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2014 Udpegning af boringsnære
beskyttelsesområder for
udvalgte kildepladser i Aal-
borg Kommune

Aalborg
Kommune

NIRAS - NIRAS har beregnet boringsnære beskyttelsesområder for
udvalgte kildepladser i Aalborg Kommune. I denne forbindel-
se er der blevet beregnet transmissiviteter på baggrund af
tilbagepejlingsdata ved Farstrup kildeplads. For boring DGU
nr. 33. 566 er der blevet beregnet en transmissivitet på
0,0000163 m2/s, for boring DGU nr. 33. 567 en transmissivitet
på 0,00122 m2/s, for boring DGU nr. 33. 568 en transmissivi-
tet på 0,000174 m2/s og for boring DGU nr. 33. 659 en trans-
missivitet på 0,000254 m2/s. Alle beregnede værdier er be-
stemt med Jacobs metode.

Denne viden kan anven-
des under Data, hvor en
evt. grundvandsmodel
skal kalibreres.

2013 Udpegning af boringsnære
beskyttelsesområder i Vest-
himmerlands Kommune

Vesthim-
merlands
Kommune

NIRAS - NIRAS har beregnet boringsnære beskyttelsesområder for
udvalgte kildepladser i Vesthimmerlands Kommune. I denne
forbindelse er der blevet beregnet transmissiviteter på bag-
grund af prøvepumpnings- og tilbagepejlingsdata, hvis der
fandtes data for den udvalgte kildeplads.
Aars Vand - Nygårdsvej - AnlægsID 69957
Transmissiviteten for boring DGU nr. 40.1176 er bestemt på
baggrund af tilbagepejlingsdata udleveret af Vesthimmer-
lands Kommune. T=0,0024 m2/s.
Hornum Vandværk - AnlægsID 69919
Bestemmelsen af transmissiviteten er baseret på sænknings-
data og stigningsdata fra boring DGU nr. 40.1238. Dataene er
udleveret af Vesthimmerlands Kommune. T=0,01 m2/s. Kalk-
magasinet har således en høj, men realistisk transmissivitet.
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2013 Beregning af analytiske ind-
vindingsoplande for udvalg-
te kildepladser i Vesthim-
merlands Kommune

Vesthim-
merlands
Kommune

NIRAS - NIRAS har beregnet analytiske indvindingsoplande for udvalg-
te kildepladser Vesthimmerlands Kommune. I denne forbin-
delse er der blevet indsamlet transmissivitetsdata for Farsø
Vandværk - Holmevej - AnlægsID 156339. Der er blevet be-
regnet en transmissivitet på 0,03 m2/s på baggrund af en prø-
vepumpning af Orbicon i 2011. Data er udleveret af Vesthim-
merlands Kommune. I forbindelse med optegning af indvin-
dingsoplandet er denne transmissivitet dog vurderet ureali-
stisk høj, da oplandet bliver meget langt og smalt. I forbindel-
se med optegningen af det analytiske opland er transmissivi-
teten således blevet reduceret til 0,01 m2/s.

Denne viden kan anven-
des under Data, hvor en
evt. grundvandsmodel
skal kalibreres.

2011 Dyb boring filtersat i kalk
ved Vognsild i Vesthimmer-
lands Kommune – DGU
47.1184

Natursty-
relsen
Aalborg

COWI 87701 Der er foretaget en kort prøvepumpning. Herudfra er borin-
gens specifikke kapacitet bestemt til 1,15 m3/t pr. m sænk-
ning - altså lav. Det skyldes, at kalkmagasinet har en lav
transmissivitet på 0,00073 m2/s.
Endvidere findes der saltvand i det oppumpede grundvand.

Denne viden kan anven-
des under Data, hvor en
evt. grundvandsmodel
skal kalibreres.

2005 Aktivitetsområde 27, Nøra-
ger, Undersøgelsesborin-
gerne DGU nr. 48.1344 og
48.1345

Nordjyl-
lands Amt

Hedesel-
skabet

84660 Der er foretaget tre korte prøvepumpningsforsøg af 2-3 ti-
mers varighed på hvert filter på hhv. boring DGU nr. 48.1344
og 48.1345. Efter prøvepumpningen er der foretaget tilbage-
pejling både i filteret, hvor der blev pumpet fra, og de to an-
dre filtre for den givne boring.
For boring DGU nr. 48.1344 konkluderes det, at der ikke fin-
des nogen entydig påvirkning mellem filtrene.
For boring DGU nr. 48.1345 konkluderes det, at der findes
hydraulisk kontakt mellem filter 1 og 2, mens filter 3 er upå-
virket af oppumpningerne fra filter 1 og 2.
Pga. små pumpeydelser vurderes det at transmissivitetsbe-

Denne viden kan anven-
des under Data, hvor en
evt. grundvandsmodel
skal kalibreres.
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stemmelserne er et udtryk for de hydrauliske parametre for
magasinet tæt ved filterne.
For boring DGU nr. 48.1344 der er beregnet en transmissivitet
for alle tre filtre på ca. 0,003 m2/s.
For boring DGU nr. 48.1345 der er beregnet en transmissivitet
for filter 1 og 2 til hhv. 0,00984 m2/s og 0,00263 m2/s.

2004 OSD 27 Nørager Hydrologi –
Synkronpejling, potentiale-
kort, transmissivitet og op-
lande

Nordjyl-
lands Amt

Hedesel-
skabet

84662 Der er foretaget beregninger af transmissiviteter på baggrund
af renpumpningsdata.

Data er ikke relevant, da
transmissiviteter bestemt
på baggrund af ren-
pumpningsdata ikke er
lige så præcise som
transmissiviteter bestemt
på baggrund af prøve-
pumpningsforsøg. Endvi-
dere kan transmissivite-
terne let genberegnes på
baggrund af data fra
GEUS Jupiter.

2003 Løgstør Kommune. Under-
søgelsesboring DGU nr.
32.1330 ved Næsby.

Nordjyl-
lands Amt

Dansk
Geofysik

87288 Der er etableret en undersøgelsesboring DGU nr. 32.1330 ved
Næsby syd for Løgstør. Der er foretaget en kort prøvepump-
ning. Ud fra pejlingerne er det vurderet, at sandmagasinet er
frit ved boringen. Der er bestemt en transmissivitet på
0,00357 m2/s. Denne værdi er dog usikkert bestemt, da de
målte pejlinger kan tilpasses flere steder på referencekurver-
ne.

Denne viden kan anven-
des under Data, hvor en
evt. grundvandsmodel
skal kalibreres.
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2002 Etablering af ny kildeplads –
Boring 40.1238

Hornum
Vandværk

Dansk
Geofysik

90823 Undersøgelsesboringen DGU nr. 40.1316 (åbenstående boring
i kalk) er blevet prøvepumpet i 7 døgn, hvorefter pumpen er
stoppet, og der er foretaget tilbagepejling.
Under prøvepumpningen er grundvandsspejlet pejlet i pum-
peboringen i kalken samt moniteringsfilteret i det overliggen-
de kvartære vandførende lag. Desuden er der pejlet i kilde-
pladsens anden boring DGU nr. 40.1238 (åben kalkboring).
Under prøvepumpningen observeres der mindre sænkninger i
moniteringsfilteret på DGU nr. 40.1316 og i boring 40.1238.
For boring DGU nr. 40.1316 bestemmes der en transmissivitet
på ca. 0,006 m2/s for kalken. For boring DGU nr. 40.1238 be-
stemmes der en transmissivitet på 0,018 m2/s. Det vurderes
således, at transmissiviteterne beskriver en rimelig god yde-
evne for boringen.

Denne viden kan anven-
des under Data, hvor en
evt. grundvandsmodel
skal kalibreres.

2000 Kildepladsundersøgelse ved
Katby Huse - Undersøgel-
sesboring DGU nr. 40.1199.

Gunde-
strup-Giver
Vandværk

Dansk
Geofysik

? Rapport kan ikke findes
på GEUS rapportdataba-
sen.


