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1.

INDLEDNING

Det eksisterende kildefelt ved Eksercermarken i Odense har været i drift siden forrige
århundrede og repræsenterer Odense Vandselskabs største 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 fire af de ni indvindingsboringer er
ramt af pesticidforurening i mindre grad (ca. under det halve af grænseværdien for drikkevand) i
form af 2,6-dichlorbenzamid (BAM).
Bl.a. 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. Nærværende tekniske rapport er et resultat af
dette initiativ. Som følge af de store mængder af ubearbejdede, eksisterende data og områdets
relativt komplekse opbygning, har undersøgelserne haft et ret anseligt omfang. Alene
Vandselskabets egen indsats har siden starten i 2001 og frem til afslutningen været af
størrelsesordenen godt 2 mandeår. Dertil kommer en ekstern rådgivningsindsats, der samlet set
er af størrelsesordenen godt 1 mandeår.
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2.

BAGGRUND OG FORMÅL

Årsagen til projektets igangsætning er et ønske fra Odense Vandselskab as om fremover at
kunne sikre den bedst mulige drift og beskyttelse af Eksercermarkens Kildeplads, set i lyset af
bl.a. de potentielle indvindingsmuligheder, aftaler om skovrejsning og den fremtidige udvikling i
BAM forurening i eksisterende indvindingsboringer.
Inden for projektets rammer skal der foretages en bestemmelse af kildepladsens
infiltrationsområder med hensyn til udbredelse og sårbarhed, herunder en vurdering om den
eksisterende indvindingsmængde på 2,8 mio. m3 pr. år er fornuftig og bæredygtig for
kildepladsen. I sammenhæng hermed skal den kemiske vandkvalitet på grund af en uheldig
udvikling for flere af boringerne underkastes en nærmere undersøgelse med henblik på at
optimere driftsformen på kildepladsen. Dette gælder også den konstaterede BAM-forurening
med hensyn til oprindelse, udbredelse og udvikling, samt andre forureningstrusler, der måtte
være relevante set i forhold til produktionsboringerne.
Endelig skal hele øvelsen munde ud i en beskrivelse af den fremtidige kildepladsstrategi, som
skal omfatte mulighederne for at undgå eller imødegå forurening og mineralisering af
grundvandsmagasinet. Som en del af strategien vurderes mulighederne for eventuelle
afværgeforanstaltninger eller flytning af indvindingsboringer ud i kildepladsens nuværende
opland mod vest.
Projektet ligger i øvrigt i forlængelse af Kildepladsprojekt Dalum, der blev afsluttet i august
2001.
Derudover har der i tidens løb været udført en række undersøgelser i forbindelse med
Eksercermarkens Kildeplads, som projektet naturligt tager udgangspunkt i, jf. reference /9/,
/11/, /12/, /13/, /14/ og /15/.
Formålet med undersøgelsen er at kunne give et så sandsynligt bud som muligt på den
forventede fremtidige udvikling i vandkvaliteten på Eksercermarkens 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
der udarbejdet en strategi for Eksercermarkens Kildeplads, der omfatter mulige fremtidige tiltag
for at undgå eller imødegå forureningsbelastningen bedst muligt. Herunder en vurdering af evt.
afværgeforanstaltninger, ressourcens samlede bæredygtige størrelse og mulighederne for evt. at
flytte produktionsboringer.
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3.

DATAINDSAMLING

3.1. EKSISTERENDE DATA
Eksercermarken kildepladsen har været fokusområde for vandforsyningen til Odense og
undersøgt og udnyttet i mere end 120 år, og der eksisterer derfor et meget stort datagrundlag.
Der er bl.a. udført et stort antal boringer indenfor et lille areal, bestående af ni aktive
indvindingsboringer og 22 aktive pejleboringer. I perioden 1876 – 1900 er der udført ca. 30
boringer og frem til år 2001 yderligere ca. 60 boringer. De geologiske oplysninger er af
svingende kvalitet og under tiden er den geografiske lokalisering dårlig.
Nedbør, grundvandsstand og oppumpningTil projektet er der rekvireret månedsværdier for
nedbør. Målingerne er foretaget næsten kontinuerligt fra 1874 og frem. Der er dog enkelte
afbrud i serierne og eksistensen af de enkelte målestationer varierer over tid. Pejletidsserier
findes på mange af boringerne, men dækker hovedsagelig perioden fra 1936 og frem til i dag.
Der måles i dag en gang månedligt i et stort antal boringer på og omkring kildepladsen.
Indvindingsdata dvs. oppumpede vandmængder for boringer og samlet kildeplads findes på
analog form i driftsrapporter for de sidste ca. 100 år. Samlet oversigt over den tidslige udvikling i
nedbør, grundvandsstand og oppumpning er vist i fig. 1. Detaljeret fortegnelse findes i bilag D
og Q.
Nedbør, oppumpning og grundvandsstand
Månedsoppumpning
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Vandanalyser
Vandanalyser findes i stort antal og i lange tidsserier. Der er gennem årene foretaget mange
kemiske analyser af vand fra de enkelte boringer samt blandingsvand på fælles råvandstilgang og
rentvandsafgang på Hovedværket. Ud over vandanalyserne på de nuværende
indvindingsboringer, findes der stadigvæk et stort antal vandanalyser i gamle gulnede rapporter
fra nedlagte/sløjfede boringer tilbage til 1912. Hertil kommer mange analyser for de
miljøfremmede stoffer, som blev påbegyndt i 1988.
Alle disse nye og gamle vandanalyser er i dag indlæst digitalt og systematiseret for at kunne
sammenholde de grundvandskemiske data med sammenhørende værdier af oppumpningsdata
og pejledata.
Resultatet af de gamle- og nye vandanalyser på kildepladsen har været med til at skabe et samlet
overblik mht. grundvandskemien som helhed og især de forskellige grundvandstyper, alderen på
og afstanden til det grundvandsdannende opland samt udbredelsen/omfanget af de
miljøfremmede stoffer i både de øvre og nedre magasiner.
Eksempel på udviklingen i grundvandskvalitet fremgår af fig. 2. Detaljeret fortegnelse findes i
bilag D.
Oppumpning og grundvandskemi

Månedsoppumpning
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Total hårdhed
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Figur 2.
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Udvikling i vandkvalitet sammenholdt med oppumpning på kildepladsen

Arealanvendelse:
Der findes mange gamle kort som viser byudvikling, anlægsudbygning og arealanvendelsen i det
åbne land (f.eks. hvor frugtplantager er ændret til landbrug o.s.v.). Fig. 3 viser en sammentegning
af disse forhold.
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Figuren viser den tidslige arealudvikling i området omkring Eksercermarken.

Prøvepumpninger:
Der er i forbindelse med udarbejdelse af den første vandforsyningsplan i 1985 (ref. /4/)
foretaget og afrapporteret prøvepumpninger på flere af kildepladsens boringer. Resultaterne
heraf er i forbindelse med denne undersøgelse genfortolket. Se også bilag I.
Geologi:
Der er gennem tiderne optegnet flere forskellige geologiske snit gennem kildepladsen. De
varierer både i kvalitet og længde. De ældste snit er fra 1936 og der er flere fra 50’erne og
60’erene hvor jagten på nye boringer intensiveredes. I forbindelse med Vandforsyningplanen og
Fyns Amts kortlægning af grundvandsressourcerne i slutning af 70’erne og starten af 80’erne er
der optegnet nye, men forenklede snit gennem området. Sulfatproblemer afstedkom nye
undersøgelser i 90’erne og senest har arbejdet med Dyrskuepladsens sårbarhed igen medført nye
profilsnit.
Eksempler på sådanne snit findes i ref. /11/ og bilag O.
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Geofysik:
Indenfor modelområdet er der udført et større antal geofysiske kortlægninger. Flere kortlagte
områder, bl.a. Sanderum/Dalum der blev undersøgt i 1955 og 1957, er i dag fuldt bebygget.
Disse kortlægninger har været uvurderlige, da de indeholder geologiske informationer, som kun
yderst vanskeligt lader sig indhente i dag. Data herfra er anvendt i den nærværende konceptuelle
geologiske model

.
Figur 4.

Områder, der blev geoelektrisk kortlagt i 1955-58

Se i øvrigt bilag O
Grundvandsmodeller:
Der er tidligere opstillet forskellige grundvandsmodeller, der overlapper det område, som den
nye grundvandsmodel for Eksercermarken dækker. Det drejer sig hovedsageligt om den store
Nr. Søby model som Odense Vandselskab (OV) og Fyns Amt (FA) i 1992 opstillede sammen
med DHI. Ref. /1/
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Med udgangspunkt i denne 900 km2 store model som dækkede hele Odense Å’s opland blev der
lavet delmodeller, bl.a. en Odense By-model i 1994 som havde til formål at belyse problemstillingen omkring forureningerne i byen set i relation til Eksercermarken og Hovedværkets
indvinding. Modellerne blev opstillet af DHI i modelværktøjet MIKE SHE i forskellige
versioner. Se i øvrigt afsnit 6 og ref. /1/.
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3.2. UNDERSØGELSESSTRATEG I
Undersøgelserne har haft til formål at udbygge kendskabet til oplandets overordnede og kildefeltets detaljerede hydrogeologiske forhold, samt at få et overblik over forureningsomfanget
mht. pesticider, mineralisering og chlorerede opløsningsmidler på den eksisterende kildeplads og
i indvindingsoplandet, hvor bl.a. vandets kemiske sammensætning og alder skal være med til at
afdække de overordnede forureningers udstrækning. Endvidere har formålet været at afdække,
om der var mulighed for evt. flytning af dele af indvindingen mod vest.
Den indledende undersøgelsesstrategi har primært taget sigte på at få systematiseret og udnyttet
den voldsomme mængde af eksisterende data omkring kildepladsen, for herefter at kunne vurdere det nødvendige omfang - og metodevalg - af supplerende undersøgelser. Som støtte for
denne proces er de foreløbige resultater i forbindelse med opbygning og udvikling af strømningsmodellerne og den geokemiske konceptuelle model udnyttet. Igennem projektforløbet er
der således udført følgende modelarbejder, der er udviklet i vekselvirkning med fysiske undersøgelser:
1) En konceptuel hydrogeologisk model baseret på eksisterende data
2) En 1. Generations numerisk strømningsmodel for at afdække yderligere databehov
3) En stationær regional strømningsmodel, baseret på 1999-data og suppleret med
resultater fra herværende kildepladsundersøgelse
4) En dynamisk regional strømningsmodel, baseret på data fra 1996 – 2001
En stationær detailmodel for kildefeltet (ca. 2 x 2 km)
5) En konceptuel geokemisk model, og herunder et forenklet BAM-udvaskningsmodul
Fokus for de supplerende undersøgelser har i vid udstrækning været kildepladsens nordøstlige
kvadrant, idet der er tilstræbt en høj informationsgrad i det kildepladsnære område med aftagende datatæthed opstrøms ud i indvindingsoplandet mod vest. Som ved al fejlsøgningsteknik er
det intentionen på denne måde at begrænse antallet af unødvendige undersøgelser, idet
undersøgelsesstrategien løbende kan justeres ind efter de indvundne erfaringer og analyser.
Dette forhold gør sig specielt gældende i en fortløbende vekselvirkning ved opdatering af strømningsmodellerne og den geokemiske model. Den overordnede strategi i projektet har derfor
været at starte på kildepladsen og derfra trinvis arbejde sig ”mod strømningsretningen” og ud i
grundvandsoplandet.
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Undersøgelsesstrategiens fem geografiske faser.

Fase 1
Undersøgelsesprogrammets første fase har derfor taget udgangspunkt i undersøgelse af
indvindingsboringerne bestående af videoinspektioner, borehulslogging, aldersbestemmelser og
kemisk prøvetagning. Endvidere er der undersøgt for kortslutning mellem de øvre og nedre
grundvandsførende lag .
Prøvetagningen har med specielt prøveudstyr været foretaget niveauspecifikt med henblik på at
kortlægge den vertikale variation i grundvandskvaliteten og indstrømningsfordelingen.
I forlængelse af prøvetagningen er der foretaget flere prøvepumpningsrunder på kildefeltet og
resultaterne af disse har været sammenholdt med nytolkninger af gamle prøvepumpningsdata.
Disse tolkninger har primært haft til formål at analysere magasintal, lækage og retningsbestemt
transmissivitet i det kildepladsnære område for derigennem at understøtte kildefeltets detaljerede
strømningsmodel, samt fortolkningen af de overordnede strukturforhold i grundvandsmagasinet.
Sammensætningen af vandtyper og analyser af vandkvaliteten i de øvre magasiner på kildepladsen viser, at der med al sandsynlighed sker en betydelig nedsivning i kildepladsens nærområde - herunder bl.a. fra kolonihaverne Roerskov, Enghaven og Rosenbækken. Truslen fra
disse arealer, der ikke er kloakerede, samt fra nærliggende punktkilder med chlorerede opløsningsmidler gør bl.a., at det har været en central opgave at få kortlagt strømningsbilledet i denne
øvre grundvandszone omkring kildepladsen. I den forbindelse har det været afgørende at få
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bestemt de rumlige trykniveauforhold, således at den terrænnære afstrømning fra
kildepladsområdet til overfladerecipienterne og størrelsen af den videre nedsivning til de dybere
grundvandsmagasiner kunne vurderes.
Fase 2
I undersøgelsesfasens næste trin, har en bedre bestemmelse af grundvandets strømningsforhold,
herunder trykniveau forholdene, omkring 800 - 1000 meter opstrøms kildepladsen været det
bærende. I dette område, der strækker sig over den sydvestlige kvadrant, er der kun tre
pejlepunkter i den sydlige del, og det udgør således et “hvidt” område på kortet. Disse tre
pejlepunkter er derfor suppleret med seks boringer placeret i en kvartcirkulær tracé. Boringerne
er udført som snegleboringer til 10 mut. og herefter hulsneglsboringer til ca. 45 mut. Efterfølgende gamma- og temperaturlogging præciserer borerapportens lagfølgevurdering. Under
borearbejdet er der udtaget jordprøver til geokemisk analyse.
Potientialebilledet og den geologiske boringsbeskrivelse er således systematisk med til at afdække
det mellemnære billede af tilstrømningsforholdene til kildefeltet. De geokemiske og grundvandskemiske analyser fra boringerne afdækker grundlæggende forhold omkring jordlagenes
sorptions- og nedbrydningspotientiale og det grundvandsdannende oplands betingelser –
herunder belastning af miljøfremmede stoffer og nitratreduktionskapacitet. For at afdække de
kildenære potientialeforhold vertikalt og horisontalt, samt afsøge trusselsbilledet i de sekundære
magasiner, er der i fase 2 endvidere udført en række geoprobesonderinger i et område på 4 km2
omkring kildepladsen.
Fase 3
Som næste led i undersøgelserne indgår området i afstanden ca. 1000 - 2500 meter fra kildepladsen. Disse undersøgelser består af:
Geoelektriske sonderinger til afdækning af geologien (DC-sonderinger og TEM-målinger) og
validering af gamle sonderinger og profilmålinger fra 1950-erne og undersøgelse af udvalgte
private indvindingsanlæg i området, samt enkelte vandløb og dræn. De private boringer og
brønde er GPS-indmålt og pejlet, samt analyseret for kemisk sammensætning og miljøfremmede
stoffer.
Fase 4
På baggrund af topografistudier og fra analyserne i den første generation af den numeriske
strømningsmodel, er afdækket ”hvide” områder i potientialebilledet ude i grundvandsoplandet.
Områderne er valgt ud fra, at supplerende pejledata fra disse, vil kunne have afgørende betydning for gradientforløbet 2-5 km. fra indvindingsområdet, samt at områderne kendetegnes ved
begrænsede eller manglende geologiske informationer.
I disse ”hvide” områder er der derfor udført enkelte dybe undersøgelsesboringer til ca. samme
dybde som de boringer, der blev udført under fase 3.
Endvidere er der i denne fase foretaget indmåling og pejling af vandværksboringer, placeret nær
modelranden.
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Fase 5
Som et led i at opfylde kravspecifikationens punkt omkring undersøgelse for alternative boringsplaceringer, er der ved studier af topografi, gamle kort og beskrivelser samt prøveboringer i de
tidligere faser af projektet afdækket en lovende kanalformation knap 3 km. vest for kildepladsen. Der blev derfor her udført en dyb 500 mm skylleboring, som der efterfølgende blev udført
langtidsprøvepumpning på, idet påvirkningen på en række boringer 0-3 km. væk blev undersøgt
ved synkronpejling.
Endvidere blev orientering- og bredde af kanalstrukturen belyst ved MEP-profileringer. Se
endvidere bilag P
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3.3. UNDERSØGELSE AF KILD EPLADSEN
3.3.1. LÆKAGETEST AF INDVINDINGSBORINGER.
Lækageundersøgelserne har til formål at undersøge for boringsnær mulighed for
nedsivning af overfladevand og terrænnært grundvand. Testene skal sammen med
videoinspektioner og de niveaubestemte prøvetagningsresultater bl.a. danne konkret
grundlag for en vurdering af effekten af at flytte eller erstatningsbore enkelte, dårlige
indvindingsboringer.
Lækage fra sekundært til primært magasin:
Som udgangspunkt blev det besluttet at udføre forsøg, der skulle påvise, om
kontamineringen af E13 kunne skyldes infiltrering af pesticidforurenet og iltet vand fra
det øvre grundvandsmagasin.
Hvis der i en given situation er forhold, der kunne pege på muligheden for en vis indflydelse fra overfladenær forurening, kan en sporstofmåling give både et kvalitativt og et
kvantitativt billede af omfanget.

Figur 6.

Tracerinfiltrering fra sekundært til primært magasin.

Der blev derfor injiceret en saltopløsning i el-logboring ELB1, der er placeret 12 meter
fra E13 og som er filtersat i det øvre grundvandsmagasin. Ledningsevnen i vandet fra
E13 ved en oppumpning på 20 m3/h blev kontinuert datalogget.
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Ledningsevnen udviklede sig efter nedenstående kurve.

Salt injiceres i sekundært magasin
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Ledningsevneudvikling i det primære magasin.

Resultatet viste et tydeligt gennemslag i ledningsevnen efter godt et døgn. Der kunne
således påvises boringsnær forbindelse mellem de sekundære og de primære magasiner.
Infiltrering ved skorstenseffekt:
Lækagetesten på E13 er fulgt op med en analog undersøgelse for skorstenseffekt på
boringen, da flere forhold tydede på lækager og infiltration af overfladevand langs med
og igennem indvindingsboringernes forerør. Bl.a. er sulfatindholdet i boringen steget til
næsten det dobbelte efter der på boringen blev udført overboring i 1999.
Metodebeskrivelse:
Hvis der er tale om en evt. “skorstenseffekt” gennem gruskastning eller gennem utætheder i forerør, ville forureningskoncentrationen i boringens filterniveau fordeles som
produkt af infiltrationskoncentration- og mængde i forholdet til oppumpet mængde.
Der injiceres derfor en saltopløsning i jorden under boringsbrønden og ledningsevnen
bliver kontinuert datalogget i det oppumpede vand.
Denne metode har flere gange været benyttet af Odense Vandselskab i anden sammenhæng og har her vist sin egnethed.
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Opstilling for tracerforsøg.

Resultat:
Der kunne ikke konstateres nogen skorstenseffekt på denne boring. Det må således
konkluderes, at boringens dårlige kemiske og hydrauliske egenskaber efter overboringen
skyldes store bentonitudslip i det nedre, filtersatte magasin, hvorefter der i væsentligt
omfang indvindes vand fra de øvre magasiner efter overboringen. Dette underbygges af
et stort fald i specifik ydelse, stigende sulfatindhold, samt kraftige udfældninger af
oxiderede forbindelser i filteret efter forsøget på renovering. I øvrigt henvises til afsnit
om undersøgelse af boringers fysiske tilstand.
En afpropning af boringen bør derfor overvejes.
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3.3.2. UNDERSØGELSE
TILSTAND
3.3.2.1.

AF

INDVINDINGSBORINGERS

FYSISKE

TV-inspektion

Dansk Geofysik A/S har udført videoinspektion i 8 af Eksercermarkens 9 indvindingsboringer.
Formålet med videoinspektionerne var at lokalisere eventuelle utætheder i foringsrørene
samt at belyse boringernes generelle fysiske tilstand.
Videoinspektionerne blev udført torsdag den 17. og fredag den 18. januar 2002. De blev
foretaget af et kamera, som er udstyret med både en front- og en sidelinse, hvor sidstnævnte kan roteres 360o
Generelt er optagelserne indledningsvis udført ved brug af frontlinsen. Ved passage af
uregelmæssigheder er der efterfølgende anvendt sidelinse til detaljeret optagelse af
uregelmæssigheden.
Som dybdereference under optagelserne er anvendt toppen af flangen eller toppen af
forerøret i råvandsstationen. Afstanden fra terræn til top flange/top forerør er udmålt i
forbindelse med feltarbejdet og anført i respektive afsnit med observationer fra de
enkelte boringer. Denne afstand skal tages i betragtning ved en evt. sammenligning med
oplysninger i borerapport, pejleresultater og tilsvarende.
Dansk Geofysik har på baggrund af videoinspektionerne vurderet boringernes fysiske
tilstand. Denne vurdering bør imidlertid ses som en del af en samlet vurdering, der inddrager flere parametre som f. eks. vandkemi, samt kortslutnings- og forure ningsmæssige
forhold i nærområdet.
E13 (DGU 145.36L)
Over grundvandspejlet er boringen stort set fri for løse belægninger og alle samlinger
ses tydeligt. Alle forerørets samlinger er formentlig tætte. Der er observeret utætheder
ved 3 skruehuller under vandspejlet.
I filterniveau fremstår størstedelen af boringen uden belægning. De enkelte
tilstedeværende belægninger består af rødligt materiale. Rent filtergrus ses gennem de
åbne filterhuller. Filteret er i god stand.
Samlet vurderes det, at boringens fysiske tilstand er god
NB: Ved OV´s inspektion af videofilmen kunne der konstateres kraftige okkerbelægninger på filterets øverste del. Disse belægninger dækker imidlertid ikke hele
filterets periferi, men har tydelige og afgrænsede spor vertikalt ned i filteret. Dette tyder
på en præferentiel tilstrømning til filteret, formodentlig afstedkommet af bentonitblokeringer i formationen, der har særdeles høj transmissivitet. Blokeringen vurderes at
være skabt i forbindelse med overboring af den tidligere indvindingsboring. Under dette
borearbejde kollapsede det gamle egetræsfilter og boremudderet forsvandt ud i formationen. Disse forhold understøttes af den efterfølgende flowlog, der tilsiger manglende indstrømning i filterets øvre del.
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E25 (DGU 145.453)
Over grundvandspejlet er boringen stort set fri for løse belægninger og alle samlinger
ses tydeligt. Utætte skruehuller ses både over og under vandspejlet.
I filterniveau fremstår størstedelen af boringen uden belægning. De enkelte tilstedeværende belægninger består af rødligt materiale. Rent filtergrus ses gennem de åbne
filterhuller. Filteret er i god stand.
Samlet vurderes det af Dansk Geofysik, at boringens fysiske tilstand er mindre god.
E29 (DGU 145.718)
Boringen er stort set fri for løse belægninger og alle samlinger ses tydeligt. Der er
observeret utætte skruehuller og samlinger flere steder under vandspejlet. I filterniveau
fremstår boringen uden belægning. Rent filtergrus ses gennem de åbne filterhuller.
Filteret er i god stand.
Samlet vurderes det, at boringens fysiske tilstand er ringe
E30 (DGU 145.719)
Over grundvandspejlet er boringen stort set fri for løse belægninger og alle samlinger
ses tydeligt. Utætte skruehuller og samlinger ses flere steder under vandspejlet og der er
tegn på indtrængninger gennem disse.
I filterniveau fremstår størstedelen af boringen uden belægning. De enkelte observerede
belægninger består af rødligt materiale. Rent filtergrus ses gennem de åbne filterhuller.
Filteret er i god stand.
Samlet vurderes det, at boringens fysiske tilstand er mindre god
E225(DGU 145.2023)
Over grundvandspejlet er boringen stort set fri for løse belægninger og alle samlinger
ses tydeligt. Utætte skruehuller og samlinger ses flere steder under vandspejlet og der er
tegn på indtrængninger gennem nogle af disse.
I filterniveau fremstår boringen uden belægning. Gennem de åbne og rene filterslidser
ses rent filtergrus. Filterslidserne i den nederste meter af boringen er tilstoppede. Filteret er i god stand.
Samlet vurderes det, at boringens fysiske tilstand er mindre god
E233 (DGU 145.2050)
Over grundvandsspejlet ses ingen tegn på utætheder. Alle samlinger ses tydeligt og
boringen er generelt kun svagt belagt. Utætte skruehuller og samlinger ses flere steder
under vandspejlet, og der er tegn på indtrængninger gennem nogle af disse.
I filterniveau fremstår boringen uden belægninger. Gennem de åbne og stort set
utilstoppede filterslidserne anes ubelagt filtergrus. Filteret er i god stand.
Samlet vurderes det, at boringens fysiske tilstand er mindre god
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3.3.2.2.

Borehulslogging

Der er foretaget borehulslogging i tre forskellige forløb, som er beskrevet i detaljer i
bilag N
Første loggingforløb
GEUS har udført flowlogs i forbindelse med programmet for niveaubestemt
prøvetagning i 9 indvindingsboringer. Dette forløb knytter sig snævert til
undersøgelsesfase 1.

Figur 9.

Første loggingforløb

DGU 145.453 (E25)
Bortset fra de øverste 2 meter, sker indstrømning jævnt over hele filteret.
DGU 145.2025 (E225):
Flowloggen viser, at hele filterintervallet fra bunden 90 m.u.t. og op til ca. 74 m.u.t. er
uden indstrømning.
I intervallet 74-70 m.u.t, sker ca. 20% af indstrømningen.
I intervallet 70-69 m.u.t sker ca. 70 % af indstrømningen, mens resten sker i de øverste
fire meter.
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DGU 145.2050 (E233)
Indstrømning sker primært i to intervaller fra 62-60 m.u.t. (35%) og fra 58-56 m.u.t.
(50%) – resten (15%) sker fra 56 m.u.t til overkant filter (52,8 m.u.t.)
DGU 145.2084 (E239)
Bortset fra de nederste to meter, sker indstrømningen jævnt over hele filterintervallet.
DGU 145.678 (E28)
Bortset fra de nederste to meter, sker indstrømningen jævnt i filterintervallet.
DGU 145.719 (E30)
Bortset fra de nederste 7,3 meter, der ikke er strømningsaktive, sker indstrømningen
jævnt over de øverste 8,8 meter af filterintervallet.
DGU 145.36L (E13)
I intervallet 44-40 m.u.t sker 50% indstrømning
I intervallet 40-38,5 strømmer de resterende 50% ind
Der er ingen indstrømning i den øverste del af filteret
DGU 145.2399 (E257)
Indstrømning sker jævnt fra de nederste 1,7 meter filter. De øverste 3.9 meter er ikke
strømningsaktive.
DGU 145.718 (E29)
I intervallet fra 42,5 – 38 m.u.t. sker kun svag indstrømning.
I intervallet 42.5-40 m.u.t sker ca. 80% af indstrømningen.
I intervallet 38,5-38 m.u.t. sker ca. 20% indstrømning.
Den øverste meter er ikke strømningsaktiv.
Prøvetagningsdybderne for den niveaubestemte prøvetagning er fastlagt ud fra
resultaterne fra flowloggen.
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Andet loggingforløb
I andet forløb blev undersøgelsesboringerne U 266 - U271 (DGU 145.2507 –
145.2512) logget med gamma, induktions- og resistivitetslogs, som et led i afdækningen
af den geologiske lagfølge på hulsneglsboringerne.

Figur 10.

Andet loggingforløb

De udførte gammalogs kan i mere eller mindre grad inddele boreprofilet i geologiske
enheder. Der registreres påvirkning fra bentonitforseglingen i de to førstnævnte
boringer, og fra bentonit i boremudderet i den sidstnævnte.
De udførte induktionslogs indikerer variationer i ler og sandindhold i de kvartære
aflejringer omkring boringerne.
På baggrund af de udførte målinger, er der opstillet et geologisk profil. Profilet er
primært udført på baggrund af induktionsloggen, mens gammaloggen og den geologiske beskrivelse fra borerapporten kun er benyttet i mindre grad.
Generelt synes området at være præget af en yderst heterogen blanding af moræneler,
silt, sand og grus.
Tredje loggingforløb
GEUS har udført gamma- og induktionslog i fire undersøgelsesboringer (DGUnr.:
145.2532, 145.2533, 145.2534 og 145.2536) for Odense Vandselskab. Forløbet knytter
sig til undersøgelsesstrategiens fase 4 og der blev logget med gamma, induktions- og
resistivitetslogs, som et led i afdækningen af den geologiske lagfølge på hulsneglsboringerne.
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De udførte gammalogs kan kun i mindre grad inddele boreprofilet i
geologiske/lithologiske
enheder
(formodentlig
p.g.a.
påvirkning
fra
bentonitforseglingen), hvorimod de udførte induktionslog tydeligt indikerer variationer i
ler og sandindholdet i istidsaflejringerne omkring boringerne. Ud fra resultaterne af de
udførte borehulsmålinger - primært induktionsloggen, samt den geologiske beskrivelse
af materiale fra snegleboringerne, vurderes det at boringerne alle gennemborer kvartære
istidsaflejringer (moræneler, silt, sand og grus) med varierende indhold af sand og ler.
Enkelte horisonter er markeret tydeligt på induktionsloggen, men generelt er de
vanskelige at følge/korrelere mellem de enkelte boringer.

Figur 11.

Tredje loggingforløb
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3.3.3. NIVEAUBESTEMT PRØVETAGNING PÅ KILDEPLADSEN
Som udgangspunkt blev det i projektets fase 1 besluttet at udføre niveaubestemte
prøvetagninger af vand fra indvindingsboringerne i forbindelse med programmet for
borehulslogging.
Det er velkendt, at forureningsindtrængning i et filter på en indvindingsboring ofte sker
niveauspecifikt. Dette hænger sammen med, at alderen på vandet - og dermed
afstanden til infiltrationsområdet - normalt stiger med indvindingsdybden. Ved at
udtage vandprøverne specifikt i forskellige niveauer i filteret og sammenholde
aldersdatering af disse med strømningshastigheder fra den hydrogeologiske model, vil
man således have mulighed for bedre at kunne lokalisere forureningsområdet med en
vis sandsynlighed. Jo mere homogen geologien er i indvindingsoplandet og jo mere
stabil grundvandsstrømningen er over året, jo mindre opblanding vil der ske af vandet i
de forskellige niveauer. Jo længere væk en forureningskilde befinder sig, jo større
vertikal udbredelse af det forurenede stof kan der forventes at være i filteret.
Separationspumpning
Metoden består i at nedsænke to pumper med en kapacitet på hver 8 m3/h i filteret adskilt vertikalt fra hinanden med tre meters afstand. Idet der pumpes med begge
pumper, opstår der et vandskel imellem pumperne. En prøvetagning i dette vandskel
sikrer således at vandet kommer fra netop dette niveau i filteret.
Vandskellet findes ved at drøvle pumpeafgangene indtil der ikke kan konstateres
vertikal strømning med et heat-pulse flowmeter placeret sammen med
prøveudtagningssonden mellem de to pumper.
Prøvetagningsniveauerne blev fastlagt ud fra den udførte flowlogging, hvor indstrømningsfordelingen blev bestemt og der blev udtaget vandprøver i 2 - 4 forskellige
niveauer i indvindingsboringerne.
Flowlog-resultaterne indgår i den numeriske strømningsmodels vurdering af revers partikelbanesimulering.
Analyseomfang
1) Udvidet kemisk analyse
2) BAM
3) CFC 12-bestemmelse (i seks af boringerne)
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Figur 12.

Princip for separationspumpning

Figur 13.

Teknisk arrangement med Heat-pulse-sonden
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Rustfrit rørsystem for separationspumpning ned til 130 meters dybde

De enkelte indvindingsboringer er i nedenstående tabel, ganske kort beskrevet mht. udviklingen
i den generelle vandkvalitet samt hvordan vandkvaliteten er mere specifikt på de enkelte
niveauer i filtrene.
Anlæg

Vandkvalitet

E 13
Generelt

- Høj mineralisering (Ca, NH4, SO42-)
- I 1999 renoveres boringen, som medfører stigning af Ca, SO 42- og BAM. (påv. af
yngre vand)
- BAM registreret siden 1996. Tendensen er svagt stigende

Niveaubestemt

- Indhold af NO3, Ni samt markant højere BAM i den øverste del af filteret tyder på
kontakt med det øvre magasin tæt på boringen.

E 29
Generelt

- Høj mineralisering (Ca, SO42-)
- I 1999 sker markant stigning af Ca , SO 42- og Fe. (påv. af yngre vand)
BAM registreret siden 1996.
Tendensen har været konstant i området 0,02-0,04 µg/l

Niveaubestemt

- Markant højere indhold af SO 42-, Ca, Fe og BAM i den øverste del af filteret tyder
på kontakt med det øvre magasin tæt på boringen.
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E 233
Generelt

- Høj mineralisering med faldende tendens (Ca, , Fe, SO 42-)
- BAM registreret siden 1997. Tæt på detektionsgrænsen 0,01 µg/l

Niveaubestemt

- Høj mineralisering i toppen af filteret . (påv. af yngre vand)

E 28
Generelt

- Høj mineralisering. Specielt Na og Cl er meget højt.

Niveaubestemt

Indholdet af Na og Cl stiger markant ned gennem filteret.
I toppen er kvaliteten god.
Påvirkes sandsynligt af marint vand af ældre dato.

E 30
Generelt

- Høj mineralisering. Stigende tendens på Na og Cl.
- BAM påvist en gang i 2000 samt spor i 1997.

Niveaubestemt

- Indholdet af SO42- er højere i toppen af filteret og har stigende tendens af Na og Cl
i bunden af filteret

E 239
Generelt

- Meget høj mineralisering. Specielt Ca, Mg, Fe, SO42- er meget højt. (påv. af yngre
vand) Marginalboring!

Niveaubestemt

- BAM registreret i 1999. Lige over detektionsgrænsen på 0,01 µg/l
- Høj mineralisering i hele filterniveauet. Na og Cl lidt højere i bunden.
- BAM kun målt i de to nederste niveauer.
- Det tyder på en blanding af to forskellige vandtyper med ungt og gammelt vand.

E 257
Generelt

- Stabil og knap så udpræget mineralisering.

Niveaubestemt

- God kvalitet i hele filterniveauet

E 25
Generelt

- Stabil og knap så udpræget mineralisering.
- BAM registreret i 1997. Har været stabil omkring 0,01-0,02 µg/l

Niveaubestemt

- Tendens til lidt højere mineralisering i øverste filterniveau.
- BAM kun målt i øverste filterniveau.

E 225
Generelt

- God, stabil og knap så udpræget mineralisering. Na og Cl er lidt højere end
normalt.

Niveaubestemt

- En anelse højere Na og Cl i nederste filterniveau
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Det er kendetegnende for den generelle vandkvalitet på kildepladsen, at vi har at gøre med
grundvand med høj mineralisering. Gennem årene er der sket en øget mineralisering som følge
af meget kraftig udnyttelse af kildepladsen op gennem tresserne og halvfjerdserne.
I slutningen af firserne kunne indvindingen fra Eksercermarken reduceres væsentligt som følge
af det nye vandværk ved Verninge (Holmehaveværket), og i takt med det faldende forbrug op
gennem halvfemserne har vandkvaliteten stabiliseret sig i de fleste boringer og i enkelte boringer
er mineraliseringstendensen faldende, som følge af den reducerede oppumpning.
I 1996 påvises der BAM i to af indvindingsboringerne lige over detektionsgrænsen. På samme
tid påvises der høje koncentrationer af BAM (0,5 µg/l) i det øvre magasin, hvilket indikerer at
forureningskilden ligger rimelig tæt på kildepladsen. Siden er der påvist BAM i fire andre
indvindingsboringer på kildepladsen, dog i små koncentrationer lige over detektionsgrænsen.
I forbindelse med projektet er der uventet dukket prøveflasker op dateret 1988 fra seks af
indvindingsboringerne på Eksercermarken. Disse vandprøver blev udtaget med det formål at
analysere for tritium, men blev aldrig afsendt da analysearbejdet åbenbart ikke var tilstrækkeligt
pålidligt i Danmark på daværende tidspunkt.
Prøverne blev afsendt til immunkemisk analyse for BAM hos GEUS og resultatet af disse
analyser var påvisning af BAM i alle prøver pånær en. Dette syntes umiddelbart ikke sandsynligt,
da der til dags dato kun er påvist BAM i tre af de pågældende seks indvindingsboringer. Derfor
blev prøverne efterfølgende sendt til Eurofins til konfirmerende analyse. Resultatet her var en
påvisning af BAM i en af de seks indvindingsboringer, nemlig boring E 13 (0,011 µg/l). Dette
stemmer bedre overens med BAM-niveauet i dag på kildepladsen, idet boring E 13 er en af de
boringer, hvor BAM er påvist tidligst og som idag har det højeste niveau sammenlignet med de
øvrige indvindingsboringer.
Resultatet af de niveauspecifikke prøveudtagninger viser højere mineralisering og BAM i toppen
af filtrene i flere af boringerne. Dette indikerer, at vi har med yngre grundvand at gøre i toppen
af det nedre magasin og at en af årsagerne til BAM-forureningen, med stor sandsynlighed, skal
findes i eksisterende- /nedlagte boringer på kildepladsen og i det nære opland.
I et par af boringerne er der tegn på at indvindingen sker fra forskellige magasiner, idet der
foruden høj mineralisering i toppen af filtrene ligeledes er stigende indhold af klorid og natrium i
bunden af de respektive filtre, som vurderes at være forårsaget af dybere liggende marint vand,
formodentligt af ældre dato.
Af ovenstående må det vurderes, at grundvandskvaliteten generelt har stabiliseret sig, men at der
er behov for en overordnet kildepladsstyring, hvor bl.a. en mere intensiv indsats overfor alle
forureningstyper tæt ved kildepladsen, vil være påkrævet. Det kan ligeledes slås fast, at
hovedkomponenten til den miljøfremmede grundvandsforurening i boringerne er en
sprøjtemiddelrest.
Alt i alt må der som udgangspunkt være tale om en bevaringsværdig kildeplads, sammenholdt
med det faktum at grundvandskvaliteten i indvindingsoplandet ser rigtig fornuftig ud.
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3.3.4. PRØVEPUMPNINGER
Der er siden 1983 foretaget i alt syv større prøvepumpninger på boringer ved
Eksercermarkens kildeplads. Resultater og grundlag herfor er udførligt beskrevet i den
særskilte Prøvepumpningsrapport, bilag I, hvortil der henvises.
Den første større samlede prøvepumpningsundersøgelse blev gennemført i 1983 og
afrapporteret i 1985 som led i udarbejdelsen af den kommunale vandforsyningsplan. I
den forbindelse blev der prøvepumpet på tre boringer E13, E24 og E 30 (DGU
145.36L, 145.452, 145.719). Efterfølgende er der i 2001 udført endnu en større
prøvepumpning på kildepladsens boring E30, som er afrapporteret i 2001. Formålet var
sårbarhedskortlægning af Dyrskuepladsen.
Senest er der i forbindelse med den igangværende undersøgelse af Eksercermarken
kildeplads udført en længerevarende prøvepumpning på indvindingsboring E29 (DGU
145.718). Desuden er udført to kortvarige prøvepumpninger på E 257 (DGU 145.2399)
og E 233 (DGU 145.2050).

Figur 15.

Oversigt over boringer benyttet ved prøvepumpningerne

Den samlede oversigt ser ud som følger:
• Pumpning på E13 i 1983 med 282 m3/h i 24 timer. Pejlet i fem
observationsboringer
• Pumpning på E24 i 1983 med 190 m3/h i 24 timer. Pejlet i to observationsboringer
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• Pumpning på E30 i 1983 med 175 m3/h i 24 timer. Pejlet i fire observationsboringer
• Pumpning på E30 i 2001 med 140 m3/h i 8 dage. Pejlet i 25 observationsboringer
• Pumpning på E29 i 2002 med 242 m3/h i 15dage. Pejlet i 18 observationsboringer
• Pumpning på E257 i 2002 med 71 m3/h i 7 dage. Pejlet i ni observationsboringer
• Pumpning på E233 i 2002 med 137 m3/h i 7 dage. Pejlet i 12 observationsboringer
Prøvepumpning af vandførende lag er et fortrinligt værktøj til bestemmelse af
grundvandsvandsmagasiners hydrauliske egenskaber. Metoden giver samtidig mulighed
for fundamental indsigt i grundvandsmagasinernes struktur og strømningsforhold.
Normalt tilstræbes pumpning med konstant kapacitet under samtidig registrering af
vandspejlsafsænkningen i pumpeboringen og i udvalgte, omkringliggende observationsboringer. Perioden efter stop af pumpning (retablerings- eller stigningsperioden)
anvendes i samme udstrækning som sænkningsperioden og kan især under forhold med
ustabil pumpeydelse være det bedste grundlag for den videre fortolkning.
Til fortolkning af de målte vandspejlsændringer er der gennem årene udviklet en række
analytiske beregningsværktøjer, der alle tager udgangspunkt i løsningen af den ikkestationære ligning for grundvandsstrømning. Den grundlæggende løsning, der tager
sigte på det helt simple problem med et homogent og isotropt vandførende lag af
uendelig udstrækning og uden hydraulisk kontakt til over- og underliggende lag, er
formuleret af amerikaneren C.V. Theis i 1935. Senere er metoden videreudviklet til også
at kunne håndtere mere komplekse og ofte i praksis mere realistiske hydrogeologiske
situationer og herunder tillige at være i stand til at bestemme det vandførende lags
begrænsninger og hydrauliske kontakt til andre over- og underliggende lag.
Formålet med denne del af den samlede undersøgelse af Eksercermarken kildeplads har
været at støtte udredningen af de grundvandshydrauliske forhold som grundlag for
modelberegninger af grundvandsstrømningen i området. Og som led heri at beregne
værdier for de hydrauliske parametre (transmissivitet, magasinkoefficient og
lækagefaktor) samt understøtte fortolkningen af de geologiske strukturforhold – herunder eventuelle hydrauliske grænser.
Set i det lys, har det været nødvendigt at genfortolke resultaterne fra de fire tidligere
prøvepumpninger (1983 – 2001) for at udnytte informationerne mest muligt og opnå
den største grad af indbyrdes overensstemmelse.
Den store geologiske variabilitet i området, resulterer i meget forskellige ydeevner i de
enkelte boringer. Hovedparten af kildepladsens boringer er filtersat i et komplekst, men
sammenhængende sandmagasin med ringe overdække af ler i et tidligere moseområde.
En enkelt boring indvinder fra det dybtliggende kalkmagasin. Større vandindvinding fra
det dybe kalkmagasin vurderes dog at være problematisk på lang sigt pga. risikoen for
saltvandsoptrængning.
Ved at sammenstille alle løsninger fra de enkelte prøvepumpninger udviser området, at
der er god forbindelse mellem nogle boringer i bestemte retninger og meget dårlig
forbindelse mellem andre boringer, selvom den indbyrdes afstand mellem boringerne er
relativ kort. Dette vidner om, at der tilsyneladende findes flere hydrauliske barrierer i
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kildepladsområdet, og at i kildepladsens grundvandsmagasiner kun har delvis kontakt
med hinanden.
Hovedindtrykket fra de relativt mange prøvepumpninger i kildepladsområdet er, at der i
udpræget grad – horisontalt som vertikalt – er tale om heterogene forhold, der stiller
store krav til forståelsen af de strømningsdynamiske forhold og dermed relevant anvendelse af eksisterende fortolkningsværktøjer. Ved behovet for mere detaljeret forståelse af grundvandsstrømningen og sammenhængen mellem de forskellige vandførende
horisonter, som tilfældet kunne være i forbindelse med aktiv kildepladsstyring etc., vil
det formentlig være nødvendigt at anvende mere avancerede fortolkningsværktøjer,
herunder detaljerede numeriske modeller.
Grundvandsmagasinerne i området har artesiske forhold med en generelt høj
transmissivitet, der ca. ligger i størrelsesordenen T = 8 – 30 x 10 -3 m 2/s, hvilket giver en
høj ydeevne af indvindingsboringerne. En sammenfattende beskrivelse af de grundvandshydrauliske forhold på kildepladsen baseret på den nuværende fortolkning af
prøvepumpningsresultaterne, findes i denne rapports afsnit 5.1, ”Konceptuel Model,
Grundvandsstrømning”.
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3.3.5. GEOPROBESONDERINGER
Der blev i maj måned 2002 udført 10 geoprobesonderinger (U272-U281) i et område
omkring kildepladsen på 2x2 km2.
Formålet med sonderingerne var overordnet at tilvejebringe et hydrogeologisk overblik
over de øvre magasiner i det undersøgte område, således at de indsamlede data vedr.
lithologi og trykforhold kunne indgå i detail-stømningsmodellen, der dækker samme
område.
Formålet er således primært at belyse grundvandspotientialet i de øvre magasiner for
dermed at få bestemt de rumlige trykniveauforhold, således at den terrænnære
afstrømning fra kildepladsområdet til overfladerecipienterne og størrelsen af den videre
nedsivning til de dybere grundvandsmagasiner kan vurderes.
Sekundært er formålet at bestemme lagdeling af naturlig vandkemi og belastningen fra
miljøfremmede stoffer i det vand der infiltrerer fra de øvre til de nedre magasiner.

Figur 16.

Foretagne Geoprobesonderinger og deres betegnelse

Resultaterne er herefter overdraget Fyns Amts Jordforureningskontor, således at de kan
bindes op på pejlinger fra Jordforureningskontorets egne boringer foretaget i forbindelse med afdækning af forureningsfanen med chlorerede opløsningsmidler fra renserigrunden på Middelfartvej 126. Jordforureningskontoret har i den forbindelse fået overdraget strømningsmodellen, således at den kan indgå i stoftransport beregninger på
forureningssagen. Endvidere har Jordforureningskontoret fået adgang til de foretagne
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boringer, ligesom der er indledt et formelt samarbejde omkring dataudveksling på
området.
Boringsplaceringerne blev valgt således, at der sammen med Jordforureningskontorets
boringer opnås, en så ensartet datatæthed som muligt indenfor det aktuelle område.
Boringerne er etableret som permanente boringer i offentlig rabat og afsluttet i terræn
med alu-dæksel, samt radiosonde for nem genfinding. Deres dybde varierer mellem 18
og 25 meter, og de er alle filtersat og SCL-logget (se bilag N)
SCL (Soil Conductivity Log) er en måling af jordens elektriske ledningsevne i
borehullet. Ledningsevnen vil være højest i lerholdige jordlag og lavest i sandjord. Der
er i bilaget derfor udført en overslagsmæssig tolkning af ledningsevnedata.
Sondering nr.

SCL logning til dybde [m.u.t.]

Filtersætning

U272

24

17-18

U273

18

15-16

U274

22

13-14

U275

18

14-15

U276

18

10-11

U277

24

11-12

U278

25

11-12

U279

20

14-15

U280

18

13-15

U281

24,5

16-17

Efterfølgende er boringerne GPS-indmålt, og der er udtaget vandanalyser for:
• Fuld kemisk analyse
• Chlorerede opløsningsmidler
• Nedbrydningsprodukter fra chlorerede opløsningsmidler
• Pesticider
Efterfølgende er boringerne indgået som pejlepunkter i synkronpejlerunderne og den
nedadrettede trykgradient fastlagt.
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3.4. UNDERSØGELSE AF INDVINDINGSOPLANDET

3.4.1. KEMISKE ANALYSER I OPLANDET
Der er udført et omfattende vandanalyseprogram hvis formål har været at skabe et godt
overblik over kildepladsens og oplandets generelle grundvandskemi samt omfanget af
evt. miljøfremmede stoffer.
Ligeledes er gamle vandanalyser siden 1912 indlæst på dataformat, således at disse
grundvandskemiske data, sammenholdt med sammenhørende værdier af produktionsdata og pejledata, kan være med til at skabe et overblik over udviklingen i vandkvaliteten samt hvilke forhold og faktorer der er med til at påvirke den.
For at kunne skabe sig et samlet overblik med hensyn til bl.a. den aktuelle vandkvalitet
har det været nødvendigt at inddele analysebehovet i tre såkaldte prøvetagningsrunder:
• på kildepladsen.
• i kildepladsens nærområde (inden for ca. 4 km)
• i kildepladsen fjernområde (S-V opland med radius på 4 – 8 km.)
Resultatet af de eksisterende vandanalyser og nye vandanalyser på kildepladsen skulle
skabe det store overblik mht. dels grundvandskemien som helhed, når det gælder de
forskellige grundvandstyper, alderen på og afstanden til det grundvandsdannende
opland, dels udbredelsen/omfanget af de miljøfremmede stoffer i både det primære og sekundære magasin . Her tænkes specielt på forureningssagen omkring Middelfartvej
126.
Det har undervejs været nødvendigt at supplere med ti Geoprobeboringer, idet
omfanget af data på det øvre grundvand (0-20 mut.) ikke har været tilstrækkeligt.
Desuden skulle det give et udgangspunkt for at kunne vurdere behovet for vandprøver i
hhv. nærområdet og fjernområdet.
Omfanget af vandprøver i nærområdet har været udvidede kemiske parametre samt de
miljøfremmede stoffer, udtaget på tolv af tretten nye undersøgelsesboringer, private
indvinderes brønde/boringer samt på vandløb. I den forbindelse blev der samtidig
udtaget niveauspecifikke jordprøver under borerunde 1.
Det primære formål har her været at få skabt et overblik over mere specifikke kemiske
parametre, så som sulfat, nitrat, jern samt at få lokaliseret udbredelsen/omfanget af
BAM og chlorerede opløsningsmidler fra punktkilder i oplandet. Her tænkes specielt på
Sanderum losseplads og den gamle Micro Matic’s grund i Sanderum.
Der er udtaget prøver til analyse for tritium/helium på udvalgte indvindings- og undersøgelsesboringer, grundet den store usikkerhed omkring aldersdateringerne med CFCmetoden på indvindingsboringerne.
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Oprindeligt var det hensigten at udtage vandprøver fra ca. 20 enkeltindvindere i det
fjerne område og vha. felt-kit at analysere for sulfat, jern, nitrat, ledningsevne og pH
samt BAM. Dette blev dog ikke udført, da det føltes tilstrækkeligt med gennemførelsen
af en fuld boringskontrol på samtlige udførte undersøgelsesboringer i oplandet.
Analyseomfang
Der er udtaget vandprøver på ni indvindingsboringer (i to - fire forskellige niveauer),
fire eksisterende overvågningsboringer, seksten nye undersøgelsesboringer, ti Geoprobeboringer samt elleve private brønde/boringer og tre vandløb.
Der er endvidere udtaget jordprøver i seks af de nye undersøgelsesboringer (i to-fem
forskellige niveauer).
Der er analyseret for følgende parametre:
9 indvindingsboringer = udvidet kemiske parametre, BAM i samtlige ni boringer samt
CFC 12-bestemmelse i seks af boringerne.
3 undersøgelsboringer = udvidet kemiske parametre, 23 pesticider, BTEXN samt
MTBE.
4 overvågningsboringer = udvidet kemiske parametre, 23 pesticider samt 9 chlorerede
opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter. Der er suppleret med MTBE på 1 boring.
5 undersøgelsesboringer (borerunde 1) = udvidet kemiske parametre, 23 pesticider samt
9 chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter. (På en boring var det ikke
muligt at udtage prøve)
6 undersøgelsesboringer (borerunde 2) = udvidet kemiske parametre, 23 pesticider
samt 9 chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter i 5 af boringerne.
1 undersøgelsesboring = fuldstændig boringskontrol
10 Geoprobeboringer = udvidet kemiske parametre, 23 pesticider samt 9 chlorerede
opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter i 7 af boringerne.
11 private brønde/boringer og vandløb = udvidet kemiske parametre, 23 pesticider
samt 9 chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter.
undersøgelsesboringer (jordprøver) = pyrit, TOC samt totalindholdet af jern og
redoxaktivt jern.
10 boringer = tritium-helium (3H / 3He) analyser til aldersbestemmelse
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Nedenfor ses en kort beskrivelse af samtlige vandprøver:
I borekampagne 1 (U266 – 269 og 271) samt de fire pejleboringer er der udtaget prøver
til analyse for:
• Udvidet kemisk analyse
• Pesticider (23 parametre)
• Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter (ni parametre)
• MTBE (1 boring)
• Jordprøver for:
♦ Pyrit
♦ TOC
♦ Totalindholdet af jern og redoxaktivt jern.

I de 11 private brønde/boringer og vandløb er der udtaget prøver til analyse for:
• Udvidet kemisk analyse
• Pesticider (23 parametre)
• Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter (ni parametre)

I borekampagne 2 (U282 – 287) er der udtaget prøver til analyse for:
• Udvidet kemiske parametre
• Pesticider (23 parametre)
• Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter (ni parametre) ) i fem ud af
seks boringer

På ti udvalgte boringer er der udtaget prøver til analyse for:
• tritium-helium (3H/ 3He) til brug for aldersbestemmelse
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I den nyeste undersøgelsesboring (U 288) er der udtaget prøver til analyse for:
• Udvidet kemiske parametre
• Pesticider
• Phenoler
• Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter
• PAH-forbindelser
• BTEXN
• Metaller
• MTBE
• Mineralolie

Formålet har været at få skabt et 3-dimensionalt billede af indvindingsoplandet gennem
en geokemisk tolkning og kortlægning, således at det vil blive lettere at identificere
grundvandskemien i det vand, som i løbet af nogle år vil tilflyde kildepladsens
indvindingsboringer.
Endvidere har formålet været at få foretaget en screening for eventuelle miljøfremmede
stoffer i indvindingsoplandet, idet der forefindes potentielle forureningskilder i form af
punkt- og liniekilder. Her tænkes specielt på kolonihaverne, Sanderum losseplads, den
gamle Micro Matic grund i Sanderum, det nedlagte renseri på Middelfartvej 126 samt
jernbanen (Odense – Middelfart), som går gennem området.
Som en del af den detaljerede undersøgelsesstrategi blev der løbende foretaget en systematisk justering og prioritering af undersøgelserne ud fra erfaringer og resultater. Det
blev valgt at opdele indvindingsoplandet i flere områder for på den måde at kunne få et
langt bedre udgangspunkt, når behovet for supplerende vandprøver skulle vurderes.
Derfor blev analysebehovet og analyseomfanget tilpasset følgende områder:
• kildepladsens nære opland (inden for 0-1 km.)
• kildepladsen mellemnære opland (S-V opland med radius på 1-4 km.)
• kildepladsens fjerne opland (S-V opland med radius 4-8 km.)
Kildepladsens nære opland
I det nære opland valgtes det at udtage vandprøver for udvidede kemiske analyser,
pesticider og chlorerede kulbrinter samt fire eksisterende pejleboringer. Der er
endvidere udført geokemiske analyser på jordprøver fra samtlige seks nye undersøgelsesboringer. Herved var der stor sandsynlighed for at få fastlagt kemien på det
grundvand, som i løbet af et par år vil tilflyde indvindingsboringerne, samt få screenet
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grundvandet for miljøfremmede stoffer og derved konstatere, om de potentielle
punktkilder til forurening i det mellemnære opland er på vej mod kildepladsen.
Med hensyn til jordprøverne var det endvidere muligt at få analyseret og vurderet
nitratreduktionskapaciteten i de oxiderede og i de reducerede ler- og sandmagasiner, der
repræsenterer det nære opland, og som må formodes at repræsentere de forhold, der
gør sig gældende længere ud i indvindingsoplandet. Mængden af organisk kulstof i
jordprøverne formodes at repræsentere et billede af de generelle mængder organisk
kulstof, som kan forventes i magasinerne.
På de ti nye geoprobeboringer, umiddelbart nord for - og inde på kildepladsen, blev der
udført det samme omfang af analyser, idet omfanget af data på det øvre grundvand (0 20 mut.) ikke var tilstrækkeligt. Her var opmærksomheden specielt rettet mod BAM og
chlorerede opløsningsmidler.
I forbindelse med udtagning af vandanalyserne viste det sig, at den ene af boringerne
(U270) ikke gav tilstrækkeligt med vand til en vandprøve.
Kildepladsens mellemnære opland
I det mellemnære opland valgtes ligeledes, at udtage vandprøver for udvidede kemiske
analyser, pesticider og chlorerede kulbrinter på samtlige syv nye undersøgelsesboringer,
to eksisterende pejleboringer, 11 private brønde/boringer samt tre vandløb. Her var
idéen at skabe et bedre overblik over mere specifikke kemiske parametre, så som sulfat,
nitrat, jern samt at få lokaliseret udbredelsen/omfanget af BAM og de chlorerede opløsningsmidler fra punkt- og liniekilder kilder i oplandet.
Kildepladsens fjerne opland
Oprindeligt var det hensigten at udtage vandprøver fra ca. 20 enkeltindvindere i det
fjerne opland og vha. felt-kit at analysere for sulfat, jern, nitrat, ledningsevne og pH.
Endvidere skulle der udtages prøver for BAM. Denne del af programmet blev dog ikke
udført, da datagrundlaget forekom tilstrækkeligt omfattende, efter at have foretaget en
fuld boringskontrol på så mange prøvesteder i det mellemnære opland.
I nedenstående tabel er vandkvaliteten i henholdsvis det nære – og mellemnære opland
kort beskrevet med hensyn til de forskellige vandtyper, som er kendetegnende for indvindingsoplandet.
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Det nære opland

- ELB 1, U 272, U 273, U 274, U 275, U 276, U 277, U 278, U 279, U
280 og U 281 (filtersat i det øvre magasin)

Generelt - gl. 9”, U 161, U 266, U 267, U 268, U 269 og U 271 (pejle- og
undersøgelsesboringer)
Tre forskellige grundvandstyper. (se skematisk snit på figur xx i afsnit yy)
Ø type 2a: karakteriseres som en ældre, svagt reduceret vandtype med
et forholdsvist højt indhold af opløste stoffer i form af calcium og
sulfat. Denne vandtype findes ude i oplandet i de nedre dele af de
højtliggende sandmagasiner, som er typisk for arealanvendelsen i
landbrugsområder samt i de dybtliggende sandmagasiner tæt på
kildepladsen.
Ø type 2b: karakteriseres som en ældre, reduceret vandtype med et
forholdsvist lavt indhold af opløste stoffer uden nitrat, et lavt sulfat –
og jernindhold samt et lavt NVOC tal (< 1,5). Denne vandtype findes
ude i oplandet i de dybereliggende sandmagasiner samt i de
dybtliggende sandmagasiner tæt på kildepladsen.
Ø type 3: karakteriseres som en ung, sulfatholdig og hård vandtype
med et højt indhold af opløste stoffer. Der er et forholdsvist højt
NVOC tal (> 1,7). Denne vandtype er præget af kraftig pyritoxidation
med atmosfærisk ilt og findes tæt ved kildepladsen i de øverste dele af
de højtliggende sandmagasiner.
To af boringerne synes at være påvirket af perkolat fra losseplads (U 273
og U 280). Her er tale om ekstremt hårdt vand med høje bikarbonat -,
ammonium- og jernindhold samt meget høje NVOC tal (dvs. let omsætteligt organisk stof)
En enkelt boring (U 271) falder helt ved siden af, idet der her er tale om
ionbyttet vand (natrium/calcium) med ekstremt blødt vand og stort set
ingen sulfat.
Miljøfremmede
stoffer

I syv af de undersøgte pejle- og undersøgelsesboringer er der påvist BAM
og her er der tale om ungt vand af vandtype 3.
Der er kun påvist chlorerede opløsningsmidler (trichlorethylen) i en af
geoprobesonderingerne (U 280), som ligger tæt på Middelfartvej 126.
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Det mellemnære U 172, U 282, U 283, U 284, U 285, U 286, U 287 og U 288
opland
(undersøgelsesboringer)
- L 110, L 111, L 112, L 113, L 114, L 115, L 116, L 118, L 119, L 121 og
L 122 (private boringer og brønde)
Generelt

- vandløb 1, -2 og -3
Tre forskellige grundvandstyper. (se skematisk snit på figur xx i afsnit yy)
Ø type 1: karakteriseres som en ung, nitratholdig vandtype med et
meget lavt indhold af opløste stoffer. Der er nitrat i flere boringer/brønde og et NVOC tal (> 1,5). Denne vandtype findes i oplandet,
i de øverste dele af de højtliggende sandlag, og er typisk for arealanvendelsen i landbrugsområder.
Ø type 2a: karakteriseres som en ældre, svagt reduceret vandtype med et
forholdsvist højt indhold af opløste stoffer i form af calcium og sulfat.
Denne vandtype findes ude i oplandet i de nedre dele af de højtliggende sandmagasiner og er typisk for arealanvendelsen i landbrugsområder samt i de dybtliggende sandmagasiner tæt på kildepladsen.
Ø type 2b: karakteriseres som en ældre, reduceret vandtype med et
forholdsvist lavt indhold af opløste stoffer uden nitrat, et lavt sulfat –
og jernindhold samt et lavt NVOC tal (< 1,5). Denne vandtype findes
ude i oplandet i de dybereliggende sandmagasiner samt i de dybtliggende sandmagasiner tæt på kildepladsen.

Pesticider

Der er påvist pesticider i fire private brønde/boringer og alle har
vandtype 1. I tre af anlæggene er der fundet meget små koncentrationer. I
en enkelt af brøndene blev der dog påvist et højt indhold af adskillige pesticider så som desethylatrazin, desispropylatrazin, hydroxyatrazin, terbuthylazin, simazin, isoproturon og BAM.
Desuden påvises BAM i to af vandløbene samt Isoproturon i et vandløb,
alle på eller lige over detektionsgrænsen.

Øvrige
Miljøfremmede
stoffer

Der er ikke i det mellemnære opland påvist chlorerede opløsningsmidler
og deres nedbrydningsprodukter.
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Det, der kendetegner grundvandskvaliteten i oplandet, er følgende:
Ø I det nære opland, i den øverste del af de højtliggende sandlag tæt ved kildepladsen, er
grundvandet præget af kraftig pyritoxidation med atmosfærisk ilt. Vi har her at gøre med
meget ungt vand, som er påvirket af højt sulfatindhold og som er forholdsvist hårdt.
I de dybereliggende sandmagasiner har vi at gøre med en svagt reduceret vandtype med et
moderat indhold af sulfat (< 110 mg/l) og med en moderat hårdhed
Der er påvist miljøfremmede stoffer i form af BAM og trichlorethylen. I alle tilfælde er der
tale om ungt grundvand forholdsvist tæt på kildepladsen.
Ø I det mellemnære opland, i den øverste del af de højtliggende sandlag, er grundvandet
ungt og påvirket af nitrat nedsivning og med lav mineraliseringsgrad. Øverst i magasinet er
indholdet af nitrat højt og sulfaten lav. Ned gennem sandlagene forøges sulfaten samtidig
med at nitraten reduceres. Nitraten er forårsaget af arealanvendelsen i området, som
fortrinsvis er landbrugsjord.
I de dybereliggende sandmagasiner er grundvandskemien meget lig den, der ses i det nære
opland. Vi har dog her at gøre med en mere reduceret vandtype med moderat hårdhed.
Grundvandets indhold af klorid ligger omkring baggrundsværdien og med et moderat indhold af sulfat
Der er påvist miljøfremmede stoffer i form af forskellige pesticider. I alle de boringer, hvor
disse stoffer er påvist, er der tale om ungt, overfladenært grundvand fra oplandet.
Generelt kan det konstateres, at der er tale om et godt indvindingsopland set i et længere
perspektiv, idet det dybe grundvand har en teknisk god vandkvalitet uden nitrat og med
moderat mineralisering. Calciumindholdet i den svagt reducerede vandtype vil, ligesom
sulfatindholdet, formentlig være uændret fra nu og de næste 20 – 40 år, da niveauet for disse
parametre primært styres af udbringning af husdyrgødning (nitrifikation) og nitratnedsivning,
og disse forhold ændres næppe væsentligt med mindre arealanvendelsen ændres drastisk.
Problemerne med de miljøfremmede stoffer er primært koncentreret i det overfladenære
grundvand tæt ved kildepladsen og på nogle få punktkilder i oplandet.
Ud fra ovenstående må det vurderes at der er behov for en mere intensiv indsats tæt på
kildepladsen overfor alle kildetyper af miljøfremmede stoffer og en mere differentieret indsats ude i oplandet, afpasset efter sårbarheden overfor de forskellige stoffer. Her synes pesticidpunkt - og liniekilderne at være de væsentligste indsatspunkter.
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3.4.2. ALDERSDATERINGER
Der i arbejdet brugt to forskellige dateringsmetoder til at bestemme alderen på grundvandet.
Den første metode er baseret på målinger af CFC-gasser opløst i grundvandet og prøverne er udtaget af GEUS.
Den anden metode er målinger af Tritium/helium inholdet og de er udtaget af Odense
Vandselskab ved hjælp af to metoder: Diffusionsprøvetagningsrør og gastryksmåling
En vandprøve på 1 liter, udtages ved hjælp af en MP1 pumpe uden noget specielt
prøvetagningsudstyr. Herpå måles 3H indholdet ved at måle produktionen af 3He over
en periode på nogle måneder.
Begge tritium/helium prøver blev analyseret på Department of Geology and Geophysics, University of Utah, Salt Lake City , Utah
3.4.2.1.

CFC-aldersdatering

Der blev af GEUS udtaget vandprøver fra forskellige niveauer i fem indvindingsboringer, samt en moniteringsboring på og omkring Eksercermarken til CFC aldersdatering.

Figur 17.

Foretagne CFC aldersdateringer
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Resultatet fra analyserne viste at:
•

CFC koncentrationer i enkelte boringer er højere end den maksimale ligevægtskoncentration med atmosfæren, hvilket tolkes som falsk luft i vandprøverne (evt.
prøveudtagningsfejl)

•

Boringer med faldende alder på vandet som funktion af dybden

•

En aldersdatering på >20 år, på vand fra en boring med indvindingsinterval 80
meter under terræn. Dette virker umiddelbart ikke særlig sandsynligt, set ud fra en
strømningsmæssig betragtning Spor af lattergas i en enkelt boring. Lattergas er et
mellemprodukt ved nedbrydning af CFC ved denitrifikation.
BORING DGU

DYBDE I METER

CFC-112 DATERING

145.2050

59

>atm. Ligevægt

53

1971

83

1981

73

1981

70

1982

65

1985

33

1978

31

1990

29

1986

42

1969

40

1965

38

1963

40

>atm. Ligevægt

38

>atm. Ligevægt

36

>atm. Ligevægt

41

>atm. Ligevægt

30

1961

145.2025

145.453

145.718

145.36L

145.2114
Figur 18.

CFC-12 resultater

Detaljerede prøvetagningsresultater- og metode fremgår af bilag M
Det blev derfor konkluderet, at aldersdateringen for mindst fem af de seks boringer er
usikker og det blev derfor besluttet at få disse suppleret med anden dateringsmetode,
nemlig tritium-helium dateringer.
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3.4.2.2.

Tritium/Helium-aldersdatering

Der blev udtaget prøver fra 10 boringer på baggrund af følgende to strategier:
Prøver fra de seks undersøgelsesboringer U266-U271
Boringerne er placeret i en kvartcirkulær trace 800 meter opstrøms kildefeltet og
repræsenterer derfor som gennemsnit det vand, der vil blive indvundet knap 2 år senere
på kildefeltet. Da disse boringer ikke er pumpeboringer, repræsenterer de det uberørte
flow i de dybere liggende magasiner, uden væsentlig indflydelse fra accelereret vertikal
vandtransport afstedkommet af indflydelsen fra indvindingsboringerne, bl.a. resultatet
af pumpernes on/off styring.

Figur 19.

Kvartcirkulær boringstracé

Resultatet af aldersdateringerne er vist i det følgende skema:
Boring

Alder

U266

25,5

U267

31,7

U268

21,8

U269

31,0

U270

28,4

U271

>40
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Resultaterne fra U271 viser intet indhold af Tritium, svarende til en alder over 40 år.
Dette svarer nøje sammen med vurderingen ud fra de kemiske analyser på netop denne
boring, hvor bl.a. meget lavt indhold af sulfat og calcium indikerer, at vandet hér er fra
en lomme, der ikke har synderlig kontakt med andre vandtyper.
Ses der derfor bort fra denne boring er gennemsnitsalderen for vandet således ca. 28 år
og dermed infiltreret omkring år 1974. Vandet, der indvindes på kildefeltet i dag skulle
dermed være fra omkring 1972, hvis der ikke finder lokal opblanding sted med boringsnært, ungt vand. Endvidere ses det, at vandet i den centrale del af tilstrømningstracéen
er ældre end det vand der strømmer til kildepladsen i den nordlige og sydlige del, hvilket
stemmer godt overens med de aldersberegninger, der er resultat af grundvandsmodellens partikelbanesimulering, jf. fig 20.

Figur 20.

Grundvandsmodellense beregnede aldre ca. 50 m.u.t.

Prøvetagning fra indvindingsboringerne E257, E30, E233, E225.
Formålet var dels at korrelere med resultater fra CFC-aldersdateringen og dels at
korrelere med boringer, der havde indhold af BAM, der i princippet kan opfattes som
en slags konservativ tracer. Ved denne korrelation kan indholdet af ungt vand, der
infiltrerer fra lokalområdet til boringerne, bestemmes.
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Resultaterne af aldersdateringerne fremgår af skemaet nedenfor:

Boring

Alder

E257

25,2

E30

15,6

E225

20,4

E233

23,6

Det ses, at denne dateringsmetode generelt indikerer betydeligt yngre vand, end CFC metoden.
Det ses endvidere, at vandet fra boring E225, der er ca. 80 meter dyb, er
bemærkelsesværdigt ungt, set ud fra en hydrogeologisk vurdering. Imidlertid er det i
overensstemmelse med aldersdateringen fra CFC-analyserne, der angiver en alder for
vand fra denne boring til omkring 20 år. Grundlaget for at afvise CFC - resultaterne fra
denne boring må efter de overensstemmende Tritium/Helium dateringer vurderes ikke
at være til stede.
I den pågældende boring er der et 30 meter tykt grusmagasin over kalkmagasinet kun
adskilt af et beskedent lerlag (3 m)og lidt paleocænt skiferler (3 m). I umiddelbar nærhed
findes en tidligere boring (E16, DGUnr. 145.283) som er udført 1957 og som står med
6” borerør og uden filter.
E 225 blev boret i 1980 som 16” boring og udforet med 315 mm pvc rør. På boreprofilet er angivet en prop af ler? i gruskastningen på 1 meters tykkelse mellem 63,5 og
64,5 meter. Der kan derfor være tale om lokal lækage fra det overliggende lag, hvilket
dog ikke helt stemmer overens med boringens lave indhold af bl.a. sulfat.
En anden forklaring kan være opblanding med ældre vand, hvilket sandsynliggøres af
forhøjet chloridindhold på den pågældende boring efter kraftig pumpning.
Tracerdateringsprincippet forudsætter stempelstrømning – dvs. vand med ens alder fra
filteret. Både opblanding med yngre vand og med ældre vand vil afstedkomme et reduceret Tritiumindhold i blandingsvandet og derfor en tilsyneladende yngre alder.
Generelt ses det, at gennemsnitsalderen på det oppumpede vand er ca. 21 år, mens
alderen fra oplandsvandet tilsiger en alder på ca. 29 år. På dette grundlag kan det vurderes, at en væsentlig del af indvindingsvandet (mindst 25%) formentlig stammer fra
nedsivningsområder i oplandet, der ligger mindre end 1 km. fra kildefeltet (ungt vand)
og/eller af vand fra dybe magasiner uden tritiumindhold. Dette svarer nøje overens
med resultaterne fra den grundvandskemiske model, hvor vandet i enkelte boringer
vurderes at bestå op til 30% af ungt vand.
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3.4.3. GEOFYSISKE UNDERSØGELSER
Grundet bl.a. undersøgelsesområdernes relativt komplekse og heterogene geologiske
opbygning er de geofysiske undersøgelser primært blevet anvendt til målrettet belysning
af konkrete forhold, hvor antagelser og hypoteser har skullet afklares, herunder især i
forbindelse med planlægning af, udførelse af og opfølgning på undersøgelsesboringer,
og i mindre omfang som redskab i forbindelse med traditionel fladekortlægning.

DC og TEM-sonderinger
Der er i kildepladsundersøgelsernes fase tre udført DC og TEM-sonderinger.
Disse geoelektriske undersøgelsers formål har været at kortlægge grundvandsmagasinerne i området vest og sydvest for kildepladsen. I den forbindelse udførtes 22 ortogonale DC-sonderinger. Yderligere 12 TEM-sonderinger er foretaget til fastlæggelse af
magasinbund. To af DC-sonderingerne er udført i kun én retning pga. adgangsforhold
og samlet er der således udført 42 enkelt DC-sonderinger. Feltarbejdet foregik uge
16/2002 . De er rapporteret i bilag P

Figur 21.

Foretagne DC- og TEM- sonderinger

Ved de geoelektriske sonderinger er der anvendt ABEM SAS 4000 måleudstyr. Som
maksimal udlægsafstand (L/2) er 250 m benyttet, hvilket giver en indtrængningsdybde
på ca. 60-80 m. Enkelte steder har adgangsforhold (krat, hegn, vej o.l.) imidlertid
betydet, at udlægget ikke kunne føres helt ud. Sonderingernes placering, udlægsretninger
og -længde ses på figur 21.
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De geoelektriske sonderinger er blevet valideret op imod eksisterende boringer og de
gamle DC sonderinger er yderligere blevet valideret op imod de fremkomne resultater
med henblik på at vurdere lødigheden af disse. Denne vurdering blev foretaget med
henblik på om de gamle data fra 1955-58 (-altså fra før byudvikling i området) evt.
skulle refortolkes
Med henblik på at opnå en god bestemmelse af dybden til det paleocæne ler som
formodes at være bunden af de kvartære lagserier i området og dermed de øvrige para metre i den geologiske model, er DC-sonderingerne suppleret med TEM-sonderinger,
primært til bestemmelse af dybden til og modstanden af det paleocæne ler.

Figur 22.

Foto fra TEM-feltarbejde

Ved feltarbejdet blev der anvendt Geonics Protem 47-D med en senderspole på 40 m x
40 m. Der er foretaget en støjmåling på hvert sonderingssted, således at støjniveauet
kan anvendes i forbindelse med vurdering af data under databehandlingen. Støjmålingen anvendes tillige i felten til at vurdere, om der er så alvorlige koblingsproblemer, at
målelokaliteten må forkastes.
Der er som nævnt udført 12 TEM-sonderinger i området.
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Figur 23.
Cirkeldiagramafbildning på basis af TEM-målinger. Farverne angiver modstandsintervaller jf. bilag P.

Årsagen til at der ikke udførtes en TEM-sondering ved hver geoelektrisk sondering er,
at der i området findes så mange elektriske installationer, det ikke var muligt at foretage
en kvalificeret måling pga. for meget støj. Således kunne der ikke udføres TEM i
Bolbro-området, samt ved sonderingerne Ex17, Ex18 samt Ex21 pga. elektriske kabler
og sendemaster.
Det ses således også, at hovedparten af de udførte TEM-sonderinger er påvirket af støj.
Af de 12 udførte sonderinger har to sonderinger (Ex04tem og Ex10tem) ikke været
brugbare, og kun tre sonderinger har rigtig god datakvalitet til stor dybde.
Processering og tolkning af TEM-sonderingerne er foretaget med SITEM og SEMDI
programmel fra Aarhus Universitet, som er software til 1-dimensional inversion af geoelektriske og elektromagnetiske data.
Det samlede resultat af sonderingerne er, at DC-sonderingerne viser et generelt billede
med overjord underlejret en tyk zone med ler. På større dybde findes lag med højere
modstand, der tolkes som sand/grus. Endelig falder modstanden til ca. 10 ohmm,
hvilket repræsenterer den paleocæne ler. TEM sonderingerne bestemmer dybden til det
paleocæne ler til typisk at være 40 til 80 meter under terræn og med en modstand
mellem 8 og 15 ohmm. (se bilag P for uddybning)
Generelt viser alle sonderingerne, at der findes et magasin i større dybde. Undtagelser
herfra er dog sonderingerne Ex03ew, Ex05ew, Ex05ns, Ex16ns og Ex16ew og til dels
Ex04ns.
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Figur 24.
Cirkeldiagramafbildning på basis af DC-sonderinger. Farverne angiver modstandsintervaller jf. bilag P

Det kunne tyde på, at magasinet ikke er til stede eller ikke er så udbredt i det
pågældende område.
I hovedparten af sonderingerne er der ikke væsentlig forskel på, hvilken retning
udlægget er udført i, men sonderingerne Ex01, Ex02, EX03 og Ex20 og viser, at der er
betydelig geologisk variation inden for de to retninger, der er anvendt ved de ortogonale
sonderinger.
Ud fra sonderingsresultaterne blev det besluttet at placere en prøveboring (U286) ved
sondering Ex21ew.

MEP-sonderinger
Der har i undersøgelsesfase 5 været foretaget MEP-liniesonderinger:
Undersøgelsernes formål har været at afdække den struktur, hvori undersøgelsesboringerne U286, U288 (DGU 145.2552), samt U285 (DGU 145.2536) er boret.
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To profiler blev målt på tværs af den formodede dalstruktur

Prøvepumpning og strukturgeologiske kort v. Per Smed o.a. ref. /3/ indikerede
indledningsvist, at der muligvis kunne være tale om en kanalstruktur og Multi Elektrode
Profilering blev derfor vurderet som en egnet undersøgelsesmetode, idet der blev udlagt
to profiler på ca. 1 km. længde på tværs af den formodede kanalstruktur og i en indbyrdes afstand af ca. 400 meter.
Ved metoden registreres jordlagenes elektriske modstandsvariationer i forskellige
dybdeniveauer, idet der ved tolkningen udnyttes, at de enkelte jordarter har forskellig
specifik modstand.
Målingen foregår ved, at der sekventielt udsendes strøm gennem en lang række
elektroder med afstande mellem 5 og 120 meter, hvilket giver en effektiv nedtrængningsdybde på 50 - 60 meter.
Målingerne blev udført med et instrument af typen ABEM ASA-4000 og foregik den 25
- 26 August 2002.
Ved tolkning af data er de afbildet grafisk som målte værdier, ligesom de er 2D-tolket
med inversionsprogrammet ”Loke”, hvor den modstandsværdi, der giver den bedste
tilpasning af data bliver afbildet. Det inverterede profil angiver således den geofysiske
modstandsmodel, der kan forventes ned igennem jordarterne.
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Der er i tolkningen god overensstemmelse mellem den tolkede geologi og lagfølgen i
boringerne U286/U288, ligesom overensstemmelsen mellem de målte værdier og de
beregnede er troværdig med en RMS- værdi på 4,2 for det østlige profil og en RMS på
2,3 for den vestlige.
I bilag P er resultaterne af sonderingerne præsenteret.
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Det østlige profil. Set fra venstre mod højre er retning fra syd mod nord.

I det østlige profil dominerer et gennemgående højmodstandslag (sand og grus) med en
tykkelse på ca. 30 meter. I den centrale del er formationens bund ikke registreret.
Laget har en svag hældning mod nord og kiler her helt ud under et højmodstandslag
(ler) med en tykkelse på 10-20 meter underlejret af et lavmodstandsler, der tolkes som
silt eller smeltevandsler.
Det vestlige profil minder om det østlige, idet det sydlige forløb dog har et mere
ondulerende forløb, der tolkes som indslag af ler. Sand- og gruslaget udgør
formodentligt et sammenhængende grundvandsmagasin med en lidt større tykkelse end
i det østlige profil.
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Det vestlige profil. Set fra venstre mod højre er retning fra syd mod nord.
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Den samlede vurdering af kortlægningen er, at formationen udgør en ”tunneldal”lignende struktur eller kanaludfyldning, der består af grove smeltevandsaflejringer og
som tilsyneladende er orienteret øst-vest i området. Strukturen kan relateres til det
israndsnære aflejringsmiljø, der præger områdets geologiske opbygning.
Kanaludfyldningen tolkes ud fra MEP-profilet at have en bredde på ca. 350 meter og er
ret skarpt afgrænset mod nord, mens afgrænsningen mod syd er mere diffus med større
lerindslag i smeltevandsserien.

U 288 (145.2536)

Figur 28.

Kortudsnit af de strukturgeologiske forhold ved U 288.

Historisk set har den sydlige del af liniesonderingerne været præget af
overfladeafgravning af ler til teglproduktion, der ophørte omkring 1870. De øverste få
meter i den østlige profils centrale del er ligeledes historisk præget af lergravningen, idet
dette område blev benyttet til deponering af uanvendelige sedimenter. Der eksisterede
dengang en lille afvandingsrende med udspring i området h-4 (se figur 29) og med
udløb til Hedebækken. Den havde indtil midten af 1800-tallet et forløb svarende til
figuren, hvorefter den blev omlagt til et sydligere forløb.
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Gammelt kort fra 1854 med nybebyggelse og boringer projiceret ovenpå.

Både undersøgelsesboring U286 og U288 er beliggende få meter fra den tidligere afvandingsrende. I begyndelsen af 1900 blev renden rørlagt i en ø400 klinkestensrør, der
den dag i dag afvander dræn fra de marker der støder op til område h-4.
Renden er normalt tørlagt om sommeren.
En mere detaljeret kortlægning af kanalstrukturens videre forløb kan formodentlig
opnås ved en kombination af vibrationsseismik på tværs og langs af kanalstrukturen,
samt udvalgte TEM-sonderinger.
3.4.4. BOREARBEJDER.
Undersøgelsesboringerne U266, U267, U268, U269, U270, U271
Der er i fase 2 udført seks stk. undersøgelsesboringer, beliggende i en kvartcirkulær
tracé 800-1000 meter vest og syd for kildefeltet. Boringerne er alle permanente og er
filtersat med ø64 PE-filtre og boringerne er afsluttet i terræn med ø400 ståldæksler
Boringerne er udført som snegleboringer til 10 mut. og herfra videre ned som
hulsneglsboringer til ca. 45 mut. Efterfølgende gamma- og induktionslogging er herefter
foretaget for at præcisere borerapportens lagfølgevurdering (se bilag N). Under borearbejdet er der udtaget jordprøver til geokemisk analyse, samt til geologisk vurdering.
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Kvartcirkulær boringstracé.

Formålet med de udførte boringer har været:
Ø At få fastlagt potientialebilledet i kildefeltets mellemnære opland, idet der ikke
tidligere var pålidelige data fra området tilgængelige til brug i den numeriske
strømningsmodel.
Ø At få fastlagt geologien i det mellemnære opland til brug for en bedre konceptuel
forståelse og for underbygning af den numeriske strømningsmodel.
Ø At få fastlagt grundvandskemien i det grundvand, der knapt et par år senere tilflyder
indvindingsboringerne, hvilket er væsentligt i den geokemiske forståelse af oplandet.
Ø Da der findes flere potentielle punktkilder i det mellemnære opland, har formålet
med boringerne endvidere været at screene det tilflydende grundvand for
miljøfremmede stoffer. Der er foretaget vandanalyser for pesticider, metabolitter, chlorerede opløsningsmidler, samt disses nedbrydningsprodukter.
Ø Formålet med de geokemiske analyser, har været at vurdere nitratreduktionskapaciteten i de oxiderede og i de reducerede ler- og sandmagasiner, der repræsenterer
det mellemnære opland og som endvidere må formodes at repræsentere de forhold, der
gør sig gældende længere ud i oplandet jfr. deres dannelsestidspunkt under og efter
sidste istid. Endvidere giver de geokemiske analyser et billede af de generelle mængder
organisk kulstof, som kan forventes at påtræffes i magasinerne, og som derfor gør det
muligt at give et bud på retentionsfaktoren i forhold til stoftransportberegninger på en
række miljøfremmede stoffer.
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GEUS’s korrelation mellem de 6 boringer (Fra GEUS log rapport, Bilag N)

Prøverne til geokemisk analyse blev pakket i specielle PE-poser, dybfrosset og forseglet
i metaldåser. Den efterfølgende analyse er foretaget af GEUS´s laboratorium.
Der blev i hver boring udtaget prøver i sandede sedimenter over og under
redoxgrænsen (blev bestemt ved farveskift), samt i bunden af boringen. Endvidere blev
der i hver anden boring udtaget prøver i udprægede lersedimenter.
Den geologiske tolkning ud fra borerapporten fremgår af bilag M.
Analyse af sedimenterne omfatter:
Indholdet af organisk stof bestemmes som total organisk kulstof (TOC) efter
ekstraktion eller ved bestemmelse af CO 2 frigivet ved udglødning af prøve i iltholdig
atmosfære (indholdet af CaCO 3 skal fjernes eller beregnes). Resultater angives som
vægt/vægt % C i tørrede prøver (detektionsgrænse 0,1 %).
Måling af indholdet af pyrit
Indholdet af pyrit bestemmes ved opsamling af SO 2/SO3 i forbindelse med udglødning
kompenseret for andre svovlbidrag eller ved kogning med syre.
Resultater angives som vægt/vægt % FeS2 i tørret prøve (detektionsgrænse 0,1 %).
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Måling af indholdet af totalindhold af jern og redoxaktivt jern
Totalindholdet af jern og indholdet af redoxaktivt jern kan bestemmes med Mössbauer
spektroskopi eller ved ekstraktion efterfulgt af specifik spektrofotometrisk bestemmelse
af iltningstrin med phenanthrolin eller ferrozin. Resultater angives som vægt/vægt % Fe
i tørret prøve (detektionsgrænse 0,1 %).
Boringerne U282, U283, U284, U285, U286 og U 287
I denne borekampagne, der forløb i undersøgelsesfase 4, blev der udført 6 boringer i
oplandet 1-4,5 km fra kildepladsen.
Formålet med de udførte boringer har været:
Ø At få fastlagt potientialebilledet i kildefeltets mellemopland, idet der ikke tidligere
var pålidelige data fra området tilgængelige til brug i den numeriske strømningsmodel.
Ø At få fastlagt geologien i mellemoplandet til brug for en bedre konceptuel forståelse
og for underbygning af den numeriske strømningsmodel.
Ø At kende grundvandskemien i mellemområdet
Boringsplaceringerne blev derfor valgt ud fra ”hvide” områder, hvor der iflg. den
numeriske overslagsmodel var for dårlig datadækning til at få låst potientialebilledet fast
til brug for den endelige strømningsmodel.
Boringerne er udført som hulsneglsboringer til ca. 60 mut.- eller til ca. den samme kote,
som de tidligere udførte seks boringer.
Efterfølgende gamma- og induktionslogging er herefter foretaget for at præcisere
borerapportens lagfølgevurdering (se bilag N).
Alle boringerne er permanente og filtersat med 3-5 meter filter i sand/grus.
Boringerne er afsluttet i terræn med plastdæksler.
Den geologiske tolkning ud fra borerapporten fremgår af bilag M.
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Figur 32.

Boringerne U282, U283, U284, U285, U286 U 287 og U 288

Boring U288
I denne borekampagne, der forløb i undersøgelsesfase 5, blev der udført en ø500 mm.
boring til 66 m.u.t.. Placeringen fremgår af ovenstående figur 32.
Formålet med boringen har primært været at undersøge, hvorvidt lokaliteten var egnet
som alternativ eller supplerende kildeplads til Eksercermarken.
Borestedet blev valgt ud fra:
•

Topografiske studier

•

Gamle tolkninger af mulige tunneldalsformationer i det israndsnære miljø

•

De geofysiske undersøgelser i fase 3 som omfattede DC-sonderinger og TEM
sonderinger

•

Resultater fra undersøgelsesboring U285 - U286, hvor der var lav ledningsevne
(>20 mS/m) i de dybere niveauer.

•

Kemiske analyseresultater fra U286, der indikerede en teknisk god vandkvalitet i
området uden miljøfremmede stoffer.

•

Et opland uden åbenlyse trusselskilder

•

Ingen vandløb i nærheden, der ville kunne påvirkes
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Økonomisk realistisk mulighed for at udføre tracéer til strømforsyning og
råvandsledninger (åben mark)

Undersøgelsesboringen blev derfor planlagt således, at den vil kunne konverteres til
indvindingsboring, såfremt lokaliteten viste sig egnet.

Figur 33.

Foto af borearbejdet ved U 288, syd for ejendommen Middelfartvej 216

De gennemborede lagfølger
I forbindelse med borearbejdet, blev boringen gamma- og induktionslogget i det åbne
hul for at præsicere lagdelingsniveauer til brug for den geologiske beskrivelse og filtersætningen. (Se Bilag M)
Dæklagene indtil 18 m.u.t er præget af vekslende sand og moræneler, hvor leret påtræffes i to hovedsekvenser på 4 og 6 meters mægtighed.
Fra 18-27 m.u.t. forefindes det øverste sekundære magasin, bestående af mellem+groft
smeltevandssand med lerslirer. Det vurderes som ringe sorteret, idet uensformighedstallet varierer mellem 4 - 12.
Under et tyndt lerindslag, præges sedimenterne fra 28 - 47 meter af smeltevandssandog grus af høj sorteringsgrad med et uensformighedstal omkring 2 og en middelkornstørrelse på ca. 1 mm.
47 m.u.t. påtræffes et tyndt lerlag.
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Fra 48 m.u.t. til boringens bund præges formationen af grus og ral i stigende grovhed og med
uensformighedstal under 5. Typisk udgøres over halvdelen af sedimentet i denne lagserie af
partikler > 5mm. diameter. Det vurderes, at det lidt højere uensformighedstal i boringens bund
kan tilskrives problemerne i borearbejdet. Dette er bekrevet i bilag M.
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Fordeling af kornstørrelser (mm) gennem de gennemborede jordlag
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For at kune vælge den rigtige filterslidsstørrelse er der foretaget analyse af kornstørrelse
og uensformighedstallet

Dybde [m]

Uensformighedstallet (Cu)

Figur 35.
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Boringen vurderes jf. afsnittene om prøvepumpninger og geofysiske undersøgelser, at
være placeret i en kanaludfyldning.
Generelt i området påtræffes paleocæne aflejringer omkring 80 mut., men det er i
tilsvarende kanalstrukturer andre steder i landet set, at erosionsdybden kan være flere
hundrede meter. Erosion i det paleocæne dæklag indikeres endvidere af fund af
omlejrede prækvartære sekvenser i en gammel boring på Bolbro bakke få hundrede
meter øst for U288, men der skal formodentligt udføres TEM-sonderinger og supplerende seismiske undersøgelser for at afdække dalforløbet fuldt ud.
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Boringens tekniske udbygning
Boringens tekniske udbygning består af PVC-rør ø315 PN10 fra 1 meter over terræn og
til filter. Filteret er skåret i PVC-rør PN8. I samme borehul er der nedsat et ø63mm
PEH rør til 25 m.u.t. og der er filtersat med 3 meter i et sekundært magasin. Røret er
ført op til terræn og der er pejlemulighed.

Figur 36.

Foto af boring og krympeflextætning ved muffesamlinger

Kote- og indvindingsforhold
Boringern er placeret ved en terrænkote på 32 meter. Koten på Hovedværket er 12
meter og man kan således opnå et resulterende trykfald under 12 mVS ved en
råvandsledningsdimension på omkring ø200 ned til kildefeltet.
Forbindelsen mellem det sekundære og det primære magasin vurderes at være ringe,
idet prøvepumpningerne på boringen kun havde ringe effekt på pejlingen i
observationsboringen, der er filtersat 25 m.u.t.
Historisk set har det nære opstrøms opland (1-300 meter) været præget af
overfladeafgravning af ler til teglproduktion, der ophørte omkring 1870. De øverste få
meter i de gennemborede lag er ligeledes historisk præget af lergravningen, idet dette
område blev benyttet til deponering af uanvendelige sedimenter. Der eksisterede
dengang en lille afvandingsrende med udspring i område h-4 (se figur 37) og med udløb
til Hedebækken. Den havde indtil midten af 1800-tallet et forløb svarende til figuren,
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hvorefter den blev omlagt til et sydligere forløb. Både undersøgelsesboring U286 og
U288 er beliggende få meter fra den tidligere afvandingsrende.
I begyndelsen af 1900 blev renden rørlagt i et ø400 klinkestensrør, der den dag i dag
afvander dræn fra de marker der støder op til område h-4. Renden er normalt tørlagt
om sommeren.

Figur 37.

Placering af U 286 og U 288 i forhold til der gammelt kort fra ca. 1854

Bemærk af søens overflade i dag tilsyneladende er mindre i dag end i 1854.
I dag består det opstrøms landskab af landbrugsjord, bortset fra en enkelt
galvaniseringsindustri. Denne vurderes ikke at udgøre nævneværdig trussel for evt.
indvinding på boringen, da trusselstofferne fra denne type industri primært udgøres af
tungmetaller, der ikke er mobile men bindes i de øvre jordlag.

Yderligere boringsundersøgelser
I forlængelse af borearbejdet, blev foretaget en renpumpning med 90 m3/h, idet vandet
blev afledt til skovbunden i en nærliggende remise
Trinvis kapacitetspumpning, hvor den specifikke kapacitet v. 1 time blev fastlagt til 103
m3/h (se bilag I).
Oparbejdning med natriumhexameterfosfat
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Prøvepumpning med 141 m3/h i fire uger hvor vandet blev bortledt til den rørlagte
afvandingsrende. Fe2+-indholdet blev løbende målt med feltkit i Hedebækken og ved
indløbet, hvor en iltningstrappe af sten var blevet opført. Sænkningsdata blev indhentet
på 22 lokaliteter op- og nedstrøms boringen. Resultaterne fra og grundlaget for prøvepumpningen er udførligt beskrevet i den særskilte Prøvepumpningsrapport, bilag I,
hvortil der henvises.

Figur 38.

Iltningsbed ved udledning til recipient (tv.) og Prøveboring U 288 (th.)

På baggrund af prøvepumpningsresultaterne vurderes boring U288, at stå i et særdeles
højtydende artesisk grundvandsmagasin. Som tilsyneladende har form som en 400 –
500 meter bred kanal i vest –nordvestlig retning. Hvor langt ud kan ikke siges på det
nuværende grundlag. Men der ses tydelig påvirkning i boring U285 (DGU145.2535), der
ligger godt 1500 meter væk. Der er målt sænkninger helt ud i afstanden 3 km ved
Blommenslyst, men data er usikre og det er ikke muligt at tolke sikkert på disse. Det er
delvis uklart, hvor god den hydrauliske kontakt er ind ad mod kildepladsen.
En sammenfattende beskrivelse af de grundvandshydrauliske forhold i det undersøgte
område baseret på den nuværende fortolkning af prøvepumpningsresultaterne,
herunder sammenhængen til selve kildepladsområdet, findes i denne rapports afsnit 5.1,
”Konceptuelle Modeller, Grundvandsstrømning”.
3.4.5. BOREHULSLOGGING.
Der er udført gamma-, induktions-, og resistivitetslogs på alle nye hulsneglsboringer,
ligesom der yderligere er flowlogget på indvindingsboringerne i forbindelse med
udtagning af niveaubestemte vandprøver.
En af årsagerne til den konsekvente logging af hulsneglsboringerne er, at den geologiske
lagfølge kun lader sig bestemme med rimelig nøjagtighed ved sedimentprøver indtil ca.
10 meters dybde ved hulsnegsl-boremetoden. Imidlertid er det særdeles omkostningstungt at udføre boringerne som El-logboringer, hvorfor den benyttede strategi er valgt.
Resultaterne fra de geofysiske borehulslogs fremgår af bilag N.
Erfaringerne med gammalogs er, at variationerne bliver dæmpet – formodentligt af den
bentonit der pumpes ned til afpropning. Mistanken knytter sig derfor til små bestand-
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dele radioaktiv Kalium i bentonitten. Imidlertid giver en kombination med induktionslogs et godt billede af lagfølgen, idet induktionsloggen tegner det overordnede
billede, mens gammaloggen indikerer mindre variationer inden for hovedlagfølgen.
Erfaringsmæssigt kan 4 - 6 boringer logges på en arbejdsdag af 2 personer.
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4.

VANDRESSOURCEN

4.1. GEOLOGI
Eksercermarken Kildeplads ligger 2 km vest for Odense centrum i den vestlige del af Odense.
Kildepladsen er den ældste og samtidig en af de vigtigste indenfor Odense kommune med en
samlet vandindvindingstilladelse på 3,5 mio. m3 vand pr. år. Kildepladsen har siden det 16.
århundrede spillet en væsentlig rolle for Odense bys vandforsyning. Den første indvindingsboring blev etableret i 1890 som en særdeles højtydende 30’’ grusboring. Siden da er der
etableret et stort antal boringer i kildepladsområdet. Alene indenfor et kun ca. 2 km2 stort
område er der udført mellem 75 og 100 boringer. En medvirkende årsag til det store antal boringer formodes at være den geologiske variabilitet, der resulterer i meget forskellige ydeevner i
de enkelte boringer. Hovedparten af boringerne er filtersat i et komplekst, men sammenhængende sandmagasin med begrænset lerdække. En af boringerne indvinder vand fra et kalkmagasin
bestående af Danien kalk beliggende mere end 60 m.u.t.. Vandindvinding fra det dybe kalkmagasin vurderes generelt i området at være problematisk pga. risikoen for saltvandsoptrængning.

Eksercermarken

Figur 39.

Landskabsstrukturer i undersøgelsesområdet (Per Smed, struktur geologisk kort)

Kildepladsen ligger i kanten af et fladt hedeslettelignende landskab i en del af Odense Å-dal med
terræn omtrent i kote 10 til 15 meter. Et nøjere studie af det topografiske kort viser, at der
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findes flere generationer af terrasser i dalen, hvori Odense Å i dag løber. Åen løber således i den
nederste – og yngste – terrasse omtrent i kote 10 m. Landskabet tolkes dannet af smeltevand,
der løb i en omtrent nord-/sydgående floddal, der drænede smeltevandet fra dels dødis-området
ved Vissenbjerg, dels fra den aktive gletscher umiddelbart øst for området - og senere også
smeltevandet fra et efterfølgende isfremstød. De højere terrasser, bl.a. hvor kildepladsen ligger,
formodes således at repræsentere en senglacial periode hvor vandføring var væsentlig højere end
i det vandløb, der i vore dage er Odense Å.
Under de øvre lag, der består af senglacialt sand og stedvis af moræneler findes udstrakte
smeltevandsaflejringer af varierende tykkelse. Disse aflejringer finder man i to, tre overlejrede
grundvandsmagasiner, der i udpræget grad er et resultat af istidens afsmeltningsforløb med bl.a.
udfyldte og begravede kanalsystemer. Materialet er afsat af smeltevandsfloder foran isra nden
og veksler i kornstørrelsen fra grove gruslag over sandede materialer til smeltevandsler og –silt.
Oplandet til kildepladsen, der strækker sig mod vest, er karakteriseret overordnet af et relativt
heterogent sand- og grusmagasin, men lagenes kornstørrelse og sorteringsgrad varierer meget,
foruden at der findes hyppige indslag af moræne- og smeltevandsler i sandlagene. Årsagen til de
meget varierende aflejringer kan være det israndsnære aflejringsmiljø med hyppigt skiftende
smeltevandsløb.
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PROFIL 2: S ydvest - Nor døst
Sag: Ekserver ma rken, kildeplads
Sag nr.: 30.4162.01
Date: 05/03/2002

Figur 40.

Profilsnit sydvest – nordøst mod kildefeltet

Umiddelbart vest for Eksercermarken Kildeplads ses et regelmæssigt landskab med store
morænebakker. Terrænet findes omtrent i kote 20 til 30 m. Den centrale del af oplandet udgøres
af et relativt højtliggende morænelandskab med terræn i kote 50 til 60 m. Landskabet er
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småkuperet med en række uregelmæssige bakker og afløbsløse lavninger, der som regel udgøres
af moser og mindre vandhuller. I den vestligste del stiger terrænet yderligere til et storkuperet
bakkelandskab med terrænkoter op til +90 meter
De kvartære aflejringer i området udgøres især af relativt grove smeltevandsaflejringer og
moræneler med en samlet tykkelse på 30 – 80 meter. I oplandet findes en række grundvandsmagasiner med mere eller mindre indbyrdes kontakt. Som hovedregel er der tale om to
vandførende sand- og gruslag adskilt af et morænelerslag af meget varierende tykkelse. Der synes
endvidere at være en overordnet øst – vestlig struktur og orientering af lagene i hele komplekset,
formentlig præget af det oprindelige aflejringsmiljøs afdræning mod hovedforløbet i Odense Ådal. Der er indikationer på at sand og grusaflejringerne har kanallignende strukturforløb som
afspejler det israndsnære aflejringsmiljø. De vandførende sand- og gruslag i den nordlige del af
oplandet synes således at have forbindelse med de grundvandsmagasiner, der invindes fra på
kildepladsen, mens det er mere usikkert hvor god forbindelsen er fra de vandførende sandlag i
den sydlige del af oplandet og mellem sandlagene indbyrdes. Boringerne i området viser
indikationer på en række lerbarrierer, der adskiller magasinerne i oplandet.
Øverst i lagserien findes moræneler af varierende tykkelse. Overordnet set har morænelersdækket en mægtighed fra ca. 5 og op til 30 meter, stedvis er lertykkelsen dog større. Især virker
den nordlige del af området (ved Stegsted) og den syd/sydvestlige del af oplandet (omtrent ved
Bellinge og Dalum). I den vestlige og centrale del af indvindingsoplandet – omtrent mellem
Blommenslyst, Holmstrup og Bolbro – er lerdækket tyndt og stedvis helt fraværende.
De kvartære jordlag hviler på et underlag, der primært består af ler (Kertemindemergel) og
kalksten fra den ældre del af den tertiære tidsperiode. Mergelen er den dominerende bjergart i
området, og den direkte kontakt mellem kvartære lag og kalken findes tilsyneladende kun lokalt
omkring en dybtliggende struktur ved kildepladsen.
Den prækvartære overflade, der danner den nedre begrænsning af de vandførende sand- og
gruslag er relativ dårligt beskrevet pga. få dybe boringer. Prækvartæret findes omtrent i kote –40
til –50 m i oplandet vest for kildepladsen. Ved kildepladsen ligger den prækvartære flade lidt
dybere og findes omtrent i kote –60 m eller dybere. I den østlige del af kildepladsområdet er der
tilsyneladende en dyb struktur som medfører at den prækvartære overflade, først påtræffes i 160
meters dybde.
De store højdeforskelle af den prækvartære overflade antyder eksistensen af en nord/syd-gående
dalstruktur ved kildepladsen præget af smeltevandserosion. Dybtliggende tektoniske processer
har dog formentlig også spiller en stor rolle for udformningen af den prækvartære overflade og
dermed indirekte for den kvartære sedimentationsproces.
Der er gennem tiderne været flere bud på den prækvartære overflades topografiske forhold.
Med udgangspunkt i Fyns Amts prækvartære overfladekort fra 1975 og sammenholdt med G.
O. Andrups kort i bogen ”Odenseegnens vandforsyning i relation til de geo-hydrologiske
forhold i Fyn” fra 1960, (ref. /2/) samt de nyeste boreoplysninger og geofysiske måleresultater
er der i omstående figur 41 et bud på hvordan den prækvartære overflade kan se ud i oplandet til
Eksercermarken. Som det fremgår af figuren er beliggenheden af vandløbene Rydså, Borreby
Møllebæk, Odense Å samt den fundne højtydende mulige begravede dal ikke helt tilfældig. Disse
strukturelle forhold er dog ikke endeligt belyst i nærværende undersøgelse.
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Eksercermarken er tilsyneladende placeret i et skæringspunkt mellem flere dalstrukturer som
skiftende smeltevandsstrømme kan have forårsaget den store dybde på mere end 160 meter til
prækvartæret under Odense Universitets Hospital (Boring 145.433)

Figur 41.

Formodede koteforhold for prækvartæroverfladen under Fyn (JL 2003)
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4.2. HYDROLOGI
De meget varierende geologiske aflejringsforhold i området giver anledning til en relativt
komplekse strømningsmæssige sammenhænge i grundvandszonen. Kildepladsområdet er
karakteriseret af flere mere eller mindre sammenhængende og højtydende, vandførende lag, som
den eksisterende vandindvinding er baseret på. Den overordnede struktur viser tegn på at
grundvandsmagasinerne er relativt ”smalle” smeltevandsløb med stor variabilitet i kornstørrelse
svarende til hvad man må forvente af et israndsnært aflejringsmiljø. Oplandet vest herfor, der
har mere eller mindre hydraulisk sammenhæng med kildepladsområdet, adskiller sig herfra ved i
overvejende grad at være domineret af mere rolige forhold med relativt sammenhængende
vandførende lag dækket af lavpermeable morænelerslag.
Der synes ikke at være nævneværdig hydraulisk forbindelse med grundvandsmagasiner syd for
kildepladsen, f.eks. magasinet ved Dalum Kildeplads. Se også ref. /26/.

Figur 42.
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Potentialeforholdene er generelt dårlig belyst ude i indvindingsoplandet på grund af få og
spredte boringer, især i sydvestlig retning fra kildepladsen. Som det fremgår af fig. 42 er
grundvandets strømningsretning i de nedre grundvandsførende lag i hovedtræk fra vestsydvest
mod østnordøst med Odense Å som hovedrecipient for afstrømningen. Trykniveauet når sit
højeste niveau på ca. kote 60 m omkring Vissenbjerg 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 vekslende grundvandshydrauliske
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forhold. Grundvandsspejlet (niveauet for den mættede zones øvre begrænsning), der er en
væsentlig faktor i bestemmelsen af grundvandsdannelsen til de nedre vandførende lag, er kun
bestemt ganske få steder gennem konkrete pejlinger i boringer. Generelt antages grundvandsspejlet derfor i hovedtræk at have form som den udjævnede terrænoverflade og være i niveau
med vandløb og søer i området.
Beliggenheden af disse overfladevandsystemer fremgår af figur 42. Vandløbene transporterer
populært sagt det vand i terrænoverfladens lavninger, som grundvandssystemet ikke har
fornøden hydraulisk kapacitet til at klare. Det relativt tætte dræneringsmønster i området med en
række mindre vandløb, der tilsammen tegner sig for en afstrømning af størrelsesordenen 75 -500
l/s, vidner om et typisk Østdansk morænelandskab. Kun Odense Å afviger som hovedvandløb
herfra med en samlet vandføring på mellem 1000 - 5000 l/s. 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.
Den samlede nedbør for området skønnes i gennemsnit at være ca. 675 mm pr. år (ref. bilag Q).
En stor del heraf fordamper via planter og frie vandoverflader, hvilket overvejende sker i
sommermånederne. Resten af nedbøren, i gennemsnit ca. 250 mm., er den del, der siver ned i
jorden (nettonedbøren), danner grundvand og giver anledning til afstrømning i vandløbene. Et
godt mål for den årlige nettonedbør er derfor den samlede nedbør i vintermånederne, hvor fordampningen er minimal. I størsteparten af de områder, hvor grundvandsdannelsen forventes at
foregå, er lerdækket over de øvre grundvandsmagasiner tyndt eller stedvis endog fraværende, og
der er således mere eller mindre direkte adgang for vandet til at infiltrere de øvre vandførende
lag. Den samlede tidslige udvikling i årsnedbøren og vinternedbøren er vist i nedenstående figur.
sammen med udviklingen i den samlede oppumpning og i grundvandsstanden for en udvalgt
pejleboring.
Nedbør, oppumpning og grundvandsstand
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Figur 43.
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Den tidslige udvikling i års- og vinternedbør, samlet oppumpning og grundvand-
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4.3. GRUNDVANDSKEMI
Kildepladsen
Kildepladsens grundvandskemi er som helhed en svagt reduceret vandtype, der nogle steder er
præget af forholdsvist hårdt vand (over 120 mg Ca/l) og ret højt sulfatindhold (over 100 mg/l).
Når der ses bort fra miljøfremmede stoffer er grundvandet generelt let behandleligt med
moderate indhold af jern, mangan og ammonium. Grundvandskemien varierer dog meget i
mellem de enkelte boringer og dette vurderes primært at være en effekt af forskellene i filtrenes
placering fra 24 til 90 meter under terræn.
Der må forventes at være forskellige grundvandstyper over et så spredt indvindingsinterval pga.
forskelle i grundvandets alder og afstand til det grundvandsdannende opland.
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Figur 44.
Sammenligning af NVOC indholdet med BAM, sulfat og mangan i niveauspecifikke prøver fra Eksercermarkens indvindingsboringer januar - februar 2002. Der optræder en vandtype med højere indhold af NVOC, sulfat og mangan og BAM – sandsynligvis forholdsvis ungt grundvand.

I ovenstående figur er der vist resultater fra udtagning af niveauspecifikke prøver i kildepladsens
indvindingsboringer januar 2002. Prøvernes indhold af organisk kulstof (NVOC) er sammenlignet med indholdet af mangan, sulfat og BAM (2,6-dichlorbenzamid).
Figuren viser at der er en sammenhæng imellem forhøjet NVOC og højere indhold af sulfat,
mangan og BAM i den enkelte grundvandsprøve. En sådan sammenhæng ville man forvente i
forholdsvist ungt grundvand, der pga. alderen må formodes at være nedsivet ret tæt på kildepladsen.
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Samtidige målinger af grundvandets indhold CFC-gasser har hverken kunnet bekræfte eller
modsige denne hypotese – primært pga. vanskeligheder med fortolkningen af resultaterne.
Der er med mellemrum fundet såkaldt ”falske positive” – dvs. forskellige miljøfremmede
stoffer i indvindingsboringerne, som ikke har kunnet genfindes ved de efterfølgende kontrol
prøver: Benzinstoffer (toluen, ethylbenzen og MTBE), klorerede opløsningsmidler (dichlormethan) og pesticider (hexazinon). Det er kun BAM som har kunnet genfindes i længere
tidsserier med et svagt stigende indhold i f.eks. boring E13 (DGU 145.36L) – indtil videre dog
generelt under grænseværdien på 0,1 µg/l (se nedenstående figur 45).
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Figur 45.
Indhold af BAM i boring E13(DGU 145.36L) viser en svag stigende tendens med
indhold der dog stadig generelt er under 0,1 µg/l. Indholdet i boring E29 (DGU 145.718) er
stort set konstant.

Nogle af kildepladsens boringer som f.eks. E28, E30, E225, E233 har et forhøjet indhold af
klorid i forhold til baggrundsniveauet (25 – 35 mg/l) og det vurderes at være forårsaget af
dybere liggende marint påvirket vand af ældre dato. I enkelte boringer ses et meget variabelt
indhold af klorid som formodentligt skyldes at overgangen til de mere kloridholdige vandtyper
er afhængig af strømningsdynamikken og trykforholdende omkring den enkelte boring og dermed også variable forhold som f.eks. pumpeydelse og drifttiden (se fig. 46).
I figur 47 ses overgangen til de dybt liggende og mere saltholdige vandtyper som er påvist ved
niveaubestemt prøvetagning i undersøgelsen i januar 2002 i både E28 (DGU 145.678) og E30
(DGU 145.719).
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Figur 46.
Indholdet af klorid i E30 stiger pga. af den relativt større ydelse i den saltholdige
del af grundvandsmagasinet.
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Figur 47.
Kloridindholdet i niveauspecifikke vandprøver fra boring E28 og E30. Der ses en
koncentrationsgradient til en nedre kloridholdig vandtype.

Oplandet
Der er udført et stort antal boringer tæt ved og på selve kildepladsen, som også historisk (før
1960) er blevet undersøgt for grundvandskemi. I det formodede opland er der dog en ringe
arealmæssig dækning og næsten ingen nyere undersøgelser (se bilag E - for udvalgte arealdistribuerede kort med sulfat, klorid, arsen og BAM).
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På grundlag af undersøgelser omkring Sanderum Losseplads og Dyrskuepladsen vurderes
grundvandet at være en svagt reduceret vandtype med moderat hårdhed. Grundvandet i
oplandet har indhold af klorid omkring baggrundsværdi og et moderat indhold af sulfat (< 100
mg/l).
Det unge grundvand
Det yngste grundvand i de højt liggende områder ved golfbanen og vest herfor er påvirket af
nitrat nedsivning. I figur 48 ses et eksempel på forskellen imellem grundvandets sammensætning
i toppen og bunden af det højtliggende sandmagasin ved Sanderum losseplads. Potentialet i
sandmagasinet står omkring kote + 29 m og dæklaget af ca. 10 meter gruset morænelerlag er
således stort set drænet.
Øverst i magasinet er indholdet af nitrat højt og sulfat lavt. I bunden af magasinet er sulfat
forøget og nitrat forsvundet. Disse målinger viser at de lerholdige dæklag ikke yder nævneværdig
beskyttelse mod nitrat og at nitratreduktion pga. oxidation af pyrit i selve sandmagasinet yder
den væsentligste beskyttelse mod nitratforurening.
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Figur 48.
Ændringer i grundvandskemien med dybden i det højtliggende sandmagasin ved
DGU nr. 145.2251 (øst for Sanderum Losseplads). Geologisk principsniti er vist til venstre.
Øverst i magasinet er indholdet af nitrat højt og sulfat lavt. I bunden er sulfat forøget og
nitrat forsvundet svarende til nitratreduktion pga. pyritoxidation. Grundvandet er oxideret
med lavt indhold af jern og ammonium. Klorid kan anvendes som tracer og indikerer ingen
opblanding med andre vandtyper.

Syd for kildepladsen ved Dyrskuepladsen er der ikke nævneværdige mængder af nitrat i det unge
grundvand (se figur 49) sandsynligvis pga. arealanvendelsen. Der er et markant forhøjet indhold
af sulfat i de øvre sandmagasiner sandsynligvis pga. pyritoxidation med atmosfærisk ilt. I de
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dybe sandmagasiner er grundvandskemien meget lig den svagt reducerede vandtype der ses ude i
oplandet ved Sanderum losseplads.
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Figur 49.
Ændringer i grundvandskemien med dybden ved Dyrskuepladsen (DGU nr
145.2425). Princippet i den lokale geologi er vist til venstre. I de øvre sandmagasiner er
indholdet af sulfat meget højt hvorimod der ikke findes nitrat. I de dybe magasiner er
grundvandskemien svagt reduceret
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4.4. FORURENINGSTRUSLER
Indenfor indvindingsoplandet er der i forbindelse med en konkret forureningssag foretaget en
omfattende kortlægning af potentielle forureningskilder. Resultatet viser at stort set alle typer af
forureninger er potentielt tilstede. Bl.a. udgør flere store vejanlæg og jernbanen liniekilder til
forurening af grundvandsressourcen. (Bl.a. som tvangsruter for kemikalietransporter)
Oplandet domineres af landbrug med tilhørende gårdspladser som alle kan bidrage med
pesticider som den væsentligste forureningskilde. Derudover findes der potentielle fladekilder
som eksisternede og tidligere frugtplantager, juletræsplantager og to golfbaner .

Figur 50.

Potentielle forureningskilder i oplandet til Eksercermarkens Kildeplads.

Der er konstateret BAM i grundvandet på kildepladsen og det formodes, bl.a. på grundlag af de
tidligere undersøgelser ved Dalum kildeplads, at villaområdet nord for jernbanen, kolonihaveområderne, jernbanen, vejanlæg samt gårdspladser er væsentlige bidragsydere til dette.
På grund af en gunstig byudvikling, som har medført en byvækst i sydøstlig og nordlig retning,
er indvindingsoplandet stort set gået fri mht. udbygning af parcelhuse og erhvervsområder. Der
er dog enkelte tidligere og nuværende virksomheder, som kan udgøre en grundvandsrisiko. Af
væsentlige punktkilder 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 muligvis på længere sigt skabe problemer for
grundvandskvaliteten på kildepladsen.
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Lokalt på kildepladsen er der konstateret væsentlige problemer med flere indvindingsboringer i
form af tilgangsmuligheder for overfladevand/sekundært vand. Der er således observeret
mindre utætheder ved skruehuller over og under samlingerne i forerøret. Årsagen er at der er
brugt gennemgående skruer. Der er formentlig også utætheder i form af skorstenseffekt i mellemrummet mellem borehulsvæggen og forerøret. Tilkastningerne er ofte udført med grus da
dette var almen praksis på den tid da boringerne blev udført. Endvidere synes det store antal
sløjfede/opgivne/nedlagte boringer og eksisterende observationsboringer (ca. 60 stk.!) tæt ved
indvindingsboringerne at udgøre en væsentlig fare for kortslutninger mellem de øvre og nedre
vandførende lag. Det kan heller ikke udelukkes, at ulovlige faskiner og uautoriserede nedsivningsanlæg etableret i nærområdet (kolonihaver mm) udgør en risiko for grundvandskvaliteten.
Der er konstateret BAM i fem af de ni indvindingsboringer. Boringerne har p.t. et BAM-niveau
under grænseværdien i det oppumpede råvand, men da koncentrationen flere steder ligger
betydeligt over grænseværdien i de øverste filterniveauer og sekundære/øvre dele af magasinerne, kan det ikke udelukkes, at BAM-forureningen vil stige med tiden i takt med at en større del
af det indvundne vand kommer fra den periode, hvor moderstofferne dichlorbenil og
chlorthiamid er benyttet. Der er konstateret BAM-koncentrationer på op til 28 gange grænseværdien under rodzonen og ca. 6 gange grænseværdien i det sekundære magasin midt på kildepladsen.
Flere forhold tyder på, at en del af BAM-forureningen i indvindingsboringerne skyldes boringernes udbygning/tilstand og lokale lækageforhold
SÅRBARHED OG RISIKOVURDERING

4.4.1.

For Eksercermarken kildeplads vurderes grundvandsressourcens sårbarhed at tage
udgangspunkt i en vurdering af risikoen for uacceptabel vandkvalitet i indvindingsboringerne.
Dette betyder at vurderingen af både tidligere og fremtidig arealanvendelse er relevant.
Som udgangspunkt i en konservativ vurdering kunne al forurening indenfor kildepladsen
grundvandsdannende opland med tiden ende i indvindingsboringerne (worst case). I denne beskrivelse indtræder de uønskede stoffer i det hydrologiske kredsløb i toppen af den mættede
zone. Den opstillede numeriske strømningsmodel for kildepladsen (MODFLOW) er ikke
velegnet til at beskrive de relevante processer i den umættede zone.
Disse processer har stor betydning for, at den egentlige kildestyrke formindskes i forhold til
udvaskning til grundvandsmagasinerne (afdampning, nedbrydning, adsorption).
Følgende faktorer bør adresseres med henblik på at give en realistisk risikovurdering.
•

Afstrømning til vandløb og søer

•

Fortynding

•

Nedbrydning i dæklag – og i grundvandsmagasiner

•

Adsorption

De ovenfor nævnte faktorer kan håndteres ved hjælp af geokemiske parametre for adsorption
eller nedbrydning. Da risikovurderingen bør være stofspecifik, men samtidig ikke kan håndtere
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alle mulige forureningssituationer, vurderes i det følgende nedennævnte stofgrupper
(”modelstoffer”):
•

Nitrat (gødningsstoffer)

•

Oliestoffer

•

MTBE

•

Chlorerede opløsningsmidler (Tetrachlorethylen)

•

Pesticider (ikke BAM)

•

BAM

Disse stoffer vides at være anvendt i området og er også fundet i varierende omfang i
grundvandet. De vurderes i nogen grad at være mobile i den umættede zone og i
grundvandszonen og dermed at udgøre en reel forureningsrisiko. De vigtigste i denne
forbindelse er nitrat (gødningsstoffer), MTBE, chlorerede opløsningsmidler og BAM.
Andre typer af pesticider og miljøfremmede stoffer som f.eks. chlorphenoxysyrer og olie/benzinstoffer vurderes ikke at udgøre en væsentlig risiko og er stort set heller ikke fundet i
grundvandsmagasinerne.
Modelstofferne kan anvendes som udgangspunkt for vurdering af risikoen overfor lignende
stoffer ved at justere kildestyrken – f.eks. BAM for atrazin eller simazin og tetrachlorethylen for
trichlorethylen
4.4.2.

NITRAT (GØDNINGSSTOFFER)

Handelsgødninger er karakteriseret ved at være uorganiske gødninger, der har til formål at virke
umiddelbart efter udbringning. Der findes en lang række gødningstyper på markedet. De er
sammensat forskelligt næringsstofmæssigt, så de kan opfylde planternes næringsstofbehov i
forskellige situationer. Som gennemsnit for området i 2000/2001 tildeles afgrøderne 88 kg N, 6
kg P, 25 kg K, 2 kg Mg, 17 kg S, 19 g Cu, 2,2 g B og 52 g Mn pr. ha landbrugsjord i form af
handelsgødning. Langt hovedparten udbringes i form af granulatgødninger Og kun en mindre
del i flydende form.
Næringsstofferne i husdyrgødning findes dels på uorganisk form, hvor hovedparten er
umiddelbart tilgængeligt for planterne og dels på organisk form, hvor der skal ske en
mineralisering af det organiske stof inden næringsstofferne er plantetilgængelige. Det uorganiske
kvælstofindhold (ammonium) varierer væsentligt mellem gødningsformerne. Indholdet varierer
fra 26% i fast gødning fra kvæg til 93% i ajle fra kvæg. I de mest almindelige gødningstyper,
svine- og kvæggylle, udgør den mineralske del af kvælstoffet hhv. ca. 71% og 60%.
Kvælstof i gødning
Den enkelte afgrøde har en kvælstofnorm, der er jordtypeafhængig. Normen kan ikke
overskrides uden økonomiske sanktioner overfor landmanden. De nuværende udnyttelseskrav til
kvælstoffet i husdyrgødning er for svine- og kvæggylle hhv. 75% og 70%. Dvs. at den resterende
del af kvælstoffet, der er bundet på organisk form, ikke skal medregnes i kvælstofnormen.
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Total-tilførslen af kvælstof er således højere på husdyrbrug end på planteavlsbrug.
På svinebrug må der i gennemsnit tilføres ca. 140 kg N/ha/år i form af husdyrgødning, hvoraf
de 35 kg (25%) ikke tæller med i kvælstofnormen. Tilsvarende på kvægbrug må der i gennemsnit
tilføres ca. 170 kg N/ha/år i form af husdyrgødning, hvoraf de 51 kg (30%) ikke tæller med i
kvælstofnormen.
Den øgede tildeling af kvælstof på husdyrbrug resulterer i ændringer i kvælstofstrømmene:
•

Denitrifikationen (omdannelse til atmosfærisk kvælstof) øges med 5-20 kg N/ha/år
som følge af forøget vandmætning ved gødningsudbringning.

•

Kvælstofoptagelsen i planterne øges med få kg N

•

Fordampningen ved udbringning er ca. 5-10% af ammoniumdelen afhængig af
udbringningsmetode og vejrforhold

•

Jordens organiske pulje opbygges. Der bindes mere kvælstof i denne pulje i forhold
til på rene planteavlsbrug.

•

Udvaskningen øges.

Fosfor i gødning
Tilførsel af fosfor til vandmiljøet ud over det naturgivne bidrag forøger væksten af alger og
reducerer sigtbarheden i vandløb og søer til skade for livsbetingelserne for dyre- og planteliv.
Tabet af fosfor fra dansk landbrugsjord er årligt i gennemsnit ca. 0,5 kg P pr. ha, hvorimod
tabet fra naturarealer i gennemsnit er 0,08 kg P pr. ha.
Udvaskningen af fosfor vil i første omgang ske til underjorden, hvor mætningsgraden oftest er
lavere, og man kan derfor ikke forvente en stor stigning i udvaskningen af fosfor til f.eks. dræn
og vandløb på trods af, at overjorden er fosformættet.
Kobber i gødning
Indholdet af kobber i jorden vil stige på de marker, som jævnligt gødes med svinegylle. Noget af
det tilførte kobber vil planterne optage, men generelt bindes kobber kraftigt til jorden, og udgør
derfor normalt ingen udvaskningsrisiko ved normal gylledosering gennem mange år. Kobber har
en stærk giftvirkning på de mikroorganismer, som hjælper mange bælgplanter med at fiksere
kvælstof.
Udvaskningen fra rodzonen ved anvendelse af husdyrgødning fremfor handelsgødning er
således , mht. stofferne kvælstof, fosfor og kobber:
•

Kvælstofudvaskningen fra rodzonen øges mellem 7% og 27% som følge af højere
samlet tilførsel af kvælstof, samt at en del af kvælstoffet er bundet på organisk
form, der delvist frigives på tidspunkter, hvor planteoptagelsen er lav.

•

Kvælstofudvaskningen er en smule højere fra kvægbrug end fra svinebrug.

•

Kvælstofudvaskningen er lidt højere på sandjord end på den lerjord, der dominerer
indvindingsoplandet.
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•

Fosfor bindes godt til jorden. Udvaskning til grundvandet sker kun i meget lave
koncentrationer. Derimod er udvaskningen til overfladevand betydelig.

•

Med svinegylle og slam tilføres jorden betydelige mængder kobber.
Udvaskningsrisikoen til grundvandet er dog minimal pga. god binding til jorden.

I øvrigt henvises til bilag V
Nitratudvaskning fra rodzone til grundvandet
Udvaskningen af nitrat kan beskrives relativt detaljeret med numeriske modeller som f.eks.
DAISY, hvilket kan være nødvendigt i områder hvor reduktionskapaciteten i dæklagene er lav.
I området ved Eksercermarken vil det derimod være tilstrækkeligt regne med en gennemsnitlig
udvaskning, Selvom dæklagene nogle steder har et ringe indhold af ler, viser de geokemiske
undersøgelser (se nedenfor), at der er reducerede forbindelser i sandmagasinerne, der virker som
geokemisk barriere overfor nitrat.
Indholdet af nitrat kan blive reduceret ved reaktioner med pyrit, jern(II) forbindelser og reaktivt
organisk stof. Her er TOC (totalt opløst kulstof) væsentlig for nedbrydningen – dette gælder
især i pløjelaget, men også i de iltfrie dele af grundvandsmagasinerne. Man kan direkte finde de
denitrificerende bakterier i sedimenterne, men det er de geokemiske målinger her, der peger på
hvilke parametre der er vigtige (dvs. hvad der er den geokemiske forskel mellem oxiderede og
reducerede magasiner).
Det er i den forbindelse tankevækkende, at man i moræneler kun har ca. 30 % højere
reduktionskapacitet. Det betyder, at ler kun yder beskyttelse i 30 % længere tid end sand, givet
den samme infiltration.
Jordlagenes geokemiske parametre er vurderet udfra den målte sammenhæng mellem geologi og
geokemi i udvalgte prøver fra undersøgelsesboringerne U266 – U271 gennemført i forbindelse
med kildepladsundersøgelsen (bilag F).
På baggrund af de gennemførte målinger vurderes redoxgrænsen i moræneleren at være stort set
sammenfaldende med grundvandsspejlet. Undersøgelsen tyder på at redoxgrænsen i sandlagene
kan ligge noget dybere og viser samtidigt en rimelig sammenhæng mellem farve og de
geokemiske parametre (FeIII).
Man ved ikke meget om omsætningshastighederne for nitrat - men de er tilsyneladende hurtige
nok til at reduktionen foregår over en forholdsvis smal redoxfront i sedimenterne (< 1 år). Det
er sandsynligvis alt sammen betinget af mikroorganismer, der lever på sedimentet. De udnytter
energien som kommer fra at overføre elektroner fra de forskellige mineraler til nitrat.
Tilsvarende for det organiske stof i sedimentet hvor mængden langt overstiger de få mg/l der
transporteres med grundvandet.
På baggrund af de udførte undersøgelser af det overfladenære grundvand nær kildepladsen og i
oplandet vurderes nitratudvaskningen fra rodzonen at være i størrelsesorden 50 – 80 mg/l
svarende til 30 – 45 kg N/Ha/år (3,0 – 4,5 g NO 3-N/m2/år) ved en nettonedbør på 250 mm/år.
Den fremtidige belastning vil formentlig kun ændre sig ved afgørende omlægninger af
arealanvendelsen – f.eks. skovrejsning eller omlægning af landbrug til økologisk drift.
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Sediment
Moræneler oxideret
Moræneler reduceret
Sand oxideret
Sand reduceret
Figur 51.

TOC
(% C)

Fe (II)
(% Fe)
0,08
0,15
0,04
0,10

Fe (III)
(% Fe)
0,2
0,5
0,3
0,4

1,1
0,8
0,5
0,5

Pyrit
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Middelværdier for nitratreducerende forbindelser i de udtagne jordprøver

Der ses i beregningen bort fra den (betydelige) reduktionskapacitet, der gør sig gældende i
rodzonen og i de oxiderede sedimenter. Dæklagene i den umættede zone indeholder derimod
ikke store mængder af reducerede forbindelser, hvilket stemmer godt overens med de
nitratholdige vandtyper, som er fundet i de højtliggende grundvandsmagasiner jf. statusrapporten.
Ved en årlig udvaskning på 3,0 – 4,5 g NO 3-N/m2/år kan redoxfrontens lodrette bevægelse
som følge af nitratudvaskning vurderes til ca. 2 mm/år.
På baggrund af disse beregninger vurderes nitrat ikke at udgøre et fremtidigt vandkvalitetsproblem, fordi de reducerede sandmagasiner er geokemisk beskyttede af deres mineralogiske
sammensætning mindst 10.000 år frem.
4.4.3.
OLIESTOFFER (UNDTAGET MTBE), NEDBRYDELIGE ORGANISKE FORBINDELSER (NEDSIVNINGSANLÆG).
Disse stoffer forventes ikke at udgøre nogen signifikant forureningsrisiko i oplandet.
pga. naturlig nedbrydning i det oxiderende eller nitratreducerende miljø, der er udbredt i de
øverste grundvandsmagasiner.
På trods af oliestoffernes massive anvendelse i mere end 100 år til opvarmning og fremdrift er
antallet af drikkevandsboringer med mindst en påvisning af f.eks. benzen lavt (ca. 4 % af
undersøgte) og medianværdien er også lav (< 0,1 µg/l)
Nedsivningsanlæg vurderes derimod at kunne udgøre en fare tæt på kildepladsen ved ikkeregelret anvendelse – dvs. ved udledning af miljøfremmede stoffer i eller tæt på det reducerede
miljø.
4.4.4.

MTBE.

Det vurderes, at der kan være en rimelig naturlig nedbrydning i de øverste iltholdige og evt.
nitratholdige grundvandstyper. Hvis forureningen optræder i de svagt reducerede vandtyper, vil
den kunne være relativ stabil.
MTBE har været anvendt som oktanforhøjende tilsætningsstof i benzin fra 1985 og frem til ca.
2001 hvor brugen blev kraftigt reduceret. Det sælges kun med oktan 98 blyfri benzin idag. Ifølge
Miljøstyrelsen er midlet dog stadig godkendt, men i 2005 kommer der et nyt brændstofdirektiv
fra EU og derefter er det uvist om MTBE helt udfases eller om brugen øger igen.
Erfaringer fra Fyns Amt samt den landsdækkende drikkevandsdatabase viser at MTBE udgør en
forureningsrisiko (15 % påvisningsfrekvens i 238 undersøgte vandværksboringer). Miljøstyrelsens jordforureningskontor er for tiden ved at undersøge risikoen for grundvandsforurening
med MTBE fra benzinstationer med udgangspunkt i fynske forhold.
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MTBE har en KOC værdi omkring 10, hvilket giver praktisk taget ingen adsorption til de
aktuelle sedimenter (R < 1,1) og dermed heller ingen forsinkelse i transporthastighed.
4.4.5.

KLOREREDEOPLØSNINGSMIDLER (PCE, TCE, DCE OG VC).

De konstaterede forureninger med klorerede opløsningsmidler i og uden for oplandet vurderes
at kunne skabe væsentlige grundvandsforureninger. Disse forbindelser er relativt stabile i de
øverste oxiderede miljøer, og der kan kun forventes en svag nedbrydning under reducerende
forhold med halveringstider i størrelsesordenen 2 – 20 år.
Da både sandsynligheden for forekomst og konsekvensen af en forurening stiger i det
kildepladsnære opland, er risikoen væsentligt større her.

Figur 52.

Kilder til chlorerede opløsningsmidler i og omkring kildepladsen

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
tetrachlorethylen (PCE). Vurderingerne af kildestyrken varierer fra under 0,1 kg/år til over 5
kg/år
Nedbrydning af PCE som følge af mikrobiologisk aktivitet er ikke nødvendigvis
risikoformindskende fordi nedbrydningsprodukterne kan være mere toksiske (f.eks. vinylchlorid)
Af de eksisterende punktkilder vurderes Middelfartvej 126 som potientielt væsentlig og er prioriteret af Fyns Amts jordforureningskontor. Ifølge det tilsendte kortmateriale fra Fyns Amt, er
potentialeforholdene i det sekundære magasin mellem Middelfartvej og Eksercermarken pga.
mangel på data uklart belyst, og forureningsfanens afgrænsning mod syd (Eksercermarken) er tilsyneladende kun baseret på en enkelt boring. Der synes at være en meget kraftig gradient lidt
væk fra kilden, der kunne tyde på en dårlig hydraulisk kontakt med de sandlag, hvori hovedparten af forureningsfanen er kortlagt. Set i det lys, er den oprindelige beregning af forureningsudbredelsen revideret.
Kildestyrken er i FA´s rapport anslået til 1 - 5 kg PCE/år. Der er en gradient på omkring 1 %
tæt ved kilden hvor forureningsfanen er tæt ved 50 m bred og koncentrationerne er omkring 3 g
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PCE /m3. Med de typiske transmissiviteter i området bliver kildestyrken i størrelsesorden 5 kg
PCE/år. Strømningsfeltet nedstrøms kilden er belyst i strømningsmodellens detail-udgave.
Denne er stillet til rådighed for Fyns Amts jordforureningskontor til brug for evt.
stoftransportmodeller.
Fyns Amts jordforureningskontor er ved redaktionens afslutning i færd med at fjerne kilden, og
der påtænkes afværgning af forureningsfanen med oxidationsmidler, ligesom fanens udstrækning
og kildestyrke bliver yderligere undersøgt. Endvidere indarbejdes i denne undesøgelses
handlingsplan at reducere trykgradienten mod nord fra kildefeltet, for på denne måde at forsinke
og afbøje forureningsudbredelsen.
4.4.6.

PESTICIDER (EKSKLUSIV BAM)

De oxiderende forhold i vandtype 1 og 3 er optimale for nedbrydning af de fleste pesticider.
Kombinationen af først oxiderende og senere svagt reducerende forhold vurderes at udgøre en
effektiv barriere overfor nedbrydelige pesticider, der er anvendt regelret. Der kan være
produkter i anvendelse, som ikke nedbrydes under disse forhold, men den relative risiko i
oplandet som helhed vurderes at være lav sammenlignet med grundvandsdannelse under mere
reducerende forhold (f.eks. ved tykkere morænelers dæklag).
Der er som følge af disse forhold heller ikke til dato gjort nogle fund af denne type pesticider i
Eksercermarkens indvindingsboringer.
4.4.7.

BAM

BAM vurderes indtil videre at være persistent i de fleste grundvandsmiljøer og udgør dermed en
væsentlig forureningsrisiko. Sandsynligheden for påvisning stiger med faldende alder af
grundvandet, hvilket er i overensstemmelse med de niveaubestemte vandprøver på kildepladsen,
hvor BAM forekommer i vandtype 3.
Der er derfor udarbejdet en udvaskningsmodel for BAM (se bilag L), som sammen med de i
strømningsmodellens genererede aldersfordelinger af vandet er i stand til at modellere en
fremskrivning af BAM-koncentrationerne i det indvundne vand.
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5.

KONCEPTUELLE MODELLE R

En dybere forståelse af de strømningsmæssige forhold i grundvandszonen har sammen med en
grundlæggende indsigt i de grundvandskemiske sammenhænge været det helt centrale i undersøgelserne i og omkring Eksercermarken Kildeplads. På grund af undersøgelsesområdets komplekse geologiske og strømningsmæssige opbygning, har der været ofret mange ressourcer på at
tilvejebringe det nødvendige videngrundlag og sammenhængende billede af strømning, kemi,
forureningselementer og nedbrydningsforhold med henblik på at kunne fortage sandsynlige
beregninger af grundvandsdannende arealer, transporttider og mulig forureningsbelastning.
Som en hjørnesten i dette arbejde og som det forståelsesmæssige grundlag for de numeriske
beregningsmodeller er der på en lidt overordnet skala (af størrelsesordenen kilometer niveau)
udarbejdet konceptuelle modeller for grundvandsstrømning og grundvandskemi.
5.1. GRUNDVANDSSTRØMNING
Det samlede undersøgelsesområde kan groft opdeles i selve kildepladsområdet og i oplandet
hertil, der strækker sig i en 60 grader bred vifte videre ca. 12 km mod sydvest.
I kildepladsområdet er datatætheden relativt stor og området har tillige været genstand for intensive prøvepumpningsundersøgelser, jf. afsnit 3.3.4, med henblik på udredning af de grundvandshydrauliske forhold. De konklusioner, der på det nuværende grundlag kan drages, er, at
kildepladsområdet synes at bestå af to, tre mere eller mindre indbyrdes overliggende
grundvandsmagasiner, der i udpræget grad er et resultat af istidens afsmeltningsforløb med bl.a.
udfyldte og begravede kanalsystemer. Disse systemer har på grund af aflejringsmiljøet ligget og
krydset mere eller mindre ind over hinanden som småfloderne i et floddelta. I det nære opland
og længere mod nordvest er grundvandsmagasinerne knyttet til strukturer præget af
isafsmeltning.
Inspireret af de tidligere omtalte strukturgeologiske kort (fra Per Smed ref.: /3/) er der tilsyneladende foregået betydelige afstrømninger af isens smeltevand i vest-nordvestlig retning. Derfor
må det aflejrede sand- og grusmateriale formodes at strække sig i ”bånd” primært i den retning,
selvfølgelig med de variationer, som lokale ændringer har givet anledning til. Resterne af disse isog smeltevandsprocesser ses i dag som relativt afgrænsede grundvandsmagasiner med mere eller
mindre indbyrdes hydraulisk kontakt. Grundvandsreservoirets opbygning ses skitseret i forenklet
udgave i figur 53 og 54 på næste side.
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Figur 53.

Forenklet snit der viser opbygning af grundvandsmagasinerne øst-vest

Figur 54.

Forenklet tværsnit, der viser opbygning af grundvandsmagasinerne nord-syd

Samtlige prøvepumpninger viser et generelt højtydende, artesisk reservoir- system med relativt
høje værdier for transmissiviteten. Den samlede fordeling af T – værdier er sammen med
sænkningstragtenes tidsmæssige udbredelse for udvalgte prøvepumpninger vist på figuren
nedenfor.
I en række af de observerede boringer under prøvepumpningerne ses effekt af hydrauliske
barrierer som tegn på det pågældende grundvandsmagasins begrænsninger. Dette fænomen
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sløres formentlig i de fleste af boringerne på grund af den markante lækage fra omgivende
lavpermeable lerlag, som dominerer overgangene fra et magasin til et andet.

Figur 55.
Rosediagram. Med orange farve er pumpeboringens generelle T- værdi angivet
som en logaritmisk skaleret cirkel. Derpå er de der retningsafhængige T-værdier for de
enkelte pejleboringer angivet med røde felter. Stiplede forbindelser er angiver usikre og
tcvivlsomme sammenhæng mellem pumpeboring og pejleboring. Der er således ikke angivet
en T-værdi for disse retninger.

Som det indirekte synes at fremgå af figuren, kan selve kildepladsområdet 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
vandførende lag er ca. 7 meter tykt med en T-værdi på af størrelsesordenen 5 x 10-3 m 2/s og
beliggende ca. 23 meter under terræn. Det andet område ligger i kildepladsens sydøstlige del
med en tilnærmet radiær udstrækning på ca. 0,5 – 1 km2. Det vandførende lag er her ca. 18 – 25
meter tykt med en T-værdi på af størrelsesordenen 10 x 10-3 m2/s og beliggende ca. 25 – 30
meter under terræn. 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. Det vandførende lag er beliggende ca. 10 –
20 meter under terræn og består af et ca. 25 – 40 meter tykt sand- og gruslag med en høj Tværdi på af størrelsesordenen 25 - 30 x 10-3 m2/s.
Den observerede lækage fra over- /underliggende, lavpermeable dæklag giver værdier for
lækagekoefficienten, der overordnet set ligger i intervallet ca. 1 – 10 x 10-9 s-1. I den centrale del
af det relativt højtliggende nordlige område fås dog værdier der synes væsentlig højere, omkring
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30 – 40 x 10 -9 s-1. Denne bedre hydrauliske kontakt til over- (eller under-) liggende lag synes i
øvrigt at præge store dele af det nordlige område set i forhold til de mere dybtliggende områder i
kildepladsen sydlige del. Generelt stemmer dette billede overens med en antagelse om stigende
kompaktion og tæthed med dybden.
Omsættes de fortolkede værdier af lækagekoefficienten til lodret hydraulisk ledningsevne for de
lavpermeable lag, der er i direkte kontakt med de pumpede grundvandsmagasiner, fås der med
lagtykkelser på omkring 10 – 20 m værdier af den hydrauliske ledningsevne af størrelsesordenen
0,1 – 2 x 10 -7 m/s. Lokalt i den nordlige del eventuelt en faktor 2 – 3 højere.
I forlængelse af det nordlige system er der i forbindelse med nærværende undersøgelse kortlagt
et nyt højtydende grundvandsmagasin ved boringen U288 (DGU 145.2552), der har form som
en 3 – 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.
Det vandførende lag består af groft grus og er ca. 15 meter tykt og beliggende ca. 45 meter
under terræn, dækket af et beskedent lavpermeabelt lerlag. Over dette findes der en 30 meter tyk
sekvens af velsorteret sand som også er vandførende. Det dybtliggende vandførende lag har den
højest målte T-værdi, der er af størrelsesordenen 35 x 10-3 m2/s. De foreløbige prøvepumpningsresultater tyder på, at dette kanalsystem kunne have mere eller mindre direkte hydraulisk
forbindelse til kildepladsområdets sydvestlige del og næppe særlig god kontakt til kildepladsens
nordlige del.
Ude i selve oplandet til kildepladsen er der relativt sparsomme oplysninger, der ikke kan give
særligt solide indikationer på grundvandsmagasinernes opbygning og indbyrdes sammenhænge.
Der er ikke udført prøvepumpninger af nævneværdigt omfang og den grundvandshydrauliske
beskrivelse er overvejende baseret på spredte boreprofiler og pejleresultater. Overordnet set
synes der at være tale om i hovedtræk to artesiske grundvandsmagasiner af ca. 10 – 20 meters
tykkelse hver, adskilt af ca. 10 – 30 meter lavpermeabelt ler. Det øverste vandførende lag er
fortrinsvis dækket af ca. 10 – 20 meter lavpermeabelt ler, der i størsteparten af området også
udgør de øverste jordlag.
Helt overordnet kan kildepladsområdet og oplandet hertil samlet set – rumligt såvel som tidsligt
– i sin helt enkle version betragtes som ét stort sammenhængende 50 – 60 m tykt multi-aquifer
system. Et system med lagdelt heterogenitet, hvor strømningen tilnærmet kan beskrives ved
hjælp af en samlet transmissivitet for alle sandlag (eller en gennemsnitlig hydraulisk
ledningsevne for hele lagpakken) og en gennemsnitlig lodret hydraulisk ledningsevne, hvor det
er de adskillende lavpermeable lerlag, der derimod er dimensionsgivende for den lodrette
strømning. Principperne herfor er beskrevet i Appendix til Prøvepumpningsrapporten (Bilag I)
Forholdet mellem den lodrette og vandrette hydrauliske ledningsevne (anisotropiforholdet) er
bestemmende for, hvilken bane i lodret retning vandet vil tage hen mod en indvindingsboring
under de givne gradientforhold – eller som funktion af størrelsen af nedsivningen til
grundvandet.
Den samlede effekt af disse faktorer på de strømningsmæssige forhold kan udtrykkes i form af
variationer i den lodrette gradient for grundvandets trykniveau jf. fig 56. Billedet er udarbejdet
på grundlag af den opstillede regionale nummeriske grundvandsmodel som omatles senere og
det viser hvor henholdsvis nedsivnings- og udstrømningsområderne kan forventes være
beliggende, herunder med hvilken trykgradient vandet drives.
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Variationen i den vertikale trykgradient i indvindingsoplandet.
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5.2. KONCEPTUEL GEOKEMISK TOLKNINGSMODEL
På baggrund af de ovenfor gennemgåede data kan man således identificere fire forskellige
grundvandstyper ved kildeplads og i opland:
•

Ung, nitratholdig vandtype typisk for arealanvendelsen i landbrugsområder. Denne
vandtype findes ude i oplandet i de øverste dele af de højtliggende sandmagasiner.

•

Ældre, svagt reduceret vandtype typisk for arealanvendelsen i landbrugsområder. Denne
vandtype findes ude i oplandet i de nedre dele af de højtliggende sandmagasiner, samt i de
dybtliggende sandmagasiner tæt på kildepladsen.

•

Ung, meget sulfatholdig og hård vandtype præget af kraftig pyritoxidation med
atmosfærisk ilt, samt spor af miljøfremmede stoffer. Denne vandtype findes tæt ved
kildepladsen i de øverste dele af de højtliggende sandmagasiner.

•

Ældre, reduceret vandtype med forhøjede indhold af klorid og moderate indhold af sulfat
og calcium. Denne vandtype findes tæt ved kildepladsen i de prækvartære magasiner og
dybtliggende sandmagasiner.

Figur 57.
Skematisk snit lang grundvandets strømningsretning i den konceptuelle
tolkningsmodel for grundvandskemien i oplandet samt tæt ved Eksercermarken
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Modellen er primært baseret på de niveaubestemte grundvandsprøver, der er udtaget i området,
men er samtidigt i god overensstemmelse med de tidsserier for grundvandskemiens udvikling
under kildepladsens drift siden 1935 (se figur 58). Det fremgår af denne sammenhæng, at
sulfatindholdet har ændret sig i takt med ændringerne i indvindingens størrelse på kildepladsen.
Kraftige stigninger i sulfatindholdet synes at opstå med ca. 10 års efterslæb i forhold til de
markante ændringer der har været i indvindingen på kildepladsen. Samtidigt er sulfatindholdet
ikke faldet væsentligt siden 1980 på trods af en halvering af vandindvindingen. De kraftige
stigninger i sulfatindholdet fra 1940 til 1965 vurderes at være genereret ved pyritoxidation med
atmosfærisk ilt i de aflejringer der er blevet drænet for vand pga. tryksænkning tæt ved
kildepladsen.
Disse tal for alderen af det yngste vand (< 10 år) virker rimelige når de sammenlignes med den
hidtidige vurdering af den gennemsnitlige alder af det indvundne grundvand på omkring 30- 40
år - jf. afsnit 6 om de foreløbige resultater fra simulering med den stationære numeriske
strømningsmodel.
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Figur 58.
Sulfatindholdet i samlevand fra Eksercermarken stiger i takt med indvindingen.
En væsentlig del af denne sulfat vurderes at blive genereret ved pyritoxidation i de jordlag
der drænes tæt ved kildepladsen i forbindelse med forøgelsen af indvinding i perioden 1940
til 1965

Man kan ikke forvente at sulfatindholdet vil falde væsentligt under 100 mg/l da de vandtyper
der i dag dannes i oplandet (den ny boring U288 dog med et niveau på det halve) og som også
findes forholdsvis dybt ved kildepladsen har indhold på dette niveau. Sulfatindholdet stammer
dels fra tilskud i gødningen og dels fra pyritoxidation som følge af nitratreduktion.
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Grundvandets indhold af calcium – som udgør den største del af den totale hårdhed – er styret
af ligevægt med kalkspat (CaCO 3) i jorden, da dette mineral udgør en væsentlig bestanddel af
sedimenterne. De kraftige stigninger i hårdheden som følger udviklingen i sulfatindholdet
skyldes primært frigivelsen af svovlsyre ved oxidation af pyrit med atmosfærisk ilt.
De vandtyper der i dag genereres i oplandet har indehold af calcium på omkring 100 – 130 mg/l
og magnesium på 8 – 20 mg/l svarende til en total hårdhed på ca. 17 – 21 °dH. Dette unge
grundvand er ret hårdt pga. den forsuring der udløses i rodzonen ved udbringning af
ammoniumholdig (NH4+) gødning. Til gengæld er forsuring pga. pyritoxidation med
nitratreduktion væsentlig mindre end ved atmosfærisk ilt.
Calcium i den svagt reducerede vandtype vil ligesom sulfatindholdet formentlig være uændret
som i dag i de næste 20 – 40 år, da niveauet for disse parametre primært styres af udbringning af
husdyrgødning (nitrifikation) og nitratnedsivning og disse forhold ændres næppe væsentligt med
mindre arealanvendelsen ændres drastisk. Udviklingen tættere ved kildepladsen er afhængig af
vandindvindingens størrelse, geologi og geokemien. En vurdering af disse forhold afventer
resultaterne af de igangværende detaljerede undersøgelser.
Yderligere bidrag til forsuringen fra en evt. skovrejsning vil ikke være betydningsfulde, da
kalkspat er tilstede i aflejringerne og allerede afbøder virkningen af den kraftige forsuring fra
pyritoxidation og kvælstofgødning. 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 tungmetalmobilisering som følge af
skovrejsning.
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6.

BEREGNING AF NEDSIVN INGSAREALER OG
FORURENINGSUDVIKLING

6.1. REGIONALMODEL
Der er opstillet en numerisk grundvandsmodel, som dækker et areal på ca. 600 km2.
Eksercermarken kildeplads er lokaliseret i den centrale del af modelområdet, lidt vest for
Odense. Modellen er en strømningsmodel, der skal indgå som en central del af grundlaget for
den fremtidige strategi for Eksercermarkens Kildeplads. Modellen skal kunne:
•
•
•
•
•

Anvendes som et arbejdsredskab i forbindelse med fastlæggelse af supplerende dataindsamling.
Afgrænse kildefeltets betydende vandførende lag og deres respektive indvindingsoplande,
samt infiltrationsoplandene til indvindingsboringerne.
Simulere aldersfordelingen af det oppumpede grundvand.
Simulere den fremtidige koncentrationsudvikling af forurenende stoffer (specielt BAM) i
det oppumpede grundvand.
Danne grundlag for estimat af grundvandsindvindingens bæredygtige størrelse, herunder
påvirkning af overfladevandssystemer

Eksercermarken

Figur 59.

Geografisk afgrænsning af modelområdet og placeringen af Eksercermarken.

Grundvandsmodellen er udviklet løbende gennem hele projektperioden, og første generation af
modellen er anvendt med det formål at kunne identificere områder med dårlig datadækning,
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samt lokalisere det grundvandsdannende opland til kildepladsen. Herefter er der foretaget
yderligere undersøgelser med henblik på, at forbedre datagrundlaget til en opdatering af
modellen. Arbejdet er samlet set udført i følgende etaper:
•

Dataindsamling

•

Opstilling og kalibrering af 1. generations stationær overslagsmodel

•

Vurdering af resultater og udpegning af områder med dårlig datadækning

•

Opdatering af 1. generations stationær overslagsmodel

•

Opstilling og kalibrering af dynamisk overslagsmodel

Modellens opstilling og kalibrering samt beregning af de opstillede scenarier er detaljeret
beskrevet i den tekniske modelrapport, ”Grundvandsmodel for oplandet tilEksercermarken
Kildeplads”, bilag S, udarbejdet af Carl Bro a/s.
Datagrundlaget for modellen består af geologiske oplysninger fra PC Jupiter, indvindingsdata,
pejledata, geologiske oplysninger fra originale boringsbeskrivelser og geofysiske kortlægninger
fra Odense Vandselskabs arkiver. Desuden har Fyns Amt stillet diverse yderligere data til
rådighed såsom: Potentialekort, middelvandførings data, indvindinger og pejlinger fra private
(vandværker og enkelt indvindere) og dele af den digitale terrænmodel (TOP10DK).
Der er andre grundvandsmodeller, som overlapper det område som grundvandsmodellen for
Eksercermarken kildeplads dækker. Det drejer sig hovedsageligt om forskellige opdaterede
udgaver af ”MIKE SHE model for Odense Å oplandet”, ref. /24/ og Dalummodellen, ref.
/26/, som tager udgangspunkt i den hydrologiske tolkningsmodel DK-model Fyn, ref. /6/
Der er i nærværende modelopstilling taget særlig hensyn til erfaringer og data fra
Dalummodellen, herunder blandt andet en sammenligning af de geologiske modeller. Den
opstillede grundvandsmodel er 3-dimensional, baseret på MODFLOW-modelsystemet og
kalibreret i både en stationær og dynamisk version.
Grundvandsmodellen er opstillet efter den såkaldte pixelmetode, hvilket indebærer, at den
vertikale diskretisering består af et homogent net frem for at følge geologiske lag. I
pixelmodellen vil de enkelte beregningslag således have samme tykkelse overalt. Fordelen ved
pixelmodelen er blandt andet at alle geologiske oplysninger kan inkorporeres direkte i den
numeriske model. Dette betyder, at afhængig af diskretiseringen kan selv små geologiske
strukturer opløses, uden at et helt beregningslag bliver påvirket. Derfor er metoden meget
anvendelig under bl.a. komplekse geologiske forhold, som tilfældet er i og omkring Eksercermarken Kildeplads.
En anden væsentlig fordel er, at modellen på grund af det mere homogene vertikale
beregningsnet bliver væsentligt mere numerisk stabil. Der vil ikke være områder i modellen,
hvor meget tynde og eventuelt skråtstillede beregningslag kan medføre alvorlige numeriske
problemer i form af vandbalancefejl og problemer med partikelbaneberegninger, hvilket ofte er
særligt kritisk ved stationære modeller.
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Grundvandsmodellens beregningsnet.

Modelområdet er inddelt i 13 modellag med hver 16.478 beregningsceller. Størrelsen af
beregningscellerne varierer fra 100 x 100 meter omkring Eksercermarken kildeplads og op til
200 x 200 meter ved modelranden. Beregningsnettet fremgår af fig. 60.
Den vertikale inddeling er fem meter for de øverste 50 meter af modellen for at sikre den bedst
mulige detaljering af forholdene i dette for opgaven mest centrale interval og en langt grovere
opløsning på 25 meter i det nedre interval mellem 50 og 125 meter. Toppen af det øverste
beregningslag svarer til terrænoverfladen og er kontureret ud fra højdemodellen fra TOP10DK.
Da de enkelte beregningslag har samme tykkelse overalt, vil laggrænserne således følge terrænoverfladen.
Ved hjælp af et Access-databaseværktøj er oplysningerne i PC-Jupiter om aflejringstyper
indenfor de ovenfor anførte dybdeintervaller trukket ud og tildelt en på forhånd fastlagt værdi
for hydraulisk ledningsevne. Der er efterfølgende foretaget en konturering af hvert lag i et
beregningsnet på 100 x 100 m, hvorved hvert element i nettet tildeles en ledningsevne. For
sandlag ligger den anvendte horisontale hydrauliske ledningsevne typisk i intervallet 10 -3 - 10 -5
m/s, og for lerlag typisk i intervallet 10 -6 - 10 -10 m/s. Den vertikale ledningsevne er for de
enkelte lag indledningsvist valgt til at være en faktor 10 mindre end den horisontale. Dette
afspejler den anisotropi, der normalt på grund af aflejringsmønstret erfaringsmæssigt karakteriserer aflejringerne. Til at beregne transmissiviteten mellem de enkelte beregningsceller
anvendes ”harmonisk middel”.
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Fyns Amts potientialekort (grøn) og det modelsimulerede (rød).

Potentialekortetet fig. 61, viser, at konturlinierne i store dele af modellen med god tilnærmelse
kan betragtes som vinkelrette på modelafgrænsningen. Randbetingelserne langs den ydre rand er
derfor generelt valgt til at være ”no-flow” randbetingelse i alle 13 modellag. Afvigende herfra er
to områder, hvor potentialekortet indikerer strømning over modelafgrænsningen. Det ene sted
er i modellens nordvestligste hjørne, hvor randbetingelsen derfor er valgt som fastholdt trykniveau med en værdi på 30 meter i modellag 10 - 13. Det andet sted er i modellens sydvestlige
hjørne, hvor potentialelinierne forløber parallelt med modelafgrænsningen, og randbetingelsen
således også her bedst tilnærmes med fastholdt trykniveau og med værdien 25-30 meter i modellag 10 - 13.
Endelig er modellen mod nordøst afgrænset af Odense Fjord, der simuleres med et fastholdt
trykniveau på 0 meter i samtlige modellag
Med hensyn til de ”indre randbetingelser” er der lagt en række vandløb ind i grundvandsmodellen, som hydraulisk er blevet knyttet til modellag 1. Alle vandløb er sat til at have en
dybde på 1 meter, og kontakten mellem vandløb/dræn og grundvandsmagasinet er beskrevet
ved hjælp af en hydraulisk ledningsevne for bunden af vandløbet (og vandløbets geometri).
Strømningen mellem grundvand og vandløb er således styret på enkel vis af denne hydrauliske
ledningsevne og trykforskellen mellem vandfladen i vandløbet og den lokale grundvandsstand.
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Det nederste modellag (13), der svarer til intervallet 100 - 125 meter under terræn består generelt
af paleocæn ler eller bryozokalk. Laget fungerer som ”no-flow” bund i modellen, da der ikke
antages at foregå nævneværdig vertikal vandudveksling gennem bunden i forhold til den øvrige
strømning i modellen.
Til at illustrere modellens geologisk – hydrogeologiske opbygning er der udarbejdet et øst-vest
orienteret profilsnit gennem modellen med de aktuelle boreprofiler projiceret ind på. For at
opnå en bedre opløsning, er profilet inddelt i tre profiler af ca. 10 kilometers længde.

Figur 62.

Profilsnit gennem modellen. Del 1, 2 og 3.
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STATIONÆR MODEL

Den stationære grundvandsmodel er opstillet med 1999 data, og kalibreret mod observationspejlinger fra 1999 for hele modelområdet og mod data fra tre synkronpejlerunder foretaget i
området omkring Eksercermarken kildeplads i 2002. Der er i særdeleshed lagt vægt på anden
(30/7-2002 - 1/8-2002) og tredje synkronpejlerunde (15/8-2002 – 16/8-2002). Data fra første
synkronpejlerunde er medtaget ved kalibreringen men ikke med samme vægt som de øvrige, da
de er præget af flere indvindingsboringer i drift. Pejlinger fra Odense Vandselskabs database fra
1999 er ligeledes anvendt sammen med pejlinger fra PCJupiter og fra Fyns Amts database.
Desuden er middelvandføringen for 1999 anvendt som kalibreringsmål.
Grundvandsdannelsen er på forenklet vis distribueret ud fra en analyse af terrænforhold.
Generelt stiger nettonedbøren ved en stigning i terrænkoten. Desuden er der taget hensyn til
befæstede arealer samt Odense Å dal.
Indvindingsdata fra Odense Vandselskab er distribueret ud på de enkelte indvindingsboringers
filterintervaller. Indvindingsdata fra enkeltindvindere og andre vandværker er fordelt ligeligt ud
på indvinderens boringer.
Den heri beskrevne MODFLOW-model er kalibreret på færrest mulige parametre under
hensyntagen til det foreliggende datagrundlag. Denne fremgangsmåde sikrer at modellen ikke er
overfortolket.
Som resultat af den stationære kalibrering er fordelingen af de horisontale ledningsevner fundet
at ligge i intervallet 9,0 x 10-4 til 3 x 10-7 m/s. De vertikale ledningsevner fordeler sig tilsvarende i
intervallet 8,0 x 10-4 til 6,0 x 10 -8 m/s. Den hydrauliske ledningsevne for bunden af vandløbene
er kalibreret, ved brug af værdier for middelafstrømning. Den kalibrerede hydrauliske
ledningsevne er fundet til at være i intervallet 0,1 til 4 x 10 -7 m2/s.
Samlet vurderes det, at den opstillede grundvandsmodel ud fra de opstillede nøjagtighedskriterier er velkalibreret med hensyn til vandføringer og observationspejlinger, at de estimerede
parametre har realistiske værdier og at det modellerede områdes hydrologiske egenskaber reproduceres tilfredsstillende. Modellen kan på grundlag af de kvalitetsmæssigt bedste synkronpejledata betragtes som en ”High Fidelity” model i GEUS terminologi.
Det samlede grundvandsdannende opland til Eksercermarken kildeplads beregnes ved at
indsætte et antal partikler i indvindingsfiltrene på kildepladsen og derefter lade modellen regne
baglæns. Resultatet er et spor, som viser vandets strømning til filteret.
Dette grundvandsdannende opland omfatter således det område, hvor partikler, der falder som
nedbør, ender i indvindingsboringernes filtre. Det samlede opland ligger altså inden for en
”indhyllingskurve” for partikelbanesporingen fra samtlige filtersatte modellag. Der kan følgelig
være forskel på, hvor stor del af den nedbør der falder i forskellige områder inden for indhyldningskurven, som ender i indvindingsboringerne. Dette afhænger af lokale variationer i grundvandets afstrømningsforhold ned gennem jordlagene. En nøjere beskrivelse af hvilke veje grundvandet følger fra nedsivning til indvindingsboring findes i bilag S for udvalgte indvindingsscenarier.
I det grundlæggende referencescenarium (Scenarium 0), der tager udgangspunkt i 1999 situationen med hensyn til både indvinding og nedbør, viser beregningerne, at det grundvandsdannende opland ligger som en svagt buet fane fra kildepladsen og vestpå til Hesbjerg skoven,
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jf. fig. 63. Oplandets samlede areal er ca. 15 km. Med en oppumpning på 2,9 mio. m3/år svarer
det til en jævnt fordelt nedsivning over oplandet på knap 200 mm/år. Denne værdi ligger uden
for det interval på 200 – 300 mm/år, som er anvendt i modelberegningerne. Resultatet bekræfter
som oven for nævnt, at det beregnede opland skal opfattes som et brutto-areal, fordi en
(mindre) del af det nedsivende vand på grund af lokale forhold vil finde andre veje og ikke
nødvendigvis ende i indvindingsboringernes filtre.

Figur 63.

Det grundvandsdannende opland – Referencesituationen.

Den beregnede transporttid i den mættede zone varierer fra 1 år til 900 år ved en antaget
effektiv porøsitet på 20%. Som det fremgår af den kumulative aldersfordeling, fig. 64 er gennemsnitstransporttiden, dvs. for 75% af vandpartiklerne, ca. 60 år. En meget stor del af det
indvundne vand (ca. 45 %) har en transporttid på under 20 år. Dette er i god overensstemmelse
med de udførte aldersdateringer på vandet (CFC-12 og tritium-helium) og sandsynliggør, at en
stor del af grundvandsdannelsen sker i et område lidt vest for kildepladsen, men at der også
foregår en vis grundvandsda nnelse på selve kildepladsen.
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Aldersfordeling af det oppumpede vand – Referencesituationen.

En porøsitet på 15% vil øge transporthastigheden proportionalt og vil således variere mellem 1
år og 650 år. Gennemsnitstransporttiden vil tilsvarende være ca. 45 år. Det beregnede opland
ændrer hverken form eller størrelse ved en sådan ændring af porøsiteten.

Figur 65.

Vandpartiklernes forløb i et lodret snit.
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Principskitsen, fig. 65 illustrerer grundvandets strømning (vandpartiklernes forløb) i lodret
retning fra grundvandet dannes til det ender i indvindingsfiltrene (vist med en blå ellipse).
Udover at afsløre et meget kompliceret strømningsmønster selv under disse forenklede
modelantagelser om jordlagene giver figuren også en idé om forskellen mellem det område, hvor
grundvandet dannes, og det område hvorfra vandet i det pumpede vandførende lag kommer
(indvindingsoplandet).
Dette er yderligere illustreret i fig. 66, der viser et par af de beregnede grundvandsdannende
oplande til nogle af filtrene i de otte alt indvindingsboringer (modellag 7 til 8). Til sammenligning er indtegnet de enkelte indvindingsoplande. Det ses tydeligt, at der ikke er sammenfald
mellem indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande. I alle tilfælde er indvindingsoplandet det største. For yderligere oplande henvises til bilag S.

Figur 66.
Eksempel på grundvandsdannende oplande og indvindingsoplande for de otte
indvindingsboringer.

Der er udført yderligere en række stationære beregningsscenarier med en antaget effektiv
porøsitet på 0,2. De vigtigste er beskrevet i nedenstående. Med hensyn til de øvrige henvises der
til modelrapporten, bilag S.
Scenarium B beskriver en ny kildepladsstrategi, hvor en del af indvindingen er flyttet ud til
området omkring U288 og der tillige udlægges et skovrejsningsområde. Den samlede årlige
indvinding er fastlagt til 3,4 mio. m3, hvilket er en øgning på 0,5 mio. m3 forhold til
referencesituationen. 1,2 mio. m3 forudsættes oppumpet fra nye indvindingsboringer omkring
U288, og de resterende 2,2 mio. m3 oppumpes fra de eksisterende indvindingsboringer på
kildefeltet. Skovrejsningen foretages på et samlet areal af størrelsen 6 km2, der ligger syd for
Middelfartvej og nord for jernbanen mod Jylland. Skovplantningen øger fordampningen, således
at nettonedbøren reduceres med ca. 70 mm/år og grundvandsdannelsen i området som følge
heraf formindskes med 25 – 35 %.
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Det grundvandsdannende opland – Scenarium B. Referencesituationen er vist

Det beregnede grundvandsdannende areal, fig. 67, har i forhold til referencesituationen naturligt
nok udvidet sig mod nord som følge af, at en del af indvindingen er flyttet herud og samlet set
udvidet. En sammenligning med scenarium 2 (dynamisk beregning), der bygger på de samme
indvindingsmæssige forudsætninger men uden skovrejsning, viser, at en tilplantning af skov ikke
ændrer nævneværdigt på størrelsen og beliggenheden af det grundvandsdannende areal.. Dette er
bl.a. en følge af, at det kun er under halvdelen af det planlagte skovareal (ca. 2,7 km2), der ligger
inden for det grundvandsdannende område. Til gengæld ligger skovarealet forholdsvis tæt på
indvindingsboringerne og bidrager med en betydelig del af det yngre vand, der dannes i oplandet
(yngre end ca. 20 år). Med hensyn til den samlede aldersfordeling af det oppumpede vand er den
ændret således, at der i forhold til referencesituationen indvindes mere vand med en alder på
mellem 20 og 40 år.
Scenarium C beskriver situationen år 1900, hvor der kun var i en ringe og spredt indvinding i
området. Scenariet er bl.a. anvendt til validering af modellen og viser, at en lang række af
tidligere tiders vådområder kan genfindes som resultat af modelberegningerne i form af
områder, hvor grundvandets trykniveau når over terræn, jf. fig. 10. Flere områder, der i dag
hovedsageligt er tørre, træder tydeligt frem. Det gælder Sanderum Tørvemose (1), et område
mellem Ålykkeskoven og Stavidsåen (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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Figur 68.
År 1900 situation uden indvinding i området. Områder med trykniveau over
terræn er fremhævet.

Den generelle stigning i trykniveauet giver sig også udslag i ændrede afstrømninger i vandløbene.
Der findes ikke anvendelige vandløbsdata tilbage fra den simulerede periode, så der kan
foretages en direkte sammenligning. Men rent kvalitativt ses der en generelt større afstrømning i
forhold til referencesituationen. Særlig stor forskel er der på de vandløb, der ligger i nærheden af
den nuværende kildeplads, eksempelvis Hedebækken og Odense Å.
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DYNAMISK MODEL

Formålet med opstillingen af den dynamiske model er primært at kunne udvide modellens evne
til at beregne fremtidige scenarier, herunder især at kunne tage højde for betydende ændringer i
nedbør og oppumpning og dermed i grundvandets strømningsmønster over tid. Dette har bl.a.
særlig betydning for bestemmelse af de grundvandsdannende bruttoarealer og for beregning af
transport af forurenende stoffer (spredning/fortynding).
Den dynamiske model er inddelt i 144 tidsskridt også kaldet stressperioder, svarende til 144
måneder (12 år).
Det er valgt at bibeholde de samme randbetingelser som i den stationære model, jf. foregående
afsnit. Der er tillige anvendt de samme værdier og fordeling af de hydrauliske ledningsevner som
i den stationære model. Herudover er der som grundlag for den dynamiske model introduceret
magasintallet. Indledningsvis blev der anvendt samme værdi for magasintallet på 1 x 10-4
(artesiske forhold) overalt i modellen bortset fra de øvre modellag, hvor der
permanent/temporært optræder frie vandspejlsforhold. Her er værdien 0,2 anvendt (specifikke
ydelse).
Som input til den dynamiske grundvandsmodel er anvendt et udtræk fra GEUS Danmarksmodel
vedrørende månedlige nettonedbørs værdier for perioden 1990 til 2000 distribueret i 1 x 1 km
beregningsceller. Nettonedbøren er baseret på DMI’s nedbørsmålinger og der er i beregningen
af den, foretaget korrektioner for terrænforhold, befæstede arealer og lerede jorder. Det har vist
sig, at den beregnede nettonedbør i Danmarksmodellen er en overestimering. Det er derfor
vurderet, at nettonedbørsværdierne skal korrigeres yderligere med en faktor 0,81. Indvindingsdata fra Odense Vandselskab er distribueret ud på de enkelte indvindingsboringers filterintervaller. Data er på månedsbasis og passer dermed til antallet af stressperioder. Indvindingsdata fra enkeltindvindere og andre vandværker er fordelt ligeligt ud på indvinderens boringer.
Med baggrund i den kalibrerede stationære model, er der foretaget en dynamisk kalibrering af
modellen for tidsperioden 1990 til 1995, efterfulgt af en validering af modellen for perioden
1996 til 2001. Det viste sig i denne proces nødvendigt at justere på magasintallet for at opnå en
tilfredsstillende kalibrering. Magasintallet er således kalibreret til at være i intervallet 5 x 10-4 til 1
x 10-4 .
Der er i kalibreringsprocessen lagt hovedvægt på Odense Vandselskabs observationspejlinger,
men for at få dækket hele modelområdet har det været nødvendigt også at inddrage tidsserie
pejlinger fra Fyns Amts database. På den måde sikres at variationer i trykniveauet i oplandet og
randområder bliver korrekte. Modellen kalibreres både mod de terrænnære pejledata og mod
pejlinger fra dybere liggende magasiner. Ved sammenligning af de modelgenererede tidsserier og
de observerede tidsserier for kalibreringsperioden (0-72 måneder) ses det, at der generelt er en
god overensstemmelse.
Valideringen, som er foretaget på grundlag af måleresultater fra 17 pejleboringer og lidt flere i
valideringen, strækker sig over perioder fra 72 til 144 måneder i årene 1996 til 2001. Generelt er
alle de udvalgte boringer blevet simuleret udmærket, særligt ved Eksercermarken, Holmehave og
Borreby kildepladser. Hovedparten af observationstidsserierne har mere eller mindre samme
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forløb som i kalibreringsperioden. Det vurderes derfor ud fra den uafhængige sammenligning, at
valideringen af trykniveauet i grundvandsmodellen er forløbet tilfredsstillende.
Der er udført en række dynamiske beregningsscenarier med en antaget effektiv porøsitet på 0,2.
De vigtigste er beskrevet i nedenstående. Med hensyn til de øvrige henvises der til modelrapporten, bilag Q.
Det grundlæggende scenarium i de dynamiske beregninger (Scenarium 0) tager ligesom i den
stationære situation udgangspunkt i 1999 situationen, men er baseret på dynamiske data på
indvinding og grundvandsdannelse for 1999. Oplandet er stort set identisk med det stationære
referencescenarium, hvilket indirekte antyder, at de stationære beregninger, der er simplere at
udføre, i mange tilfælde med god tilnærmelse kan anvendes i stedet for dynamiske beregninger.
Scenarierne 1A og 1B beskriver de to situationer, hvor indvindingen på Eksercermarken
Kildeplads henholdsvis øges med 25 % og reduceres med 25 %. De tilsvarende grundvandsdannende arealer er vist på fig. 69 sammen med referencescenariet. Det fremgår heraf, at der
som ventet vil ske en øgning, henholdsvis reducering af referenceoplandets størrelse. Dette
gælder både med hensyn til længde og bredde af oplandet og ses at være mest markant i nærheden af kildepladsen.

Figur 69.
Det grundvandsdannende opland med den nuværende indvinding øget og sænket
med 25% (Scenarium 1A og 1B) (referancesituationen, Scenarium 0, er vist med blåt areal).
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Aldersfordelingen i de to situationer er beregnet og sammenlignet med scenarium 0. Som det ses
af figuren har ca. 75% af det indvundne vand i scenarium 0 en transporttid på under 50 år,
hvilket er i god overensstemmelse med de fundne gennemsnitstransporttider fra den stationære
model. En meget stor del af det indvundne vand (ca. 50%) har desuden en transporttid på under
20 år (er infiltreret tæt på kildepladsen).
Med en øgning af indvindingen på 25% vil det som forventet medføre, at det oppumpede vand
vil indeholde en større andel af ældre vand, fordi det skal hentes længere væk. Samlet set har
75% af det indvundne vand i denne situation en transporttid på under 70 år.

Figur 70.

Aldersfordelinger for scenarium 0 og referencescenarium 1A og 1B (+/-25%)

Scenarium 2 svarer til Scenarium B i den stationære model og beskriver en ny kildepladsstrategi,
hvor en del af indvindingen er flyttet ud til området omkring U288. Den samlede årlige indvinding er fastlagt til 3,4 mio. m3, hvilket er en øgning på 0,5 mio. m3 forhold til referencesituationen. 1,2 mio. m3 forudsættes oppumpet fra nye indvindingsboringer omkring U288, og
de resterende 2,2 mio. m3 oppumpes fra de eksisterende indvindingsboringer på kildefeltet.
Det beregnede grundvandsdannende areal, fig. 71, har i forhold til scenarium 0 naturligt nok
udvidet sig mod nord som følge af, at en del af indvindingen er flyttet herud og samlet set
udvidet.
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Figur 71.
Det grundvandsdannende opland med 36 % af den nuværende indvinding flyttet
ud til boring U288. Scenarium 2 er vist med stiplet linie.

Aldersfordelingen er beregnet og vist i fig. 72 sammen med scenarium 0. Som det ses af
diagrammet er den gennemsnitlige transport blevet ca. 10 år yngre i forhold til reference
scenariet, og aldersfordelingen har ændret karakter. Med en nye kildepladsstrategi indvindes der
mindre helt ungt vand (< 20 år) og mere med en transporttid på mellem 20 og 40 år.
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Figur 72.
Aldersfordelinger for scenarium 2 med udflytning af en del af indvindingen til
området omkring U288. Til sammenligning er vist aldersfordelingen for scenarium 0.
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•

Følgende overordnede konklusioner kan uddrages fra resultaterne af de dynamiske
scenarier:

•

Aldersfordelingen er afhængig af hvilke boringer der er i drift.

•

Det er ikke entydigt at indvinding fra dybe fi lterintervaller giver de længste transporttider.

•

En sænkning eller forøgelse af indvindingen på alle otte indvindingsboringer, med samme
procentsats, giver ikke en markant ændring af aldersfordelingen.

•

For alle gennemførte scenarier gælder at mindst 40% af vandet har en transporttid på
under 20 år. I enkelte tilfælde drejer det sig om over 50% af det indvundne vand.

•

I alle scenarierne indvindes der procentvis mest vand med en transporttid på mellem 10
og 20 år.

Endelig vurderes det, at en kombination af reduceret indvinding fra Eksercermarken kildeplads
og en ny indvinding fra U288 (DGU nr. 145.2552) vil give den mest optimale aldersfordeling,
det vil sige en ”beskyttelse” mod meget ungt vand (7% mindre vand med alderen 0-10 år)
(sammenholdt med indvindingsoplandets belastning generelt). Dette forhold er særligt udtalt,
hvis indvindingen ved U 288 blev bedre fordelt, eksempelvis ved etablering af en eller flere
ekstra indvindingsboringer.
6.2. DETAIL-MODEL
Med baggrund i den regionale grundvandsmodel er der opstillet en detailmodel, hvor
diskretiseringen i model-beregningsnettet er forfinet omkring kildepladsens område, og hvor det
samlede modelområde er identisk med regionalmodellens område.
Detailmodellen er opstillet med det formål at kunne beskrive vandets strømning mere detaljeret
i selve kildepladsområdet, for derigennem i særdeleshed at kunne vurdere potentielle forureningers trussel mod Eksercermarken Kildeplads, herunder den mulige påvirkning fra den
forurenede grund på Middelfartvej 126. Desuden skal detailmodellen bl.a. anvendes til at
simulere forskellige driftssituationers indvirkning på det lokale potentialebillede.
Detailmodellen er i lighed med regionalmodellen baseret på MODFLOW-modelsystemet og
opstillet efter den såkaldte pixelmetode. Modelområdet er som tidligere inddelt i tretten
modellag men nu med hver 46.566 beregningsceller. Størrelsen af beregningscellerne varierer fra
10 x 10 meter i selve kildepladsområdet og op til 400 x 400 meter ved modelranden. (fig. 74).
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Den horisontale diskretisering af beregningsnettet i kildepladsområdet.

Der er som udgangspunkt anvendt de samme hydrauliske parametre og de samme randbetingelser som ved regional modellen.
Beregningsprincip og datagrundlag for detailmodellen er det samme som er anvendt i forbindelse med opstilling af regionalmodellen. Der henvises derfor til afsnit 6.1 for en nærmere
gennemgang af både datagrundlag og beregningsprincipper. Med hensyn til en detaljeret
beskrivelse af modellen, herunder kalibrering og beregningsresultater, henvises der til den
tekniske modelrapport, ”Deatilmodel for Eksercermarken Kildeplads”, bilag T, udarbejdet af
Carl Bro a/s, juni 2003.
I lighed med den stationære regionalmodel er detailmodellen opstillet med 1999 data, og
kalibreret mod observationspejlinger fra 1999 for hele modelområdet og mod data fra tre
synkronpejlerunder foretaget i området omkring Eksercermarken kildeplads i 2002, hvor der
som tidligere er lagt særlig vægt på anden og tredje synkronpejlerunde. Desuden er vandløbenes
middelvandføring for 1999 anvendt som kalibreringsmål.
Med den kalibrererede kildepladsmodel er der foretaget partikelbanesimuleringer, med henblik
på at beskrive forureningsudbredelse fra lokaliteten ved Middelfartvej 126. Ved en sådan
simulering beskrives forureningens potentielle spredningsveje i tre dimensioner, uden nedbrydning og dispersion, dvs. som funktion af de hydrauliske tryk og ledningsevner.
Der er derfor ikke angivelse af eventuelle kildestyrker og resultatkoncentrationer, men simuleringerne kan på et rent makro strømingsniveau anvendes til at vurdere, hvorvidt Eksercermarkens kildeplads direkte er truet af den konstaterede forurening ved Middelfartvej 126.
Udgangspunktet for partikelbanesimuleringerne er referencesituationen anvendt i regionalmodellen, hvor der udelukkende oppumpes fra de eksisterende indvindingsboringer på
Eksercermarken kildefelt (1999 oppumpningen).
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Figur 74.
Resultat af partikelbanesimuleringer – udbredelse af forureningsfane fra
forureningen ved Middelfartvej 126. 1999 oppumpningen

Af fig. 74 fremgår det tydeligt, at den beregnede forureningsfane forløber nord om kildepladsens
indvindingsboringer og har Odense Å som recipient. Den smalle form af fanen skyldes, at
modellen ikke regner med dispersion. Set fra oven er det tilsyneladende kun en mindre afstand,
der skiller fanen fra det optegnede indvindingsopland og dermed med umiddelbar risiko for, at
forureningen med en relativt beskeden øgning af oppumpningen på kildepladsen vil kunne
havne i indvindingsboringerne.
Som det fremgår af ovenstående figur er der tilsyneladende ikke stor risiko for at den
konstaterede forurening truer kildepladsen i væsentlig grad. Ved hjælp af partikkeltracking er det
belyst at en lille del af vandet som indvindes i boringe E 233 (DGUnr. 145.2050) stammer fra
området ved Middelfartvej. Det er således en lille risiko for at enkelte boringer bliver berørt i
fremtiden hvis indvindingen fortsætter som i 1999.
På det lodrette N-S gående snit i fig. 75 er vist det principielle forløb af grundvandets
tilstrømning til kildefeltet i forhold til forureningsfanen og dermed den reele afstand mellem
forureningen og det vandskel, der afgrænser indvindingen til kildepladsens boringer. På det
grundlag af størrelsen af denne afstand vurderes det, at forureningen ved Middelfartvej ikke
udgør en sandsynlig trussel mod kildepladsen med den nuværende (1999) indvinding.
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Figur 75.
N – S gående lodret principsnit gennem grundvandsmagasinet i kildepladsområdet. Indvindingsoplandets lodrette og vandrette udstrækning i forhold til forureningsfanen fra Middelfartvej 126.

En yderligere oppumpning på boring E25 med 75 m3/h vil, som det fremgår af fig. 76,
imidlertid være i stand til at ændre indvindingsoplandet omkring kildefeltet så meget, at
forureningsfanen trækkes ind til E25, som så vil fungere som afværgeboring.

Figur 76.
Resultat af partikelbanesimuleringer – udbredelse af forureningsfane fra
forureningen ved Middelfartvej 126. Ekstra oppumpning med 75 m3/h på E25.
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Under forudsætning af at 140 m3/h flyttes ud til boring U288 (ny kildepladsstrategi – scenarium
2), og der dermed pumpes tilsvarende mindre på det oprindelige kildefelt, vil der være endnu
større afstand mellem forureningsfanen og kildefeltets indvindingsopland, jf. fig. 77. Forureningsrisikoen kan i denne situation helt negligeres.

Figur 77.
Resultat af partikelbanesimuleringer – udbredelse af forureningsfane fra forureningen ved Middelfartvej 126. Udflytning af 140 m3/h til boring U288

På fig.77 ses det tydeligt, at den beregnede mulige forureningsfane forløber nord om
kildepladsens indvindingsboringer og havner med Odense Å som recipient. Den smalle form af
fanen skyldes, at modellen ikke regner med dispersion. Grundet forløbet vurderes det på basis af
modelberegningerne, at forureningen ikke umiddelbart udgør en trussel mod kildepladsen.
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7.

HAN DLINGSPLAN

Som et resultat af undersøgelsesarbejdet, er formuleret følgende anbefalinger til handlingsplan
for Eksercermarkens indvindingsopland:
1) Alternative boringsplaceringer:
Det anbefales at etablere en supplerende boring i den fundne kanalstruktur, omkring fem
hundrede meter sydvest for Bolbro bakke og 100 meter syd for DGU 145.2552. Denne ny
boring anbefales sammen med DGU 145.2552 udgøre en supplerende indvinding til
Eksercermarken på 1,7 millioner m3/år, da man herved opnår:
Ø

En sænkning af hårdheden på Hovedværkets rentvandside fra de nuværende ca.
22 0dH til ca. 19 0dH.

Ø

Over en halvering af indholdet af BAM i på rentvandsiden

Ø

En forbedring af den tekniske vandkvalitet mht. mineralindhold (sulfat og chlorid)

Ø

En driftøkonomisk fordel, da koteforholdene gør, at vandet kan tilledes det eksisterende råvandsnet uden øget energibehov.

Placeringen er fremtidsorienteret, da
Der ikke forefindes væsentlige naturlige vandløb i kanaludfyldningens opland.
Indvindingsoplandet er udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser af Fyns Amt og er
samtidigt en del af det skovrejsningsområde, der indgår i skovrejsningsaftalen mellem Odense
Vandselskab og Odense Kommune.
48 ha. af det nære indvindingsopland forventes at kunne erhverves snarest med henblik på
fremtidig skovrejsning.
2) Aktiv kildepladsstyring
Det anbefales, at indvindingsstrategien på Eksercermarkens kildefelt ændres, således at der i de
to områder på kildefeltet, hvor der er god grundvandshydraulisk sammenhæng tilsigtes en
ensartet afsænkning – både kotemæssigt og over tid - fra de enkelte boringer under hensyntagen
til de enkelte boringers grundvandskemi. Denne afsænkning bør tage udgangspunkt i en aktiv
kildepladsstyring, hvor driftsboringerne forsynes med frekvensregulerede pumper, idet enkelte
pumper udskiftes til mindre. Endvidere bør et antal fastmængdeboringer holdes stand-by som
beredskabsboringer. Nødvendige variationer i oppumpning fordeles på boringerne efter en
variationsprioritering fra 1-3, hvor de største variationer tillades i gruppe 3 og de mindste i
gruppe 1.
Det vil i forbindelse med den ændrede kildepladsstrategi være nødvendigt at justere
pumpekarakteristikker i overensstemmelse med råvandsnettets ledningstab.
Således anbefales det, at den samlede typiske indvinding fra området reduceres med omkring
140 m3/h, idet den ny kildeplads inddrages med en tilsvarende mængde. Indvindingstilladelserne
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for de nævnte områder bør derfor justeres med henblik på dette. Væsentligt i denne
sammenhæng er, at forsyningsberedskabet på oppumpningssiden som minimum opretholdes,
således at den samlede boringskapacitet fortsat er afstemt med Hovedværkets
udpumpningskapacitet på ca. 800 m3/h.
Resultatet af den følgende strategi resulterer i en samlet årlig oppumpning på 3,4 millioner m3 og
et beredskab med en kapacitet på 870 m3/h. Herfra skal skyllevandsforbrug og driftstop
fradrages for omregning til reel rentvandskapacitet, som anslåes 3,2 millioner m3/år.
De følgende boringer er anført fra nordvest mod sydøst, dvs. i overensstemmelse med den overordnede hydrauliske sammenhæng.
E257:
Boringen, der er beliggende relativt isoleret ved Friluftsbadet, er kendetegnet af en
ret god teknisk vandkvalitet på trods af nærliggende potientielle forureningskilder (jernbane,
friluftsbad mv.). Det anbefales, at dens normalproduktion ved frekvensstyring reduceres til en
middelværdi på ca. det halve.
E239, E30, (E26), E28: Området er kendetegnet af høj mineralisering mod SØ og en teknisk
god vandkvalitet mod NV. Endvidere har E28 god kontakt til det chloridholdige kalkmagasin
mens E30 har begrænset kontakt og har let forhøjet indhold af Calcium. Det anbefales derfor,
at E28 alene indgår i indvindingens beredskab på højeste niveau og at E26 konverteres til ø63
pejleboring. Det anbefales endvidere, at normalproduktionen fra E239 ophører og at den
fremtidigt indgår i beredskabet. Det anbefales endvidere, at normalproduktionen fra E30
reduceres til en trediedel, idet pumpen udskiftes til ca. 100 m3/h som maksimal kapacitet.
E29, E13, (E18), E233: Området er kendetegnet af generel høj mineralisering og spredte
BAM-fund. Det anbefales, at boring E13 og E18 konverteres til ø63 pejleboringer og at afpumpningen fra E29 og E233 reduceres til omkring en trediedel, idet pumperne udskiftes til
mindre.
Her ud over bør produktion fra E25 indstilles.
Ø

Et forhold er, at den er væsentligt gradientskabende i forhold til forureningsfanen
fra Middelfartvej 126. Forureningsfanen kunne herved begrænses i sin udvikling
eller måske i heldigste fald på grund af kildefjernelsen, stabiliseres i sin nuværende
udbredelse.

Ø

Et andet forhold er, at den er relativt hydraulisk afskåret fra område 1& 2.

Ø

Et tredje forhold er, at den på trods af en teknisk god vandkvalitet har et måleligt
indhold af BAM.

Den bør i stedet indgå med fast udpumpning i højeste beredskab med den nuværende kapacitet
på omkring 100 m3/h.
Det anbefales, at variationer i indvindingsmængden på hovedfeltet primært optages af boring
E225 med en frekvensstyring i et interval fra ca. 25 m3/h til ca. 100 m3/h, da denne boring
indvinder fra et dybt lerdækket magasin nord for område 2.
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Boring

Nuv. Max Fremt. Max Fremt. midd. Variationsprioritet
[m3/h]
[m3/h]
[m3/h]

E257

70

70

45

1

E30

150

100

50

1

E26

0

0

0

0

E28

50

50

0

0

E29

144

100

55

1

E13

108

0

0

0

E18

0

0

0

0

E239

55

55

0

0

E233

160

100

50

1

E25

90

90

0

0

E225

105

105

50

3

U288

0

100

70

2

U2XX

0

100

70

2

Total

957

870

390

3) Afpropning/renovering af boringer
Det anbefales at lokalisere, udspule og afproppe gamle efterladte- og skjulte boringer, samt
nedlagte drænledninger på selve Eksercermarken med udgangspunkt i kortmateriale fra 1879
mv.
Det anbefales at gennemføre en “frit lejde”-aktion med hensyn til at få lokaliseret gamle
boringer i det nære opland (0-5 km) opstøms, med henblik på at Odense Vandselskab – evt.
uden beregning - i en periode foretager afpropning iht. Miljøministeriets bekendtgørelse.
Det anbefales, at boringerne E13, E18, gl. 9” og E26 konverteres til ø63 pejleboringer, da deres
tekniske udbygning og vandkvalitet ikke er tilfredsstillende
4) Administrative beskyttelsestiltag i nærområdet
Det anbefales, at Odense Kommune sikrer kolonihaveområderne Roerskov, Enghaven og
Rosenbækken, så der ikke længere nedsives spildevand fra disse og at der føres kontrol med
dette – herunder lokalisering og afpropning af ulovlige faskiner til afvanding.
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Det anbefales, at der indledes forhandlinger med Eventyrgolf og Odense Kommune om
begrænsning eller ophør af brug af pesticider på området – evt. i forbindelse med en kompensationsaftale.
Det anbefales, at Odense Vandselskab aktivt inddrager borgere, virksomheder og institutioner i
den fremtidige geskyttelse af de højest prioriterede drikkevandsområder med henblik på at skabe
et fælles værdigrundlag. Dette gøres bl. A. gennem gentagne oplysningskampagner og omfattende skiltning med et budskab om, at de befinder sig på et sårbart vandindvindingsområde og
at kemiske stoffer og sprøjtemidler udgør en trussel med den fælles ressource.
Det anbefales, at det igangværende samarbejde mellem Fyns Amts Jordforureningskontor og
Vandselskabet udbygges og intensiveres med henblik på forureningstruslen fra det tidligere
renseri på Middelfartvej 126, samt lokaliteterne Odense Købstads Losseplads og det gamle
Micro Matic.
5) Monitering
Det anbefales, at der gennemføres et moniteringsprogram med analyser for chlorerede
opløsningsmidler på boringerne E25-U281-U278-U274 med henblik på at kunne justere
afværgetiltagene i tilfælde af, at forureningsfanerne udbredes anderledes end forventet.
Prøvetagningsfrekvensen fastlægges i forhold til lokale strømningshastigheder og moniteringsboringernes placering i forhold til indvindingsboringerne.
Det anbefales, at der gennemføres et moniteringsprogram med årlige pesticidanalyser på de seks
undersøgelsesboringer U266-U271, der befinder sig i en kvartcirkulær bue vest for kildepladsen.
Det anbefales, at ledningsevnen moniteres fast i boringer der er potientielt udsat for
chloridoptrængning fra dybere magsiner, så kildepladsstrategien aktivt og løbende kan justeres.
Det vurderes, at boringerne E225 og E30 vil kunne komme på tale i denne sammenhæng.
Det anbefales, at etablere to moniteringsboringer i forbindelse med den fundne kanalstruktur.
Den ene bør placeres mellem U285 og U286 i selve strukturen. Den anden bør formentlig
placeres syd herfor i det grundvandsdannende opland.
6) Priroritering af beskyttelsestiltag
Det anbefales, at de infiltrationsområder, der beskyttelsesmæssigt er klassificeret som væsentlige,
tilgodeses i forbindelse med beskyttelsesaftaler med den financielle vægtning som deres
sårbarhedsklassificering tilskriver for hermed at få den højest mulige grundvandsbeskyttelsesværdi ud af de afsatte midler.
Der bør således åbnes mulighed for en gradueret beskyttelsesstrategi, hvor man i de højt klassifi cerede sårbarhedsområder indgår i maksimalbeskyttelse (100% financieret skovrejsning el. lign.),
gendannelse af vådområder, økologisk drift, supplerende tilskud til amtsligt financieret skovrejsning), mens man i mindre sårbare områder går mere begrænset ind, spændende fra kompensering for pesticidfri dyrkning til begrænsning af sprøjtehyppighed, supplerende tilskud til
læhegns- og remisebeplantning, forbedrede vaskepladsfaciliteter og udviddelse af sprøjtefri
bræmmer.
I de valgte deklarationsformuleringer bør miljøfremmede stoffer have høj prioritet, mens
eutrofiering ikke anses at udgøre en væsentlig trussel i det pågældende grundvandsområde.
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7) Opfølgning
Det anbefales, at effekten af den ændrede strategi opfølges ved rapportering hvert 5. år, idet
strømningsmodellerne og den geokemiske situation samtidig opdateres struktureret.
Det anbefales snarest at etablere en kortlægning af den formodede kanalstruktur ved en
kombination af TEM-sonderinger og vibrationsseismik, med korrelation til de forestlåede
pejleboringer, samt at indkoporere disse data i den regionale strømningsmodel.
Det anbefales at overveje at udføre en risikovurdering mht. storforureninger fra tvangsruterne
for kemikalietransporter med henholdsvis jernbane og lastbil (ad Kløvermosevej)
Implementering af handlingsplanens anbefalinger har berøringsfelt til mange in- og eksterne
aktører (Odense Kommune, Fyns Amt, Odense Vandselskabs Miljøomr./drift/anlæg, samt
Beholder & zonestyringsprojekt mm). Det anbefales derfor, at der straks nedsættes en projektgruppe, der som minimum udarbejder en tidsplan, prioritet og grænseflader til de berørte parter,
samt koordinerer implementeringen.
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9.

BILAG

A)

Oversigtskort med boringer (hovedkategorier: OV boringer, private boringer,
private brønde, sløjfede boringer).

B)

Kort over arealanvendelsens udvikling (4 cm kort).

C)

Geologiske profilsnit. (Carl Bro A/S)

D)

Udvikling i vandkvalitet – historisk.

E)

Vandanalysekort (SO 42-, NO 3-; BAM). (Henrik Aktor, AKTOR Innovation)

F)

Prøvetagningssteder (vandanalyser og jordprøver)

G)

Vandanalyserapporter

H)

Kort over kildefeltet med angivelse af de forskellige udførte prøvepumpninger.

I)

Prøvepumningsrapport

J)

Aldersdateringer CFC-metoden (GEUS, Troels Laier)

K)

Aldersdateringer Tritium-Helium-metoden (GEUS, Klaus Hinsby m.fl.)

L)

BAM-data- og inputmodel (Henrik Aktor, AKTOR Innovation)

M)

Undersøgelsesboringer og borerapporter

N)

Geofysiske borehulslogs (GEUS log-rapporter)

O)

Kort over historiske geoelektriske undersøgelser.

P)

Geoelektriske kortlægninger (COWI A/S, Carl Bro A/S, Rambøll A/S)

Q)

Historisk nedbørsforløb

R)

Kort over modelrande med tidligere modelområders afgrænsning. (Carl Bro A/S)

S)

Grundvandsmodel for oplandet til Eksercermarkens indvindingsopland. (CB A/S)

T)

Detailgrundvandsmodel for Eksercermarkens kildeplads. (Carl Bro A/S)

U)

Forureningspåvirkninger. (Henrik Aktor, AKTOR Innovation)

V)

Notater
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