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1.

INDLEDNING
Naturstyrelsen Aalborg har i forbindelse med projektet ”GKO 320190 – BNBO – Boringsafklaring
– Region Hovedstaden” bedt Rambøll om at indsamle eksisterende data til beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i Region Hovedstaden.
Opgaven omfatter en indledende lokalisering af aktive indvindingsboringer knyttet til de almene
vandforsyninger, som endnu ikke har fået afgrænset BNBO samt dataindsamling for disse boringer.
I nærværende rapport beskrives hvorledes disse aktive boringer til almen vandforsyning 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 grundvandskortlægning og kommunernes vandforsyningsplaner.
Region Hovedstaden, afgrænset med rød streg på Figur 1.1, omfatter følgende 29 kommuner:






























Albertslund Kommune
Allerød Kommune
Ballerup Kommune
Bornholm Kommune
Brøndby Kommune
Dragør Kommune
Egedal Kommune
Fredensborg Kommune
Frederiksberg Kommune
Frederikssund Kommune
Furesø Kommune
Gentofte Kommune
Gladsaxe Kommune
Glostrup Kommune
Gribskov Kommune
Halsnæs Kommune
Helsingør Kommune
Herlev Kommune
Hillerød Kommune
Hvidovre Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Hørsholm Kommune
Ishøj Kommune
Københavns Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Rudersdal Kommune
Rødovre Kommune
Tårnby Kommune
Vallensbæk Kommune
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Figur 1.1 Oversigtkort over Region Hovedstaden 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 6-34 og sammenfattet i kapitel 35. I de indledende afsnit beskriver kapitel 2 processen for afklaring af boringer med BNBO ved kommunerne. I kapitel 3 er en beskrivelse af arbejdet med dataindsamling
fra Region Hovedstaden samt offentlige databaser. Kapitel 4 beskriver den supplerende dataindsamling ved vandværkerne samt kommunerne, mens kapitel 5 beskriver selve datahåndteringen
samt opbygningen af den digitale afleveringsstruktur.
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2.

AFKLARING AF AKTIVE INDVINDINGSBORINGER
Afklaring af de aktive boringer til almen vandforsyning er udført i samarbejde med kommunerne i
regionen. Afklaringen af hvilke boringer, som skal have afgrænset BNBO blev udført som beskrevet nedenfor.

2.1

Jupiter-databasen og Miljøportalen
Indledningsvis har Rambøll foretaget et udtræk fra Jupiter-databasen for kommunerne i Region
Hovedstaden. Ud fra oplysninger fra Jupiter-databasen er der foretaget en vurdering af de enkelte almene vandforsyningsboringer ift. om boringerne vurderes at være aktive eller in-aktive indvindingsboringer. Aktive boringer anvendes i vandværkets almindelige drift til vandindvinding.
In-aktive boringer kan være reserveboringer, pejleboringer etc. altså boringer tilknyttet vandværket, uden at der sker almindelig drift på boringerne. Vurderingen er foretaget ud fra deres
status, formål, anvendelse, tilladelsesstatus og seneste vandprøvetagning i Jupiterdatabasen.
Boringerne 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
tilladte indvindingsmængde (på anlægsniveau) jf. oplysninger i Jupiter-databasen Derudover er
der fremsendt 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 afsnit 2.1 samt kort med aktive boringer og BNBO’er fra Miljøportalen
blev sendt til kontrol hos de enkelte kommuner via email. Kommunerne blev bedt om at tilkendegive 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 koordinater på boringerne, samt korrigere indvindingstilladelsen, hvis der var ændringer til den.
Kommunen 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 koordinater 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_ udtræk\BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegHoved.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. Boringsafklaringstabellen i Bilag 1 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 boringsafklaringstabel opdateret med en status for om boringen skal omfattes af dataindsamling. Der blev
valgt at lave data indsamling for følgende boringer:





alle aktive vandforsyningsboringer uden afgrænset BNBO
nye boringer uden tilladelse, men hvor der er et tilsagn om en forventet tilladelse inden udgangen af 2016.
boringer med BNBO, men hvor tilladelsen er ændret siden beregningen er foretaget
boringer med BNBO, hvor kommunen er usikker eller tilfreds med afgrænsningen.
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I det fåtal af kommuner, hvor kommunen har udtrykt usikkerhed om rigtighed af den oprindelige
BNBO beregning foretages der dataindsamling, men det er endnu ikke besluttet om der foretages
en genberegning af BNBO. Denne oplysning er videregivet til kommunen.
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3.

INDSAMLING AF REGIONALE DATA OG DATA FRA OFFENTLIGE DATABASER
Herunder beskrives hvorledes dataindsamlingen er gennemført fra de offentlige tilgængelige data
samt hvilke data Region Hovedstaden 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 en 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
UTM-zone

Euref89
32*

Database format
Navngivning af fil

Firebird/interbase
kommunenavn_Kommune_GERDA

Inkludér rådata (Store datamængder)
Includér ODVLACON (Store dataset)

Ja
Ja

Tabel 3.1 Oversigt over indstillinger på database udtræk af geofysik fra Gerda-databasen. *UMT-zone fra
Gerda-databaseudtrækket for Bornholms Kommune er 33.

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 indvindingsboringer, 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 dataarket 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 indvindingsmængder på boringsniveau samt eventuelt tilrettede koordinater.
De tre udtræk fra jupiterdatabasen er lavet på regionsniveau og er samlet i den digitale folderstruktur under Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk. Forklaring på kolonnerne i tabellerne 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 information til vurdering af transmissivitet, da manuelle pejlinger under pumpeforsøg ofte er indberettet 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 relevante 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 Syddanmark. Derudover er der lavet en
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oversigt over geologiske/hydrostratigrafiske og hydrologiske modeller i Modeldatabasen, som
dækker kommunerne i Region Syddanmark. Oversigten fra modeldatabasen er lavet som et udtræk af koordinater for den enkelte model med et beskrivelsesfelt fra modeldatabasen. Koordinaterne 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 bidrage med informationer om f.eks. magasintykkelse og -udbredelse samt potentialeforhold i lokalområdet.
3.4

Data fra Region Hovedstaden
Region Hovedstaden er blevet kontaktet for 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 forureningssagsniveau, som ved kontakt til Region Hovedstaden kan indsamles specifikt for et område af
interesse.
Region Hovedstaden oplyser de ikke har noget kendskab til andre regionale potentialekort end
det der er udført i 2008, som dækker hele regionen. Dette kort inklusive GIS-tabeller er indhentet og er en del af dataafleveringen.
Der kan findes data om modelberegninger og strømningsretninger på nogle af de større forureningssager. Disse oplysninger kan indhentes ved henvendelse til regionen, men da de kun ligger
på sagsniveau, er de ikke indhentet som en del af dataafleveringen.
Pejledata findes i regionens GeoGIS-database og disse er udtrukket og ligger som en del af dataafleveringen.

3.5

Vandforsyningsplaner
Der er indsamlet vandforsyningsplaner for samtlige kommuner i Region Hovedstaden. Disse er
hentet direkte fra kommunernes hjemmesider. Vandforsyningerne indeholder ofte en tekniske
gennemgang af de enkelte vandværker og boringer, og kan indeholde supplerende relevante
data, som ikke fremgår af Jupiter-databasen.
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INDSAMLING AF DATA FRA VANDVÆRKER, KOMMUNER
OG ANDRE DATAEJERE
Supplerende data er forsøgt indsamlet fra alle kommuner og alle vandforsyninger, der skal have
afgrænset BNBO. Kontakten er foretaget via mail og/eller telefonisk. Kommunikationen er dokumenteret 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 Hovedstaden. Nedenfor er processen kort beskrevet.

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 relevante boringer. Der er efterspurgt data, som ikke fremgår af Jupiter-databasen, f.eks. indvindingsfordelingen 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 fordelingen af indvindingen på boringsniveau. Disse oplysninger er tilføjet i boringsafklaringstabellen.
Forklaring på kolonnerne i tabellen findes i den digitale folderstruktur Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\Jupiter_udtræk_forklaring.docx. I et selvstændigt kapitel for hver kommune 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.
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DATAREGISTRERING OG DATAAFLEVERING
I det følgende beskrives registreringen og håndteringen af indkomne data, samt den digitale folderstruktur 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 downloads fra nationale databaser, tilsendte mails og/eller tilhæftninger 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 supplerende data. Disse ”Ingen-data”-oplysninger er registreret på lige vilkår.
”Portioner” af indkomne data er blevet placeret i en DATA-IND-folder-struktur, analyseret og
registreret i en log og først efterfølgende – i forbindelse med aflevering – kopieret til en DATAUD-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 stamoplyninger (dato for modtagelse, initialer, hvor data stammer fra samt en beskrivelse af data der er indtastet). Herefter har
medarbejderen dannet sig et overblik over typen(erne) at data samt deres geografiske dækning.
Disse oplysninger er indtastet i form af valg af præ-definerede 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
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5.2

Forberedelse af aflevering og digital folder struktur
Som det sidste punkt under registreringen af data, er der på baggrund af datadækning og datatyper 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 oprettet en generel folderstruktur, som er benyttet ved aflevering. Den digitale folderstruktur er
opbygget, så der i regions folderen findes en folder per kommune samt en generel folder med
data for hele regionen. Folderen ”Generel data for hele regionen” indeholder dataudtræk, kommunikationsloggen og alt materiale, der er udarbejdet for hele regionen samt data leveret, som
dækker hele eller største delen af regionen.
Kommunefolderne er opbygget, så der er en folder per vandforsyningsanlæg, defineret ud fra
anlægsID fra Jupiter databasen samt en folder med generel data for kommunen. I 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 ”Generel
data for Kommunen” indeholder dataudtræk og alt materiale, der er data leveret, som dækker
hele eller størstedelen af regionen.
I hver anlægsfolder er der en folder per boring med dataindsamling navngivet med DGU nr. Desuden kan anlægsfolderen indeholde en eller flere generel data folder, hvis vandværket har leveret data for flere boringer samlet. Data, som kun vedrører en enkelt boring (f.eks. boringsdokumenter fra Jupiter), vil således i forbindelse med 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 og mere specifikke data, jo længere ind i
strukturen, man kommer.
5.3

Eksport af data
Selve eksporten af data, det værende kopieringen af data fra DATA-IND folderne til den tilhørende DATA-UD folderstruktur, er foretaget ved hjælp af et andet tool.
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Eksporten foretages kommune-vis og alle data, som under registreringen er tagget med den pågældende kommune, vil blive medtaget.
Sammen med en kopi af indholdet i DATA-IND folderen, bliver der dannet en tekstfil, som indeholder 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 Naturstyrelse via ftp-server
eller harddisk.
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ALBERTSLUND KOMMUNE
Der er ikke udført dataindsamling for boringer i Albertslund kommune, da kommunen har oplyst,
at der er beregnet BNBO for alle aktive vandforsyningsboringer. Der er ændret indvinding til enkelte af boringerne, men Albertslund Kommune vil selv genberegne BNBO for disse.
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ALLERØD KOMMUNE
Der er ikke udført dataindsamling for boringer i kommunen, da Allerød Kommune har oplyst, at
der er beregnet BNBO for alle aktive vandforsyningsboringer.
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BALLERUP KOMMUNE
I Ballerup Kommune er der indsamlet data for 26 aktive indvindingsboringer til almen vandforsyning. Desuden er der indsamlet data fra 4 afværgeboringer. De 30 boringer er vist på Figur 8.1

Figur 8.1 Boringer med dataindsamling i Ballerup Kommune

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i den digitale aflevering under Generel data
for hele regionen\Jupiter_udtræk\-BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegHoved.accdb.
Datagrundlaget for Figur 8.1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_boringer.
De 30 boringer med dataindsamling er fordelt på 8 anlæg, som fremgår af Tabel 8.1. Der er iflg.
Ballerup Kommunen ikke nogen aktive indvindingsboringer, som allerede har fået beregnet
BNBO.
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Anlægs ID

Antal indvindings
boringer

Forsyning Ballerup A/S: Ballerup Vandværk
Forsyning Ballerup A/S: Lautrup Vandværk

106226
106230

4
3

Forsyning Ballerup A/S: Måløv Vandværk
Forsyning Ballerup A/S: Pilegårdens Vandværk

106228
10622

2
2

HOFOR – Islevbro Værket: Kilde III
HOFOR – Islevbro Værket: Kilde VI

6799
985

7
7

HOFOR – Islevbro Værket: Kilde XI
Måløvhøj Vandværk

8332
106231

4
1

Vandværk

Tabel 8.1 Vandværker i Ballerup Kommune og dertilhørende antal indvindingsboringer.

8.1

Boringsplacering
For boringen med DGU nr. 200.5351, tilhørende Måløv Vandværk, er der ændret koordinater
iforhold til de boringskoordinater i Jupiter-databasen. Koordinaterne er derfor ændret i accessdatabasen "BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegHoved.accdb". I tabellen Filterinfo i databasen er der i en separat kolonne angivet hvilke boringer, der har fået korrigeret koordinaterne.

8.2

Grundvandskortlægning
Ballerup Kommune er dækket af grundvandskortlægningen for Søndersø, Herlev-Glostrup og
Smørum-Ballerup. Tabel 8.2 viser, hvilke trin 1 og redegørelsesrapporter der findes i rapportdatabasen, som omhandler Ballerup Kommune. Der findes derudover andre rapporter (fx grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistreringer), men det vurderes, at disse rapporter ikke
er relevante for afgrænsning af BNBO.

Kortlægningsområde

RapportID

Beskrivelse

Herlev-Glostrup

89263

Trin 1 - Hovedrapport

Herlev-Glostrup
Smørum-Ballerup

89304
86639

Trin 1 – Resumerapport
Trin 1

Søndersø

87117

Herlev-Glostrup

89258

Fase 1. Kortlægning af grundvandsressourcens sårbarhed på baggrund af eksisterende data
Trin 1 - opdatering af geologisk model

Herlev-Glostrup
Smørum-Ballerup

91254
91283

Redegørelse
Redegørelse

Tabel 8.2 Oversigt og Trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i nærværende kommune samt øvrig
kommuner i Region Hovedstaden findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang.
Modeller i modeldatabasen, som omhandler Ballerup Kommune er vist i Tabel 8.3.
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Modelnavn
Herlev-Glostrup opdatering af geologisk model
Hydrostratigrafisk model SmørumBallrup

ModelID
328
380

Øresundsmodellen 2012

479

Øresundsmodellen

480

DKmodel2009 Sjælland, Lolland, Falster og Møn

179

Beskrivelse
Geologisk model for HerlevGlostrup*
Udvidet hydrostratigrafisk
model
Hydrologisk model*
Hydrostratigrafisk opdatering, fokus: kildepladser
Hydrologisk model*

Tabel 8.3 Oversigt modeller i Ballerup Kommune, ofte dækker en hydrostratigrafisk model også over en
hydrologisk model.

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns.
8.3

Vandforsyningsplan
Ballerup Kommune har en gældende vandforsyningsplan for perioden 2002-2010. Vandforsyningsplanerne 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\BallerupKommune_Vandforsyningsplan.

8.4

Geofysiske data fra Gerda-databasen
Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Ballerup Kommune
Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med lille buffer.
Indenfor polygonet for Ballerup Kommune findes geofysiske logs, MEP, Pacep, Slumberger, SKYTEM, Wenner og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Ballerup. 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-email, der modtages, når databaseudtrækket er
klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket data
er downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Ballerup.

8.5

Supplerende data og information
HOFOR er i gang med at renovere forsyningens kildepladser. I denne proces konverteres hævert
kildepladser til dykpumpe kildepladser, og der udføres evt. nye boringer og ældre boringer sløjfes. Som led i renoveringen gennemgår kildepladsen først et forprojekt, derefter laves der nye
boringer og kildepladsen renoveres med opdatering af råvandsledninger, pumpestationer mv. I
forprojektet angives antallet af boringer og deres placering, som i visse tilfælde kan blive justeret
under selve projektudførelsen. I Ballerup Kommune har HOFOR tre kildepladser (Kilde III, Kilde
VI og Kilde XI).
Supplerende data indsamlet ved HOFOR og Forsyning Ballerup A/S fremgår af Tabel 8.4. HOFOR
har leveret pejledata fra HOFORs pejledatabase for pejleboringer og ikke indvindingsboringer.
Disse boringer er tilknyttet værkerne, og der kan således ikke udtrækkes pejledata fra specifikke
kildepladser. Pejleboringerne ligger dog i mange tilfælde tæt på indvindingsboringerne, og er
derfor valide til at vurdere vandspejl ved indvindingsboringerne og i oplandet. HOFOR har oplyst,
at der er udtrukket data for perioden januar 1980 til oktober 2015 i DNN. Den angivne dato for
pejleserierne er ikke den præcise data. Den korrekte pejledato er typisk indenfor ±1 uge fra den
angivne dato i HOFORs database.
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Ballerup Kommune har oplyst, at de ikke ligger inde med supplerende data, som ikke allerede er
indberettet til Jupiter-databasen eller Gerda-databasen. Supplerende data fra HOFOR og forsyningen findes i den digitale dataaflevering i det højeste relevante folderniveau under tilhørende
anlægsfolder eller forsyningsfolder. Måløvhøj Vandværk har ikke meldt tilbage med supplerende
data.

Bemærkninger

Andre data typer

Ændringer ift.
Jupiter

Indvindingsfordeling

HOFOR – Islevbro Værket:
Kilde XI

Pejledata

Forsyning Ballerup:
Måløv Vandværk, Pilegårdens Vandværk og Lautrup
Vandværk
HOFOR – Islevbro Værket:
Kilde III
HOFOR – Islevbro Værket:
Kilde VI

Prøvepumpningsdata

Vandværk

Boringsoversigt og tilstandsvurdering
på anlæg,

X

X

X

X

X

X

X

X

Geologisk snit, boringstest, borehulslogs og kildepladsundersøgelse

X

X

X

Geologisk snit og boringstest

Geologisk snit og boringstest

Tabel 8.4 Oversigt overindsamlet supplerende data fra Vandværkerne i Ballerup Kommune
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BORNHOLM KOMMUNE
I Bornholm Kommune er der indsamlet data for 83 aktive indvindingsboringer til almen vandforsyning, vist på Figur 9.1.

Figur 9.1 Boringer med dataindsamling i Bornholm Kommune

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i den digitale aflevering under Generel data
for hele regionen\Jupiter_udtræk\-BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegHoved.accdb.
Datagrundlaget for Figur 9.1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_boringer.
De 83 boringer med dataindsamling er fordelt på 19 anlæg, som fremgår af Tabel 9.1. Der er iflg.
kommunen ikke nogen aktive indvindingsboringer, som allerede har fået beregnet BNBO.
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Anlægs
ID

Boringer

Balka Strand Vandværk

122093

1

Rø-Gudhjem Vandværk

121952

3

Boderne Vandværk

122218

1

Smålyngsværket

122207

12

Brogård Vandværk

121948

6

Snogebæk Vandværk

122089

2

Hasle Vandværk

121965

6

Strandmarken Vandværk

122095

3

Klemensker Vandværk

122070

6

Sømarkens Vandværk

122283

6

Lobbæk Vandværk

122214

3

Tejn Vandværk

121956

5

Pedersker Vandværk

122286

1

Vang Vandværk

122076

3

122190

6

Østerlars Vandværk

121957

4

122188

3

Østermarie Vandværk

121959

3

122194

9

Vandværk

Rønne Vand A/S:
Gøngeherred Vandværk
Rønne Vand A/S:
Robbedale Vandværk
Rønne Vand A/S:
Stampen Vandværk

Vandværk

Anlægs
ID

Boringer

Tabel 9.1 Vandværker i Bornholm Kommune og dertilhørende antal indvindingsboringer.

9.1

Boringsplacering
For boringer med dataindsamling, er der ikke registreret ændringer af koordinater i forhold til
Jupiter-databasen.

9.2

Grundvandskortlægning
Området er dækket af grundvandskortlægningen for Stampen – Bornholm og Nordbornholm.
Tabel 9.2 viser, hvilke trin 1 og redegørelsesrapporter der findes i rapportdatabasen, som omhandler Bornholm Kommune. Der findes derudover andre rapporter (fx grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistreringer), men det vurderes, at disse rapporter ikke er relevante for
afgrænsning af BNBO.

Kortlægningsområde

RapportID

Beskrivelse

Hasle og Klemensker

87101

Trin 1 - Hasle Vandværk

Hasle og Klemensker
Nykerblokken

87102
87105

Trin 1 - Klemensker Vandværk
Trin 1 - Muleby Vandværk

Nykerblokken
Nykerblokken

87106
87100

Trin 1 - Nyker Vandværk
Trin 1 - Gøngeherred Vandværk

Sydbornholm
Sydbornholm

87108
87111

Trin 1 - Smålyngsværket
Trin 1 - Sømarken Vandværk

Sydbornholm
Sydbornholm

87110
87109

Trin 1 - Strandmarken Vandværk
Trin 1 - Snogebæk Vandværk

Sydbornholm
Sydbornholm

87107
87103

Trin 1 - Pedersker Vandværk
Trin 1 - Lobbæk Vandværk

Sydbornholm
Sydbornholm

87099
87098

Trin 1 - Boderne Vandværk
Trin 1 - Balka Strand Vandværk

Rønnede
Nordbornholm

88518
87041

Trin 1 - Rønnede
Hovedrapport

Stampen - Bornholm
Rønnede

90461
91695

Redegørelsesrapport
Redegørelse

Tabel 9.2 Oversigt og Trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i nærværende kommune samt øvrige
kommuner i Region Hovedstaden findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang.
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Modeller i modeldatabasen, som omhandler Bornholm Kommune er vist i Tabel 9.3.

Modelnavn
DKmodel2009 Bornholm

ModelID
312

Beskrivelse
DKmodel2009*

Tabel 9.3 Oversigt over modeller i Bornholm Kommune

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns.
9.3

Vandforsyningsplan
Bornholm Kommune har en gældende vandforsyningsplan for perioden 2005-2016. Vandforsyningsplanen 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\BornholmKommune_Vandforsyningsplan.

9.4

Geofysiske data fra Gerda-databasen
Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Bornholm Kommune
Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med lille buffer.
Indenfor polygonet for Bornholm Kommune findes geofysiske logs, MEP, SCHLUMBERGER, SEISMIC og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Bornholm. 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-email, der modtages, når databaseudtrækket er klar til
download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket data er
downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Bornholm.

9.5

Supplerende data og information
Bornholm Kommune har oplyst, at indvindingen sker fra mange mindre grundvandsmagasiner og
at indvindingstilladelsen typisk fordeles meget ujævnt. Kommunen har suppleret med den gennemsnitlig årlige indvinding inden for de seneste 3 år fordelt på boringsniveau. Fordelingen af
indvindingstilladelsen på boringsniveau er lavet på baggrund af disse. Kommunen har revideret
indvindingstilladelsen på kildepladsniveau for Boderne Vandværk, Gøngeherred Vandværk, Klemensker Vandværk og Tejn Vandværk.
Kommunen vil ikke udelukke at vandværkerne vil tage reserveboringer med DGU nr. 244.510 og
246.390 i brug igen. Boring med DGU nr. 244.399 ved Muradam kildeplads ved Tejn Vandværk
er udlånt til Klemensker Vandværk, hvorfra der indvindes 100.000 m3/år. Den samlede indvindingstilladelse ved Klemensker Vandværk er 440.000 m3/år inklusiv den udlånte boring. Den
samlede indvindingstilladelse for Tejn Vandværk er af Bornholms Kommune bestemt til at være
125.000 m3/år.
Desuden har Bornholm Kommune oplyst, at størstedelen af data er blevet indberettet til Jupiter.
Det understreges fra kommunens side, at øens geologi er meget kompleks og en todimensional
betragtning ofte vil udpege de forkerte områder som følsomme. I Nyker-blokken udvindes der
f.eks. fra skråstillede lag i stor dybde, så det følsomme område er ikke lige ved boringen, men
der hvor indvindingsmagasinet går i dagen, næsten 500 m nord herfor. Se eksempel i Figur 9.2.
Der indvindes fra en smal stribe af Robbedalesand (gul). Ovenover ligger en meget leret formation og beskytter mod direkte nedsivning af overfladevand ved boringen. Til gengæld er der et
meget sårbart område, der hvor Robbedaleformationen støder op til de kvartære lag. Nogen ste-
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der er der ikke en gang kvartære ler aflejringer, men kun løst sand. Kommunen håber, at BNBO
beregningerne tager højde for disse forhold. Nyker-blokken ved Klemensker og Sose-platformen
ved Stampen- Robbedale er dog de mest komplicerede områder. De andre indvindingssteder er
mindre indviklede.

Figur 9.2 N-S profil af Klemensker Vandværks boringer i Nyker-blokken

Supplerende data for de omtalte vandforsyninger fremgår i Tabel 9.4. Vandværker der ikke har
tilsendt supplerende data, eller ikke har meldt tilbage på efterspørgsel fremgår af Tabel 9.5.
Supplerende data fra vandværkerne findes i den digitale dataaflevering i det højeste relevante
folderniveau under tilhørende anlægsfolder eller forsyningsfolder.

Bemærkninger

Andre data typer

Ændringer ift.
Jupiter

Indvindingsfordeling

Østermarie Vandværk

Pejledata

Tejn Vandværk
Østerlars Vandværk

Prøvepumpningsdata

Vandværk

X
X
X

X

Arealer, der tilhører vandværket

Tabel 9.4 Oversigt over indsamlet supplerende data fra Vandværkerne i Bornholm Kommune.

Vandværk

Ingen
data

Balka Strand Vandværk
Boderne Vandværk

X
X

Bornholms Forsyning: Brogård Vandværk

X

Bornholms Forsyning: Hasle Vandværk
Bornholms Forsyning: Rø-Gudhjem
Vandværk

X

Bornholms Forsyning: Smålyngsværket
Klemensker Vandværk

X

Lobbæk Vandværk
Pedersker Vandværk

Ingen
kontakt

Bemærkninger

X

Ikke vendt tilbage med svar

X
X

Ikke vendt tilbage med svar

X
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Snogebæk Vandværk

X

Strandmarken Vandværk
Sømarkens Vandværk

X
X

Rønne Vand & Varme: Robbedale Vandværk
Rønne Vand & Varme: Gøngeherred
Vandværk
Rønne Vand & Varme: Stampen Vandværk
Vang Vandværk

X
X
X
X

Tabel 9.5 Oversigt over vandværker i Bornholm Kommune, som ikke besidder supplerende data eller ikke
har meldt tilbage.
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10. BRØNDBY KOMMUNE
I Brøndby Kommune er der indsamlet data for 13 indvindingsboringer til almen vandforsyning,
vist på Figur 10.1.

Figur 10.1 Boringer med dataindsamling i Brøndby Kommune

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i den digitale aflevering under Generel data
for hele regionen\Jupiter_udtræk\-BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegHoved.accdb.
Datagrundlaget for Figur 10.1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_boringer.
De 13 boringer med dataindsamling tilhører tre kildepladser (Brøndbyskoven, Sydgårdsvej/Den
Grønne Kile og Bakkeskoven) under Brøndbyvester Vandværk med anlægs ID 106241. De to
boringer ved Bakkeskoven er endnu ikke aktive, da boringerne ikke er sat i drift. Brøndby Kommune fik i 2009 beregnet BNBO for alle indvindingsboringer – men har ikke udlagt BNBO. Brøndby Kommune har anmodet om at få genberegnet BNBO, da indvindingstilladelsen er ændret siden
2009, og da kommunen ikke har GIS-filerne for de nuværende BNBO'er.
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10.1 Boringsplacering
For boringer med dataindsamling, er der ikke registreret ændringer af koordinater i forhold til
Jupiter-databasen.
10.2 Grundvandskortlægning
Området er dækket af grundvandskortlægningen for Herlev-Glostrup. Tabel 10.1 viser, hvilke trin
1 og redegørelsesrapporter der findes i rapportdatabasen, som omhandler Brøndby Kommune.
Der findes derudover andre rapporter (fx grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistreringer), men det vurderes, at disse rapporter ikke er relevante for afgrænsning af BNBO.

Kortlægningsområde

RapportID

Beskrivelse

Herlev-Glostrup
Herlev-Glostrup

89263
89304

Trin 1 - Hovedrapport
Trin 1 - Resumerapport

Herlev-Glostrup
Herlev-Glostrup

89258
91254

Trin 1 - opdatering af geologisk model
Redegørelse

Tabel 10.1 Oversigt og Trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i nærværende kommune samt øvrige
kommuner i Region Hovedstaden findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang.
Modeller i modeldatabasen, som omhandler Brøndby Kommune er vist i Tabel 10.2.

Modelnavn

ModelID

Beskrivelse

Herlev-Glostrup opdatering af geologisk model

328

Geologisk model for HerlevGlostrup*

DKmodel2009 Sjælland, Lolland,
Falster og Møn

179

Hydrologisk model*

Tabel 10.2 Oversigt over modeller i Brøndby Kommune

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns. Der er desuden
opstillet en hydrologisk rapport for Herlev-Glostrup kortlægningsområde (Orbicon), men modellen er endnu ikke oploadet til modeldatabasen.
10.3 Vandforsyningsplan
Brøndby Kommune har en vandforsyningsplan fra 1999. Denne er ikke tilgængelig i digital form.
Vandforsyningsplanen indeholder en teknisk beskrivelse af de enkelte forsyninger i kommunen
med angivelse af bl.a. filterinterval, kapacitet, pumpeydelse og rovandspejl.
HOFOR har i 2014 lavet en statusrapport for vandindvindingen i Brøndby. Denne har samme
funktion som en vandforsyningsplan for kommunen.
10.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen
Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Brøndby Kommune
Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med lille buffer.
Indenfor polygonet for Brøndby Kommune findes geofysiske logs. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Brøndby. I denne folder findes også
en liste med de projekter, der er downloadet for kommunen. Generelt for Gerda-databaseudtræk
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gælder, at nogle projekter er fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt udtræk fra databasen. Problemer med det pågældende databaseudtræk fremgår af den status-email, der modtages, når databaseudtrækket er klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det
polygon, indenfor hvilket data er downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune
Data\Gerda_Geofysik_Brøndby.
10.5 Supplerende data og information
Brøndby kommune har oplyst, at HOFOR leverer drikkevand til hele kommunen. Kommunen har
suppleret med oplysninger om hvordan HOFORs samlede indvindingstilladelse på 1.200.000
m3/år fordeles på de tre kildepladser. Kommunen har desuden suppleret med BNBO rapporten fra
2009. HOFOR har suppleret med potentialekort, basismateriale og en status rapport for indvindingen i Brøndby fra 2014. Denne rapport indeholder oplysninger om de generelle vandforsyningsforhold, grundvandsstand og vandkvalitet.
Supplerende data fra HOFOR og Brøndby Kommune findes i den digitale dataaflevering i det højeste relevante folderniveau under tilhørende anlægsfolder eller forsyningsfolder
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11. DRAGØR KOMMUNE
I Dragør Kommune er der indsamlet data for 11 aktive indvindingsboringer til almen vandforsyning, vist på Figur 11.1.

Figur 11.1 Boringer med dataindsamling i Dragør Kommune

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i den digitale aflevering under Generel data
for hele regionen\Jupiter_udtræk\-BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegHoved.accdb.
Datagrundlaget for Figur 13.1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_boringer.
De 11 boringer med dataindsamling er fordelt på 2 anlæg; Dragør Vand A/S med anlægs ID
106250 (5 boringer) og St. Magleby Vandværk med anlægs ID 106251 (6 boringer). Der er iflg.
Dragør Kommune ikke nogen aktive indvindingsboringer, som allerede har fået beregnet BNBO.
11.1 Boringsplacering
For boringer med dataindsamling, er der ikke registreret ændringer af koordinater i forhold til
Jupiter-databasen.
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11.2 Grundvandskortlægning
Området er dækket af grundvandskortlægningen for Tårnby-Dragør. Tabel 11.1 viser, hvilke trin
1 og redegørelsesrapporter der findes i rapportdatabasen, som omhandler Dragør Kommune. Der
findes derudover andre rapporter (fx grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistreringer), men det vurderes, at disse rapporter ikke er relevante for afgrænsning af BNBO.

RapportID

Kortlægningsområde

Beskrivelse

Tårnby - Dragør

89271

Trin 1

Tårnby-Dragør

91779

Redegørelse, 2015

Tabel 11.1 Oversigt og Trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i nærværende kommune samt øvrige
kommuner i Region Hovedstaden findes i den digitale aflevering under Generel data for hele
regionen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang.
Modeller i modeldatabasen, som omhandler Dragør Kommune er vist i Tabel 11.2.

Modelnavn
Øresundsmodellen 2012
Rumlig geologisk model
Tårnby-Dragør
Hydrostratigrafisk model
Tårnby-Dragør
DKmodel2009 Sjælland,
Lolland, Falster og Møn

ModelID

Beskrivelse

479

Hydrologisk model*

702

Rumlig geologisk model

703

Hydrostratigrafisk model*

179

Hydrologisk model*

Tabel 11.2 Oversigt over modeller i Dragør Kommune, ofte dækker en hydrostratigrafiske model også
over en hydrologisk model.

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns.
11.3 Vandforsyningsplan
Dragør Kommune har en vandforsyningsplan for perioden 1997-2008. Kommunen oplyser at der
skal udarbejdes en ny vandforsyningsplan snarest.
Vandforsyningsplanen 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\DragørKommune_Vandforsyningsplan.
11.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen
Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Dragør Kommune
Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med lille buffer.
Indenfor polygonet for Dragør Kommune findes geofysiske logs. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Dragør. 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-email, der modtages, når databaseudtrækket er klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det
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polygon, indenfor hvilket data er downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune
Data\Gerda_Geofysik_Dragør.
11.5 Supplerende data og information
Tårnby Kommune har siden 1.1.2007 varetaget miljøarbejdet i Dragør Kommune efter indgået
samarbejdsaftale imellem Tårnby Kommune og Dragør Kommune. Tårnby Kommune her modtaget ansøgning om fornyelse af den samlede vandindvindingstilladelse for St. Magleby Vandværk
og Dragør Vandværk på 750.000 m³/år. Tårnby Kommune forventer at kunne meddele tilladelsen
ultimo 2015 og har suppleret dataindsamlingen med en kopi af ansøgningsmaterialet.
Kommunen har desuden oplyst, at boring med DGU nr. 208.4351 fik meddelt endelig indvindingstilladelse efter Vandforsyningsloven til drikkevandsboringen i 2011.
HOFOR har suppleret med en status rapport for indvindingen i Dragør fra 2014. Denne rapport
indeholder oplysninger om de generelle vandforsyningsforhold, grundvandsstand og vandkvalitet.
Supplerende data fra HOFOR og findes i den digitale dataaflevering i det højeste relevante folderniveau under tilhørende anlægsfolder eller forsyningsfolder.
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12. EGEDAL KOMMUNE
Der er ikke udført dataindsamling for boringer i kommunen, da Egedal Kommune har oplyst, at
der er beregnet BNBO for alle aktive vandforsyningsboringer.
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13. FREDENSBORG KOMMUNE
I Fredensborg Kommune er der indsamlet data for 34 aktive indvindingsboringer til almen vandforsyning, vist på Figur 13.1.

Figur 13.1 Boringer med dataindsamling i Fredensborg Kommune

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i en tabel med navnet Filterinfo i en accessdatabase i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegHoved.accdb. Datagrundlaget for Figur 13.1 findes
under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_boringer.
De 34 boringer med dataindsamling er fordelt på 7 vandværker, som fremgår af Tabel 13.1. Der
er iflg. Fredensborg Kommune ikke nogen aktive indvindingsboringer, som allerede har fået beregnet BNBO.
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Anlægs ID

Antal indvindings
boringer

I/S Langstrup Vandværk
Nivå c/o Nordvand A/S

83143
120677

2
6

Langstrup Kp. c/o Nordvand A/S
Endrup Vandværk

120673
83142

7
7

Humlebæk Vandværk
I/S Gunderød Vandværk

83141
83541

6
2

Ullerød c/o Nordvand A/S

120678

4

Vandværk

Tabel 13.1 Vandværker i Fredensborg Kommune og dertilhørende antal indvindingsboringer.

13.1 Boringsplacering
For boringer med DGU nr. 187.1065 tilhørende Langstrup Kp. c/o Nordvand A/S er der ændret
koordinater ift. de boringskoordinater i Jupiter-databasen. Koordinaterne er derfor ændret i access-databasen "BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegHoved.accdb". I tabellen Filterinfo i
databasen er der i en separat kolonne angivet hvilke boringer, der har fået korrigeret koordinaterne.
13.2 Grundvandskortlægning
Fredensborg Kommune er dækket af grundvandskortlægningen for Fredensborg og Sjælsø. Tabel
13.2 viser, hvilke trin 1 og redegørelsesrapporter der findes i rapportdatabasen, som omhandler
Fredensborg Kommune. Der findes derudover andre rapporter (fx grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistreringer), men det vurderes, at disse rapporter ikke er relevante for afgrænsning af BNBO.

Kortlægningsområde

RapportID

Beskrivelse

Fredensborg
Fredensborg

87373
87375

Trin 1
Trin 1- Resumérapport

Fredensborg
Sjælsø området

91131
87263

Redegørelse
Redegørelsesrapport

Tabel 13.2 Oversigt og Trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i nærværende kommune samt øvrig
kommuner i Region Hovedstaden findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang.
Modeller i modeldatabasen, som omhandler Fredensborg Kommune er vist i Tabel 13.3.
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Modelnavn

ModelID

Beskrivelse
Model fra delområde 1 i
dkmodel NOVANA*
Geologisk og hydrostratigrafisk model*

Frederiksborg Amts model

102

Geologisk model Gribskov-Fredensborg

398

Helsingør Hydrostratigrafisk model juni
2012

416

Øresundsmodellen 2012

479

Øresundsmodellen

480

AS Helsingør

717

Hydrologisk model*
Hydrostratigrafisk opdatering, fokus: kildepladser
Digital geologisk model

DKmodel2009 Sjælland, Lolland, Falster og Møn

179

Hydrologisk model*

Hydrostratigrafisk model
juni 2012 *

Tabel 13.3 Oversigt modeller i Fredensborg Kommune, ofte dækker en hydrostratigrafisk model også
over en hydrologisk model.

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns.
13.3 Vandforsyningsplan
Fredensborg Kommune har en gældende vandforsyningsplan for perioden 2010-2016. Vandforsyningsplanerne 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 Dta\FredensborgKommune_Vandforsyningsplan.
13.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen
Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Fredensborg Kommune Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med lille buffer.
Indenfor polygonet for Fredensborg Kommune findes geofysiske logs, MEP, Paces, Slumberger,
SKYTEM, og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt Kommune
Data\Gerda_Geofysik_Fredensborg. 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-email, der modtages, når databaseudtrækket er
klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket data
er downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Fredensborg.
13.5 Supplerende data og information
Fredensborg Kommune har suppleret dataindsamlingen med lokaliseringsskemaer, pejledata,
data fra prøvepumpning og regenereringsskemaer for Endrup Vandværk. For Humlebæk Vandværk har kommunen supplerede med borerapporter, pumperesultater og revideret boreprofil og
oversigtsskema for boringen med DGU nr. 188.1105.
Supplerende data indsamlet ved vandforsyningerne fremgår af Tabel 13.4. Vandværker der ikke
har tilsendt supplerende data, eller ikke har meldt tilbage på efterspørgsel fremgår ligeledes af
Tabel 13.4. Supplerende data fra vandværkerne findes i den digitale dataaflevering i det højeste
relevante folderniveau under tilhørende anlægsfolder eller forsyningsfolder.
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Bemærkninger

I/S Gunderød Vandværk
Ullerød c/o Nordvand A/S

Andre data typer

Humlebæk Vandværk

Ændringer ift.
Jupiter

X
X

X

X

X

X

X

Oversigtskort medsendt, Lokaliseringsskemaer,

X

X

X

Oversigtskort medsendt, Lokaliseringsskemaer

X

X

X

X

X

X

Tilstandsvurdering med borehulslogs.
Tilstandsvurdering med borehulslogs.

X

Langstrup Kp. c/o Nordvand
A/S
Endrup Vandværk

Indvindingsfordeling

I/S Langstrup Vandværk
Nivå c/o Nordvand A/S

Pejledata

Prøvepumpningsdata

Vandværk

Tilstandsvurdering med borehulslogs.

Tabel 13.4 Oversigt overindsamlet supplerende data fra Vandværkerne i Fredensborg Kommune
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14. FREDERIKSBERG KOMMUNE
Der er ikke udført dataindsamling for boringer i kommunen, da Frederiksberg Kommune har oplyst, at der er beregnet BNBO for alle aktive vandforsyningsboringer.
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15. FREDERIKSSUND KOMMUNE
Der er ikke udført dataindsamling for boringer i kommunen, da Frederikssund Kommune har oplyst, at der er beregnet BNBO for alle aktive vandforsyningsboringer.
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16. FURESØ KOMMUNE
I Furesø Kommune er der indsamlet data for 48 aktive indvindingsboringer til almen vandforsyning, vist på Figur 16.1.

Figur 16.1 Boringer med dataindsamling i Furesø Kommune

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i den digitale aflevering under Generel data
for hele regionen\Jupiter_udtræk\-BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegHoved.accdb.
Datagrundlaget for Figur 16.1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_boringer.
De 48 boringer med dataindsamling er fordelt på 9 anlæg, som fremgår af Tabel 16.1. Der er iflg.
Furesø Kommunen ikke nogen aktive indvindingsboringer, som allerede har fået beregnet BNBO.
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Vandværk

Anlægs ID

Furesø Vandforsyning:
Bregnerød Vandværk

83133

Furesø Vandforsyning:
Farum Vandværk

83132

Furesø Vandforsyning:
Hareskov Vandværk
Furesø Vandforsyning:
Lillevang Vandværk
Furesø Vandforsyning:
Værløse vandværk
HOFOR –Søndersø Værket:
Søndersø Vest kildeplads

Antal indvindings
boringer

106742
83137
106741
21582

HOFOR –Søndersø Værket:
Søndersø Øst kildeplads

14253

HOFOR –Søndersø Værket:
Tibberup Kildeplads

30441

Trevang Vandværk

83134

2
9
3
5
5
3
8
12
1

Tabel 16.1 Vandværker i Furesø Kommune og dertilhørende antal indvindingsboringer.

16.1 Boringsplacering
For boringer med dataindsamling, er der ikke registreret ændringer af koordinater i forhold til
Jupiter-databasen.
16.2 Grundvandskortlægning
Området er dækket af grundvandskortlægningen for Søndersø og Farum. Tabel 16.2 viser, hvilke
trin 1 og redegørelsesrapporter der findes i rapportdatabasen, som omhandler Furesø Kommune.
Der findes derudover andre rapporter (fx grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistreringer), men det vurderes, at disse rapporter ikke er relevante for afgrænsning af BNBO.

Kortlægningsområde

RapportID

Søndersø

87117

Farum

86300
86299

Farum

Beskrivelse

Fase 1. Kortlægning af grundvandsressourcens
sårbarhed på baggrund af eksisterende data
Resumé af redegørelsesrapport, 2010
Redegørelsesrapport, 2010

Tabel 16.2 Oversigt og Trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i nærværende kommune samt øvrige
kommuner i Region Hovedstaden findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang.
Modeller i modeldatabasen, som omhandler Furesø Kommune er vist i Tabel 16.3.
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Modelnavn
Frederiksborg Amts model
Hydrostrat. model for Rosk.
Amt, MGM_1569

ModelID

Beskrivelse

102

Model fra delområde 1 i dkmodel NOVANA*

124

Endelig version af model for Roskilde Amt

Herlev-Glostrup opdatering
af geologisk model

328

Geologisk model for Herlev-Glostrup*

Hydrostratigrafisk model
Smørum-Ballerup

380

Udvidet hydrostratigrafisk model

DKmodel2009 Sjælland,
Lolland, Falster og Møn

179

Hydrologisk model*

Tabel 16.3 Oversigt over modeller i Furesø Kommune, ofte dækker en hydrostratigrafisk model også over
en hydrologisk model.

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns.
16.3 Vandforsyningsplan
Furesø Kommune har en gældende, men forældet vandforsyningsplan fra 1998. Denne er ikke
tilgængelig i digital form. En ny er under udarbejdelse og meget tæt på udgivelse. Vandforsyningsplanen indeholder en teknisk beskrivelse af de enkelte forsyninger i kommunen med angivelse af bl.a. filterinterval, kapacitet, pumpeydelse og rovandspejl.
16.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen
Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Furesø Kommune
Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med lille buffer.
Indenfor polygonet for Furesø Kommune findes geofysiske logs, MEP, Pacep, Paces, Slumberger,
SKYTEM, Wenner og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt
Kommune Data\Gerda_Geofysik_Furesø. 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-email, der modtages, når databaseudtrækket
er klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket
data er downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Furesø.
16.5 Supplerende data og information
VVM for ny indvindingstilladelse til Hareskov Vandværk, Værløse Vandværk, Bregnerød Vandværk, Lillevang Vandværk og Farum Vandværk er på nuværende tidspunkt i hørring. Nye tilladelser forventes før sommer 2016. På Hareskov Vandværk erstatter den nye tilladelse den nye
boring med DGU nr. 200.6292 de to gamle boringer med DGU nr. 200.3064 og 200.3219.
Furesø Vandforsyning har oplyst, at der både indvindes fra boring med DGU nr. 193.1240 (lokalt
boringsnummer 8a) og 193.1381 (lokalt boringsnummer 8b). Der skiftes manuelt mellem de to
boringer. Den beregnede fordeling på boring 8a/8b er beregnet ud fra en samlet indvinding fra de
to boringer. 8b er en erstatningsboring for 8a, men de benyttes pt. begge to. I den digitale dataaflevering er den samlet indvinding for de to boringer fordelt ligeligt.
Furesø Vandforsyning har desuden oplyst, at indvindingstilladelse for Bregnerød og Farum er
samlet i en, men i den kommende nye indvindingstilladelse opdeles de på hvert vandværk.
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HOFOR er i gang med at renovere forsyningens kildepladser. I denne proces konverteres hævert
kildepladser til dykpumpe kildepladser og der udføres evt. nye boringer og ældre boringer sløjfes.
Som led i renoveringen gennemgår kildepladsen først et forprojekt, derefter laves der nye boringer og kildepladsen renoveres med opdatering af råvandsledninger, pumpestationer mv. I forprojektet angives antallet af boringer og deres placering, som i visse tilfælde kan blive justeret under selve projektudførelsen. I Furesø Kommune har HOFOR tre kildepladser (Søndersø Øst-, Søndersø Vest- og Tibberup kildeplads).
Trevang Vandværk har oplyst, at vandværket ikke besidder supplerende data. Supplerende data
indsamlet ved HOFOR og Furesø Vandforsyning fremgår af Tabel 16.4. HOFOR har leveret pejledata fra HOFORs pejledatabase for pejleboringer og ikke indvindingsboringer. Disse boringer er
tilknyttet værkerne, og der kan således ikke udtrækkes pejledata fra specifikke kildepladser.
Pejleboringerne ligger dog i mange tilfælde tæt på indvindingsboringerne, og er derfor valide til
at vurdere vandspejl ved indvindingsboringerne og i oplandet. HOFOR har oplyst, at der er udtrukket data for perioden januar 1980 til oktober 2015 i DNN. Den angivne dato for pejleserierne
er ikke den præcise data. Den korrekte pejledato er typisk indenfor ±1 uge fra den angivne dato i
HOFORs database.
Furesø Kommune har oplyst, at de ikke ligger inde med supplerende data, som ikke allerede er
indberettet til Jupiter-databasen eller Gerda-databasen. Supplerende data fra vandværkerne findes i den digitale dataaflevering i det højeste relevante folderniveau under tilhørende anlægsfolder eller forsyningsfolder.

Bemærkninger

Andre data typer

X
X
X

Furesø Vandforsyning:
Lillevang Vandværk

X

Furesø Vandforsyning:
Værløse vandværk

X

HOFOR –Søndersø Værket:
Søndersø Vest kildeplads
HOFOR –Søndersø Værket:
Søndersø Øst kildeplads
HOFOR –Søndersø Værket:
Tibberup Kildeplads

Ændringer ift.
Jupiter

Furesø Vandforsyning:
Bregnerød Vandværk
Furesø Vandforsyning:
Farum Vandværk
Furesø Vandforsyning:
Hareskov Vandværk

Indvindingsfordeling

Pejledata

Prøvepumpningsdata

Vandværk

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Geologisk snit og borehulslogging
for DGU nr. 200.3810
Geologisk snit og borehulslogging
for DGU nr. 200.3811 og 200.3749
Geologisk snit og logs

Tabel 16.4 Oversigt over indsamlet supplerende data fra Vandværkerne i Furesø Kommune
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17. GENTOFTE KOMMUNE
Der er ikke udført dataindsamling for boringer i kommunen, da Gentofte Kommune har oplyst, at
der er beregnet BNBO for alle aktive vandforsyningsboringer.
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18. GLADSAXE KOMMUNE
Der er ikke udført dataindsamling for boringer i kommunen, da Gladsaxe Kommune har oplyst, at
der er beregnet BNBO for de fleste af deres aktive vandforsyningsboringer. De få boringer der
mangler BNBO beregner kommunen selv.

Delaftale 20

41 af 86

19. GLOSTRUP KOMMUNE
I Glostrup Kommune er der indsamlet data for 16 aktive indvindingsboringer til almen vandforsyning, vist på Figur 19.1.

Figur 19.1 Boringer med dataindsamling i Glostrup Kommune

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i en tabel med navnet Filterinfo i en accessdatabase i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegHoved.accdb. Datagrundlaget for Figur 19.1 findes
under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_boringer.
De 16 boringer med dataindsamling er fordelt på 4 vandværker, som fremgår af Tabel 19.1. Der
er iflg. Glostrup Kommunen ikke nogen aktive indvindingsboringer, som allerede har fået beregnet BNBO.
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Anlægs ID

Antal indvindings
boringer

Glostrup Hovedvandværk
HOFOR - Islevbro Vandværk: Kilde VII

106321
27390

6
3

Glostrup Hjælpevandværk
Ejby Vandværk

107060
106322

6
1

Vandværk

Tabel 19.1 Vandværker i Glostrup Kommune og dertilhørende antal indvindingsboringer.

19.1 Boringsplacering
Glostrup Kommune har oplyst at koordinaterne for boringerne er korrekte i Jupiter-databasen.
19.2 Grundvandskortlægning
Glostrup Kommune er dækket af grundvandskortlægningen for Herlev-Glostrup og SmørumBallerup. Tabel 19.2 viser, hvilke trin 1 og redegørelsesrapporter der findes i rapportdatabasen,
som omhandler Glostrup Kommune. Der findes derudover andre rapporter (fx grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistreringer), men det vurderes, at disse rapporter ikke er relevante for afgrænsning af BNBO.

Kortlægningsområde

RapportID

Beskrivelse

Herlev-Glostrup

89263

Trin 1 - Hovedrapport

Herlev-Glostrup
Smørum-Ballerup

89304
86639

Trin 1 - Resumerapport
Trin 1

Herlev-Glostrup
Herlev-Glostrup

89258
91254

Trin 1 - opdatering af geologisk model
Redegørelse

Smørum-Ballerup

91283

Redegørelse

Tabel 19.2 Oversigt og Trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i nærværende kommune samt øvrig
kommuner i Region Hovedstaden findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang.
Modeller i modeldatabasen, som omhandler Glostrup Kommune er vist i Tabel 19.3.

Modelnavn
Herlev-Glostrup opdatering af geologisk model
Hydrostratigrafisk model SmørumBallerup

ModelID
328
380

Øresundsmodellen 2012

479

Øresundsmodellen

480

DKmodel2009 Sjælland, Lolland, Falster og Møn

179

Beskrivelse
Geologisk model for HerlevGlostrup*
Udvidet hydrostratigrafisk
model
Hydrologisk model*
Hydrostratigrafisk opdatering, fokus: kildepladser
Hydrologisk model*

Tabel 19.3 Oversigt modeller i Glostrup Kommune, ofte dækker en hydrostratigrafisk model også over en
hydrologisk model.

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns.
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19.3 Vandforsyningsplan
Glostrup Kommune har en gældende vandforsyningsplan fra 2013. Vandforsyningsplanerne 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\GlostrupKommune_Vandforsyningsplan.
19.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen
Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Glostrup Kommune
Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med lille buffer.
Indenfor polygonet for Glostrup Kommune findes geofysiske logs, MEP og TEM-sonderinger. Data
findes i den digitale dataaflevering under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Glostrup. 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-email, der modtages, når databaseudtrækket er klar til download. Heraf fremgår også
hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket data er downloadet. Denne e-mail findes
under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Glostrup.
19.5 Supplerende data og information
HOFOR er i gang med at renovere forsyningens kildepladser. I denne proces konverteres hævert
kildepladser til dykpumpe kildepladser og der udføres evt. nye boringer og ældre boringer sløjfes.
Som led i renoveringen gennemgår kildepladsen først et forprojekt, derefter laves der nye boringer og kildepladsen renoveres med opdatering af råvandsledninger, pumpestationer mv. I forprojektet angives antallet af boringer og deres placering, som i visse tilfælde kan blive justeret under selve projektudførelsen. I Glostrup Kommune har HOFOR én kildepladser (Kilde VII).
Supplerende data indsamlet ved HOFOR og Glostrup Forsyning fremgår af Tabel 19.4. HOFOR har
leveret pejledata fra HOFORs pejledatabase for pejleboringer og ikke indvindingsboringer. Disse
boringer er tilknyttet værkerne, og der kan således ikke udtrækkes pejledata fra specifikke kildepladser. Pejleboringerne ligger dog i mange tilfælde tæt på indvindingsboringerne, og er derfor
valide til at vurdere vandspejl ved indvindingsboringerne og i oplandet. HOFOR har oplyst, at der
er udtrukket data for perioden januar 1980 til oktober 2015 i DNN. Den angivne dato for pejleserierne er ikke den præcise dato. Den korrekte pejledato er typisk indenfor ±1 uge fra den angivne dato i HOFORs database.
Glostrup Hovedvandværk, Glostrup Hjælpevandværk og Ejby Vandværk indgår i Glostrup Forsyning. Glostrup Forsyning har ansøgt om at øge deres indvindingstilladelse fra Ejby Vandværk fra
70.000 m3/år til 300.000 m3/år.
Glostrup Kommune har suppleret dataindsamlingen med en statusrapport 2014 for Glostrup Forsyning. Kommunen gør opmærksom på, at afrapporteringen fra statusrapporten ikke er fuld opdateret på nuværende situation. Statusrapporten inkluderer pejledata og potentialekort for Glostrup Kommune.
Supplerende data indsamlet ved vandforsyningerne fremgår af Tabel 19.4. Vandværker der ikke
har tilsendt supplerende data, eller ikke har meldt tilbage på efterspørgsel fremgår ligeledes af
Tabel 19.4. Supplerende data fra vandværkerne findes i den digitale dataaflevering i det højeste
relevante folderniveau under tilhørende anlægsfolder eller forsyningsfolder.

44 af 86

Delaftale 20

Bemærkninger

Andre data typer

Ændringer ift.
Jupiter

Indvindingsfordeling

Ejby Vandværk

Pejledata

Glostrup Hovedvandværk
HOFOR - Islevbro Vandværk:
Kilde VII
Glostrup Hjælpevandværk

Prøvepumpningsdata

Vandværk

X
X

X

X

X

Geologisk snit

X
X

Tabel 19.4 Oversigt overindsamlet supplerende data fra Vandværkerne i Glostrup Kommune
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20. GRIBSKOV KOMMUNE
I Gribskov Kommune er der indsamlet data for 64 aktive indvindingsboringer til almen vandforsyning, vist på Figur 20.1.

Figur 20.1 Boringer med dataindsamling i Gribskov Kommune

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i den digitale aflevering under Generel data
for hele regionen\Jupiter_udtræk\-BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegHoved.accdb.
Datagrundlaget for Figur 20.1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_boringer.
De 64 boringer med dataindsamling er fordelt på 16 anlæg, som fremgår af Tabel 20.1. Der er i
følge Gribskov Kommunen ikke nogen aktive indvindingsboringer, som allerede har fået beregnet
BNBO.
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Anlægs ID

Antal indvindings
boringer

Asserbo Vandværk A.m.b.a.
Baunehøj Vandværk

83228
83301

3
6

Esbønderup Skovhuse Vandværk A.m.b.a.
Esrum Vandværk A.m.b.a.

83267
83269

2
2

Gilleleje Vandværk A.m.b.a.
Gilleleje vandværk Tinkerup

83290
83292

8
3

Græsted Vandværk A.m.b.a.
Helsinge Vandværk A.m.b.a.

83291
83315

4
6

I/S Esbønderup Vandværk
Kagerup Vandværk

83268
83326

3
2

Rævebakken Vandværk
Smidstrup Vandværk A.m.b.a.

83296
83297

2
4

Tisvilde Vandværk
Udsholt Vandværk

83303
83264

4
5

Vejby Vandforsyning A.m.b.a.
Villingebæk Vandværk

83305
83298

7
3

Vandværk

Tabel 20.1 Vandværker i Gribskov Kommune og dertilhørende antal indvindingsboringer.

20.1 Boringsplacering
Tisvilde Vandværk har oplyst at boringen med DGU nr.186.653 er ikke placeret korrekt. Vandværket har oplyst at korrekt placering følger i den nærmeste fremtid.
20.2 Grundvandskortlægning
Området er dækket af grundvandskortlægningen for Gribskov. Tabel 20.2 viser, hvilke trin 1 og
redegørelsesrapporter der findes i rapportdatabasen, som omhandler Gribskov Kommune. Der
findes derudover andre rapporter (fx grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistreringer), men det vurderes, at disse rapporter ikke er relevante for afgrænsning af BNBO.

Kortlægningsområde

RapportID

Beskrivelse

Gribskov

87178

Trin 1 rapport

Gribskov
Gribskov

87180
91229

Trin 1 resumerapport
Redegørelsesrapport

Tabel 20.2 Oversigt og Trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i nærværende kommune samt øvrige
kommuner i Region Hovedstaden findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang.
Modeller i modeldatabasen, som omhandler Gribskov Kommune er vist i Tabel 20.3.
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Modelnavn

ModelID

Frederiksborg Amts model

102

Geologisk model Gribskov-Fredensborg

398

Helsingør Hydrostratigrafisk model juni
2012
Øresundsmodellen 2012

416
479

Beskrivelse
Model fra delområde 1 i dkmodel NOVANA*
Geologisk og hydrostratigrafisk model*
Helsingør Hydrostratigrafisk model juni
2012 opdat*
Hydrologisk model*

Øresundsmodellen

480

Hydrostratigrafisk opdatering, fokus: kildepladser

AS Helsingør
DKmodel2009 Sjælland, Lolland, Falster og Møn

717

Digital geologisk model

179

Hydrologisk model*

Tabel 20.3 Oversigt over modeller i Gribskov Kommune, ofte dækker en hydrostratigrafisk model også
over en hydrologisk model.

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns.
20.3 Vandforsyningsplan
Gribskov Kommune har en gældende vandforsyningsplan for perioden 2006-2016. Vandforsyningsplanen 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\GribskovKommune_Vandforsyningsplan.
20.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen
Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Gribskov Kommune
Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med lille buffer.
Indenfor polygonet for Gribskov Kommune findes geofysiske logs, MEP, Paces, Slumberger, SKYTEM og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Gribskov. 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-email, der modtages, når databaseudtrækket er klar til
download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket data er
downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Gribskov.
20.5 Supplerende data og information
Gribskov Kommune har oplyst, at vandværkerne har fået nye indvindingstilladelser, med undtagelse af Kagerup og Rævebakken Vandværk. Desuden har kommunen suppleret dataindsamlingen med oversigt over boringskapaciteter. Efter de nye tilladelser skulle alle vandværker primo
oktober have pejledet boringer, men disse bliver først indberettede til foråret. Kommunen har i
forbindelse med tilladelserne også fået indmålt pejlepunkter m.m. så der fremover forekommer
mere valide data. Kommunen tror ikke på de gamle pejlinger, med undtagelse af pejledata fra de
store vandværker. Iflg. Gribskov Kommune er Jupiter-databasen ajourført.
Udsholt vandværk oplyste, at vandværket har hyret GEO til at renovere vandværkets boringer og
Krüger til at renovere vandværket. Renovering sker i løbet af 2016. I øjeblikket indvinder vandværket 90 m3/t fra boringerne DGU nr. 182.366 og 182.347 om sommeren og 60m3/t fra boringerne DGU nr. 182.324 og 182.346 om vinteren. Boringen DGU nr. 182.153 motioneres lejlighedsvis. Efter renovering kommer indvindingsstrategien dog til at være anderledes.
Det anbefales at afvente BNBO-beregning fra vandværket til efter renovering, grundet den nye
indvindingsstrategi og nye data som renovering vil medføre.
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Esbønderup Skovhuse Vandværk A.m.b.a. oplyste at begge boringer er ved at blive komplet renoveret med tryk transducere og flowmålere, samt prøvepumpet. Før har det ikke været muligt
at pejle. Der anbefales at afvente BNBO-beregning fra vandværket til efter renovering, grundet
den nye indvindingsstrategi og nye data i form af prøvepumpninger som renovering vil medføre.
Jf. vandforsyningsplanen for Gribskov Kommune, er Gilleleje Vandværk og Gilleleje Vandværk
Tinkerups ledningsnet adskilt. Den tidligere indvindingstilladelse (54.000 m3) for Gilleleje Vandværk Tinkerup er brugt som udgangspunkt for fastsættelse af indvindingsmængder for vandværkets tre boringer.
Gilleleje Vandværk har ikke flowmålere på deres indvindingsboringer. Rambøll er blevet forsynet
med en liste over hvilke boringer der er aktive ved en given rentvandsbeholdervolumen. Derudover er der blevet fremsendt et udskrift af volumnet i rentvandsbeholderen for en repræsentativ
måned (November). Indvindingsmængderne per boring er estimeret ud fra forskellen mellem den
aktuelle indvinding per år for vandværket og tilladelsesscenariet, samt aktiviteten af boringerne
fra det fremsendte materiale. Derudover er 54.000 m3 fratrukket den tilladte indvindingsmængde, idet denne mængde er tildelt Gilleleje Tinkerup Vandværk, som ligger i et selvstændigt forsynsnet. Til fordeling af den tilladte indvindingsmænde er trin 2 estimeret til at køre 45% af tiden, trin 3 27% af tiden, trin 4 14% af tiden, trin 5 8% af tiden, trin 6 4% af tiden og trin 7 2%
af tiden. Se det fremsendte materialer for yderligere forklaring og forståelse.
Supplerende data for de omtalte vandforsyninger fremgår i Tabel 20.4. Vandværker der ikke har
tilsendt supplerende data, eller ikke har meldt tilbage på efterspørgsel fremgår af Tabel 20.5.
Supplerende data fra vandværkerne og kommunen findes i den digitale dataaflevering i det højeste relevante folderniveau under tilhørende anlægsfolder eller forsyningsfolder.
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X

Gilleleje Vandværk Tinkerup

Helsinge Vandværk
A.m.b.a.
Kagerup Vandværk
Rævebakken Vandværk
Smidstrup Vandværk
A.m.b.a.
Tisvilde Vandværk

Bemærkninger

X

Baunehøj Vandværk
Gilleleje Vandværk
A.m.b.a.

Græsted Vandværk
A.m.b.a.

Andre data typer

Asserbo Vandværk
A.m.b.a.

Ændringer ift.
Jupiter

Indvindingsfordeling

Pejledata

Prøvepumpningsdata

Vandværk

X

X

X

X

X
X

Ligeligt fordelt ud fra

X
X

X
X
X

X

Indvindingen fordelt ligeligt.
X

Vejby Vandforsyning
A.m.b.a.

X

Villingebæk Vandværk

X

Tabel 20.4 Oversigt over indsamlet supplerende data fra Vandværkerne i Gribskov Kommune.

Vandværk

Ingen
data

Mangler
kontakt

Esbønderup Skovhus Vandværk A.m.b.a.

Vandværket er ved at komplet renovere boringerne
med tilhørende prøvepumpninger og ny indvindingsstrategi. Afvent BNBO beregning til det nye data foreligger.

X

Esrum Vandværk A.m.b.a.

X

I/S Esbønderup Vandværk
Udsholt Vandværk

X

X

Bemærkninger

Der anbefales at afvente
BNBO-beregning fra vandværket til efter renovering
af vandværket og boringerne, grundet den nye indvindingstrategi og nye data
som renovering vil medføre.

Tabel 20.5 Oversigt over vandværker i Gribskov Kommune, som ikke besidder supplerende data eller
ikke har meldt tilbage.
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21. HALSNÆS KOMMUNE
I Halsnæs Kommune er der indsamlet data for 59 aktive indvindingsboringer til almen vandforsyning, vist på Figur 21.1.

Figur 21.1 Boringer med dataindsamling i Halsnæs Kommune

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i den digitale aflevering under Generel data
for hele regionen\Jupiter_udtræk\-BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegHoved.accdb.
Datagrundlaget for Figur 21.1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_boringer.
De 59 boringer med dataindsamling er fordelt på 10 anlæg, som fremgår af Tabel 21.1. Der er
iflg. Halsnæs Kommunen ikke nogen aktive indvindingsboringer, som allerede har fået beregnet
BNBO.
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Anlægs ID

Antal indvindings
boringer

Asserbo By Vandværk A.m.b.a.
Halsnæs Forsyning: Evetofte Vandværk

83227
83221

4
3

Halsnæs Forsyning: Kappelhøj Vandværk
Halsnæs Forsyning: Ølsted Vandværk

83224
83223

11
3

Halsnæs Vandforsyning
Kregme Vandværk a.m.b.a

83828
83258

16
4

Liseleje Vandværk
St. Havelse Strand Vandværk A.m.b.a.

83226
83261

4
3

Vinderød Skov Vandværk a.m.b.a.
Ølsted Strands Vandværk

83238
83259

8
3

Vandværk

Tabel 21.1 Vandværker i Halsnæs Kommune og dertilhørende antal indvindingsboringer.

21.1 Boringsplacering
For 7 boringer i Halsnæs Kommune, er der ændret koordinater i forhold til boringskoordinater i
Jupiter-databasen. Koordinaterne er derfor ændret i access-databasen "BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegHoved.accdb". I tabellen Filterinfo i databasen er der i en separat kolonne angivet hvilke boringer, der har fået korrigeret koordinaterne.
Disse fremgår også af Tabel 21.2.
Vandværk
Asserbo By Vandværk A.m.b.a.

DGU nr.
186. 620

Asserbo By Vandværk A.m.b.a
Liseleje Vandværk

186. 891
186. 677

Vinderød Skov Vandværk a.m.b.a.
Vinderød Skov Vandværk a.m.b.a.

186. 824
186. 830

Vinderød Skov Vandværk a.m.b.a.
Vinderød Skov Vandværk a.m.b.a.

186. 831
186. 832

Tabel 21.2 Oversigt over boringer med ændret koordinater i forhold til Jupiter

21.2 Grundvandskortlægning
Området er dækket af grundvandskortlægningen for Frederiksværk Midt, Frederiksværk Nord,
Halsnæs og Arresø. Tabel 21.3 viser, hvilke trin 1 og redegørelsesrapporter der findes i rapportdatabasen, som omhandler Halsnæs Kommune. Der findes derudover andre rapporter (fx grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistreringer), men det vurderes, at disse rapporter ikke
er relevante for afgrænsning af BNBO.

Kortlægningsområde

Rapport-ID

Beskrivelse

Frederiksværk Midt

87060

Redegørelse

Frederiksværk Nord
Arresø

87061
89461

Redegørelse
Trin 1

Halsnæs

87063

Redegørelse

Tabel 21.3 Oversigt og Trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i nærværende kommune samt øvrige
kommuner i Region Hovedstaden findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang.
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Modeller i modeldatabasen, som omhandler Halsnæs Kommune er vist i Tabel 21.4.

Modelnavn

ModelID

Beskrivelse

Frederiksborg Amts model

102

Model fra delområde 1 i
dkmodel NOVANA*

Geologisk model GribskovFredensborg

398

Geologisk og hydrostratigrafisk model*

479

Hydrologisk model*

179

Hydrologisk model*

Øresundsmodellen 2012
DKmodel2009 Sjælland, Lolland,
Falster og Møn

Tabel 21.4 Oversigt over modeller i Halsnæs Kommune, ofte dækker en hydrostratigrafisk model også
over en hydrologisk model.

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns.
21.3 Vandforsyningsplan
Halsnæs Kommune har en gældende vandforsyningsplan for perioden 2010-2020. Vandforsyningsplanen 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\HalsnæsKommune_Vandforsyningsplan.
21.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen
Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Halsnæs Kommune
Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med lille buffer.
Indenfor polygonet for Halsnæs Kommune findes geofysiske logs, MEP, Pacep, Paces, Slumberger, SKYTEM, Wenner og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Halsnæs. 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-email, der modtages, når databaseudtrækket er klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor
hvilket data er downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Halsnæs.
21.5 Supplerende data og information
Liseleje Vandværk har oplyst, at vandværket har påbegyndt projektering af et nyt vandværk. I
den forbindelse skal der bores en ny boring, og nuværende boringer skal hæves og renoveres
med ny foring.
Vinderød Vandværk skal skifte pumpestrategi pga. nitrat-problemer i fire af boringerne. Vandværket fremsender den nye strategi, så snart de har den (forventeligt primo 2016). Som en midlertidig løsning er fordelingen lavet ligeligt.
Halsnæs Kommune har oplyst, at der er igangsat en fornyelse af de eksisterende tilladelser til
vandindvinding i kommunen. I den forbindelse er der fremsendt ansøgningsskemaer til vandværkerne. Disse skemaer forventes retur ved udgangen af 2015. Vandværkerne skal blandt andet
kvalitetssikre placering og status på boringerne samt beskrive den fremtidige indvindingsfordeling på boringerne. Den årlige tilladelsesmængde forventes at blive reduceret for at afspejle
vandværkernes faktiske indvindingsbehov. Som udgangspunkt vælges gennemsnittet af de seneste 5 års oppumpninger tillagt 15 %. Kommenen ligger ikke inde med yderlige data.
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Supplerende data for de omtalte vandforsyninger fremgår i Tabel 21.5. Vandværker der ikke har
tilsendt supplerende data, eller ikke har meldt tilbage på efterspørgsel fremgår af Tabel 21.6.
Supplerende data fra vandværkerne findes i den digitale dataaflevering i det højeste relevante
folderniveau under tilhørende anlægsfolder eller forsyningsfolder.

Halsnæs Vandforsyning
Kregme Vandværk a.m.b.a

Bemærkninger

Halsnæs Forsyning:
Ølsted Vandværk

X

Andre data typer

Halsnæs Forsyning:
Kappelhøj Vandværk

X

Ændringer ift.
Jupiter

Halsnæs Forsyning:
Evetofte Vandværk

Indvindingsfordeling

Asserbo By Vandværk A.m.b.a.

Pejledata

Prøvepumpningsdata

Vandværk

X

Notat om renovering. Indeholder
b.la. boreprofil, regenerering og
flowlog.

X

Fremtidsplaner

X
X
X
X
X

X

Liseleje Vandværk
Vinderød Skov Vandværk
a.m.b.a.

X

Korrekt placering af boringer

Tabel 21.5 Oversigt over indsamlet supplerende data fra Vandværkerne i Halsnæs Kommune.

Vandværk
St. Havelse Strand Vandværk A.m.b.a.
Ølsted Strands Vandværk

Ingen
data

Ingen
kontakt

Bemærkninger

X
X

Tabel 21.6 Oversigt over vandværker i Halsnæs Kommune, som ikke besidder supplerende data eller ikke
har meldt tilbage.
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22. HELSINGØR KOMMUNE
I Helsingør Kommune er der indsamlet data for 30 aktive indvindingsboringer til almen vandforsyning, vist på Figur 22.1.

Figur 22.1 Boringer med dataindsamling i Helsingør Kommune

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i den digitale aflevering under Generel data
for hele regionen\Jupiter_udtræk\-BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegHoved.accdb.
Datagrundlaget for Figur 22.1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_boringer.
De 30 boringer med dataindsamling er fordelt på 7 anlæg, som fremgår af Tabel 22.1. Der er i
følge Helsingør Kommunen ikke nogen aktive indvindingsboringer, som allerede har fået beregnet
BNBO.
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Vandværk

Anlægs ID

Antal indvindings
boringer

Dale Korsvej Vandværk I/S
Forsyning Helsingør: Espergærdeværket

83371
83340

1
6

Forsyning Helsingør: Hellebæk Vandværk
Forsyning Helsingør: Snekkerstenværket

83344
83339

9
5

Forsyning Helsingør: Solbakkeværket
Kildekrog Vandværk

83341
83346

3
2

Hornbæk Vandværk

83363

4

Tabel 22.1 Vandværker i Helsingør Kommune og dertilhørende antal indvindingsboringer.

22.1 Boringsplacering
For boringerne med DGU nr. 182.181 og 182.410 tilhørende Hornbæk Vandværk er der ændret i
koordinaterne i access-databasen "BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegHoved.accdb". I
tabellen Filterinfo i databasen er det i en separat kolonne angivet hvilke boringer, der har fået
korrigeret koordinaterne.
22.2 Grundvandskortlægning
Området er dækket af grundvandskortlægningen for Helsingør og Fredensborg. Tabel 22.2 viser,
hvilke trin 1 og redegørelsesrapporter der findes i rapportdatabasen, som omhandler Helsingør
Kommune. Der findes derudover andre rapporter (fx grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistreringer), men det vurderes, at disse rapporter ikke er relevante for afgrænsning af
BNBO.

Kortlægningsområde

RapportID

Beskrivelse

Fredensborg
Fredensborg

87373
87375

Trin 1
Trin 1- Resumérapport

Helsingør

90167

Redegørelse

Tabel 22.2 Oversigt og Trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i nærværende kommune samt øvrige
kommuner i Region Hovedstaden findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang.
Modeller i modeldatabasen, som omhandler Helsingør Kommune er vist i Tabel 22.3.

Modelnavn

ModelID

Frederiksborg Amts model

102

Geologisk model Gribskov-Fredensborg

398

Helsingør Hydrostratigrafisk model juni
2012

416

Øresundsmodellen 2012

479

Øresundsmodellen

480

DKmodel2009 Sjælland, Lolland, Falster og Møn

179

Beskrivelse
Model fra delområde 1 i dkmodel
NOVANA*
Geologisk og hydrostratigrafisk model*
Helsingør Hydrostratigrafisk model
juni 2012 opdatering*
Hydrologisk model*
Hydrostratigrafisk opdatering, fokus:
kildepladser
Hydrologisk model*
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Tabel 22.3 Oversigt over modeller i Helsingør Kommune, ofte dækker en hydrostratigrafisk model også
over en hydrologisk model.

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns.
22.3 Vandforsyningsplan
Helsingør Kommune har en gældende vandforsyningsplan for perioden 2006-2017. Vandforsyningsplanen 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\HelsingørKommune_Vandforsyningsplan.
22.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen
Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Helsingør Kommune
Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med lille buffer.
Indenfor polygonet for Helsingør Kommune findes geofysiske logs, MEP, Paces, Slumberger, SKYTEM og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Helsingør. 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-email, der modtages, når databaseudtrækket er klar til
download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket data er
downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Helsingør.
22.5 Supplerende data og information
Forsyning Helsingør har oplyst, at Espergærde Vandværk planlægges nedlagt og indvindingen/kildepladsen overføres til Snekkersten Vandværk, der yderligere planlægges at blive udvidet
med tre boringer ved Nyrup Hegn med DGU nr. 188.1101,188.1102 og 188.1103. Forsyning Helsingør er i gang med at søge indvindingstilladelse til disse tre boringer. I den digitale dataaflevering er indvindingstilladelsen fordelt på de nuværende 5 boringer ved Snekkersten Vandværk.
Solbakken vandværk planlægges nedlagt og indvindingen/kildepladsen overføres til Hellebæk
Vandværk. Kildepladsen ved Hellebæk Vandværk to-deles og udvides evt. med nye boringer og
med Solbakke boringerne. Forsyning Helsingør arbejder på, at bestykke boringerne, så det er
muligt, at lave en mere skånsom indvinding, så problemer med forhøjet NVOC-indhold kan nedbringes. Boringerne og råvandsledningerne er klar til brug, så snart tilladelse haves, det forventes at ske i løbet af 2016.
Helsingør Kommune har suppleret data indsamlingen med korrekte boringsplaceringer for Hornbæk og Kildekrog Vandværk. Derudover ligger kommunen ikke inde med supplerende data, som
ikke allerede er indberettet til Jupiter-databasen eller Gerda-databasen.
Supplerende data for de omtalte vandforsyninger fremgår i Tabel 22.4. Supplerende data fra
vandværkerne findes i den digitale dataaflevering i det højeste relevante folderniveau under tilhørende anlægsfolder eller forsyningsfolder. Dale Korsvej Vandværk I/S har meldt tilbage, at
vandværket ikke har supplerende data.
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X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

Bemærkninger

X

Andre data typer

X

Ændringer ift.
Jupiter

Indvindingsfordeling

Hornbæk Vandværk
Kildekrog Vandværk

Pejledata

Forsyning Helsingør:
Espergærdeværket
Forsyning Helsingør:
Hellebæk Vandværk
Forsyning Helsingør:
Snekkerstenværket
Forsyning Helsingør:
Solbakkeværket

Prøvepumpningsdata

Vandværk

Ændret boringsplaceringer
Ændret boringsplaceringer

Tabel 22.4 Oversigt over indsamlet supplerende data fra Vandværkerne i Helsingør Kommune.
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23. HERLEV KOMMUNE
Der er ikke udført dataindsamling i kommunen, da der ikke findes almene vandforsyningsboringer inden for kommunen. Dette er oplyst af kommunen.
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24. HILLERØD KOMMUNE
Der er ikke udført dataindsamling for boringer i kommunen, da Hillerød Kommune har oplyst, at
der er beregnet BNBO for alle aktive vandforsyningsboringer.
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25. HVIDOVRE KOMMUNE
I Hvidovre Kommune er der indsamlet data for 7 aktive indvindingsboringer til almen vandforsyning, vist på Figur 25.1.

Figur 25.1 Boringer med dataindsamling i Hvidovre Kommune

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i den digitale aflevering under Generel data
for hele regionen\Jupiter_udtræk\-BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegHoved.accdb.
Datagrundlaget for Figur 25.1 findes under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_boringer.
De 7 indvindingsboringer tilhører Hvidovre Vandværk med anlægs ID 106361, der tilhører HOFOR. Der er i følge Hvidovre Kommune ikke nogen aktive indvindingsboringer, som allerede har
fået beregnet BNBO.
25.1 Boringsplacering
HOFOR har oplyst at koordinaterne for boringerne i Hvidovre Kommune er korrekte i Jupiterdatabasen, bortset fra en enkelt boring (DGU nr. 207. 252), hvorfor der er ændret i koordinater-
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ne i access-databasen "BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegHoved.accdb". I tabellen
Filterinfo i databasen er det i en separat kolonne angivet hvilke boringer, der har fået korrigeret
koordinaterne.
25.2 Grundvandskortlægning
En oversigt over grundvandskortlægninger i Hvidovre Kommune fremgår af
Kortlægningsområde

RapportID

Beskrivelse

Herlev-Glostrup

89263

Trin 1 - Hovedrapport

Herlev-Glostrup
Herlev-Glostrup

89304
89258

Trin 1 - Resumerapport
Trin 1- opdatering af geologisk model

Herlev-Glostrup
Tabel 25.1

91254

Redegørelse

Kortlægningsområde

RapportID

Beskrivelse

Herlev-Glostrup

89263

Trin 1 - Hovedrapport

Herlev-Glostrup
Herlev-Glostrup

89304
89258

Trin 1 - Resumerapport
Trin 1- opdatering af geologisk model

Herlev-Glostrup

91254

Redegørelse

Tabel 25.1 Oversigt over grundvandskortlægninger i Hvidovre Kommune.

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i nærværende kommune samt øvrige
kommuner i Region Hovedstaden findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang.
Modeller i modeldatabasen, som omhandler Hvidovre Kommune er vist i Tabel 25.2

Modelnavn
Herlev-Glostrup opdatering af geologisk model
Øresundsmodellen 2012
DKmodel2009 Sjælland, Lolland, Falster og Møn
dkms_gvf_062013_v2

ModelID

Beskrivelse

328

Geologisk model for Herlev-Glostrup

479

Hydrologisk model

179
339

Geologisk og Hydrostratigrafisk
model
Hydrologisk model

Tabel 25.2 Oversigt over geologiske, hydrostratigrafiske og hydrologiske modeller i Hvidovre Kommune.

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns.
25.3 Vandforsyningsplan
Hvidovre Kommune er ved at udarbejde en ny vandforsyningsplan som endnu ikke er frigivet.
Relevante oplysninger kan i stedet findes i de tilknyttede statusrapporter som HOFOR udarbejder.
25.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen
Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Hvidovre Kommune.
Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer.
Indenfor det optegnede polygon for Hvidovre Kommune findes geofysiske logs. Data findes i den
digitale dataaflevering under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Hvidovre. I denne folder
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findes også en liste med de projekter, der er downloadet for kommunen. Generelt for Gerdadatabaseudtræk gælder, at nogle projekter er fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt
udtræk fra databasen. Problemer med det pågældende databaseudtræk fremgår af den statusemail, der modtages, når databaseudtrækket er klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket data er downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Hvidovre.
25.5 Supplerende data og information
Hvidovre Kommune har henvist til HOFOR for supplerende oplysninger om boringerne i kommunen. HOFOR har bidraget med faktiske tal for indvindingsfordelingen mellem de 7 boringer på
kildepladsen, samt med statusrapport med oplysninger om indvinding, boringsoplysninger og
kemiske data.
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26. HØJE-TAASTRUP KOMMUNE
Der er ikke udført dataindsamling for boringer i kommunen, da Høje-Taastrup Kommune har
oplyst, at der er beregnet BNBO for alle aktive vandforsyningsboringer.
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27. HØRSHOLM KOMMUNE
I Hørsholm Kommune er der indsamlet data for 11 aktive indvindingsboringer til almen vandforsyning, vist på Figur 27.1. De 11 boringer er fordelt på 4 Vandværker; Kettinge-Storskov Vandværk (2 boringer), Grønnegade Vandværk (1 boring), Lille Stimestrup Vandværk (1 boring) og
Nordvand, hvis boringer er fordelt på to kildepladser; Rungsted Kildeplads (5 boringer) og Opnæsgård Kildeplads (2 boringer). Der er i følge Hørsholm Kommune ikke nogen aktive indvindingsboringer, som allerede har fået beregnet BNBO.

Figur 27.1 Boringer med dataindsamling i Hørsholm Kommune.

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i en tabel med navnet Filterinfo i en accessdatabase i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegHoved.accdb. Datagrundlaget for Figur 27.1 findes
under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_boringer.
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27.1 Boringsplacering
Vandværker og forsyninger i Hørsholm Kommune har oplyst at koordinaterne for boringerne er
korrekte i Jupiter-databasen, hvorfor der ikke er ændret i koordinaterne boringerne i Hørsholm.
27.2 Grundvandskortlægning
En oversigt over grundvandskortlægninger i Hørsholm Kommune fremgår af Tabel 27.1

Rapportnavn

Rapport-ID

Grundvandskortlægning Fredensborg Kortlægningsområde Trin 1 - April 2011
Grundvandskortlægning Fredensborg Kortlægningsområde Trin 1- Resumérapport - April 2011
Grundvandskortlægning af Sjælsø området. Redegørelsesrapport

Beskrivelse

87373

Trin 1

87375

Trin 1

87263

Redegørelse

Tabel 27.1 Oversigt over grundvandskortlægninger i Hørsholm Kommune.

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i nærværende kommune samt øvrige
kommuner i Region Hovedstaden findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang.
En oversigt over hydrostratigrafiske og hydrologiske modeller i Hørsholm Kommune fremgår af
Tabel 27.2

Modelnavn

ModelID

Beskrivelse

Frederiksborg Amts model

102

Model fra delområde 1 i dk-model NOVANA

Geologisk model GribskovFredensborg

398

Geologisk og hydrostratigrafisk model

Øresundsmodellen 2012

479

Øresundsmodellen

480

Hydrologisk model
Hydrostratigrafisk opdatering, fokus: kildepladser

DKmodel2009 Sjælland, Lolland, Falster og Møn

179

Hydrologisk model

dkms_gvf_062013_v2

339

Hydrologisk model til grundvandforekomster

Tabel 27.2 Oversigt over geologiske, hydrostratigrafiske og hydrologiske modeller i Hørsholm Kommune.

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns.
27.3 Vandforsyningsplan
Hørsholm Kommune har en gældende vandforsyningsplan for perioden 2007-2016. Vandforsyningsplanen indeholder bl.a. indvindingsmængder og -strategier for de enkelte forsyninger i
kommunen.
27.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen
Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Hørsholm Kommune.
Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer.
Indenfor det optegnede polygon for Hørsholm Kommune findes geofysiske logs, MEP, Slumberger
og TEM-sonderinger. Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Hørsholm. I denne folder findes også en liste med de projekter, der er down-

66 af 86

Delaftale 20

loadet 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-email, der modtages, når databaseudtrækket er klar til
download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket data er
downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Hørsholm.
27.5 Supplerende data og information
Nordvand har bidraget med indvindingsfordeling på de to Kildepladser Rungsted og Opnæsgård.
Hørsholm Kommune, Grønnegade Vandværk og Lille Stimestrup Vandværk har oplyst, at de ikke
ligger inde med supplerende data, som ikke allerede er indberettet til Jupiter-databasen eller
Gerda-databasen.
Af Tabel 33.4 fremgår indsamlingen af supplerende data

Bemærkninger

Andre data typer

Jupiter

Ændringer ift.

Indvindings-fordeling

Pejledata

Prøvepumpnings-data

Vandværk

Nordvand (Rungsted Kildeplads og
X
X
Opnæsgård Kildeplads)
Kettinge-Storskov
Vandværk*
Grønnnegade
X
Vandværk
Lille Stimestrup
X
Vandværk
Tabel 27.3 Oversigt overindsamlet supplerende data fra Vandværkerne i Hørsholm Kommune
*vandværker der ikke har været muligt at få tilbagemelding fra.

Delaftale 20

67 af 86

28. ISHØJ KOMMUNE
I Ishøj Kommune er der indsamlet data for 41 indvindingsboringer til almen vandforsyning, vist
på Figur 28.1. Heraf er 12 boringer på nuværende tidspunkt aktive, mens 13 boringer forventes
at blive anvendt/aktive når kildepladser og anlæg står klar. Data for de resterende 16 boringer
beliggende ved Thorsbro kildeplads A, C og D er indsamlet for at danne datagrundlag for de 7
nye boringer ved Thorsbro kildeplads.

Figur 28.1 Boringer med dataindsamling i Ishøj Kommune

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i en tabel med navnet Filterinfo i en accessdatabase i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegHoved.accdb. Datagrundlaget for Figur 28.1 findes
under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_boringer.
De 41 boringer med dataindsamling er fordelt på 6 anlæg, som fremgår af Tabel 28.1. Der er iflg.
kommunen ikke nogen aktive indvindingsboringer, som allerede har fået beregnet BNBO.

68 af 86

Delaftale 20

Vandværk

Anlægs ID

HOFOR – Thorsbro Værket: Ishøj Kildeplads

33062

HOFOR – Thorsbro Værket: Solhøj Kildeplads

33312

HOFOR – Thorsbro Værket: Thorsbro kildeplads
HOFOR – Thorsbro Værket: Torslunde kildeplads
Ishøj Forsyning: Winthersmindevej
Ishøj Forsyning

Antal indvindings
boringer
4
8
23

4522

2

ITA_0002
107081

3

107222

1

Tabel 28.1 Vandværker i Ishøj Kommune og dertilhørende antal indvindingsboringer.

28.1 Boringsplacering
For boringer med dataindsamling, er der ikke registreret ændringer af koordinater i forhold til
Jupiter-databasen.
28.2 Grundvandskortlægning
Området er dækket af grundvandskortlægningen for Herlev-Glostrup, Ishøj og Nybølle indsatsområde. Tabel 28.2 viser, hvilke trin 1 og redegørelsesrapporter der findes i rapportdatabasen,
som omhandler Ishøj Kommune. Der findes derudover andre rapporter (fx grundvandskemiske
kortlægninger og boringsregistreringer), men det vurderes, at disse rapporter ikke er relevante
for afgrænsning af BNBO.

Kortlægningsområde

RapportID

Beskrivelse

Herlev-Glostrup

89263

Trin 1 - Hovedrapport

Herlev-Glostrup

89304

Ishøj

89322

Trin 1 - Resumerapport
Fase 1. Sårbarhedskortlægning på baggrund af eksisterende data

Nybølle

86878

Fase 1. Sårbarhedskortlægning på baggrund af eksisterende data

Herlev-Glostrup
Herlev-Glostrup

89258
91254

Trin 1 - opdatering af geologisk model
Redegørelse

Tabel 28.2 Oversigt og Trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i nærværende kommune samt øvrige
kommuner i Region Hovedstaden findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang.
Modeller i modeldatabasen, som omhandler Ishøj Kommune er vist i Tabel 28.3.
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Modelnavn
Herlev-Glostrup opdatering
af geologisk model
Øresundsmodellen 2012
DKmodel2009 Sjælland,
Lolland, Falster og Møn

ModelID

Beskrivelse

328

Geologisk model for Herlev-Glostrup*

479

Hydrologisk model*

179

Geologisk og hydrostratigrafisk model*

Tabel 28.3 Oversigt over modeller i Ishøj Kommune

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns.
28.3 Vandforsyningsplan
Ishøj Kommune er i gang med at udarbejde en ny vandforsyningsplan. Vandforsyningsplanerne
indeholder en teknisk beskrivelse af de enkelte forsyninger i kommunen med angivelse af bl.a.
filterinterval, kapacitet, pumpeydelse og rovandspejl. Der er i øjeblikket ingen tilgængelige vandforsyningsplan for Ishøj Kommune.
28.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen
Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Ishøj Kommune Data
er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med lille buffer.
Indenfor polygonet for Ishøj Kommune findes geofysiske logs, MEP, Paces og TEM-sonderinger.
Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Ishøj. 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-email, der modtages, når databaseudtrækket er klar til download. Heraf fremgår også
hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket data er downloadet. Denne e-mail findes
under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Ishøj.
28.5 Supplerende data og information
I dag har Ishøj Forsyning tilladelse til at indvinde 400.000 m3/år fra fire boringer med DGU nr.
207.4153, 207.4154, 207.3713 og 207.3714. På nuværende tidspunkt indvindes der ikke fra
kildepladsen, idet vandbehandlingsanlægget endnu ikke er etableret. Boringerne er derfor angivet som in-aktive i boringsafklarings-arket. Når indvindingen opstartes vil de fire boringer indgå
som aktive indvindingsboringer.
Ishøj Kommune oplyser at Ishøj Forsyning arbejder på at etablere fire nye indvindingsboringer og
ansøger i den forbindelse om en øget indvindingstilladelse på 800.000 m3/år. Således vil Ishøj
Forsyning kunne etablere egenproduktion af drikkevand. Ishøj Forsyning vil i slutningen af 2015
foretage en prøvepumpning af de fire boringer for at kortlægge om grundvandsmagasinet kan
leverer de 800.000 m3/år, som de har ansøgt om, samt om der er behov for fire nye boringer.
Hvorvidt de evt. fire nye boringer vil komme i brug i 2016 kan kommunen ikke svare på.
Forbrugerne til Ishøj Forsyning får i dag dækket drikkevandsforbruget fra HOFOR.
HOFOR er i gang med at renovere forsyningens kildepladser. I denne proces konverteres hævert
kildepladser til dykpumpe kildepladser, og der udføres evt. nye boringer og ældre boringer sløjfes. Som led i renoveringen gennemgår kildepladsen først et forprojekt, derefter laves der nye
boringer og kildepladsen renoveres med opdatering af råvandsledninger, pumpestationer mv. I
forprojektet angives antallet af boringer og deres placering, som i visse tilfælde kan blive justeret
under selve projektudførelsen. I Ishøj Kommune har HOFOR 4 kildepladser (Ishøj-, Solhøj-,

70 af 86

Delaftale 20

Thorsbro- og Torslunde kildeplads). Torslunde kildeplads er ikke aktiv p.t., men der er to boringer med DGU nr. 207.3999 og 207.4002 der er tilknyttet kildepladsen. Det forventes, at disse to
boringer alene vil udgøre kildepladsen, når indvindingen startes op igen.
Det forventes at Thorsbro kildeplads skal bestå af 7 nye boringer, som endnu ikke har fået tildelt
DGU nr. Indtil videre er de navngivet AA1, AA2, AA3, AA4, DD1, DD2 og DD3. Der findes endnu
ikke data på boringsniveau for Thorsbro kildeplads, men HOFOR anbefaler, at der anvendes data
fra 16 nærliggende indvindingsboringer til beregning af BNBO.
Supplerende data indsamlet ved HOFOR og Ishøj Forsyning fremgår af Tabel 19.4. HOFOR har
leveret pejledata fra HOFORs pejledatabase for pejleboringer og ikke indvindingsboringer. Disse
boringer er tilknyttet værkerne, og der kan således ikke udtrækkes pejledata fra specifikke kildepladser. Pejleboringerne ligger dog i mange tilfælde tæt på indvindingsboringerne, og er derfor
valide til at vurdere vandspejl ved indvindingsboringerne og i oplandet. HOFOR har oplyst, at der
er udtrukket data for perioden januar 1980 til oktober 2015 i DNN. Den angivne dato for pejleserierne er ikke den præcise data. Den korrekte pejledato er typisk indenfor ±1 uge fra den angivne dato i HOFORs database.
Supplerende data fra vandværkerne findes i den digitale dataaflevering i det højeste relevante
folderniveau under tilhørende anlægsfolder eller forsyningsfolder.

Ishøj Forsyning

X

Bemærkninger

HOFOR – Thorsbro Værket:
Torslunde kildeplads

Andre data typer

X

Ændringer ift.
Jupiter

HOFOR – Thorsbro Værket:
Solhøj Kildeplads
HOFOR – Thorsbro Værket:
Thorsbro kildeplads

Indvindingsfordeling

HOFOR – Thorsbro Værket:
Ishøj Kildeplads

Pejledata

Prøvepumpningsdata

Vandværk

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Borerapport og borings- og
installationsrapport

X

Indvindingstilladelse, ansøgning til ny indvindingstilladelse

X

X

Geologisk snit
Geologisk snit og tilstandsrapport
Geologisk snit, boringstest med
prøvepumpning, geofysiske
borehulslogs, borerapport og
borings- og installationsrapport

Tabel 28.4 Oversigt overindsamlet supplerende data fra Vandværkerne i Ishøj Kommune
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29. KØBENHAVNS KOMMUNE
Der er ikke udført dataindsamling for boringer i kommunen, da Københavns Kommune har oplyst, at der er beregnet BNBO for alle aktive vandforsyningsboringer.
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30. LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Der er ikke udført dataindsamling for boringer i kommunen, da Lyngby-Taarbæk Kommune har
oplyst, at der er beregnet BNBO for alle aktive vandforsyningsboringer.
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31. RUDERSDAL KOMMUNE
I Rudersdal Kommune er der indsamlet data for 33 aktive indvindingsboringer hørende til 5 almene vandforsyninger, vist på Figur 31.1.

Figur 31.1 Boringer med dataindsamling i Rudersdal Kommune.

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i en tabel med navnet Filterinfo i en accessdatabase i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegHoved.accdb. Datagrundlaget for Figur 34.1 findes
under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_boringer.
De 33 boringer med dataindsamling er fordelt på 5 vandforsyninger, hvoraf én har to tilhørende
kildepladser. Dette fremgår af Tabel 31.1. Der er iflg. Rudersdal Kommune ikke nogen aktive
indvindingsboringer, som allerede har fået beregnet BNBO.
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Vandværk
Birkerød Vandværk a.m.b.a.

Anlægs ID
83122

Boringer
9

Holte Vandværk

106558

6

Nebbegård Kildeplads - Nordvand

120674

4

Mortenstrup Kildeplads - Nordvand

120675

7

Trørød Vandværk

106560

3

Nærum Vandværk

106559

4

Tabel 31.1 Vandværker og dertilhørende antal indvindingsboringer med dataindsamling i Rudersdal
Kommune.

31.1 Boringsplacering
For boringen DGU nr. 193.695, tilhørende Holte Vandværk er der ændret i koordinaterne i access-databasen "BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegHoved.accdb". I tabellen Filterinfo i
databasen er det i en separat kolonne angivet hvilke boringer, der har fået korrigeret koordinaterne.
31.2 Grundvandskortlægning
Området er dækket af grundvandskortlægningen for Farum, Søndersø, Mølleåen og Bagsværd
samt Sjælsø kortlægningsområder. Tabel 34.1 viser, hvilke trin 1 og redegørelsesrapporter der
findes i rapportdatabasen, som omhandler Rudersdal Kommune. Der findes derudover andre
rapporter (fx grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistreringer), men det vurderes, at
disse rapporter ikke er relevante for afgrænsning af BNBO.

Kortlægningsområde

RapportID

Beskrivelse

87117

Søndersø Fase 1. Kortlægning af grundvandsressourcens sårbarhed på baggrund af eksisterende data

87075

Grundvandsressourcens sårbarhed. Fase 1,
Kortlægning på baggrund af eksisterende
data. Område 2bc: Mølleåen og Bagsværd

Farum Kortlægningsområde

86300

Grundvandskortlægning Farum Kortlægningsområde - Resumé af redegørelsesrapport, April 2010

Farum Kortlægningsområde

86299

Sjælsø kortlægningsområde

87263

Område 2bc: Mølleåen

90067

Søndersø Kortlægningsområde
Område 2bc: Mølleåen og
Bagsværd

89313

Redegørelse for 2bc Mølleåen
Søndersø indsatsområde: Fase 2. Kortlægning af grundvandsressourcens sårbarhed og
anbefalinger til indsatser til beskyttelse af
grundvandet.

89314

Søndersø Indsatsområde - kortlægning af
grundvandets kvalitet.

90261

Søndersø indsatsområde. Kortlægning af
grundvandsressourcens sårbarhed og anbefalinger til indsatser til beskyttelse af grundvandet. Resumerapport. August 2007.

Søndersø Kortlægningsområde

Søndersø Kortlægningsområde

Grundvandskortlægning Farum Kortlægningsområde - Redegørelsesrapport, Marts
2010
Grundvandskortlægning af Sjælsø området.
Redegørelsesrapport

Søndersø Kortlægningsområde

Tabel 31.2 Oversigt og Trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen
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Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i Rudersdal Kommune samt øvrige
kommuner i Region Hovedstaden findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang.
Modeller i modeldatabasen, som omhandler Rudersdal Kommune er vist i Tabel 34.2.

Modelnavn

Beskrivelse

Model-ID

Frederiksborg Amts Model
Geologisk model GribskovFredensborg

102

Grundvandsmodel*

398

Geologisk og hydrostratigrafisk model*

Øresundsmodellem 2012
Øresundsmodellen

479
480

Hydrologisk model*
Hydrostratigrafisk model.

DKmodel2009 Sjælland, Lolland,
Falster og Møn

179

Geologisk og Hydrostratigrafisk model*

dkms_gvf_062013_v2

339

Hydrologisk model

Tabel 31.3 Oversigt over modeller i Rudersdal Kommune.

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns.

31.3 Vandforsyningsplan
Rudersdal Kommune har endnu ikke udarbejdet en samlet vandforsyningsplan, der gælder for
hele kommunen. Indtil dette er gjort, gælder følgende vandforsyningsplan, som er udarbejdet i
de gamle kommuner inden disse blev samlet i kommunalreformen:
-

Søllerød Kommune (1999-2007)

Det har ikke været muligt at finde en eller flere vandforsyningsplaner, der dækker de øvrige dele
af kommunen.
Vandforsyningsplanen 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\RudersdalKommune_Vandforsyningsplan.
31.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen
Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Rudersdal Kommune.
Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer.
Indenfor polygonet for Rudersdal Kommune findes geofysiske logs, MEP og TEM-sonderinger.
Data findes i den digitale dataaflevering under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Rudersdal. 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-email, der modtages, når databaseudtrækket er klar til
download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket data er
downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Rudersdal.
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31.5 Supplerende data og information
Forsyning Allerød Rudersdal A/S har oplyst, at boring med DGU nr. 194.207 er en afværgeboring
ved Trørød Vandværk, der dog benyttes til 22 % af den samlede indvinding.
Birkerød Vandforsyning oplyser, at de planlægger løbende vedligeholdelse og renovering af boringerne som beskrevet i risikovurderingen. Endvidere vil der blive monteret flowmålere, pejlesonder og trykmåling på boringerne i 2016.

Rudersdal 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 vandforsyningerne fremgår af Tabel 31.4. Supplerende data fra vandværkerne findes i den digitale
dataaflevering i det højeste relevante folderniveau under tilhørende anlægsfolder eller forsyningsfolder.

X

X

X

Bemærkninger

X

Andre datatyper

X

X

Ændringer ift.
Jupiter

Holte Vandværk

Indvindingsfordeling

Birkerød
Vandværk
a.m.b.a.

Pejledata

Prøvepumpningsdata

Vandværk

X

Risikovurdering

X

Tilstandsvurdering

Mortenstrup
Kildeplads Nordvand

X

X

Tilstandsvurdering

Nebbegård
Kildeplads Nordvand

X

X

Tilstandsvurdering

X

Tilstandsvurdering

Nærum Vandværk

X

X

Trørød Vandværk

X

X

Tilstandsvurdering og Kildepladsvurdering

Tabel 31.4 Oversigt over indsamlet supplerende data fra Vandværkerne i Rudersdal Kommune.
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32. RØDOVRE KOMMUNE
Der er ikke udført dataindsamling for boringer i kommunen, da Rødovre kommune har oplyst, at
der er beregnet BNBO for alle aktive vandforsyningsboringer.
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33. TÅRNBY KOMMUNE
I Tårnby Kommune er der indsamlet data for 10 aktive indvindingsboringer til almen vandforsyning, vist på Figur 33.1. De 10 boringer tilhører alle Tårnby Forsyning.

Figur 33.1 Boringer med dataindsamling i Tårnby Kommune.

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i en tabel med navnet Filterinfo i en accessdatabase i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegHoved.accdb. Datagrundlaget for Figur 33.1 findes
under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_boringer.
Der er iflg. Tårnby Kommune ikke nogen aktive indvindingsboringer, som allerede har fået beregnet BNBO.
33.1 Boringsplacering
For 6 boringer i Tårnby Kommune er der ændret. Koordinaterne er rettet ift. oplysninger fra Naturstyrelsens kortlægning Tårnby-Dragør kortlægningsområde Hydrologisk modelrapport, som
forventes oploadet til rapportdatabasen primo 2016. De rettede koordinater er ændret i access-
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databasen "BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegHoved.accdb". I tabellen Filterinfo i databasen er det i en separat kolonne angivet hvilke boringer, der har fået korrigeret koordinaterne. Oversigt over disse boringer er vist i Tabel 33.1
Vandværk

DGU nr.

Tårnby Vandværk, Lufthavnen
Tårnby Vandværk, Gemmas Allé

208.1392
208.1561

Tårnby Vandværk, Gemmas Allé
Tårnby Vandværk, Bjørnbaksvej

208.1564
208.1916

Tårnby Vandværk, Bjørnbaksvej
Tårnby Vandværk, Bjørnbaksvej

208.1917
208.1918

Tabel 33.1 Oversigt over boringer med ændrede koordinater i forhold til Jupiter

33.2 Grundvandskortlægning
En oversigt over grundvandskortlægninger i Tårnby Kommune fremgår af Tabel 33.2.Tabel 27.1
Kortlægningen er afsluttet i efteråret 2015, men redegørelsesrapporten er endnu ikke oploadet.

Rapportnavn

Rapport-ID

Type

Tårnby - Dragør, Trin 1

89271

Trin 1

Tabel 33.2 Oversigt over grundvandskortlægninger i Tårnby Kommune.

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i nærværende kommune samt øvrige
kommuner i Region Hovedstaden findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang.
Modeller i modeldatabasen, som omhandler Tårnby Kommune er vist i Tabel 33.3.

ModelID

Beskrivelse

Hydrostratigrafisk model Tårnby-Dragør
Rumlig geologisk model Tårnby-Dragør

703*
702

Hydrostratigrafisk model
Rumlig geologisk model

Øresundsmodellen 2012
DKmodel2009 Sjælland, Lolland, Falster og Møn

479*
179*

Hydrologisk model
Hydrologisk model

339

Hydrologisk model

Modelnavn

dkms_gvf_062013_v2

Tabel 33.3 Oversigt over hydrostratigrafiske og hydrologiske modeller i Tårnby Kommune.

Den fulde liste over alle modeller i GEUS model database kan findes for hele Danmark i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns.
33.3 Vandforsyningsplan
Tårnby Kommune har en ældre vandforsyningsplan for perioden 1997-2010. Vandforsyningsplanen indeholder bl.a. beskrivelser af de geologiske forhold, daværende og fremtidige vandforsyningsforhold samt målsætning.
33.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen
Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Tårnby Kommune.
Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer.
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Indenfor det optegnede polygon for Tårnby Kommune findes geofysiske logs. Data findes i den
digitale dataaflevering under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Tårnby. I denne folder
findes også en liste med de projekter, der er downloadet for kommunen. Generelt for Gerdadatabaseudtræk gælder, at nogle projekter er fejlbehæftede, hvilket forhindrer et fuldstændigt
udtræk fra databasen. Problemer med det pågældende databaseudtræk fremgår af den statusemail, der modtages, når databaseudtrækket er klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket data er downloadet. Denne e-mail findes under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Tårnby.
33.5 Supplerende data og information
Tårnby Kommune og Tårnby Forsyning har bidraget med indvindingstilladelser og faktiske tal for
indvindingsmængder på de 10 boringer. Tårnby Kommune og Tårnby Forsyning har oplyst, at de
ikke ligger inde med supplerende data, som ikke allerede er indberettet til Jupiter-databasen eller
Gerda-databasen.
Af Tabel 33.4 fremgår, at indsamlingen af supplerende data er begrænset til indvindingsfordelingen.

Vandværk

Tårnby
Forsyning

Prøve
vepump
nings
data

Pejledata

Indvindingsfordeling

Ændringer ift.
Jupiter

Andre data
typer:
Liste af typer

X

Tabel 33.4 Oversigt overindsamlet supplerende data fra Forsyningen i Tårnby Kommune

Bemærkninger til VV

Delaftale 20
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34. VALLENSBÆK
I Vallensbæk Kommune er der indsamlet data for 5 aktive indvindingsboringer, der alle hører til
Vallensbæk Strands Vandværk med anlægs ID: 106730, se Figur 34.1.

Figur 34.1 Boringer med dataindsamling i Vallensbæk Kommune.

Relevante stamdata for boringer og anlæg er samlet i en tabel med navnet Filterinfo i en accessdatabase i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\Jupiter_udtræk\BoringsAfklaring_SænkningYdelse_Filter_RegHoved.accdb. Datagrundlaget for Figur 34.1 findes
under Generel data for hele regionen\Rambøll_Mpk_boringer.
Der er iflg. Vallensbæk Kommune ikke nogen aktive indvindingsboringer, som allerede har fået
beregnet BNBO.
34.1 Boringsplacering
For boringer med dataindsamling, er der ikke registreret ændringer af koordinater i forhold til
Jupiter-databasen.
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34.2 Grundvandskortlægning
Området er dækket af grundvandskortlægningen for Ishøj, Taastrup Nord og Herlev-Glostrup
kortlægningsområder. Tabel 34.1 viser, hvilke trin 1 og redegørelsesrapporter der findes i rapportdatabasen, som omhandler Vallensbæk Kommune. Der findes derudover andre rapporter (fx
grundvandskemiske kortlægninger og boringsregistreringer), men det vurderes, at disse rapporter ikke er relevante for afgrænsning af BNBO.

Kortlægningsområde

RapportID

Beskrivelse

Herlev-Glostrup kortlægningsområde

89263

Trin 1 - Hovedrapport

Herlev-Glostrup kortlægningsområde

89304

Trin 1 – Resumerapport

91254

Redegørelsesrapport

Herlev-Glostrup kortlægningsområde
Herlev-Glostrup kortlægningsområde
Ishøj Indsatsområde
Taastrup Nord-området

89258
89321
89382

Trin 1 – opdatering af geologisk model
Redegørelsesrapport
Trin 1

Tabel 34.1 Oversigt og Trin 1 og redegørelsesrapporter i rapportdatabasen

Den fulde liste over alle trin 1 og redegørelses rapporter i nærværende kommune samt øvrige
kommuner i Region Hovedstaden findes i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\Rambøll_Rapportdatabasegennemgang.
Modeller i modeldatabasen, som omhandler Vallensbæk Kommune er vist i Tabel 34.2.

Modelnavn
Herlev-Glostrup opdatering af
geologisk model
Øresundsmodellen 2012

Beskrivelse

Model-ID

328

Geologisk og hydrostratigrafisk model*

479

Hydrologisk model*

DKmodel2009 Sjælland, Lolland,
Falster og Møn

179

Geologiske og Hydrostratigrafisk model*

dkms_gvf_062013_v2

339

Hydrologisk model

Tabel 34.2 Oversigt over modeller i Vallensbæk Kommune

Derudover er der i forbindelse med kortlægningen i Herlev-Glostrup også opstillet en grundvandsmodel, som på nuværende tidspunkt ikke er indberettet i modeldatabasen.
Den fulde liste over alle modeller i GEUS modeldatabase kan findes for hele Danmark i den digitale aflevering under Generel data for hele regionen\GEUS_mpk_Modelafgræns.

34.3 Vandforsyningsplan
Vallensbæk Kommune har en gældemde vandforsyningsplan for perioden 2014-2024. Vandforsyningsplanerne indeholder bl.a. en geologisk beskrivelse af kommunen, drikkevandssikkerhed,
vandforbrug og samt grundvandsressourcen. Vandforsyningsplanen findes i den digitale aflevering under Generelt Kommune Data\VallensbækKommune_Vandforsyningsplan.

83 af 86

Delaftale 20

34.4 Geofysiske data fra Gerda-databasen
Fra Gerda-databasen er der downloadet en Firebird-database, som dækker Vallensbæk Kommune. Data er udtrukket ved hjælp af et polygon, der dækker hele kommunen med en lille buffer.
Indenfor polygonet der dækker Vallensbæk Kommune findes fire geofysiske logs. Data findes i
den digitale dataaflevering under Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Vallensbæk. 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-email, der modtages, når databaseudtrækket er klar til download. Heraf fremgår også hjørnekoordinaterne for det polygon, indenfor hvilket data er downloadet. Denne e-mail findes under
Generelt Kommune Data\Gerda_Geofysik_Vallensbæk.
34.5 Supplerende data og information
Opgaver vedrørende grundvand i Vallensbæk Kommune administreres af Ishøj Kommune. Derfor
er korrespondancen om grundvandsdata i Vallensbæk Kommune gået gennem Ishøj Kommune.
Vallensbæk Strand Vandværk har søgt Ishøj Kommune om ibrugtagelse af boring DGU nr.
207.5242. For indvindingstilladelsen gælder det at boringerne DGU nr. 207.4433 og 207.5242
maximalt tilsammen må indvinde 170000 m3. Tilladelsen er endnu ikke givet.
Derudover har Ishøj Kommune oplyst, at de ikke ligger inde med supplerende data, som ikke
allerede er indberettet til Jupiter-databasen eller Gerda-databasen. Supplerende data indsamlet
ved vandforsyningen fremgår af Tabel 34.3. Supplerende data fra vandforsyningen findes i den
digitale dataaflevering i det højeste relevante folderniveau under tilhørende anlægsfolder eller
forsyningsfolder.

X

Tabel 34.3 Oversigt over indsamlet supplerende data fra Vandværket i Vallensbæk Kommune.

Bemærkninger

Andre data typer

Ændringer ift.
Jupiter

Indvindingsfordeling

Pejledata

Vallensbæk
Strands Vandforsyning

Prøvepumpningsdata

Vandværk
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35. SAMMENFATNING
I Region Hovedstaden er der foretaget en afklaring af aktive indvindingsboringer knyttet til de
almene vandforsyninger, som endnu ikke har fået afgrænset BNBO. Ved afklaring af de aktive
almene 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 Hovedstaden er der indsamlet data for 495 aktive indvindingsboringer til
almene vandforsyninger. Dataindsamling for de enkelte kommuner er opsummeret i Tabel 35.1
og på Figur 35.1.
Kommune

Antal boringer

Antal

med dataind-

anlæg

Bemærkninger

samling
Albertslund

Ingen dataindsamling

Allerød

Ingen dataindsamling
For 4 af de boringer, hvor der dataindsamles, er der tale om
afværgeboringer. Der er ikke registreret øvrige aktive indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg i Ballerup
Kommune.
Der er ikke registreret øvrige aktive indvindingsboringer til
almene vandforsyningsanlæg i Bornholm Kommune.
Brøndby Kommune fik i 2009 beregnet BNBO for alle indvindingsboringer – men har ikke udlagt BNBO. Brøndby Kommune har anmodet om at få genberegnet BNBO, da indvindingstilladelsen er ændret siden 2009. To af de boringer, der
indgår i dataindsamlingen, er endnu ikke aktive.
Der er ikke registreret øvrige aktive indvindingsboringer til
almene vandforsyningsanlæg i Dragør Kommune.

30

8

83

19

13

1

11

2

Ballerup
Bornholm

Brøndby
Dragør
Egedal
Fredensborg

Ingen dataindsamling
34

7

Der er ikke registreret øvrige aktive indvindingsboringer til
almene vandforsyningsanlæg i Fredensborg Kommune.

Frederiksberg

Ingen dataindsamling

Frederikssund

Ingen dataindsamling

Furesø

48

9

Der er ikke registreret øvrige aktive indvindingsboringer til
almene vandforsyningsanlæg i Furesø Kommune.

Gentofte

Ingen dataindsamling

Gladsaxe

Ingen dataindsamling

Glostrup
Gribskov
Halsnæs

16

4

64

16

59

10

30
Helsingør

7

Der er ikke registreret øvrige aktive indvindingsboringer til
almene vandforsyningsanlæg i Glostrup Kommune.
Der er ikke registreret øvrige aktive indvindingsboringer til
almene vandforsyningsanlæg i Gribskov Kommune.
Der er ikke registreret øvrige aktive indvindingsboringer til
almene vandforsyningsanlæg i Halsnæs Kommune.
Der er ikke registreret øvrige aktive indvindingsboringer til
almene vandforsyningsanlæg i Helsingør Kommune

Herlev

Ingen dataindsamling

Hillerød

Ingen dataindsamling
Der er ikke registreret øvrige aktive indvindingsboringer til
almene vandforsyningsanlæg i Hvidovre Kommune

Hvidovre

7

1

Høje-Taastrup
Hørsholm

Ishøj

11

4

41

6

Ingen dataindsamling
Der er ikke registreret øvrige aktive indvindingsboringer til
almene vandforsyningsanlæg i Hørsholm Kommune
12 boringer er på nuværende tidspunkt aktive, mens 13
boringer forventes at blive anvendt/aktive når kildepladser
og anlæg står klar. Data for de resterende 16 boringer beliggende ved Thorsbro kildeplads er indsamlet for at danne
datagrundlag for de 7 nye boringer ved Thorsbro kildeplads.
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København

Ingen dataindsamling

LyngbyTaarbæk
Rudersdal

33

5

Rødovre
Tårnby
Vallensbæk
Total

10

1

5

1

495

101

Ingen dataindsamling
Der er ikke registreret øvrige aktive indvindingsboringer til
almene vandforsyningsanlæg i Rudersdal Kommune
Ingen dataindsamling
Der er ikke registreret øvrige aktive indvindingsboringer til
almene vandforsyningsanlæg i Tårnby Kommune
Der er ikke registreret øvrige aktive indvindingsboringer til
almene vandforsyningsanlæg i Vallensbæk Kommune

Tabel 35.1 Oversigt over boringer med dataindsamling i Region Hovedstaden.

Figur 35.1 Boringer med dataindsamling i Region Hovedstaden.
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Som udgangspunkt er der i Region Hovedstaden indsamlet data for følgende borings-typer:





alle almene aktive vandforsyningsboringer uden afgrænset BNBO
nye boringer uden tilladelse, men hvor der er et tilsagn om en forventet tilladelse inden udgangen af 2016
boringer med BNBO, men hvor tilladelsen er ændret siden beregningen er foretaget
boringer, hvor kommunen ønsker genberegning af BNBO

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.

