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Grundvand og drikkevand

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

At indvinde grundvand af høj kvalitet og i 
tilstrækkelig mængde

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 drikke-
vand til vores kunder, griber vi ind i vandets naturlige kredsløb. Det medfører et stort ansvar – for 
bl.a. bæredygtig indvinding, grundvandsbeskyttelse og sikring af det rene drikkevand.

Grundvand
Grundvand dannes af vand på overfladen, der siver ned i jor-
den og ophobes i grundvandsmagasiner. På vores kildepladser 
henter vi grundvand op, som bliver til drikkevand. Grundvand 
kan drikkes, som det er, men det smager bedre efter iltning og 
simpel filtrering på et af vores vandværker. For at sikre frem-
tidens drikkevand er det vigtigt at beskytte vores grundvand 
– særligt i områderne omkring vores kildepladser.

Kildepladser
For at sikre, at vi i fremtiden fortsat kan levere rent drikkevand, 
undersøger vi hele tiden mulighederne for nye kildepladser. I 
2017 har vi foretaget en bearbejdning af statens grundvands-
kortlægning på Nordfyn og suppleret med ekstra undersøgel-
ser af, hvor der på sigt vil være mulighed for at etablere nye 
regionale kildepladser. Undersøgelsesarbejdet er stort set af-
sluttet, og vi har fundet nogle egnede lokaliteter. Kildepladsen 
ved Trøstrup Vandværk, som vi overtog per 1. januar 2017, er en 
af de lokaliteter, der ser lovende ud.

Vandværk

Hvad er en kildeplads?
Kildepladser er de steder, hvor vi pumper grundvand 
op. De ligger typisk i nærheden af vores vandværker. 
I 2017 havde vi otte aktive kildepladser.



VandCenter Syd · Ansvarlighedsrapport 2017 11

Vi beskytter grundvandet
Grundvand på Fyn er 30-40 år om at trænge ned gennem jord-
lagene. Vores strategi er at beskytte grundvandet for at sikre 
fremtidens drikkevand. Fund af pesticidrester i drikkevandet 
flere steder i landet har gjort emnet grundvandsbeskyttelse 
meget aktuelt i 2017. Du kan læse mere om vores pesticidfund 
på side 14.

Vi beskytter bl.a. grundvandet via skovrejsning og aftaler med 
landmænd om miljøvenlig drift, og vi har egentlige handlepla-
ner for fire af vores kildepladser. Skovrejsning er et vigtigt ele-
ment i vores beskyttelse af grundvandet – med Elmelund Skov 
som vores hidtil største skovrejsningsprojekt. Læs mere om  
skovrejsning og Elmelund Skov på vandcenter.dk/elmelund.

I 2017 havde vi aftaler på plads for 35 % af det areal, hvor vi 
ønsker at beskytte grundvandet.

Vandskov ved Brylle
På Skovens Dag den 7. maj blev Brylle Vandskov indviet, og de 
første træer blev plantet. Der er tale om en ny skov, der med 
navnet ”Vandskov” synliggør, at den bidrager til beskyttelsen af 
grundvandet omkring Borreby kildeplads, hvor grundvandsma-
gasinerne er sårbare.

Vi har etableret skoven i samarbejde med Hedeselskabet, og 
dette samarbejde med en privat aktør gør projektet til noget 
særligt. Hedeselskabet køber jorden og driver skoven, mens 
vi betaler for de deklarationer, der sikrer arealet mod fremtidig 
sprøjtning. Samarbejdet giver fordele for begge parter – og for 
beboerne i området.

Der har været flere faser i projektet. Første skridt var at finde 
tilstrækkeligt med sammenhængende arealer. Der er erhvervet 
87 hektar jord inden for projektområdet til skovrejsning, og det 
er forventningen, at vi samlet set vil beskytte et areal på op til 
150 hektar, når projektet er afsluttet.

Lukning af gamle brønde
Som en del af vores arbejde med grundvandsbeskyttelse gen-
nemførte vi i 2016-2017 en sløjfningskampagne med det for-
mål at identificere og lukke flest muligt ubenyttede private 
brønde og boringer, da de udgør en risiko for forurening af 
grundvandet. Det skyldes, at boringen skaber en kanal ned til 
de dybereliggende jordlag, så forurening kan sive direkte ned 
til grundvandet – uden den naturlige filtrering, der sker i jord-
lagene.

Der plantes træer til Brylle Vandskov 
på Skovens Dag den 7. maj 2017.

Grundvandet kommer fra

30-100 m
dybe boringer

Grundvandet er

20-200 år
gammelt

Vi indvandt

9,9
mio. m³ grundvand
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Kampagnen omfattede områderne nær Bolbro, Borreby og 
Holmehave kildepladser, hvor vi henter ca. 60 % af Odenses 
drikkevand. Som grundejer eller beboer i kampagneområdet 
kunne man i hele 2017 anmelde en ubenyttet brønd eller bo-
ring og få den sløjfet gratis – en opgave, der normalt vil koste 
den private forbruger omkring 12.000 kr. at få udført. I alt nåede 
vi med udgangen af 2017 at få lukket 81 ud af 85 indmeldte 
brønde.

Ny grundvandsmodel
I 2017 blev der udarbejdet en grundvandsmodel for oplandet 
til Bolbro og Eksercermarken kildepladser. Modellen er et led i 
partnerskabsprojektet Fælles grundvand fælles ansvar med Regi-
on Syddanmark, Odense Kommune og GEUS. Grundvandsmo-
dellen skal benyttes til at beregne udbredelsen af forurening fra 
de kendte forureningskilder i området.  

Hos VandCenter Syd vil vi kunne bruge resultaterne til at tilpas-
se vores indvindingsstrategi, designe et overvågningsprogram 
og prioritere vores indsats.

Bæredygtig indvindingsstrategi
VandCenter Syd ønsker en bæredygtig grundvandsindvinding, 
og vi forsøger at fordele vores indvinding strategisk. Det er en 
kompleks opgave at sammensætte en indvindingsstrategi, der 
både forholder sig til idealet om at indvinde rent grundvand 
og den virkelighed, vi står i, hvor der er flere hensyn at tage og 
lovkrav at overholde. 

Ændringer i vores grundvandsindvinding påvirker grundvands-
standen, dvs. hvor højt grundvandet ligger i jorden. Der er en 
øvre grænse for hvor meget grundvand, vi kan indvinde fra én 
boring uden risiko for at trække forurening ind til en kildeplads. 
Forurening kan nemlig flytte sig nede i jorden, hvis man fx luk-
ker en boring og øger indvindingen på en anden. 

En for kraftig indvinding kan også medføre vandkvalitetspro-
blemer og negative konsekvenser for den del af naturen, der er 
afhængig af grundvandstilstrømning eller en høj grundvands-
stand – fx vandløb. 

Endelig forsøger vi at holde indvindingen på et niveau, der 
bedst muligt imødegår problemer med grundvandsstigning i 
lavtliggende områder.

For at undgå, at vi udnytter grundvandsressourcen for meget, 
måler vi grundvandsstanden i et netværk af boringer ved vores 
kildepladser. Der kan være store variationer i grundvandsstan-
den, og derfor følges udviklingen i flere boringer. Vores målin-
ger strækker sig mange årtier bagud og giver et godt billede af 
udviklingen i grundvandsstanden generelt. Vi har i 2017 i gen-
nemsnit indvundet ca. 220.000 m3 grundvand per boring.

G.O. Andrups Grundvandspris
VandCenter Syd uddeler årligt G.O. Andrups Grundvandspris på 
60.000 kr. som anerkendelse af en særlig indsats for at beskytte 
grundvandet.

Prisen gik i 2017 til Poul L. Bjerg fra Danmarks Tekniske Univer-
sitet, hvis forskning har et særligt fokus på punktkilder, der kan 
true grundvandet, samt mulighederne for at afværge forure-
ning. Læs mere på vandcenter.dk/grundvandspris.

Målestationer
For at holde øje med hvordan grundvandsindvin-
dingen påvirker naturen, har vi hidtil haft målesta-
tioner i de vandløb, der krydser vores kildepladser. 
I 2016 nedlagde vi vores målestationer med planer 
om i stedet at etablere nye permanente målestatio-
ner. Stationerne er endnu ikke etableret, men vi har 
adgang til data fra en statsejet målestation i Ryds Å.

Drikkevandsboringer i Elmelund Skov.
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Drikkevand
Når vi henter grundvand op, pumpes det til et af vores vand-
værker, hvor det iltes og filtreres, inden det er klar som drik-
kevand. Vi fører skarp kontrol med kvaliteten af både grund-
vandet og drikkevandet på vandværkerne – og ved udvalgte 
kunder i form af stikprøver. 

Vi har i 2017 haft nogle kvalitetsmæssige overskridelser, som 
alle er håndteret i tæt samarbejde med myndighederne. I in-
gen af tilfældene har der været risiko for forbrugernes sundhed. 
Du kan læse mere på vandcenter.dk/vandkvalitet. 

Vi har et mål om at være blandt de 25 % mest effektive vand-
selskaber på udvalgte parametre inden for vand og spildevand 
(se side 49). Et af disse parametre handler om, hvor mange pro-
cent af vores bakteriologiske stikprøver der lever op til drikke-
vandsbekendtgørelsen. I 2017 ligger vi som nummer 25 ud af 
61 vandforsyninger (baseret på 2016-tal), hvilket ikke opfylder 
målet om at være blandt de 25 % bedste på dette felt.

I 2017 blev der fra regeringens side lagt op til ændringer i må-
den, hvorpå der skal føres kontrol med drikkevandet. Vores 
brancheorganisation DANVA var imod en del af de foreslåede 
tiltag, da de bl.a. betød, at små private brønde kunne slippe 

for at teste drikkevandskvalitet. For os som stort vandselskab 
betød lovændringen, at vi fremadrettet skal tage vores vand-
prøver hos kunderne frem for på vores eget ledningsnet og 
værker. Det betyder, at der kan opstå mistanke om forurening, 
hvor overskridelser i virkeligheden kommer fra kundens egen 
installation. Implementeringen af den nye lovgivning skulle 
være sket i efteråret 2017, men blev udsat, da bekendtgørelsen 
kom sent. Primo 2018 afventer vi stadig en vejledning fra mi-
nisteriet, hvorefter vi kan fastlægge det endelige program for 
prøvetagning, herunder tage stilling til omfanget af prøver på 
vores eget system.

Rent grundvand som drikkevand 
Vi har gennem mange år haft det samme mål for kvaliteten af 
grundvandet, som er, at ”Mere end 95 % af vores samlede grund-
vandsindvinding skal være rent grundvand, der overholder græn-
seværdierne for miljøfremmede stoffer”. Det mål blev ikke nået i 
2017. Dette skyldes fundet af pesticidresten desphenyl-chlo-
ridazon (se side 14), som vi opdagede i august 2017.

Nyt mål for bæredygtig indvinding
Når vi indvinder grundvand, er det en omhyggelig balance-
gang for at sikre den bedst mulige drikkevandskvalitet under 
hensyn til alle de forhold, vi beskrev under ”Bæredygtig indvin-
dingsstrategi” (side 12).

Assens
Kommune

Middelfart
Kommune

Svendborg
Kommune

Faaborg-Midtfyn
Kommune

Nyborg
Kommune

Kerteminde
Kommune

Nordfyns
Kommune

Odense
Kommune

Lundeværket

Hovedværket

Dalumværket

Lindvedværket

Trøstrup vandværk

Holmehaveværket

Vores forsyningsområde: Drikkevand
De blå områder viser, hvor vi forsyner  
forbrugere med drikkevand.

Vores vandværker
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To af vores vandværker - Lindvedværket og Dalumværket - 
måtte midlertidigt lukke i august 2017, da vi fandt indhold af 
stoffet desphenyl-chloridazon, som lå over grænseværdien. 
Vi kendte på det tidspunkt ikke ret meget til stoffet, som er 
nedbrydningsprodukt fra et pesticid, der er blevet brugt i pro-
duktionen af roer, rødbeder og løg. Et pesticid, som i dag er 
forbudt i Danmark. 

Desphenyl-chloridazon er ifølge myndighederne ikke sund-
hedsfarligt i de koncentrationer, vi fandt– men grænseværdi-
en var overskredet, og det gav helt naturligt anledning til be-
kymring blandt forbrugerne. Læs mere om kommunikationen 
til vores kunder under forløbet på side 25.

Vores løsning på problemet var i første omgang at lægge vores 
drift om. Vores vandværker trækker hver især vand fra en ræk-
ke boringer, som vi fik testet straks efter fundet på vandvær-
kerne. Herefter kunne vi skrue op og ned - så vi hentede mest 
vand fra de boringer, der havde intet eller kun lidt indhold af 
desphenyl-chloridazon - og samlet set levere vand, hvor græn-
seværdien var overholdt.

Efterfølgende har der været en række aktiviteter. Først og 
fremmest har det givet anledning til, at vi sammen med regio-
nen og andre vandselskaber ser nærmere på den fremtidige 
forsyningssituation, og hvad vi kan forvente os af den kon-
krete forurening. Fordi desphenyl-chloridazon er et nedbryd-
ningsprodukt, kan problemet blive større eller mindre over 
tid – afhængig af hvor, hvornår og hvor meget, der er sprøjtet 
med det oprindelige pesticid.

Desuden har vi forholdt os til, hvordan vi fremover holder 
øje med nye forureningskilder. Som vandselskab har vi pligt 
til at teste vores drikkevand for uønskede stoffer. Listen over 
stoffer i det obligatoriske analyseprogram omfatter ikke alle 
stoffer, der findes – og i efteråret 2017 var stoffet desphenyl-
chloridazon ikke på listen. Vi testede for stoffet, fordi vi blev 
opmærksomme på, at en anden forsyning havde haft fund. 
Forureningssagen ramte vandværker i hele landet, og efterføl-
gende er der sat et arbejde i gang, der skal revidere det obliga-
toriske analyseprogram og understøtte videndeling om fund 
af nye stoffer.

Mens vi venter på disse forbedringer, har vi selv omkring års-
skiftet testet for en række stoffer, udover dem vi er forpligtet 
til. Denne test viste ingen nye problemer. 

Forureningssagen har sat en helt ny dagsorden for forsynings-
sikkerhed og tillid til drikkevand. Hvordan VandCenter Syd er 
med til at tackle de nye udfordringer – i samarbejde med den 
øvrige vandbranche på Fyn – er en udfordring, vi fortsat kom-
mer til at arbejde meget med. Læs også side 41.

Hvad er en grænseværdi?
En grænseværdi er et tal for den mængde af et 
givent stof, som drikkevand eller fødevarer maksi-
malt må indeholde. 

I Danmark stiller vi meget strenge krav til vores 
drikkevand. Den lovmæssigt fastsatte grænseværdi 
for pesticidrester i drikkevand er 0,1 mikrogram/l, 
svarende til 1 g per 10 millioner liter vand.

Pesticidrester i vores grundvand
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Fundet af desphenyl-chloridazon i visse grundvandsborin-
ger tvang os til at revurdere vores hidtidige målsætning om, 
at mere end 95 % af grundvandsindvindingen skal være rent 
grundvand. For at opfylde dette mål ville vi nemlig være nødt 
til at overudnytte de ikke-forurenede boringer, dvs. pumpe så 
meget vand op fra dem, at vi på sigt ville ødelægge vandkvali-
teten i disse boringer (se side 12).

Med den erkendelse besluttede vi i 2017 at ændre vores ser-
vicemål, så det i højere grad rummer de mange hensyn i vores 
indvindingsstrategi. Du kan se målet for grundvandskvaliteten 
i vores virksomhedsplan på vandcenter.dk/virksomhedsplan.

VandCenter Syd vil fortsat arbejde efter målsætningen om det 
rene grundvand gennem vores indsatser for grundvandsbe-
skyttelse (se side 11).

Drikkevandssikkerhed
Vores drikkevand skal leve op til strenge kvalitetsmål og hygi-
ejneregler gennem kvalitetsstyring. Kvalitetsstyring er en del 
af vores ledelsessystem og omfatter bl.a. Dokumenteret Drikke-
vandsSikkerhed (DDS). Med DDS’en kan vi dokumentere, hvor-
dan vi har styr på drikkevandssikkerheden i alle aktiviteter fra 
kilde til kunde.

Ekstra sikring mod vandforurening
UV-behandling af drikkevandet er en ekstra sikkerhed mod 
drikkevandsforurening, som kan supplere vores i forvejen høje 
niveau af kvalitet og hygiejne i drikkevandssystemet. UV-be-
handling begrænser og neutraliserer eventuelle bakterier og 
vira i vandet og kan derved begrænse en evt. bakteriologisk 
forurening og holde den inden for et afgrænset område. Meto-
den ændrer ikke vandets smag.

15

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 fal-
dende for både private husholdninger og virksomheder.

Udvikling i vandmængder 2008-2017
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Vandtyper, figur 1

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

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

 Tab, udskylninger:  Drikkevand som går tabt, 
fx når der er utætte vandrør, når brandvæsnet 
slukker en brand, eller når der tappes vand fra 
vores gratis drikkevandsposte.

 Lev. til andre kommuner og andre vandværker
 Drikkevand: Grundvand som er iltet og filtreret 

– og sendt ud til erhverv og institutioner.
 Drikkevand: Grundvand som er iltet og filtreret 

– og sendt ud til private forbrugere.
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På nuværende tidspunkt har vi opsat to UV-anlæg. I 2017 gen-
nemførte vi et nyt udbud på UV-behandling, der medfører en 
stor energimæssig og økonomisk besparelse. Vi forventer at på-
begynde opsætningen af de nye anlæg på udvalgte vandvær-
ker, højdebeholdere og trykforøgere i løbet af 2018. 

Blødgjort vand
Vandet i VandCenter Syds indvindingsområde indeholder me-
get kalk. Blødgjort vand er vand, hvor kalken er helt eller del-
vist fjernet. De seneste år har VandCenter Syd kørt forsøg med 
blødgøring af drikkevand, og vi har indtil nu testet to forskellige 
blødgøringsmetoder. For at sikre, at metodevalg både er miljø-
mæssigt og økonomisk optimalt, undersøger vi fortsat mulige 
blødgøringsmetoder. 

I efteråret 2017 har vi gennem MUDP (Miljøteknologisk Udvik-
lings- og DemonstrationsProgram) opnået økonomisk støtte til 
at udvikle en ny metode til blødgøring. Metoden kaldes PAS 

(Plastic Air Softening), og projektet udføres i samarbejde med en 
privat aktør og HOFOR. Projektet er toårigt og skal undersøge 
formodningen om, at metoden giver en effektiv, økonomisk 
og miljøvenlig blødgøring af drikkevand. PAS er en kemikaliefri 
teknologi og drives udelukkende af luft, som pumpes ind i bun-
den af et filter, der består af plastiklegemer.

VandCenter Syd har sammen med Odense Kommune nedsat 
en projektgruppe, der skal undersøge Forbrugerkonsekvenser i 
Odense ved blødgjort vand. Projektet startede i december 2017 
og har til formål at vurdere fordele og ulemper ved et eventu-
elt valg om at tilbyde blødgjort vand til forbrugerne. Arbejdet 
afsluttes til september 2018 og vil resultere i en rapport og en 
eventuel anbefaling til Odense Kommune.

Vi har fornyet

6 km
vandrør

Vandets hårdhedsgrad er

15-20
°dH

Vi har

20
offentlige vandposte


