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1. Indledning 
DONG Energy Skærbækværket har bedt NIRAS om at vurdere grund-

vandsforholdene omkring værket med henblik på at kunne udvide en 

eksisterende vandindvindingstilladelse fra 100.000 m3 pr. år til 

250.000 m3 pr. år.  

 

Der foretages en vurdering af om vandindvindingen vil få væsentlig 

indflydelse på vandbalancen i området, om indvindingen vil kunne 

påvirke andre indvindinger i området, samt om den øgede indvinding 

vil kunne påvirke natur og vandløbsinteresser.  

 

2. Grundvandsforhold omkring Skærbækværket 
2.1 Terrænforhold 

Skærbækværket er beliggende umiddelbart vest for Skærbæk ved 

Klippehage ud til Gudsø Vig og mundingen af Kolding Fjord. Ter-

rænmæssigt ligger værket på en knold der lige nord for værket be-

nævnes ”Grydebanke” med koter på ca. 8 til 16 m.  

 

Umiddelbart nord for Grydebanke, er der et lavtliggende område hvor 

Studsdal Vig går ind. Et mindre vandløb afvander til Studsdal Vig. 

 

Nordøst for Skærbækværket rejser terrænet sig markant til en højde af 

ca. 40 meter, hvorefter det flader noget ud mod nord ved Kolding lan-

devej, hvor terrænet ligger omkring kote 35. 

 

2.2 Grundvandsmagasiner 

Jordlagene i området består øverst af vekslende lag af moræneler og 

sand aflejret under den sidste istid.  
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Umiddelbart nord for Skærbækværket indvindes der vand (boring 

DGU. Nr. 134. 235b) fra et af disse glaciale sandlag beliggende om-

kring kote -17 til -26.  

  

På bakken nordøst for værket er der under de glaciale jordlag et sam-

menhængende lerlag med en gennemsnitlig tykkelse på ca. 15 m. Ler-

laget er udbredt både mod nordøst og øst ind under Skærbæk by. I den 

østlige retning er der i lerlaget stedvis indlejret sandlag af mindre tyk-

kelse. 

 

Under dette lerlag findes et 10 – 15 meter tykt sandlag, hvorfra der 

indvindes vand. Sandlaget er beliggende i koteintervallet – 12 til – 28. 

 

Af høringsversionen til vandplanen for Lillebælt/Jylland, udarbejdet af 

By- og Landskabsstyrelsen, fremgår det, at der i området er flere 

grundvandsforekomster. På baggrund af boringsoplysningerne i områ-

det formoder vi, at ovennævnte sandlag, hvorfra der indvindes vand, 

tilhører en dybtliggende forekomst, se fig. 1. 

 

 
Fig. 1. Dyb grundvandsforekomst i Skærbæk området. 

Kilde: BLST – Vandplan for Lillebælt/Jylland - høringsversion  

 

Desuden er der ifølge vandplanen en regional grundvandsforekomst 

omkring Skærbæk by, se fig. 2. 

 

Oplysningerne i vandplanen om grundvandsforekomster stammer fra 

et udtræk af en regional geologisk model, hvor nøjagtigheden kun er 

på et overordnet niveau. Ud fra boringsoplysninger i området er det 

vanskeligt at vurdere, om der er sammenhæng/sammenfald mellem de 

to grundvandsforekomster. Ved vurderingen af påvirkningerne af en 

øget indvinding fra Skærbækværket tages der udgangspunkt i, at de to 

forekomster er sammenhængende, idet dette vil være den mest kon-

servative betragtning.   
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Fig. 2. Regional grundvandsforekomst under Skærbæk by. 

Kilde: BLST – Vandplan for Lillebælt/Jylland – høringsversion 

 

2.3 Vandværker 

Skærbækværket har 4 vandindvindingsboringer (se fig. 3) med en 

samlet indvindingstilladelse på 100.000 m3 pr. år. Umiddelbart nord 

for værket indvindes vand fra boring nr. 134. 235b, der indvinder fra 

et glacialt sandlag. De tre andre boringer (boring nr. 134. 1160, 

134,1161 og 134.842) er placeret på bakken nordøst for værket, hvor 

der indvindes fra det dybtliggende sandlag som beskrevet ovenfor. 

 

 
Fig. 3. Vandindvindingsboringer i området 

Kilde: GEUS – Boringsdatabase, PC Jupiter 
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Desuden indvinder 2 andre vandværker vand i området. 

 

Skærbæk Vandværk indvinder vand fra 3 boringer sydøst for Skær-

bækværkets indvindvindingsboringer (se fig 3). Der indvindes fra det 

samme sandlag som Skærbækværket. Den samlede tilladte indvin-

dingsmængde er 110.000 m3/år.   

 

Børup Vandværk, der har en samlet indvindingstilladelse på 170.000 

m3/ år er placeret ca. 4.000 meter nordøst for Skærbækværket umid-

delbart syd for Kolding Landevej, hvor der indvindes fra 3 boringer 

(se fig. 3), der er filtersat i det samme dybtliggende sandlag som de to 

øvrige vandværker. 

 

Udover indvindingen fra Skærbækværket og de 2 vandværker er der 

ifølge GEUS’s boringsdatabase ikke andre indvindinger (f.eks. mark-

vanding) i området. Sammenfatningen af vandindvindingen er vist i 

nedenstående tabel. 

 
Vandværk Tilladt 

indvindingsmængde 

m3/år 

Boringer 

DGU. nr. 

Skærbækværket 100.000 134.235b, 134.1160, 

134.1161, 134.842 

Skærbæk Vandværk 110.000 134.838, 134.1046, 134.1163 

Børup Vandværk 170.000 134.588, 134.1091, 134.825 

Tabel 1. Oversigt over vandindvindingen i Skærbækområdet.  

 

2.4 Grundvandsspejlet og grundvandets strømningsretning 

Grundvandsspejlet ligger omkring kote 4 – 6 ved Børup Vandværk og 

strømmer mod syd og sydsydvest ned mod Skærbæk Vandværk og 

Skærbækværkets boring 134.235b hvor grundvandsspejlet ligger om-

kring kote 0,5 til – 0,4. 

 

Ved Skærbækværkets tre indvindingsboringer på bakken nordøst for 

værket ligger grundvandsspejlet ca. 34 meter under terræn, mens det 

ved boring 134. 235b nord for værket ligger lige under terrænoverfla-

den. 

 

2.5 Grundvandsmæssige arealudpegninger 

Skærbækværkets indvindingsboringer er beliggende i et område, der 

klassificeret som ”Område med drikkevandsinteresser” - se fig. 4. 

 

Området er oprindeligt udpeget i Vejle Amts regionplan og vil jf. mil-

jømålsloven kapitel 5 i fremtiden indgå i de vandplaner, som staten 

har under udarbejdelse. Klassificeringen har 2. prioritet for drikke-
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vand, og den indebærer, at der er generelle retningslinier for grund-

vandsbeskyttelsen i området. Generelt kan man om områder med 

drikkevandsinteresser sige, at grundlaget for grundvandsbeskyttelsen i 

disse områder er at finde i de lovgivningsmæssigt alment fastlagte 

bestemmelser til beskyttelse af jord og grundvand mod forurening, 

som de blandt andet findes i miljøbeskyttelseslovens kapitel 3. Der 

gennemføres således ikke specifikke indsatsplaner for grundvandsbe-

skyttelse i disse områder. 

 

 
Fig. 4. Drikkevandsinteresser. Lys blå – Område med drikkevandsinteresser 

Kilde: Danmarks Miljøportal 19.05.2010. 

 

Derudover er der udpeget indvindingsoplande til de eksisterende 

vandværker i området (se fig. 5). Indvindingsoplandene angiver det 

område, hvorfra der strømmer vand til indvindingsboringerne. I ind-

vindingsoplandene kan der være særlige krav til placering af grund-

vandstruende aktiviteter, og der skal jf. Vandforsyningslovens kapitel 

3 udarbejdes en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. 
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Fig 5. Indvindingsoplande. Kilde: Fredericia Kommune 

 

3. Vand og naturområder i området 
I det lavtliggende område nord for Skærbækværket ligger der nogle 

områder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (se fig. 6). Det 

drejer sig om følgende naturtyper, eng, mose, overdrev, strandeng og 

sø. Desuden er vandløbet i området beskyttet af naturbeskyttelseslo-

vens § 3. 
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Fig. 6. Beskyttede naturtyper og vandløb i området.  

Kilde: Danmarks Miljøportal 20.05.2010 

 

4. Vurdering af påvirkninger fra øget vandindvinding på 

Skærbækværket 
DONG Energy har oplyst, at vandindvindingen primært vil foregå fra 

boringerne med DGU nr. 134.1161, 134.1160 og 134.842, der ligger 

nordøst for værket. Fra boringen (DGU. nr. 134.235b) lige nord for 

værket indvindes der kun vand 1 gang om ugen, hvilket der ikke vil 

blive ændret på i fremtiden. 

 

De tre boringer, der primært skal bære vandindvindinger er blevet 

pumpetestet i februar 2010. Resultatet viste, at den samlede ydelses-

mængde er på ca. 55 m3/ time, hvilket svarer til en årlig mængde på 

480.000 m3. Det er således teknisk muligt umiddelbart at øge indvin-

dingen til 250.000 m3 pr. år. Skærbækværket har tidligere, indtil 1999, 

haft en indvindingstilladelse på 275.000 m3 pr. år. 

 

4.1 Påvirkninger på vandbalancen i området 

Lokalt kendes den samlede tilgængelige grundvandsressource ikke, 

men som beskrevet i afsnit 2.2 indvindes der fra en dybtliggende 

grundvandsforekomst.  

 

Af høringsversionen til vandplanen for Lillebælt/Jylland fremgår det 

om grundvandsforekomsten, at den årlige indvindings andel af grund-

vandsdannelsen udgør 10 %. Udnyttelsesgraden for den samlede fore-

komst er 28 % og den potentielle restressource i forekomsten udgør 

4,569 mio. m3.  
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Ved en årlig indvinding på 250.000 m3 vil den gennemsnitlige ind-

vinding på de tre boringer, der påtænkes anvendt være 9,5 m3 / t. Bo-

ringerne er i forbindelse med deres etablering blevet prøvepumpet 

med en kapacitet på 24 – 25 m3 / time på hver boring. Dette medførte, 

jf. borejournalerne i GEUS boringsdatabase, PC Jupiter, en afsænk-

ning af grundvandspejlet på mellem 6,8 meter og 17, 2 meter. Da den 

fremtidige indvindingsmænge udgør knap 40 % af den ydelse, der gav 

disse afsænkninger, må det antages, at afsænkningen omkring indvin-

dingsboringerne ved en indvinding på 250.000 m3/ år vil være tilsva-

rende mindre.  

 

De tilgængelige pejledata viser, at vandspejlet står ca. 14 meter over 

oversiden af det magasin, der indvindes fra. Det betyder, at magasinet 

fortsat vil være spændt under indvindingen. Dette bevirker, at der ikke 

kan forventes ændring af grundvandskemien som følge af, at der sker 

en oxidation af jordlagene omkring indvindingsboringerne. 

 

En gennemgang af udvalgte vandkemiske parametre (nitrat, sulfat og 

klorid) fra de tre indvindingsboringer (134.1160, 134.1161, 134.842) 

viser stabile og stort set uændrede værdier i perioden 1995 til 2007. 

Der er altså ikke sket en ændring i grundvandskemien i perioden, 

selvom der indtil 1999 blev indvundet en større mængde vand.    

 

På baggrund af ovenstående vurderes der ikke at være negative effek-

ter på vandbalancen af at øge indvindingen til 250.000 m3/ år.  

 

 

4.2 Påvirkninger af andre vandindvindinger i området 

Børup Vandværk ligger opstrøms indvindingsboringerne til Skærbæk-

værket. En øget indvinding ved Skærbækværket vurderes derfor ikke 

at have nogen effekt, eller kun at have en ubetydelig effekt på vand-

indvindingen fra Børup Vandværk. 

 

Skærbæk Vandværk ligger nedstrøms Skærbækværkets indvindings-

boringer. Som angivet på fig. 5 overlapper indvindingsoplandet fra 

værkets boringer indvindingsoplandet fra Skærbæk Vandværk. Når 

oppumpning ved Skærbækværket øges, vil det øge påvirkningen på 

Skærbæk Vandværks indvinding.  

 

Som nævnt i afsnit 2.2 om grundvandsmagasiner, kan der være usik-

kerhed om, hvorvidt der indvindes fra samme magasin. Er dette tilfæl-

det, vurderes det, på baggrund af ovenstående betragtninger om res-

sourcens størrelse, at den øgede indvinding fra Skærbækværket ikke 

vil have nogen væsentlig negativ effekt på mængde eller kvalitet af 

det indvundne vand ved Skærbæk Vandværk. 
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Er det ikke samme magasin der indvindes fra ved de to vandværker, 

vil en øget indvinding fra Skærbækværket ikke have nogen effekt på 

indvindingen ved Skærbæk Vandværk. 

 

En øget indvinding fra Skærbækværket vil give ændringer i udbredel-

sen af indvindingsoplande. Det betyder, at det er nogle lidt andre area-

ler end hidtil, der evt. skal beskyttes, når Fredericia Kommune skal 

udarbejde en indsatsplan for området. Da der endnu ikke er udarbejdet 

indsatsplaner for området, vurderes dette at være uden betydning. 

 

 

4.3 Påvirkning af natur og vandløb 

Der er ikke konstateret beskyttet natur og vandløb i nærheden af ind-

vindingsområdet. Samtidig skal den øgede indvinding ske fra de tre 

boringer, der indvinder fra den dybtliggende grundvandsforekomst. 

Denne forekomst har ikke kontakt med overfladevand eller våde na-

turområder, hvilket også dokumenteres af, at grundvandsspejlet ligger 

ca. 34 – 35 meter under terræn.  

 

Der er derfor ikke en øget påvirkning af natur og vandløb som følge af 

vandindvindingen. 

 

 

Udarbejdet af: Morten Sørensen 

Kvalitetssikring: Hans Drejer 


