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SAMMENDRAG

Området omkring Eksercermarken Kildeplads har været genstand for vandindvinding de seneste flere
hundrede år. I sin nuværende udformning er kildepladsen over 100 år gammel og repræsenterer Odense
Vandselskabs næststørste indvinding med en nuværende indvinding på ca. 2,8 mio. m3 pr. år. Trods
stabile indvindingsforhold har blandt andet en uheldig udvikling i vandkvalitet, herunder påvirkning af
sprøjtemiddelrester (BAM), givet anledning til nærmere analyse af den fremtidige indvinding på kildepladsen. Nærværende undersøgelse er et centralt led heri.
Kildepladsen er lokaliseret i et lavtliggende område i Odense Å-dal. Grundvandet indvindes i dag fra
otte indvindingsboringer. Vandet hentes i tre forskellige grundvandsmagasiner, der har mere eller
mindre hydraulisk kontakt med hinanden, og fra dybder, der varierer fra ca. 10 til 50 meter under
terræn. Grundvandet til kildepladsen dannes i et opland, der strækker sig som en svagt buet fane ca. 10
-12 km mod vest fra kildepladsen til Hesbjerg skoven. Det samlede opland har en størrelse på ca. 15
km2 med en største bredde på ca. 2,5 km.
En stor del af grundvandet dannes i et område lidt vest for kildepladsen, men der foregår også en vis
grundvandsdannelse på selve kildepladsen. Samlet betyder det, at ca. tre fjerdedel af det indvundne
vand er yngre end 60 år, og at knap halvdelen af vandet er så ungt, at transporttiden fra det blev dannet
er under 20 år.
Blandt de største trusler mod grundvandets kvalitet synes at være chlorerede opløsningsmidler, som har
været brugt i forbindelse med forskellige industriformål. Derudover kan nævnes sprøjtemiddelresten
BAM, som allerede er konstateret i lavt indhold i visse af boringernes råvand. Endelig vil MTBE (tilsætningsstof i benzin) udgøre en mulig fremtidig forureningsrisiko, men er endnu ikke påvist i vandet. På
trods af at en stor del af det grundvandsdannende opland udgøres af agerland, er jordlagenes naturlige
beskyttelse over for nitrat så stor, at det ikke vil udgøre en nævneværdig forureningsrisiko for
vandindvindingen på kildepladsen de næste flere tusinde år.
Alt i alt synes der ikke at være tale om alvorligt bekymrende forureningsmæssige trusler. Set i
sammenhæng med den nuværende almene grundvandskvalitet på kildepladsen og i dens indvindingsopland må det konkluderes, at der i særdeleshed er tale om en bevaringsværdig kildeplads.
Med henblik på at forbedre og sikre kildepladsens fremtidige drift er der udarbejdet en række anbefalinger som led i en samlet indvindingsstrategi. Af disse er de væsentligste at udbygge kildefeltet i et nyt
område mod vest nordvest og med tiden lægge en væsentlig del af indvindingen her. Desuden at
forhandle aftaler på plads vedrørende den fremtidige arealanvendelse, herunder skovrejsning i væsentlige dele af de sårbare områder. Endvidere sammen med blandt andet Fyns Amt at få elimineret eller
afværget de forureningskilder, der udgør en mulig trussel mod vandindvindingen på Eksercermarken
Kildeplads. Og endelig at etablere en effektiv kildepladsstyring til optimering af vandkvaliteten.
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INDLEDNING
Eksercermarken Kildeplads ligger 2 km vest for Odense centrum i den vestlige del af Odense.
Kildepladsen er Odense by’s ældste og har siden det 16. århundrede spillet en væsentlig rolle for byens
vandforsyning. Det eksisterende kildefelt har været i drift siden forrige århundrede og repræsenterer
Odense Vandselskabs næststørste indvinding. Indvindingstilladelsen er i dag på 3,5 mio. m3/år, hvoraf
ca. 2,8 mio. m3 blev udnyttet i år 2001.
Trods generelt gode og stabile indvindingsforhold har den kemiske vandkvalitet gennem tiden udviklet
sig i en uheldig retning for flere af indvindingsboringerne. Hertil kommer, at knap halvdelen af de
aktive indvindingsboringer på kildepladsen er svagt påvirket af pesticidforurening i form af nedbrydningsproduktet BAM.
Blandt andet som led i den fremtidige sikring af vandindvindingen fra Eksercermarkens Kildeplads er
der i foråret 2001 indgået en aftale mellem Miljøministeriet, Odense Kommune og Odense Vandselskab om skovrejsning i området. For at opnå det fornødne grundlag for fremtidssikring af
indvindingen på Eksercermarkens Kildeplads er det besluttet at foretage en analyse og vurdering af den
fremtidige udvikling i kildepladsens råvandskvalitet og mulighederne for at sikre en stabil indvinding af
god kvalitet.
Med henblik på at gennemføre de nødvendige og tilstrækkelige undersøgelser i området, blev der i
eftersommeren 2001 nedsat en projektgruppe bestående af medarbejdere i Odense Vandselskab as.
Denne projektgruppe har med bistand af WaterVision a/s stået for planlægning, igangsætning og
styring af undersøgelsesforløbet. Hovedresultaterne af disse undersøgelser og den teknisk – faglige
baggrund herfor er præsenteret i det følgende som grundlag for sikring af den fremtidige drift af
kildepladsen. En fuldstændig og detaljeret gennemgang af undersøgelsen og dens resultater findes
beskrevet i den Teknisk Rapport.

Fig. 1.
Oversigtskort over Eksercermarken Kildeplads og opland der viser de forskellige faser i
undersøgelsen.
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BAGGRUND OG FORMÅL
Indvindingsboringerne på Eksercermarken Kildeplads ligger inden for et ca. 2 km2 stort, lavtliggende
område i Odense Å – dal. Området har før vandindvindingen etableredes været præget af mose- og
vådområder på grund af høj grundvandsstand. Nu anvendes arealerne fortrinsvis til fritidsaktiviteter,
herunder kolonihaver og golfbaner. I kildepladsens periferi har der tillige tidligere været enkelte
industrivirksomheder og deponering af miljøskadeligt affald. Oplandet til kildepladsen strækker sig
videre mod vest og har fortrinsvis været domineret af åbent agerland, mindre bebyggelser og spredt
skovbevoksning samt af motorvejs- og jernbanestrækningen, der forbinder Sjælland og Jylland.
Samlet rummer kildepladsområdet og oplandet hertil således en række trusler mod vandkvaliteten. Men
samtidig åbnes der i dag forskellige muligheder for en ændret arealanvendelse, herunder skovrejsning, til
fremtidig sikring af drikkevandet til Odense By. På den baggrund og set i lyset af den hidtidige og delvis
uheldige udvikling i råvandets kvalitet er der på nuværende tidspunkt et naturligt ønske fra Odense
Vandselskab as om at skabe det fornødne grundlag til at sikre den bedst mulige drift og beskyttelse af
Eksercermarkens Kildeplads. Dette omfatter blandt andet vurdering af potentielle indvindingsmuligheder, effekt af skovrejsning og mulige forureningsmæssige afværgetiltag.
Som en helt central bestanddel i et sådant planlægnings grundlag er en viden om, i hvilke områder
grundvandet til kildepladsens indvinding dannes, herunder områdernes udbredelse og sårbarhed over
for nedsivning af forurenende stoffer. I sammenhæng hermed er det vigtigt at få belyst, hvorvidt den
eksisterende indvindingsmængde på 2,8 mio. m3 pr. år er fornuftig og bæredygtig for kildepladsen. I
sidste ende vil det betyde en optimering af driftsformen på kildepladsen, så der kan tages fornøden
højde for eventuelle uønskede stoffer i råvandet. Dette gælder specielt den konstaterede BAM-forurening og andre forureningstrusler, der måtte være relevante set i forhold til produktionsboringerne.
Formålet med denne undersøgelse er derfor at kunne give et så sandsynligt bud som muligt på den
forventede fremtidige udvikling i vandkvaliteten på Eksercermarken Kildeplads, specielt med hensyn til
BAM, for derigennem at få det fornødne grundlag for prioritering af indsatsen i forhold til kildepladsbeskyttelse (skovrejsning og evt. dyrkningsaftaler). I forbindelse hermed er det målet at udarbejde en
samlet strategi for Eksercermarkens Kildeplads, der omfatter mulige fremtidige tiltag for at undgå eller
imødegå forurening og mineralisering af grundvandsmagasinerne. Herunder en vurdering af behovet
for afværgeforanstaltninger, ressourcens samlede bæredygtige størrelse og mulighederne for eventuelt at
flytte dele af den nuværende indvinding.
Undersøgelsen ligger i forlængelse af Kildepladsprojekt Dalum, der blev afsluttet i august 2001.
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GRUNDVANDSRESSOURCEN
Det store antal boringer, der gennem de seneste godt 100 år er udført under udbygningen af
Eksercermarken Kildefelt, har givet et godt grundlag for at vurdere undergrunden, dens opbygning og
evne til at levere råvand af tilpas mængde og kvalitet. Hovedindtrykket er et grundvandssystem, der
består af flere højtydende vandførende sand- og gruslag, og som, selv efter danske forhold, har en ret
kompliceret geologisk opbygning. De vandførende lag er mere eller mindre sammenhængende og
generelt dårligt beskyttet af terrænnære lerlag i kildepladsområdet.
Anderledes stiller det sig i oplandet til kildepladsen, der strækker sig mod vest. I takt med at terrænet
hæver sig bliver der tilsyneladende mere regelmæssighed i grundvandssystemet. Der er som hovedregel
tale om to adskilte vandførende sand- og gruslag dækket af et øvre lerlag af ret varierende tykkelse.
Dette giver i dele af området en umiddelbar beskyttelse mod nedsivning af en række uønskede stoffer.

Fig. 2.
Meget forenklet øst-vestligt snit der viser opbygning af grundvandsmagasinerne på Eksercermarken Kildeplads.

Inden for selve kildepladsområdet har grundvandssystemet en samlet tykkelse på ca. 40 – 80 meter og
kan groft opdeles i tre delvis selvstændige grundvandsmagasiner med relativ dårlig indbyrdes hydraulisk
kontakt. Det ene område ligger i kildepladsens sydvestlige del og breder sig i vifteform mod vest. Det
andet område ligger i kildepladsens sydøstlige del med en tilnærmet cirkelformet udstrækning på ca. 0,5
– 1 km2. Det tredje område, der er det bedst ydende, ligger i kildepladsens nordligste halvdel og synes at
have en udpræget øst – vestlig orientering af i al fald 1 – 2 km’s længde og med en bredde, der
formentlig er mindst en halv km.
Der synes ikke at være direkte forbindelse med grundvandssystemer syd for Eksercermarken
Kildeplads, f.eks. de vandførende lag ved Dalum Kildeplads.

HOVEDRAPPORT

6

EKSERCERMARKEN

I forlængelse af kildepladsens nordlige system har undersøgelser i dette projekt kortlagt et nyt
højtydende grundvandsmagasin, der har form som en 400 – 500 meter bred kanal, og som strækker sig
ud langs den nordlige flanke af grundvandsoplandet til kildepladsen, forbi Middelfartvej og videre i vest
– nordvestlig retning. Hvorvidt der er hydraulisk kontakt til det eksisterende kildepladsområde, er for
nærværende uklart.

Fig. 3.

Kildepladsområdet og oplandet hertil.

Grundvandet i de nedre vandførende lag strømmer i hovedtræk fra vest-sydvest mod øst-nordøst og
har Odense Å som hovedrecipient for afstrømningen. Grundvandstrykket når sit højeste niveau på
omkring 65 m over havet i Vissenbjerg området og sit laveste niveau i Odense Å-dal på ca. kote 10 m.
Gradienten på grundvandet er som følge heraf i gennemsnit af størrelsesordenen 5 – 6 ‰, men med
store lokale variationer som udtryk for de noget varierende strømningsmuligheder i grundvandssystemerne.
Den samlede nedbør for området skønnes i middel over de senere år at være ca. 600 – 700 mm pr. år.
En stor del heraf fordamper via planter og frie vandoverflader, hvilket overvejende sker i
sommermånederne. Resten af nedbøren, i gennemsnit ca. 200 – 300 mm pr. år, er den del, der beregnes
at sive ned i jorden, danne grundvand og derigennem give anledning til afstrømning til vandløbene. I
størsteparten af de områder, hvor grundvandsdannelsen forventes at foregå, er lerdækket over de øvre
grundvandsmagasiner tyndt eller stedvis endog fraværende. Her er der således mere eller mindre direkte
adgang for vandet til at infiltrere de øvre vandførende lag. En oppumpning af grundvand, som f.eks. til
vandforsyningsformål, vil reducere afstrømningen af grundvand til vandløbene og dermed mindske
deres vandføring, afhængig af oppumpningsmængder, afstande og jordlagenes ydeevne.
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Vandløbene transporterer populært sagt det vand i terrænoverfladens lavninger, som grundvandssystemet ikke har fornøden hydraulisk kapacitet til at klare. Det relativt tætte afdræningsmønster, som
de mange små vandløb i området repræsenterer, er typisk for et udpræget moræneområde som her.
Kun Odense Å afviger markant herfra. I forbindelse med den aktuelle vandindvinding fra
Eksercermarken Kildeplads er det således også Odense Å der, på grund af sin nære placering, påvirkes
relativt mest.
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VANDKVALITET OG FORURENINGSTRUSLER
Kemisk set kan grundvandet i kildepladsområdet overordnet karakteriseres som en svagt reduceret
vandtype, der nogle steder er præget af forholdsvis hårdt vand og et ret højt sulfatindhold. Når der ses
bort fra miljøfremmede stoffer er grundvandet generelt let behandleligt med et moderat indhold af jern,
mangan og ammonium. Grundvandskemien varierer dog lokalt meget imellem de enkelte
indvindingsboringer. Dette tages primært som udtryk for de ret store forskelle i dybder, hvorfra vandet
pumpes op, og afspejler summen af de ”fingeraftryk” omgivelserne har sat på vandet under sin lange
rejse, fra det blev til grundvand et sted ude i oplandet og til det blev pumpet op på kildepladsen.
Disse fingeraftryk, som er en følge af de geologiske forhold, grundvandets strømning og
arealanvendelsen, resulterer i, at der i hovedtræk optræder fire forskellige grundvandstyper i
kildepladsområdet og dets opland. Principskitsen i fig. 4 viser hovedtrækkene i de forskellige zoners
beliggenhed.

Fig. 4.

Hovedtrækkene i grundvandets kemiske miljø i kildepladsområdet og i oplandet hertil

Den første grundvandstype består af ungt, nitratholdigt vand, der er et typisk resultat af arealanvendelsen i landbrugsområder. Denne vandtype findes ude i oplandet i de øverste dele af de
højtliggende, vandførende sandlag.
Den anden grundvandstype består af ældre, svagt reduceret vand, der også er typisk for
landbrugsområder. Denne vandtype findes også ude i oplandet, men i de nedre dele af de højtliggende,
vandførende sandlag, samt i de dybtliggende sandlag tæt på kildepladsen.
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Den tredje grundvandstype består af ungt, meget sulfatholdigt og hårdt vand, der er præget af kraftig
iltning fra atmosfæren, samt spor af miljøfremmede stoffer. Denne vandtype findes tæt ved
kildepladsen i de øverste dele af de højtliggende, vandførende sandlag.
Den fjerde grundvandstype består af ældre, reduceret vand med forhøjet indhold af klorid og moderat
indhold af sulfat og calcium. Denne vandtype findes tæt ved kildepladsen i de dybtliggende,
vandførende sandlag og de ældre underliggende lag.
En række forureningskilder, der udgør en potentiel forureningstrussel af grundvandet, er kortlagt i
kildepladsområdet og oplandet hertil. Som omtalt tidligere domineres kildepladsens opland af
landbrugsdrift med en deraf øget nitratudvaskning til følge. Men især de tilhørende gårdspladser kan
udgøre en væsentlig forureningskilde i form af en mulig punktformig og koncentreret udvaskning af
pesticider.
Derudover findes der potentielle fladekilder som frugtplantager, juletræsplantager og golfbaner, hvor
pesticidanvendelsen erfaringsmæssigt har været stor. En gunstig byudvikling har betydet, at Odense By
fortrinsvis er vokset mod sydøst og nord og dermed stort set friholdt Eksercermarken Kildeplads og
dens opland fra en udbygning med parcelhuse og erhvervsområder.
Der er dog enkelte tidligere og nuværende virksomheder, hvis produktion og affaldsprodukter kan
udgøre en forureningsmæssig trussel mod grundvandet. Af væsentlige punktkilder i området kan
nævnes to tidligere kommunale lossepladser, tre ejendomme forurenet med organiske opløsningsmidler
og et større antal uautoriserede nedsivningsanlæg i kolonihaverne umiddelbart vest for kildepladsen. De
konstaterede forureninger med chlorerede opløsningsmidler i og uden for oplandet kan på længere sigt
muligvis skabe problemer for grundvandskvaliteten på kildepladsen.

Fig. 5.

Potentielle forureningskilder i oplandet til Eksercermarken Kildeplads
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Knap halvdelen af de aktive indvindingsboringer på kildepladsen er svagt påvirket af pesticidforurening
i form af nedbrydningsproduktet BAM. Det formodes, blandt andet på grundlag af de tidligere
undersøgelser ved Dalum kildeplads, at villaområdet nord for jernbanen, kolonihaveområderne,
jernbanen og diverse vejanlæg samt gårdspladser i det åbne land er blandt de væsentlige potentielle
bidragydere til denne begyndende grundvandsforurening. I forlængelse heraf må flere store vejanlæg og
jernbanen (prioriterede kemikalietransporter) betragtes som mulige kilder til en eventuel forurening af
grundvandsressourcen med andre skadelige stoffer.
På selve kildepladsen er der konstateret væsentlige problemer med flere af indvindingsboringerne. På
grund af deres tekniske udbygning og via lækage langs forerørene åbnes der mulighed for, at terrænnær
forurening kan trænge ned til dybere liggende vandførende lag. Endvidere synes et stort antal sløjfede
og nedlagte boringer samt en række eksisterende observationsboringer at udgøre en væsentlig fare for
kortslutning mellem øvre og nedre vandførende lag. Endelig kan det heller ikke udelukkes, at ulovlige
faskiner og uautoriserede nedsivningsanlæg etableret i kildepladsens nærområde udgør en konkret risiko
for grundvandskvaliteten.
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KILDEPLADSEN OG OPLANDET
En effekt af kildepladsens drift ses på udviklingen i råvandets kvalitet. Det kommer tydeligst til udtryk i
sulfatindholdet, der er vokset meget markant gennem årene som resultat af den øgede oppumpning på
kildepladsen. Processen, der giver anledning til de stærkt forhøjede sulfatindhold, er tæt forbundet med
de store afsænkninger tæt på kildepladsen. Denne udvikling kan desværre ikke umiddelbart vendes.
Dette ses direkte på målingerne efter ca. 1980, hvor sulfatindholdet forbliver nogenlunde konstant på
trods af en halvering af vandindvindingen. Dette skyldes blandt andet, at det vand, der naturligt dannes
og som allerede er overalt i grundvandssystemet, lang tid fremover vil indeholde en rimelig stor
mængde sulfat. Dette sulfatindhold stammer dels fra tilskud i gødningen og dels fra iltning af
jernholdige lag (pyrit).
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Fig. 6.

Grundvandsstand og sulfatindhold som funktion af mængden af indvundet vand.

Den største del af vandets totale hårdhed er styret af kalkindholdet i jorden. Der ses blandt andet
kraftige stigninger i hårdheden som følger udviklingen i sulfatindholdet. Dette skyldes primært, at der
kan udvaskes og opløses mere kalk i vandet på grund af det mere aggressive miljø, som afsænkningerne
og den efterfølgende iltning resulterer i. Men selv det helt unge og terrænnære grundvand er ret hårdt
på grund af den forsuring, der udløses i rodzonen ved udbringning af gødning.
Kalkindholdet i vandet vil ligesom sulfatindholdet formentlig være uændret i de næste 20 – 40 år. Det
skyldes, at niveauet for disse parametre primært styres af udbringning af husdyrgødning og
nitratnedsivning, og disse forhold ændres næppe væsentligt med mindre arealanvendelsen ændres
drastisk. Udviklingen tættere ved kildepladsen er afhængig af vandindvindingens størrelse, jordlagene og
deres kemi.
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Yderligere bidrag til en forsuring fra en eventuel skovrejsning vil ikke være betydningsfuld, da kalken i
jordlagene allerede afbøder virkningen af den eksisterende kraftige forsuring. Skovrejsning vil da også
føre til en formindskelse af de andre forsuringsbidrag, så den samlede virkning vil være en formindsket
forsuring. Der er således ikke grund til at frygte en ringere vandkvalitet i form af udvaskning af
tungmetaller som følge af skovrejsning.
Men der er andre anvendelser af arealerne i kildepladsens område og oplandet hertil, som kan have
afgørende betydning for grundvandsressourcen og dermed for vandkvaliteten af det råvand, der
indvindes på kildepladsen. En række stoffer vides at være anvendt i området og er også fundet i
varierende omfang i grundvandet. Stofferne vurderes i nogen grad at være mobile både over og under
grundvandsspejlet og udgør dermed en reel forureningsrisiko. De vigtigste i denne forbindelse er nitrat,
MTBE (tilsætningsstof til benzin), chlorerede opløsningsmidler og BAM.
Andre typer af pesticider og miljøfremmede stoffer som f.eks. olie- og benzinstoffer og visse pesticider
vurderes ikke at udgøre en væsentlig risiko på grund af naturlig nedbrydning og er stort set ikke fundet i
grundvandsmagasinerne.
Jordlagenes evne til at nedbryde nitrat er så stor, at nitratfrontens nedadgående bevægelse formentlig
kun er nogle få millimeter om året. På denne baggrund vurderes nitrat således ikke at udgøre et
vandkvalitetsproblem de næste tusinder af år frem i tiden.
Anderledes stiller det sig med MTBE, selvom det vurderes at kunne nedbrydes rimeligt under naturlige
forhold i de øverste iltholdige lag. Der vil imidlertid være en overvejende risiko for at stoffet er relativt
stabilt, hvis først det er nået lidt længere ned i grundvandsmagasinerne, hvor iltindholdet er lavt. På den
måde kan det transporteres langt omkring.
De konstaterede forureninger med klorerede opløsningsmidler i og uden for oplandet vurderes at være
blandt de største trusler mod grundvandet og vil kunne skabe væsentlige grundvandsforureninger.
Stofferne er relativt stabile, og kun svagt nedbrydelige i grundvandsmiljøet. Da både sandsynligheden
for forekomst og konsekvensen af en forurening stiger i det kildepladsnære opland, er
forureningsrisikoen langt den største her. Inden for eller nær ved det område, der på nuværende
tidspunkt vurderes som kildepladsens grundvandsdannende opland, er der adskillige steder håndteret
og spildt væsentlige mængder af disse stoffer, hvis nedbrydningsprodukter i øvrigt kan være mere
toksiske end moderstoffet.
Af de eksisterende punktkilder vurderes Middelfartvej 126 som den mest problematiske, og har
ydermere en meget usikkert bestemt forureningsfane. Problemet er således også højt prioriteret af Fyns
Amts jordforureningskontor.
BAM, der er et nedbrydningsprodukt fra pesticider som indeholdt aktivstofferne Chlorthiamid og
Dichlorbenil (DCB). Disse sprøjtemidler er blevet anvendt i Danmark fra 1965 og frem til 1997, og
BAM vurderes indtil videre at være unedbrydeligt i de fleste grundvandsmiljøer og udgør dermed en
åbenlys risiko for at forurene grundvandet. Sandsynligheden for påvisning af stoffet stiger med faldende
alder af grundvandet. På grundlag af beregninger af grundvandets strømning, aldersfordeling og den
formodede udvaskning af BAM til grundvandet er der givet en vurdering af den sandsynlige fremtidige
udvikling af BAM indholdet i det oppumpede råvand på kildepladsen.
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Denne fremskrivning bygger på, at der er konstateret et forholdsvist højt BAM indhold i det øverste
grundvand i det bynære opland (ca. 0,5 g/l), og at der er et meget lavt indhold i hovedparten af det
dannede grundvand i resten af oplandet til kildepladsen (under detektionsgrænsen på 0,01 g/l).
Dette skal sammenholdes med, at der på nuværende tidspunkt er registreret ca. 0,06 g/l BAM i nogle
af kildepladsens boringer. Fremskrivningen fremgår af fig. 7 og viser den forventede udvikling i BAM
koncentrationen i det øverste, bynære grundvand, i den fjernere del af oplandet og i det oppumpede
råvand på kildepladsen. Det ses af figuren, at BAM koncentrationen i råvandet sandsynligvis har nået sit
maksimum i disse år og vil aftage forholdsvis hurtigt til et niveau under detektionsgrænsen i løbet af de
næste 20 – 30 år.
Ved vurderingen er det forudsat en årlig nettonedbør på 245 mm. Udsivningen af BAM fra rodzonen
er estimeret til at toppe omkring år 2000.
Eksercermarken Kildeplads
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Den forventede udvikling i BAM-koncentration i råvandet fra Eksercermarken Kildeplads

Den række af muligt forurenende stoffer, som er omtalt i det foregående, vil kun have nogen reel
betydning for vandkvaliteten af det oppumpede vand, hvis de optræder inden for det område, hvor
grundvandet til kildepladsen dannes. Dette areal betegnes som det grundvandsdannende opland til den
pågældende indvinding og er selvsagt helt centralt at få bestemt. På grundlag af en række model-beregninger af grundvandets sandsynlige strømning, er disse områder søgt afgrænset for forskellige oppumpningsstrategier. Usikkerheden i de grundlæggende beregninger har vist sig at være af underordnet
betydning, og de beregnede arealers beliggenhed og udstrækning må derfor betragtes som værende ret
særdeles godt bud på, hvor beskyttelsesindsatsen i forhold til vandindvinding skal koncentreres. I det
følgende er de meste karakteristiske af de gennemregnede scenarier beskrevet.
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Scenarierne
Det grundlæggende scenarium (referencesituationen), der bygger på oppumpning og nedbørssituation i
1999, viser et grundvandsdannende opland, der ligger som en svagt buet fane fra kildepladsen og vest
på til Hesbjerg skoven, jf. fig. 8. Det samlede opland har en størrelse på ca. 15 km2. En stor del af
grundvandsdannelsen sker i et område lidt vest for kildepladsen, men der foregår også en vis grundvandsdannelse på selve kildepladsen.
Der er beregnet andre to scenarier, som bygger på samme forudsætninger som det første, men hvor
oppumpningen på de otte indvindingsboringer henholdsvis er øget med sammenlagt 25% og
formindsket med 25%.

Fig. 8.
De grundvandsdannende oplande med 1999 indvindingen som referencesituation (blå region) og
de to andre scenarier som henholdsvis er øget med 25 % (stiplet blå)og reduceret med 25% (stiplet rød).
Grundkort Odense Kommune.

Ved den øgede indvinding ses det at arealet, som er indtegnet med blå stiplet linie, har udvidet sig i
forhold til referencesituationen, der er indtegnet med blå områdefarve. Dette er en naturlig konsekvens
af, at det grundvandsdannende opland skal kunne ”levere” tilstrækkelige mængder nedsivningsvand til
den øgede oppumpning.
Denne væsentlige ekstra belastning af grundvandsressourcen ses umiddelbart at kunne klares uden
større konsekvenser for omgivelserne og viser det hydrologiske systems robusthed og store kapacitet.
Tilsvarende ses det at indvindingsoplandet reduceres lidt ved en reduktion af indvindingen med 25%.
Med den opstillede grundvandsmodel er den tilsvarende aldersfordeling af vandet beregnet, jf. fig. 9.
Som det ses af figuren, er ca. 75% af det indvundne vand yngre end 60 år. En meget stor del af det
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indvundne vand (ca. 45%) er ret ungt og med en transporttid på under 20 år fra det blev dannet. Hvis
indvindingen øges med 25% vil det som forventet medføre, at det oppumpede vand vil indeholde en
større andel af ældre vand, fordi det skal hentes længere væk.

Fig. 9.

Aldersfordelingen af det oppumpede vand med 1999 indvindingen.

Det tredje scenarium bygger på en situation, hvor 35% af 1999 indvindingen er lagt ud til det nye
kildefelt syd for Middelfartvej. Oppumpningen på de otte aktive indvindingsboringer på
Eksercermarken kildeplads er således kun 65% af referencesituationen, men med samme indbyrdes
fordeling som hidtil. Det samlede grundvandsdannende opland er vist i fig. 10. Oplandet ses tydeligt at
have udvidet sig mod nord.
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Fig. 10.
Det grundvandsdannende opland med udflytning af 140 m3/h af indvindingen til det nye kildefelt.
Referencesituationen er vist med blå farve.

En tilplantning med skov i dele af det nordlige grundvandsdannende opland vil, trods en reduktion af
grundvandsdannelsen med ca. 20 – 30 % i skovområdet, kun betyde en ringe forøgelse af det samlede
grundvandsdannende opland til kildepladsen.
Til validering af modellen er der tillige kørt en simulering af den situation, hvor indvindingen fra
Eksercermarken helt er ophørt. I dette scenarium er alle indvindinger i hele modelområdet blevet
fjernet. Dette svarer til situationen omkring år 1900, hvor der kun var en lille og spredt indvinding
indenfor modelområdet.
Flere områder, som i dag hovedsageligt er tørre, træder i beregningerne tydeligt frem og kan stort set
identificeres som vådområder på ældre kort. Da flere af disse områder i dag er udbygget til bl.a. boliger
og fritidsformål, vil det åbenlyst være et problem at stoppe indvindingen på Eksercermarken Kildeplads
og derved bringe områderne tilbage til deres oprindelige tilstand.
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Fig. 12.
Områder med vandstand over terrænniveau (artesiske forhold) når der ikke indvindes
vand fra Eksercermarken Kildeplads. Der ses et stort sammenfald med tidligere vådområder
svarende til 0-indvinding ca. år 1900. Sanderum Tørvemose (1), et område mellem Åløkkeskoven og
Stavids-åen (2), et område mellem Mosegård og Rydså (3), Munkemose (4), spredte områder langs
Odense Å (5), Nedermade ved Dyrup (6) og et område ved Odense Universitet (7)
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INDVINDINGS- OG BESKYTTELSESSTRATEGI
På grundlag af de gennemførte undersøgelser anbefales det at sætte følgende aktiviteter i værk:
♦ Der etableres en supplerende indvindingsboring i det nye, potentielle indvindingsområde
sydvest for Bolbro Bakke, med henblik på at kunne flytte en del af den eksisterende indvinding
på Eksercermarken Kildeplads herud. Udover at aflaste de eksisterende indvindingsboringer
og bidrage til en forbedret vandkvalitet, vil det samtidig øge effekten af den planlagte
skovrejsning. Der suppleres med etablering af yderligere to moniteringsboringer.
♦ Det nye indvindingsområde kortlægges nærmere, blandt andet ved brug af geofysiske
undersøgelser.
♦ Med henblik på at kunne optimere indvindingen på Eksercermarken Kildeplads i forhold til
vandkvalitet og energiforbrug etableres der en aktiv kildepladsstyring med blandt andet
frekvensregulerede pumper.
♦ 140 m3/h af den eksisterende indvinding på kildepladsen lægges ud til det nye, potentielle
indvindingsområde sydvest for Bolbro Bakke. Den mængde som der reduceres med på den
nuværende kildepladsen opretholdes som beredskab i tilfælde af akut behov.
♦ Der gennemføres moniteringsprogrammer med analyser for henholdsvis chlorerede
opløsningsmidler, pesticider og saltholdigt grundvand på udvalgte boringer.
♦ Gamle efterladte og skjulte boringer på Eksercermarken Kildeplads lokaliseres, udspules og
afproppes. Der gennemføres tillige en ”frit lejde” aktion for at få lokaliseret og afproppet
gamle private boringer i kildepladsens nære opland.
♦ Odense Kommune sikrer kolonihaveområderne Roerskov, Enghaven og Rosenbækken, så der
ikke længere nedsives spildevand fra disse, og at der fremover føres kontrol hermed, herunder
lokalisering og afpropning af ulovlige faskiner til afvanding.
♦ Der indledes forhandlinger om begrænsning eller ophør af brug af pesticider på områder
administreret af Eventyrgolf og Odense Kommune, eventuelt i forbindelse med en
kompensationsaftale.
♦ Odense Vandselskab inddrager aktivt borgere, virksomheder og institutioner i den fremtidige
beskyttelse af de højest prioriterede drikkevandsområder med henblik på at skabe et fælles
værdigrundlag. Dette sker gennem gentagne oplysningskampagner og skiltning.
♦ Det igangværende samarbejde mellem Fyns Amts Jordforureningskontor og Odense
Vandselskab udbygges og intensiveres med henblik på i fællesskab at kunne håndtere
forureningstruslen fra det tidligere renseri på Middelfartvej 126, samt lokaliteterne Odense
Købstads Losseplads og det gamle Micro Matic.
♦ Det overvejes at udføre en risikovurdering med hensyn til større forureningsuheld fra
tvangsruterne for kemikalietransporter med jernbane og lastbil.
♦ Der åbnes mulighed for en gradueret beskyttelsesstrategi i det grundvandsdannende opland til
kildepladsen med henblik på at målrette indsats og ressourcer i arealplanlægningen mod de
arealer, hvor effekten pr. oppumpet m3 vand er størst.
♦ Hvert 5. år tages Indvindings- og Beskyttelsesstrategien op til revision, inkl. opdatering af
strømningsmodellerne og vandkvalitetssituationen samt rapportering.
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