, Område Nord 91471 
GKO 320272 Indvindingsoplande udenfor OSD, 
Område Nord (trin 1-rapport) 

Tabel 23.2 Oversigt over trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen.  

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelsesrapporter i Viborg Kommune samt øvrige kommu-

ner i Region Midtjylland findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\ 

Rambøll_Rapportdatabasegennemgang. 

 

Modeller i modeldatabasen, som omhandler Viborg Kommune, er vist i Tabel 23.3.Tabel 16.4 I 

modeldatabasen findes 28 modeller, som ligger helt eller delvist indenfor Viborg Kommune. Flere 

af disse modeller er frasorterede, da det vurderes, at modellernes relevans og udbredelse i Vi-

borg Kommune er uvæsentlig. Herudover er de to DK modeller med grundvandsforekomster und-

ladt.  

 

Modelnavn Model-ID Beskrivelse 

Trin 1 - Ulbjerg-Ødum 192 
Geo. og Hyds. model for MC-R,  
Trin1-kortlægning 

Viborg Syd - Hydrostratigrafisk Model 275 
Hydrostratigrafisk model for kortlægningsområ-
de* 

Trin1 Hydrostratigrafisk model  
Rødding - Vejrumbro 

319 Trin1 Hydrostratigrafisk model 

Trin1 hydrostratigrafisk model  
SparkærØrslevkloste 

324 Trin1 Hydrostratigrafisk model 

Ørum 326 Hydrostratigrafisk model for Ørum* 

Møldrup, Vesterbølle og Gedsted 327 Hydrostratigrafisk model* 

Haderup Ørslevkloster Sparkær (HØS) 450 Hydrostratigrafisk model* 

Rødkærsbro 452 Hydrostratigrafisk model* 



 

 

  

Kongenshus-Karup-Frederiks 540 Hydrostratigrafisk model* 

DKmodel2009Jylland 277 DKmodel2009f release* 

Miocæn 3D 230 
Rumlig Geologisk model baseret på punkttolk-
ninger 

Miocæn 3D opdateret 2014 469 Rumlig geologisk model 

Tabel 23.3 Oversigt over modeller i Viborg Kommune med beskrivelse fra GEUS. *Angiver model ID, hvor 
der også er en hydrologisk model tilknyttet, uden at det fremgår af beskrivelsen. 

Den fulde liste over alle modeller i GEUS modeldatabase kan findes for hele Danmark i den digi-

tale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. 

 

23.3 Vandforsyningsplan 

Viborg Kommune har en gældende vandforsyningsplan for perioden 2012-2022. Vandforsynings-

planen findes i den digitale aflevering under Generelt Kommune Data\ViborgKommune_ Vandfor-

syningsplan. 

 

23.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen 

Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Viborg Kommune. 

Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer. 

Indenfor polygonet for Viborg Kommune findes geofysiske logs, MEP, Pacep, Paces, Schlumber-

ger, Seismic, SKYTEM, Wenner og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering 

under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Viborg. I denne folder findes også en liste med 

de projekter, der er downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk gælder, at 

nogle projekter er fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Pro-

blemer med det pågældende databaseudtræk fremgår af den statusmail, der modtages, når da-

tabaseudtrækket er klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, 

indenfor hvilket data er downloadet. Denne mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_ 

Geofysik_Viborg. 

 

23.5 Supplerende data og information 

Viborg Kommune har oplyst, at de ikke ligger inde med supplerende data, som ikke allerede er 

indberettet til Jupiter-databasen eller Gerda-databasen. Supplerende data indsamlet ved vand-

forsyningerne fremgår af Tabel 23.4. Vandværker, der ikke har tilsendt supplerende data eller 

ikke har meldt tilbage på forespørgsel, fremgår af Tabel 23.5. Supplerende data fra vandværker-

ne findes i den digitale dataaflevering i det højeste relevante folderniveau under tilhørende an-

lægsfolder eller forsyningsfolder.   
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Stoholm  x  x   

Vridsted  x x    

Tastum   x    

Karup  
(nyt værk) 

  x    
Karup  
(gl. værk) 

Frederiks  x     

Skelhøje  x x    

Ulbjerg     
Information 
om drift af ny 
boring 

 

Lynderup  x     

Skals  x x    

Ørum  x x    

Vammen   x    

Rødding  x x  Flowlogs  

Viborg Vand 
City 

     
Pga. omfattende 
forurening af 

grundvandet er 
der lavet en mas-
se undersøgelser 

Viborg Vand Syd      

Viborg Vand 
Nord 

     

Bruunshåb  x x    

Vinkel By´s   x    

Almind Kirke-
by´s 

  x    

Hvam  x     

Flyvestation 
Karup 

 x x    

Tange  x x    

Hjorthede  x x    

Tindbæk   x  
Ydelse og 
borerapporter 

 

Bjerringbro 
Fælles (Bjer-
ringbro, Bjerring 
og Sønderbro) 

x x x   

Vandværket har 
planer om at 
nedlægge Bjer-
ring Vandværk ID 
64417 

Rødkærsbro  x x    

Brandstrup 
Vestre 

  x    

Klejtrup  x x    

Tabel 23.4 Oversigt over indsamlede supplerende data fra Vandværkerne i Viborg Kommune. 

  



 

 

  

 

Vandværk 
Ingen 

data 

Ingen kon-

takt 
Bemærkninger 

Knudby x   

Hammershøj x   

Sahl x   

Mammen Vestermark x   

Almind Hede x   

Mønsted x   

Mammen og Vinkelhedens x   

Låstrup-Nr.Rind x   

Sundstrup X   

Vindum Hede x   

Højbjerg By´s x   

Fårup By x   

Havredal x   

Brandstrup By´s x   

Sdr. Resen x   

Lee x   

Elseborg Vestre x   

Foulum x   

Vindum x   

Lindum x   

Gammelstrup x   

Fly x  Boringen er artesisk 

Kvorning x   

Dalsgård x   

Klejtrup x   

Vorning x   

Hvidding x   

Vinkel Sdr. Sogn x   

Thorsager x   

Tjele Hovedgård x   

Daugbjerg x   

Baunens  x  

Bjerregrav  x  

Grønhøj x   

Elsborg By x   

Kjeldbjerg x   

Løvel x   

Mammen By  x  

Sdr. Rind  x  

Sjørup x  Vandværket er i besiddelse af pejlinger 

Sparkær  x  

Iglsø x   

Vorde x   

Møldrup x   

Roum x   

Sjørring x   

Vejrumbro x   

Tabel 23.5 Oversigt over vandværker i Viborg Kommune, som ikke besidder supplerende data eller ikke 
har meldt tilbage.   



 

 

  

24. AARHUS KOMMUNE 

Der er ikke udført dataindsamling, da Aarhus Kommune har oplyst, at der er beregnet BNBO for 

alle aktive vandforsyningsboringer. Aarhus Kommune ønsker en ensartet BNBO løsning for alle 

boringer og ønsker derfor selv at foretage de sidste beregninger. De resterende BNBO’er forven-

tes beregnet i løbet af første halvår af 2016. 

  



 

 

  

25. SAMMENFATNING  

I Region Midtjylland er der foretaget en afklaring af aktive indvindingsboringer knyttet til de al-

mene vandforsyninger, som endnu ikke har fået afgrænset BNBO. Ved afklaring af de aktive 

vandforsyningsboringer er anvendt data fra Jupiter-databasen og Miljøportalen suppleret med 

oplysninger fra kommuner og vandforsyninger. For aktive vandforsyningsboringer uden BNBO er 

der efterfølgende foretaget supplerende dataindsamling hos kommuner og vandforsyninger, hvor 

der bl.a. er indhentet oplysninger om boringsplaceringer, pejlinger og indvindingsfordelinger. I 

Region Midtjylland er der indsamlet data for 995 aktive indvindingsboringer til almene vandforsy-

ninger. Dataindsamling for de enkelte kommuner er opsummeret i Tabel 25.1 og på Figur 25-1.  

 

Kommune 

Antal boringer 

med data-

indsamling 

Antal anlæg Bemærkninger 

Favrskov 22 10 
21 af boringerne har allerede BNBO, men 
BNBO ønskes genberegnet pga. ændringer i 
indvindingsmængder 

Hedensted 104 50  

Herning 69 24 

For to af de boringer, hvor der er dataind-
samlet, skal der ikke beregnes BNBO. Der er 
desuden dataindsamlet for to boringer, som 
endnu ikke er taget i brug 

Holstebro 7 4  

Horsens 101 44 
Én af de boringer, hvor der er dataindsamlet, 
er sløjfet 

Ikast-Brande 44 19 
For én af de boringer, hvor der er dataind-
samlet, skal der ikke beregnes BNBO, da 
boringen ikke anvendes  

Lemvig 29 14  

Norddjurs 45 33  

Odder 5 3  

Randers 68 33 
For én af de boringer, hvor der er dataind-
samlet, skal der ikke beregnes BNBO, da det 
er en reserveboring 

Ringkøbing-Skjern 95 32 

For 4 vandværker (13 boringer) er det op-
lyst, at boringerne sløjfes inden udgangen af 
2016. 
Ringkøbing-Skjern Forsyning vil gerne kon-
taktes inden beregning af BNBO 

Samsø 0 0 Ingen dataindsamling 

Silkeborg 1 1  

Skanderborg 0 0 Ingen dataindsamling 

Skive 80 22 
70 af boringerne har tidligere fået beregnet 
BNBO, men BNBO ønskes genberegnet 

Struer 37 14  

Syddjurs 137 73 
For én af de boringer, hvor der er dataind-
samlet, skal der ikke beregnes BNBO, da det 
er en reserveboring 

Viborg 151 77 
For 4 af de boringer, hvor der er dataindsam-
let, skal der ikke beregnes BNBO, da borin-
gerne enten er sløjfede eller under afvikling 

Aarhus 0 0 Ingen dataindsamling  

Total 995 453  

Tabel 25.1 Oversigt over boringer med dataindsamling i Region Midtjylland.  



 

 

  

 

Figur 25-1 Boringer med dataindsamling i Region Midtjylland. 

Som udgangspunkt er der i Region Midtjylland indsamlet data for følgende borings-typer: 

 

 alle aktive vandforsyningsboringer tilhørende almene vandværker uden afgrænset BNBO 

 nye boringer uden tilladelse, men hvor der er et tilsagn om en forventet tilladelse inden ud-

gangen af 2016 

 boringer med BNBO, men hvor tilladelsen er ændret siden beregningen er foretaget 

 

De indsamlede data skal efterfølgende anvendes til beregning af BNBO. For boringer, hvor der er 

dataindsamlet pga. usikkerhed på det oprindelige BNBO, er det op til Naturstyrelsen at afgøre, 

om der skal beregnes BNBO. 

 

 

 


