
Skanderborg Kommune Jord og Grundvand 

 Hvad kan, må og bør man rense for i dag? 

 Hvad burde være nemmere og hvad burde laves om?  

 Hvilke krav stiller vi til drikkevandet i dag og i fremtiden? 

 Nye og anderledes kundebehov? 

 Nye og smartere teknologier? 

 Udvikle af ny teknologi, nye arbejdspladser og 
eksportmuligheder? 

 



Udskift 
baggrundsbillede: 
 
Vælg fanen Vis og 
Diasmaster. 
Slet billede og 
indsæt nyt, 
højreklik på 
billedet og vælg 
”Placer bagest” 

Udskift 
baggrundsbillede: 
 
Vælg fanen ”Vis” og 
”Diasmaster”. 
 
Markér og  slet 
billede – vælg 
fanen ”Indsæt” og 
”Billede” for at 
indsætte et nyt. 
 
Højreklik på 
billedet og vælg 
”Placer bagest”. 
 
Det kan evt. være 
nødvendigt at 
beskære, skalere 
eller flytte billedet 
op/ned, for at det 
passer ind i 
udsnittet. 

Fremtidens Drikkevand 

IDA huset, Kalvebod Brygge 11. september 2014 

Geolog: Carsten Vigen Hansen, Skanderborg Kommune 

 



Fremtidens drikkevand 

 Disposition:  

 Kommunens udfordringer i forhold til: 

 

 Vandkvaliteten 

 Vandforsyningsstrukturen 

 Krav til vandværkerne 

 Grundvandsbeskyttelse 



Fremtidens drikkevand 

 Vandkvaliteten - Bakteriologi/kim 

 

 Det er en udfordring, at lave kildesporing ved overskridelser og den 
rigtige strategi, i forhold til information. 

 Det er en stor fordel, at der udvikles nye og hurtigere metoder til at 
afgøre forureningsniveau og hvor den kan stamme fra. 

 Kogeanbefaling hos forbrugeren bliver hurtig en upopulær størrelse 

 Enkeltvandforsyning 

 Forstå forureningen 



Fremtidens drikkevand 

 Vandkvaliteten - Naturlige parametre 

 

 Koncentration er jævnt fordelt i vandet  

 I dag fjernes jern og mangan ved simpel vandbehandling 

 Aggressiv CO2  fjernes rigtig mange steder ved kalktilsætning uden 
tilladelse 

 Arsen er ikke længere problematisk at fjerne, kun affaldsproduktet 

 Sulfatproblemer er mest knyttet til indvinding der ikke er i balance 

 Nitrat ser ud til at være et vigende problem 

 I fremtiden er det måske nye naturlige parametre der skal 
behandles for? 

 



Fremtidens drikkevand 

 Vandkvaliteten - Miljøfremmede stoffer 

 Forurening med kulbrinter og klorede opløsningsmidler: Teknologi 
og metoder er udviklet og forbedres løbende 

 Forurening med pesticider er mere kompleks.  

 Stor opløselighed,  

 forskellig nedbrydelighed,  

 anvendes ofte som cocktail af flere stoffer, samt additiver som 
sæbestoffer og råolie  

 Nye stoffer er måske fluorforbindelser som PFOS og PFOA  



Fremtidens drikkevand 

 Vandkvaliteten – Samarbejde 

 Samarbejdet er afgørende for god drikkevandskvalitet 

 Naturstyrelsen 

 Regionerne 

 Kommunerne 

 Sundhedsstyrelsen 

 Forsyningsselskaber/Vandværker 

 ERFA, Envina, interesseorganisationer 



Fremtidens drikkevand 

 Vandforsyningsstrukturen 

 

 Myte: Stor bedre end lille 

 Fakta: Kvaliteten afhænger af hvem der er ansvarlig 

 

 Lokalt i Skanderborg Kommune er geografi og topografi en 
udfordring for nye forbrugere. Det kan blive meget dyrt at komme 
på vandværk 

 



Fremtidens drikkevand 

 Krav til vandværkerne 

 Små vandværker kvæles i administrativ byrde 

 Der kan stadig hentes noget på energisiden 

 Vandsektorloven kræver nytænkning i forhold til vilkår, så det kan 
finansieres 1 til 1 under prisloftet 
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Vandoplande 



Vandplaner kvantitativ 

 Potentiel restressource for oplande i Skanderborg Kom.: 

 Århus Bugt 0 m³ 

 Horsens Fjord 16,7 mill. m³ 

 Randers Fjord 11,5 mill. m³ 

 

 Tilladt ca. 5,4 mill. m³ Oppumpet ca. 4 mill. m³ 

 Tal fra basisanalysen viser at der kan udnyttes ca. 17 mill. 
m³ mere i forhold til de 35 % fra vandplanerne 

 

Beregnet restressource i Skanderborg Kom. 



Drikkevandsinteresser 

 

 Ca. 50 % af arealet 
er udpeget til OSD 

 I de udpegede 
arealer er der 
meget by og 
infrastruktur 



BEST webbaseret beregningsværktøj 

 Oplandspåvirkning via WFS 

 Forhåndsberegning af påvirkning fra nye kildepladser 

 Faktiske prøvepumpninger sammenholdes med den 
beregnede påvirkning 

 God overensstemmelse, men også overraskelser (skyldes 
oftest geologisk heterogenitet) 



Vandløbsoplande 



Udfordringer 

 Kommunerne råder ikke over detaljerede 
vandløbsopgørelser 

 Der findes ikke data over interaktion mellem overfladevand 
og grundvand 

 



Kommunernes største udfordring 

 Grundvandsbeskyttelse 

 Boringer - stiller vi de rigtige krav 

 Sløjfning af brønde og boringer sker ofte uhensigtsmæssigt 

 Økonomi er en meget væsentlig faktor 

 Overboring 5000 kr. pr meter 

 Der mangler  

 et lovkrav om  

 lerspærre langs  

 hele forerørets længde 



Kommunernes største udfordring 

 Grundvandsbeskyttelse 

 Kortlægning – indsatsplanlægning 

 Manglende finansiering – medfører hule planer 

 Komplicerede regelsæt medfører lang og tung proces 

 Eksempler: 

 25 m zonen gælder erhvervsdrivende men ikke private 

 Kommuner bruger ekspert bistand for at afklare: 

 §26 a og §24 i MSBK-loven, Udtalelser fra skat, Service og 
Miljømål i forhold til Forsyningssekretariatet, notater fra 
eksperter i forhold til Nitratudvaskning eller pesticider. 



Kommunernes største udfordring 

 Tilladelse: 342.000 m³/år  73.000  m³/år  

 Areal: 48 hektar   711 hektar 

 



Kommunernes største udfordring 

 Eksempel: 

 Ved at hæve vandprisen med 1 kr./m³ for at købe 
jorden i oplandet til 250.000 kr. pr hektar 

 34 år    3555 år 

 

 



Kommunernes største udfordring 

 Min mening er at: 

 Vi burde nationalt gentænke: 

1.  den måde vi grundvandsbeskytter på 

2.  hvor vi vil beskytte grundvandet 

3.  Få en ordentlig finansiering på plads. Det kunne 
 være en fortsættelse af afgiften på ledningsført 
 vand, øremærket til beskyttelsen 

 Det ville give god mening så kortlægningen ender med 
konkret grundvandsbeskyttelse i den skala der er 
nødvendig. 



Udskift 
baggrundsbillede: 
 
Vælg fanen Vis og 
Diasmaster. 
Slet billede og 
indsæt nyt, 
højreklik på 
billedet og vælg 
”Placer bagest” 

Udskift 
baggrundsbillede: 
 
Vælg fanen ”Vis” og 
”Diasmaster”. 
 
Markér og  slet 
billede – vælg 
fanen ”Indsæt” og 
”Billede” for at 
indsætte et nyt. 
 
Højreklik på 
billedet og vælg 
”Placer bagest”. 
 
Det kan evt. være 
nødvendigt at 
beskære, skalere 
eller flytte billedet 
op/ned, for at det 
passer ind i 
udsnittet. 

Tak for opmærksomheden 


