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Grundvand og drikkevand

UDFORDRINGER
At indvinde grundvand af høj kvalitet og i 
tilstrækkelig mængde

At beskytte grundvandet mod forurening, 
så vi sikrer rent grundvand både nu og i 
fremtiden

At begrænse vores påvirkning af den 
våde natur mest muligt, når vi indvinder 
grundvand

At levere sundt og sikkert drikkevand af 
høj kvalitet

At sikre et konstant fokus på hygiejne i 
alle processer

At sikre en stabil drikkevandsforsyning 
døgnet rundt

Vand er en livsnødvendig ressource, og når vi pumper grundvand op af jorden og leverer drik-
kevand ud til vores kunder, griber vi ind i vandets naturlige kredsløb. Det medfører et stort ansvar 
– for bl.a. grundvandsbeskyttelse og sikring af dit rene drikkevand.

Grundvand
Grundvand dannes af vand på overfladen, der siver ned i jor-
den, og ophobes i grundvandsmagasiner. Herfra henter vi vo-
res drikkevand. For at sikre fremtidens drikkevand er det vigtigt 
at beskytte vores grundvand.

Vi beskytter grundvandet via skovrejsning og aftaler med land-
mænd om miljøvenlig drift. I 2016 havde vi aftaler på plads for 
33 % af det areal, vi ønsker at beskytte.

Skovrejsning og vådområder
VandCenter Syd har igennem flere år arbejdet med skovrejs-
ning og anlæggelse af vådområder som vigtige elementer i  
vores beskyttelse af grundvandet – for i naturområder bliver 
der ikke sprøjtet med gift.

I september 2016 blev en ny skovrejsningsaftale underskrevet, 
som sikrer det fortsatte samarbejde mellem Odense Kommune, 
Naturstyrelsen og VandCenter Syd om skovrejsning i Elmelund.  
De kommende ti år er det planen, at der skal erhverves yderli-
gere 140 hektar jord omkring Elmelund med henblik på skov-
rejsning. 

Vandværk
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Ny skov ved Brylle
En skov ved Brylle, der ligger omkring Borreby kildeplads, bli-
ver vores næste store projekt. En såkaldt jordfordeling, hvor vi 
køber og bytter os til landbrugsjord, der kan omdannes til skov, 
blev gennemført med skæringsdato 1. april 2016. Her lykkedes 
det sammen med Hedeselskabet at erhverve 72 hektar jord, 
hvoraf de 54 hektar er beliggende indenfor det område, hvor 
vi ønsker at rejse skov. 

Resultatet af jordfordelingen var umiddelbart tilfredsstillende, 
men det var dog lidt mindre, end vi havde forventet. Derfor 
har vi sammen med Hedeselskabet besluttet at fortsætte for-
handlingerne med lodsejerne med henblik på at gennemføre 
endnu to jordfordelinger i hhv. 2017 og 2018. 

Projektet er særligt på den måde, at vi her samarbejder med 
en privat aktør. Det er Hedeselskabet, der køber og driver sko-
ven, mens vi betaler for de deklarationer, der sikrer arealet mod 
fremtidig sprøjtning. Samarbejdet giver fordele for begge par-
ter, og hertil kommer, at Brylle kan glæde sig over udsigten til 
en skov tæt på byen.

Plan om vådområde
I området omkring Lindved kildeplads blev der i 2016 sat en 
jordfordeling i gang. Det er Odense Kommune, der står for 
jordfordelingen, som vi håber at se resultatet af i 2017. Hvis 
det lykkes at opkøbe de 55 hektar, vi anser som muligt, skal 
der anlægges et vådområde, hvor vandstanden hæves, og åen 
genslynges over en længere strækning. Det vil ligesom skov-
rejsning beskytte grundvandet i området.

Kildepladser
Vores kildepladser er forudsætningen for, at vi kan levere vand 
til kunderne, og derfor holder vi øje med, om der er risiko for 
forurening i de områder, de ligger i. I 2016 har vi arbejdet med 
implementeringen af de fire handleplaner for beskyttelse af vo-
res kildepladser, som blev færdiggjort i 2015.

Den nye skovrejsningsaftale for 
Elmelund blev underskrevet af 
rådmand Jane Jegind fra Odense 
Kommune, direktør Peter Ilsøe 
fra Naturstyrelsen og VandCenter 
Syds bestyrelsesformand Leif 
Knudsen (t.h.).

Grundvandet kommer fra

30-100 m
dybe boringer

Grundvandet er

20-200 år
gammelt

Vi indvandt

9,9
mio. m³ grundvand

Hvad er en kildeplads?
Kildepladser er de steder, hvor vi pumper grundvand 
op. De ligger typisk i nærheden af vores vandværker.  
I 2016 havde vi syv aktive kildepladser. Grundvand kan 
drikkes, som det er, men smager bedre efter iltning og 
simpel filtrering på et af vores vandværker.
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Lukning af gamle brønde
Som en del af handleplanerne startede vi en sløjfningskampag-
ne med det formål at identificere og lukke flest muligt gamle, 
private brønde og boringer. De gamle, ubenyttede brønde og 
boringer udgør nemlig en risiko for forurening af grundvandet. 

Kampagnen har fokus på områderne nær Bolbro, Borreby 
og Holmehave kildeplads, som tilsammen leverer ca. 60 % af 
Odenses drikkevand. Som grundejer eller beboer i kampagne-
området kan man frem til og med 2017 få sløjfet en ubenyttet 
brønd eller boring gratis – en opgave, det normalt vil koste den 
private forbruger omkring 10.000 kr. at få udført.

I 2016 fik vi anmeldelser om 60 brønde og boringer, og vi nå-
ede lidt over halvvejs igennem lukningsarbejdet, som fortsæt-
ter i 2017.

Bæredygtig indvinding
For at undgå, at vi udnytter grundvandsressourcen for meget, 
måler vi grundvandsstanden i et netværk af boringer omkring 
og på vores kildepladser. Grundvandsstanden siger noget om, 
hvor højt i jorden grundvandet ligger.

Der kan være store variationer i grundvandsstanden, og derfor 
følges udviklingen i flere boringer. Vores målinger strækker sig 
mange årtier bagud og giver et godt billede af udviklingen i 
grundvandsstanden generelt. Vi har i gennemsnit indvundet 
ca. 235.300 m3 grundvand pr. boring i 2016. 

Som følge af det generelt dalende vandforbrug er indvindin-
gen de sidste 20 år faldet med over 30 %. Tendensen på de fle-
ste kildepladser er derfor også en stigende grundvandsstand. 

Da dette potentielt kan medføre risiko for bl.a. indtrængende 
vand eller fugt i kældre, forsøger vi at fordele indvindingerne 
strategisk for at imødegå evt. problemer i lavtliggende områ-
der.

Målestationer
Grundvandsindvinding kan også påvirke plante- og dyrelivet i 
vandløb og vådområder negativt, fordi det kan reducere vand-
mængden i den våde natur. Hidtil har vi haft målestationer i 
de vandløb, der krydser vores kildepladser, for at overvåge 
vandmængden og forudse eventuelle negative påvirkninger 
på vandmiljøet. Vi er i 2016 gået i gang med at nedlægge disse 
med henblik på at etablere nye permanente målestationer, der 
kan give os bedre målinger. 

Oprindeligt var det planen at etablere en permanent målesta-
tion i Ryds Å som første afløser for de nedlagte stationer. Imid-
lertid blev der fra statens side sat en målestation op i netop 
Ryds Å som en del af den nye landbrugspakke, der dikterer 
mere overvågning på landsplan. Vi får nu data fra den stats-
ejede målestation.

Tilladelse til øget indvinding
Odense Kommune har fornyet vores tilladelse til at indvinde 
vand på de kildepladser, der er tilknyttet Hovedværket, dvs. 
Bolbro og Eksercermarken. Den nye tilladelse giver mulighed 
for at øge indvindingen på Bolbro kildeplads, så vi kan indvinde 
1,8 mio. m3 om året mod tidligere 1,4 mio. m3. Det gør, at vi 
bedre kan udnytte overskudskapaciteten på Hovedværket. Bl.a. 
får vi større fleksibilitet til at kunne følge med efterspørgslen, 
når nogle af de øvrige vandværker er ude af drift eller kører på 
lavt blus.

G.O. Andrups 
Grundvandspris
VandCenter Syd uddeler årligt G.O. Andrups Grund-
vandspris på 60.000 kr. til nogen, som har gjort en 
særlig indsats for at beskytte grundvandet. 

I 2016 gik prisen til Growing Trees Network, som er 
en virksomhed, der nytænker og inddrager borger-
ne i grundvandsbeskyttelse. Gennem Growing Tre-
es Network kan privatpersoner og virksomheder for 
20 kr. købe og donere et træ til en folkeskov og på 
den måde være med til at beskytte grundvandet. 

Det ser vi som en innovativ og original forretnings-
idé, der formår at inddrage borgere i grundvands-
beskyttelse i øjenhøjde.
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Drikkevand
Når vi henter grundvand op, pumpes det til et af vores vand-
værker, hvor det iltes og filtreres og bliver til drikkevand. I 2016 
havde vi fem vandværker, som ved årsskiftet blev udvidet til 
seks med overtagelsen af Trøstrup vandværk. Vi fører skarp 
kontrol med kvaliteten af både grundvandet og drikkevandet 
på vandværkerne og ved udvalgte kunder i form af stikprøver. 
I 2016 havde vi overskridelser på forskellige parametre. Disse 
er håndteret i samarbejde med myndighederne. I ingen af til-
fældene har der været risiko for forbrugernes sundhed. Du kan 
læse mere på vandcenter.dk/vandkvalitet.

Overtagelse af Trøstrup Vandværk
I 2016 forberedte vi os på at overtage Trøstrup vandværk pr. 
1. januar 2017. Vi koblede bl.a. Trøstrup vandværk op på vores 
overvågningssystem og opdaterede vores kortoplysninger, så 
vi kan agere fornuftigt og ensartet i hele vores forsyningsom-
råde. Desuden begyndte vi at forstærke ledningerne i området 
for på sigt at kunne nedlægge produktionen på Trøstrup vand-
værk og i stedet forsyne direkte fra vores nuværende lednings-
net.

”Kalkfrit” vand
Også i 2016 har vi kørt forsøg med blødgøring af drikkevand. 
På baggrund af en studietur til Frankrig har vi testet en ny type 

anlæg, hvor vandet blødgøres ved hjælp af en såkaldt elektro-
lytisk proces. Det er en væsentligt anderledes metode end den, 
vi testede i 2015, hvor vi brugte en kemisk proces. Den elektro-
lytiske metode er en mere bæredygtig løsning, men den giver 
dog nogle udfordringer, som vi arbejder på at løse i 2017.

I første omgang tester vi med henblik på at kunne levere blød-
gjort vand til det kommende supersygehus Nyt OUH, som kan 
opnå store fordele gennem færre kalkbelægninger i fx rør, ba-
derum og varmevekslere. 

Derfor vil vi i 2017 vurdere konsekvenserne af på sigt at kunne 
levere blødgjort vand til andre kunder.

Drikkevandssikkerhed
Vi ser drikkevandet som en fødevare, der skal leve op til kva-
litetsmål og hygiejneregler gennem kvalitetsstyring. Kvali-
tetsstyring er en del af vores ledelsessystem og omfatter bl.a. 
Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed (DDS). Med DDS’en kan vi 
dokumentere, at vi har styr på drikkevandssikkerheden i alle ak-
tiviteter fra kilde til kunde.

Assens
Kommune

Middelfart
Kommune

Svendborg
Kommune

Faaborg-Midtfyn
Kommune

Nyborg
Kommune

Kerteminde
Kommune

Nordfyns
Kommune

Odense
Kommune

Lundeværket

Hovedværket

Dalumværket

Lindvedværket

Trøstrup vandværk
(pr. 1. januar 2017)

Holmehaveværket

Vores forsyningsområde: Drikkevand
De blå områder på kortet viser, hvor vi forsyner 
vandforbrugere med drikkevand.

Vores vandværker
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Ekstra sikring mod bakterier
UV-behandling af drikkevand forringer formeringsevnen hos 
eventuelle bakterier og vira og er derfor en ekstra sikkerhed, 
der nedsætter risikoen for drikkevandsforurening. Det er et sup-
plement til det høje niveau, vi har på kvalitet og hygiejne i vores 
drikkevandssystem. 

I 2016 har vi testet én type UV-anlæg, der viste sig at danne 
uønsket nitrit. Derfor har vi valgt at sætte en anden type anlæg 
op, hvor dette problem ikke skulle være til stede.

Det var oprindeligt vores plan at sætte UV-anlæg op på alle 
værker, højdebeholdere, zoneoverpumpninger og udvalgte 
trykforøgere. Denne plan måtte vi dog revurdere, da opgaven 
viste sig dyrere end forventet. Konklusionen på vores revurde-
ring blev, at vi kun sætter UV-anlæg op på værker, højdebe-
holdere og zoneoverpumpninger. Derved opnår vi en fornuftig 
økonomisk besparelse i forhold til den oprindelige plan – sam-
tidig med en væsentlig og tilfredsstillende ekstra sikring af vo-
res drikkevandskvalitet.

Vi har fornyet

5 km
vandledning

Vandets hårdhedsgrad er

15-20,7
°dH

Vi har

20
offentlige vandposte

Figur 1: På grafen kan du se, hvordan mængden og brugen af det vand, vi pumper op, har udviklet sig de sidste ti år. Vandforbruget er generelt faldende for 
både private husholdninger og virksomheder.

Vandtyper
Grundvand: Vand, som pumpes op fra undergrun-
den via boringer (også kaldet råvand).

Drikkevand: Grundvand, som er blevet filtreret og 
iltet – og sendt ud til både private forbrugere, erhverv og 
institutioner samt andre kommuner og vandværker.

Sekundavand: Vand, der ikke har drikkekvalitet, og 
som bruges til andre formål, fx tekniske anlæg, køling 
mv. 

Skyllevand/filterskyllevand: Vand, der bruges til at 
rengøre filtrene på vores vandværker.

Tab, udskylninger: Drikkevand, som enten går tabt 
pga. utætheder i vores ledningssystem, eller bliver 
brugt til at skylle ledninger rene i forbindelse med fx 
reparationer.

Udvikling i vandmængder 2007-2016

2007
2009

2011
2013

2015
2008

2010
2012

2014
2016

8

12

6

2

10

4

0

mio. m3

Tab udskylning m.v.
Sekundavand
Skyllevand

Lev. i andre kommuner og andre vandværker
Erhverv, institutioner m.v.
Husholdning
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Vi ilter vandet,  
så det smager 

godt.

Vores 
postevand  
indeholder  
0 kalorier.

Skift vandet 
jævnligt,  

så det er friskt.

Fyld din 
drikkedunk med 
vand fra hanen.

½ liter postevand  
koster knap 3 øre.  

Ved vores vandposte 
er det os, der giver.

Gør din drikkedunk  
ren  med varmt vand  

(65°) og sæbe, eller put 
den i opvaskemaskinen. 
Så dræber du eventuelle 

bakterier.

Drik vand fra hanen

15

Vores vand er testvinder
Vi er stolte af det drikkevand, vi leverer til din vandhane. Det er 
vi, fordi det både er det billigste og det reneste vand, når man 
sammenligner med forskellige slags vand på flaske, som kan 
købes i supermarkederne. I en vandtest, som blev bragt i flere 
lokale medier – bl.a. Fyens Stiftstidende – var det hanevand fra 
VandCenter Syd, der vandt over en række varianter flaskevand 
fra supermarkederne. 

Testen stiller spørgsmålet: Hvilket vand skal man drikke? Og 
den korte konklusion på artiklen er: Postevand.

Læs mere om testen her: www.vandcenter.dk/testvinder.


