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1. Sammenfatning 
 
Odense Vandselskab har indvundet drikkevand på Lindved Kildeplads siden 1948. I dag har 
Vandselskabet tilladelse til at indvinde 2,2 mio. m³/år på kildepladsen. Den årlige 
oppumpning er på knap 2 mio. m³. Lindved Kildeplads udgør således en væsentlig andel af 
Odense Vandselskabs samlede produktion af drikkevand på ca. 11 mio. m³/år. 
 
I 2003 iværksatte Odense Vandselskab en undersøgelse af Lindved Kildeplads med henblik 
på at fremtidssikre indvindingen. Udover en gennemgang af det meget omfattende 
eksisterende datamateriale omfattede undersøgelsen bl.a. etablering af 13 
undersøgelsesboringer, vandanalyser, prøvepumpning, målinger af vandføringen i Lindved Å 
samt opsætning af en geologisk model og strømningsmodel. På basis af undersøgelserne er 
det nu muligt at tegne et præcist billede af de forhold, der har betydning for 
vandindvindingen på Lindved Kildeplads. 
 
På størstedelen af Fyn indvindes der primært grundvand fra kvartære smeltevandssand- og 
grusmagasiner aflejret i forbindelse med istiderne. I de prækvartære lag under 
istidsaflejringerne er det svært at finde grundvand i en tilfredsstillende mængde og kvalitet. 
Lindved Kildeplads er dog en undtagelse. På Lindved Kildeplads indvindes der således både 
grundvand fra kvartære og prækvartære lag.  
 
De kvartære grundvandsmagasiner består af smeltevandssand og –grus, hvorimod de 
prækvartære grundvandsmagasiner består af opsprækket kalk og mergel aflejret i et hav, der 
dækkede Fyn for 50 til 60 mio. år siden.  
 
Der er stor forskel på grundvandets kemi i de to magasintyper. De kvartære 
grundvandsmagasiner er generelt dårligt beskyttet mod forurening, da magasinerne ligger 
forholdsvis terrænnært med beskyttende dæklag af varierende kvalitet. Flere steder er der 
således målt et forhøjet indhold af nitrat og miljøfremmede stoffer i form af pesticider og 
klorerede opløsningsmidler i grundvandet. De prækvartære grundvandsmagasiner er derimod 
væsentligt bedre beskyttet mod forurening, da de ligger under et ca. 50 meter tykt dæklag af 
istidsaflejringer bestående af vekslende ler-, sand- og gruslag. Endvidere er grundvandet 
forholdsvis blødt. Til gengæld ses der visse steder et forhøjet klorid- og arsenindhold. 
Undersøgelserne viser dog at en stor del af arsenen fjernes i forbindelse med den almindelige 
vandbehandling på vandværket. 
 
Via strømningsmodellen er der i forbindelse med undersøgelserne foretaget en beregning af 
det opland, hvor vandet til Lindved Kildeplads dannes. Beregningerne viser, at 
afgrænsningen af oplandet er meget afhængig af, hvilken indvindingsstrategi der benyttes på 
kildepladsen. Jo større andel af grundvandet, der indvindes fra de prækvartære 
grundvandsmagasiner, jo større bliver oplandet til kildepladsen. Endvidere viser 
beregningerne, at kildepladsens påvirkning af vandføringen i Lindved Å, ligeledes er meget 
afhængig af indvindingsstrategien. Jo større andel af grundvandet, der indvindes fra de 
prækvartære grundvandsmagasiner, jo mindre påvirkes vandføringen i Lindved Å.  Samtidig 
hæves vandspejlet omkring kildepladsen i de terrænnære jordlag, hvorved engene omkring 
Lindved Å bliver mere vandlidende.    
 
Strømningsmodellen er også brugt i forbindelse med beregninger af forureningsspredningen 
fra virksomheden Karma nordøst for Lindved Kildeplads, der pt. vurderes at være den største 
trussel mod indvindingen på kildepladsen. Beregningerne antyder, at truslen ikke er 
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overhængende, men Fyns Amts undersøgelser af forureningens udbredelse er endnu ikke 
afsluttet, og det er derfor for tidligt at sige noget endegyldigt. 
 
På basis af kildepladsundersøgelsen er der udarbejdet en handlingsplan, der sigter mod en 
forbedring af forsyningssikkerheden og den tekniske vandkvalitet samt en optimering af 
kildepladsens drift via aktiv kildepladsstyring. 
 
Handlingsplanen omfatter en omlægning af indvindingsstrategien mod øget indvinding fra de 
prækvartære grundvandsmagasiner. Det vil forbedre den tekniske vandkvalitet, da hårdheden 
af drikkevandet vil falde. Samtidig vil det mindske risikoen for forurening af kildepladsen 
med miljøfremmede stoffer – primært pesticidrester. Omvendt vil en omlægning af 
indvindingsstrategien kræve en øget bevågenhed overfor klorid og arsen. Derfor iværksættes 
et moniteringsprogram for indvindingsboringerne, der omfatter etablering af ledningsevne-
loggere og en øget analysefrekvens for arsens vedkommende. For Lindved Å iværksættes et 
moniteringsprogram, der omfatter måling af okker og pesticider samt vandføringen i 
vandløbet. Desuden iværksættes et program for sløjfning/renovering af pejle- og 
indvindingsboringer. 
 
Målrettet indsats mod forureningstruslerne indenfor oplandet til kildepladsen omfatter 
strømpeforing af en stor samlekloak, der krydser kildepladsen. Endvidere vil Fyns Amts 
kortlægning og oprensning af forureningen på Karma blive fulgt tæt. Ligeledes vil der blive 
fokuseret yderligere på det kommunale planarbejde med henblik på at sikre vandselskabets 
interesser i oplandet til Lindved Kildeplads.  
 
Videregående tiltag med henblik på beskyttelse af grundvandet mod forureningstrusler, der 
er knyttet til arealanvendelsen indenfor oplandet til Lindved Kildeplads, afklares, når Odense 
Vandselskabs strategi for grundvandsbeskyttelse foreligger. 
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2. Indledning 
 
Lindved Kildeplads syd for Odense, der er Odense Vandselskabs 3. største kildeplads, har 
været i drift siden 1948. Indvindingstilladelsen er i dag på 2,2 mio. m3/år, hvoraf ca. 2,0 mio. 
m3 blev udnyttet i 2003.  
 
Vandkvaliteten på kildepladsen er styret af fordelingen af indvindingen mellem de 
terrænnære sand- og grusmagasiner og de dybereliggende kalklag. Dertil kommer hensynet 
til vandføringen og vandkvaliteten i Lindved Å, der løber gennem de centrale dele af 
kildepladsen. Dette sætter naturlige begrænsninger for afsænkningerne af det øvre 
grundvandsspejl i området og dermed for størrelsen og fordelingen af den maksimale 
indvinding.  
 
Som et led i den fremtidige sikring af vandindvindingen fra Lindved Kildeplads blev der i 
2003 iværksat en kildepladsundersøgelse. For at opnå det fornødne grundlag for en 
fremtidssikring af Lindved Kildeplads er der i denne undersøgelse foretaget en analyse og 
vurdering af den fremtidige udvikling i kildepladsens råvandskvalitet og mulighederne for at 
sikre en stabil indvinding af god kvalitet i fremtiden. 
 
Med henblik på at gennemføre de nødvendige og tilstrækkelige undersøgelser i området, 
blev der i eftersommeren 2003 nedsat en projektgruppe bestående af medarbejdere i Odense 
Vandselskab. Denne projektgruppe har med bistand fra WaterVision as stået for 
planlægning, igangsætning og styring af undersøgelsesforløbet. Den nærværende redegørelse 
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 2003 og frem til afslutningen været af 
størrelsesordenen godt tre mandeår. Dertil kommer en ekstern rådgivningsindsats, der samlet 
set er af størrelsesordenen godt 1,5 mandeår. Budgettet for undersøgelsen beløber sig til ca. 4 
millioner kroner inkl. internt timeforbrug. 
 
 

 
Figur 2.1: Organisationsdiagram. 
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2.1 Baggrund og formål 
 
Baggrunden for projektets igangsætning er et ønske fra Odense Vandselskab om fremover at 
kunne sikre den bedst mulige drift og beskyttelse af Lindved Kildeplads, set i lyset af bl.a. de 
potentielle forureningskilder i oplandet, geokemien i de udnyttede grundvandsmagasiner 
samt hensynet til vandføringen og vandkvaliteten i Lindved Å. 
 
Inden for projektets rammer er der foretaget en kortlægning af grundvandsmagasinerne i 
oplandet til Lindved Kildeplads med fokus på udbredelse, sårbarhed, forureningstrusler, 
grundvandsdannelse og vandbalance - herunder en vurdering af om den nuværende 
indvinding på 2,2 mio. m3 pr. år er fornuftig og bæredygtig for kildepladsen. Kortlægningen 
danner grundlag for en handlingsplan, der sigter mod en forbedring af forsyningssikkerheden 
og den tekniske vandkvalitet samt en optimering af kildepladsens drift. Projektet ligger i 
øvrigt i forlængelse af Kildepladsprojekt Dalum (Odense Vandselskab, 2001) og 
Kildepladsprojekt Eksercermarken (Odense Vandselskab, 2003).  
 
2.2 Fokusområdet 
 
I forbindelse med projektet er der udpeget et fokusområde, som er baseret på 
modelberegninger af oplandet til Lindved Kildeplads. Fokusområdet, der danner den 
geografiske ramme for den nærværende redegørelse, dækker et areal på ca. 101 km2. 
Området er underopdelt i tre områder, der fremgår af figur 2.2. Det nære opland på ca. 13 
km2, det mellemnære opland på ca. 34 km2 og det fjerne opland på ca. 54 km2. 
 

888888888000000000 444444444
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Figur 2.2: Afgrænsningen af fokusområdet for Kildepladsprojekt Lindved. 
 
Fokusområdet dækker en del af Fyns Amts indsatsområde ”Odense Syd”, en stor del af det 
vestlige Årslev Kommune samt en mindre del af det nordlige Ringe Kommune. 
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Fokusområdet gennemskæres af Svendborgbanen, motorvejen til Svendborg samt Hovedvej 
A9 til Svendborg. Arealanvendelsen i området er hovedsageligt landbrug, kun relativt lidt 
bymæssig bebyggelse og meget lidt natur. Fordelingen af arealanvendelsen fremgår af fig. 
2.3. Figuren viser, at det nære opland adskiller sig fra den resterende del af oplandet til 
kildepladsen. Figur 2.3 viser således, at det nære opland er præget af bymæssig bebyggelse i 
modsætning til den resterende del af oplandet.  
 

Arealanvendelsen indenfor fokusområdet

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Nære opland Mellemnære opland Fjerne opland

Bebyggelse Landbrug Natur
 

Figur 2.3: Arealanvendelsen indenfor fokusområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



August 2006                                                         Kildepladsprojekt Lindved – teknisk rapport 

                                                                                                                                              9 

3. Datagrundlag 
 
3.1 Undersøgelsesstrategi 
 
Strategien for tilvejebringelse af det tilstrækkelige datagrundlag har taget udgangspunkt i de 
overordnede formål med kildepladsundersøgelsen: 
 

• Forbedre vandkvaliteten (primært reduktion af vandets hårdhed). 
• Fastlægge kildepladsens infiltrationsområder med henblik på evt. indsats overfor 

fremtidige forureningstrusler. 
• Fastlægge den bæredygtige indvinding med fokus på vandkvalitet. 
• Reducere påvirkningen af åen for at imødekomme evt. fremtidige målsætningskrav. 
• Fastlægge trusler og sårbarhed i indvindingsoplandet. 
• Fastlægge fremtidig kildepladsstrategi. 

 
Kildefeltet er udviklet siden 1937 og der er indsamlet meget store mængder væsentlige 
informationer, der bl.a. beskriver hvordan det hydrogeologiske system hang sammen før 
oppumpningen ændrede grundvandsstanden og den naturlige grundvandskemi. Selv om 
kvaliteten af dele af disse store datamængder er varierende, kan der alligevel ekstraheres 
uvurderlig information til forståelse af grundvandskomplekset i området. Først når der er 
etableret overblik over disse data, kan vidensniveauet øges ved planlægning af udvalgte 
feltundersøgelser.  
 
Feltundersøgelserne skal således bibringe den nødvendige supplering af viden til at opnå en 
god konceptuel forståelse af geologien og ikke mindst, til at sikre en god kvalitet af de 
opstillede modeller, så der kan gives et kvalificeret svar på undersøgelsens overordnede 
spørgsmål. Der er således modelleret: 

 

• En konceptuel hydrogeologisk model baseret på eksisterende data. 
• En 1. generations numerisk strømningsmodel for at afdække yderligere data-

behov. 
• En stationær regional strømningsmodel suppleret med resultater fra 

herværende kildepladsundersøgelse. 
• En dynamisk regional strømningsmodel.  
• En konceptuel geokemisk model. 
• En model for kloriddiffusion i kalken. 
 

I det følgende beskrives feltundersøgelserne og dataindsamlingen på det overordnede plan, 
idet der henvises til det detaljerede og omfattende bilagsmateriale på den vedlagte CD. 
 
3.2 Eksisterende data  
 
Eksisterende data er opdelt i to grupper: Odense Vandselskabs egne samt eksterne data 
(GEUS, DMI, Fyns Amt m.fl.). 
 
Som det fremgår af det følgende, foreligger der dokumentation for stort set hele værkets 
levetid fra før start til i dag med hensyn til indvinding, vandstand, grundvandskemi, 
vandføring og nedbør. 
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3.2.1 Boringer 
 
Der er registreret boringsspecifikke ydelser helt tilbage til starten sidst i 30’erne. De tidlige 
indvindingsdata er registreret som udpumpede månedsmængder i perioden fra værkets start i 
1948 og frem til 1972. Dette skyldes at råvandsnettet og de enkelte indvindingsboringer var 
koblet til vandværket i et hævertsystem i perioden før 1972. Derfor foreligger der ikke 
specifikke data på de enkelte boringer længere tilbage end til denne periode. Det har således 
ikke været muligt at tillægge de enkelte indvindingsboringer specifikke data i de første 20 
driftsår. Registreringen af den udpumpede vandmængde betyder også, at en mindre del af det 
oppumpede vand som er brugt til skyllevand til filtrene, ikke er medregnet. Skyllevand 
svarer dog typisk til kun 1-3 % af den samlede rentvandsmængde.  
 
Efter 1972, hvor der blev monteret dykpumper, foretog man registreringen af de enkelte 
boringers timedrift og deres respektive ydelser. Der er således registreret den oppumpede 
råvandsmængde for de enkelte boringer. 
 
Lindved Kildeplads har været genstand for meget borearbejde i gennem tiderne. Således er 
der tidligere på kildefeltet udført hele 64 boringer. Heraf er 34 boringer i dag sløjfet. I 
forbindelse med kildepladsprojektet er der udført yderligere 13 boringer, hvilket bringer det 
totale antal boringer op på 77. Boringsbeskrivelser, prøvebeskrivelser og andre observationer 
er benyttet til at korrelere magasiner og geologiske formationer på tværs i fokusområdet.  
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Figur 3.1: Placeringen af undersøgelsesboringer udført i forbindelse med nærværende undersøgelse i området 
omkring Lindved Kildeplads. Direkte skylleboringer er vist med en grøn signatur og ”Sonic Drill” boringer er 
vist med en rød signatur. Der er endvidere udført en håndboring (U296), der er vist med violet signatur.  
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3.2.2 Pejleserier 
 
Odense Vandforsyning (nuværende Odense Vandselskab) har som nævnt udført boringer 
indenfor hele fokusområdet, men også længere mod øst udenfor fokusområdet. Alle boringer 
er løbende blevet pejlet manuelt gennem hele perioden fra udførelsen og frem til i dag og er i 
forbindelse med undersøgelsen digitaliseret og registreret i GeoGIS-databasen. Man har 
således pejlinger, der dækker hele perioden de sidste ca. 70 år. 
 
3.2.3 Vandanalyser 
 
Vandanalyser findes i et stort antal og i lange tidsserier. Der er siden 1943 foretaget mange 
kemiske analyser af blandingsvandet fra både råvandstilgang og rentvandsafgang på 
Lindvedværket. På boringsniveau findes der vandanalyser, der er udtaget i forbindelse med 
de enkelte indvindingsboringers etablering tilbage i midten af forrige århundrede, hvorefter 
de næste vandanalyseserier først dukker op i firserne. Siden Boringskontrolvejledningen fra 
1988 er vandanalyser udtaget hvert 3. år, hvilket har betydet, at vandanalysefrekvensen er 
blevet mere regelmæssig. 
 
Ud over vandanalyserne på de nuværende indvindingsboringer, findes der et stort antal 
vandanalyseresultater fra nedlagte/sløjfede boringer helt tilbage til 1938. Flere af disse 
analyser er foretaget niveauspecifikt under borearbejdet, hvilket specielt kan være med til at 
belyse forekomsten af klorid. Boringskontrolvejledningen bevirkede ligeledes, at der siden 
1988 er analyseret for miljøfremmede stoffer. 
 
Alle disse nye og gamle vandanalyser er i dag indlæst digitalt og systematiseret således, at de 
grundvandskemiske data kan sammenholdes med sammenhørende værdier for 
oppumpningsdata og pejledata. 
 
Resultatet af de gamle og nye vandanalyser på kildepladsen er med til at skabe et samlet 
overblik over grundvandskemien som helhed og især forskelligheden af de 2 hoved-
grundvandstyper, samt vandets alder og afstanden til det grundvandsdannende opland. 
Endvidere kan udbredelsen /omfanget af de miljøfremmede stoffer i magasinerne vurderes. 
 
3.2.4 Geofysiske undersøgelser 
 
Der er foretaget geoelektriske profilmålinger langs Lindved Å til Nr. Lyndelse og omkring 
Højby (jf. figur 3.2). Disse målinger er blevet skønnet ikke at være værd at digitalisere og 
retolke i nærværende projekt. Målingerne er derfor kun brugt kvalitativt i bedømmelsen af, 
hvad der skulle foretages af supplerende målinger. Data ligger dog hos Odense Vandselskab 
og kan rekvireres.  
 
3.2.5 Prøvepumpningsdata 
 
Kildefeltet blev prøvepumpet første gang i 1941-42. Disse resultater er dog ikke blevet 
retolket.  
 
I forbindelse med starten af kildefeltet i 1947 blev der foretaget en længerevarende 
prøvepumpning på de daværende indvindingsboringer. Forsøget forløb fra 10. juli 1947 til 
20. oktober 1947. Det foregik ved, at man lod boringer med overtryk frit ”løbe over” til 
Lindved Å. Den samlede ydelse var ca. 35 l/sek svarende til 126 m3/time. Det svarer til ca. 
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1,1 mio. m3/år. Samtidig blev grundvandsniveauet registreret i et vidt forgrenet netværk 
bestående af 12 meget dybe boringer udført i starten af 40’erne. Disse boringer er blevet 
pejlet månedligt frem til 1996, hvor de blev sløjfet. Boringerne lå så fjernt som Pederstrup og 
Havndrup (mere end 11 km fra kildefeltet). Denne prøvepumpning er gentolket, da den 
beskriver situationen før væsentlig indvinding (jf. bilag 16). 
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222222222

kilometerkilometerkilometerkilometerkilometerkilometerkilometerkilometerkilometer

111111111000000000

 
Figur 3.2: Gamle geoelektriske profilmålinger udført i perioden fra 1959 til 1963 langs Lindved Å og omkring 
Højby. Profillinierne er henholdsvis udført i 1959 (røde), 1960 (blå), 1961 (grønne) og 1963 (violette). 
 
I forbindelse med den første vandforsyningsplan i Odense blev der gennemført en række 
pumpetest på indvindingsboringerne i 1983, der blev tolket af Kemp og Lauritzen (Odense 
Kommune, 1984). Disse resultater er i nærværende rapport gentolket ved brug af 
Jacob/Hantush formlen for magasiner med lækageforhold (jf. bilag 16).  
 
3.2.6 Øvrige data 
 
Til brug for vurdering af potentiel forureningsrisiko fra kloakledninger i nærheden af 
kildefeltet, er benyttet Odense Vandselskabs videoinspektioner og observationsskemaer fra 
området. Der har endvidere kunnet indhentes væsentlig information om specielt 
vandløbsføringer og den prækvartære overflade fra Vandselskabets tidligere publikationer på 
området – her skal specielt nævnes G.O. Andrup, der i kraft af sine hydrogeologiske studier 
og sin fremsynethed allerede for 45 år siden pegede på mange af de problemer, 
vandforsyningerne må slås med i dag (Andrup, 1960).  
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Figur 3.3: Videoinspektion af boring L15/146.483. 
 
3.2.7 Eksterne data 
 
Der er i nærværende projekt hentet vandføringsdata i form af dagsværdier på Lindved Å fra 
1955 og frem til 2004. Ligeledes er nedbørsdata fra Odense og Årslev blevet brugt i 
grundvandsmodelarbejdet. Dette er primært sket for at forbedre kalibreringsgrundlaget. 
 
Der indgår desuden udtræk af amtets database med råvandsanalyser dateret januar 2006 i 
forbindelse med den grundvandskemiske udredning. Endvidere indgår et opdateret PC-
Jupiter udtræk i forbindelse med opstillingen af den geologiske model for Lindved 
Kildeplads. Endelig har amtet bidraget med oplysninger om forurenede grunde i oplandet.  
 
Et stort antal gamle geodætiske kort, og amtslige arealdata er indgået i den kvalitative 
bedømmelse og udvælgelse i området. 
 
3.2.8 Geologiske modelarbejder 
 
Der er tidligere opstillet grundvandsmodeller i Lindvedområdet og i de tilstødende oplande. 
Disse har haft forskelligt fokus og diskretisering, men er i videst muligt omfang inddraget, 
således at opstillingen af Lindvedmodellen er konsistent henover grænser og i de delvist 
overlappende områder. Det gælder således: Odense Kommunes vandressourcevurdering og 
stationære grundvandsmodel (Odense Kommune, 1984), Fynsmodellen (GEUS, 1997), 
Dalummodellen (Odense Vandselskab, 2001), Eksercermarksmodellen (Odense 
Vandselskab, 2003), Nr. Søbymodellen (Fyns Amt, 2003) og Nyborgmodellen (Fyns Amt, 
2004).  
 
Der er brugt gamle geologiske beskrivelser af området, geologiske specialer og projekter 
samt geologiske landskabskort for at få en forståelse af dannelseshistorien i området og de 
tilstødende regioner (Andrup (1960), Smed (1962;1978), Jørgensen (1996) og Jørgensen & 
Piotrowski (2003)).  
 
3.3 Supplerende data 
 
Boringsinformationer vedr. tryk, vandkvalitet og geologiske lagfølger er de eneste 
tilnærmelsesvis håndfaste informationer, der kan danne basis for den geologiske forståelse. 
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Disse direkte informationer kan suppleres af forskellige indirekte tolkninger baseret på 
geofysik, viden om dannelseshistorie, topografi mm. Imidlertid vil disse tolkninger få 
karakter af rene spekulationer, hvis de ikke kan relateres til punkter, hvor der foreligger 
egentlig viden. På trods af, at borearbejder er omkostningstunge, langvarige og byder på 
væsentlige problemer i forhold til lodsejere og vejrlig, er de ikke desto mindre stadig den 
væsentligste kilde til den grundlæggende hydrogeologiske viden og er derfor prioriteret højt i 
undersøgelsesstrategien.  
 
Vandpartikler vil alt andet lige, bevæge sig fra områder med højt tryk til områder med lavt 
tryk. Derfor styres grundvandsstrømmens retning af de potentialeforhold der er gældende i 
lagene vandet passerer på sin vej fra infiltration til indvinding. Væsentligt fokus for de 
supplerende undersøgelser har derfor været at få fastlagt trykforholdende i de vandførende 
lag 3, 5 (sand, grus) og 9 (kalk), idet der er tilstræbt en høj informationsgrad i det 
kildepladsnære område og en jævn datatæthed opstrøms ud i det mellemnære og fjerne 
indvindingsopland mod syd. 
 
Strategien i feltundersøgelserne har været at starte undersøgelserne på selve kildefeltet og 
tilstræbe en maksimal informationsgrad hér. Når al væsentlig information er tilvejebragt i 
dette område, rettes blikket mod grundvandets formodede strømningsretning med henblik på 
indhentning af supplerende viden.  
 
Dataindsamlingen er foregået i en vekselvirkning med modelopstillingerne. Denne iterative 
proces har været med til at sikre det tilstrækkelige datagrundlag, uden unødigt spild af 
ressourcer på fladekortlægninger i områder, hvor en mere detaljeret viden ikke ville være 
med til at bibringe et bedre grundlag for handlingsplanen. 
 
3.3.1 Indvindingsboringer 
 
Der er indledningsvist foretaget en undersøgelse af kildefeltets indvindingsboringer, der alle 
er beliggende i nærområdet. Undersøgelsen omfattede: Flowlogging, induktionslogging, 
kaliberlogging, niveauspecifikke analyser, videoinspektion samt aldersdatering ved hjælp af 
radioaktive isotoper (jf. bilag 8, 14 og 15).  
 
De overordnede konklusioner er, at indstrømningsintervallet i de dybe boringer (med en 
enkelt undtagelse) er meget kort (jf. bilag 14). Undersøgelserne viste, at indstrømningen i 
grusboringerne sker mere jævnt. Der er dog en tendens til, at grusboringer med ringe dybde 
primært indvinder fra den mest overfladenære del af filteret. 
 
Dette er væsentlig information i forståelsen af den resulterende vandkemi og i grundlaget for 
de numeriske strømningsmodellers partikelberegninger, der er baseret på det aktuelle 
indstrømningsinterval. 
 
Alderen på det indvundne vand er typisk under 20 år for de kvartære lags vedkommende. En 
enkelt borings vand kan endda dateres som særdeles ungt, hvilket hænger sammen med 
boringens ringe dybde (indvinder fra lag 3). 
 
Vandet i prækvartæret er gammelt (>40 år) og indeholder derfor ikke radioaktive isotoper fra 
atomprøvesprængningerne i midten af forrige århundrede (jf. bilag 8).  
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Induktionslogging af boringerne har haft til formål at tilvejebringe en mere præcis viden om 
de geologiske lagserier i boringerne. Der har således gennem loggingundersøgelser vist sig 
unøjagtigheder i borerapporterne, hvilket bl.a. har kunnet forklare enkelte af 
indstrømningsmønstrene i filtrene. Gammalogging i boringerne er fravalgt, da tidligere 
erfaringer indikerer, at isotopindholdet i det bentonitler, der er benyttet til afpropningen har 
sløret billedet i en grad, så det har været vanskeligt at skelne overgange mellem ler og sand. 
Denne konklusion bør muligvis tages op til fornyet diskussion ved fremtidige 
boringsundersøgelser. 
 
3.3.2 Borearbejde 
 
Til afdækning af potentialeforhold og til kortlægning af kvartærets nitratreduktionskapacitet, 
er der i kildefeltets nære- og mellemnære område etableret seks ”Sonic Drill” boringer 
(U289 - U294, hvilket svarer til DGU nr. 146.2583 - 146.2588). Resultatet af borearbejdet 
fremgår af bilag 12. Enkelte af disse boringer blev induktions/gammalogget – primært for at 
forbedre det fremtidige grundlag for tolkninger af geofysiske logs. Boremetoden, der i 
undersøgelsen blev benyttet for første gang i Danmark, giver en unik mulighed for at 
observere de gennemborede lag, sådan som de rent faktisk optræder i undergrunden, da man 
optager kontinuerte jordkerner af hele boredybden. Boremetoden egner sig godt til boringer 
under 30 meters dybde og til at afdække heterogeniteten i de øvre kvartære lag.  
 

 
Figur 3.4: Foto af Sonic Drill. 
 
Borearbejdet blev udført af et hollandsk firma Eijkelkamp (http://www.eijkelkamp.com/) i 
samarbejde med Carl Bro as. Borearbejdet foregår ved, at en borestang vibreres ned i jorden 
ved en frekvens der kan justeres således, at der opstår et fænomen der benævnes ”stående 
svingninger” i borestangen. Disse svingninger gør, at energien forplantes til borehovedet i 
stedet for at optages som fjedring i borestangen. Boringerne blev afsluttet som ø25 og ø64 
mm forerør og filter. 
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Metoden udmærker sig udover sin effektivitet, ved at det for de store diametre er muligt at 
udtage intakte jordprøver. Det kunne herved påvises, at dæklagenes opsprækkethed 
begrænsede sig til de øverste ca. 3 meter moræneler, hvorefter leret optrådte som kompakt og 
tæt. Endvidere kunne farveskiftet i overgangen fra oxideret til reduceret zone observeres som 
meget kort – oftest kun af et par centimeters udstrækning.  
 
Under borearbejdet blev der udtaget en række jordprøver til geokemisk analyse. 
Udvaskningen af nitrat kan beskrives med numeriske modeller, hvilket kan være nødvendigt 
i områder, hvor reduktionskapaciteten i dæklagene er lav. Det grundvandsdannende opland 
til Lindved Kildeplads er derimod præget af dæklag med relativ stor lertykkelse og en 
dermed forventet god reduktionskapacitet, og det skønnes derfor tilstrækkeligt på baggrund 
af de geokemiske analyser, at regne på en gennemsnitlig reduktion og udvaskning af nitrat. 
Nitrat kan blive reduceret ved reaktioner med organisk kulstof (TOC), pyrit og reduceret 
jern.  
 

 
Figur 3.5: Foto af Sonic Drill. 
 
Resultaterne fra de geokemiske analyser viste ikke uventet en generelt god 
nitratreduktionskapacitet (jf. bilag 9), da der er reducerende forbindelserne i både sand- og 
lerlagene, der virker som en geokemisk barriere overfor nitrat. Imidlertid viste indholdet af 
TOC sig mindre end tidligere analyser, foretaget i oplandet til Odense Vandselskabs 
kildeplads Eksercermarken. Dette var ikke forventet, da de øverste dæklags (tørv og gytje) 
høje kulstofindhold forventeligt ville afspejles i de underliggende ler- og sandlag. Årsagen 
skal formentlig søges i den generelle opadrettede trykgradient i området. 
 
Prøvetagningen foregik ved, at jordprøverne blev lagt i specielle PE-poser, der lukkes ned i 
lufttætte dåser, som nedfryses. Redoxfronten bestemmes ud fra farveskift og der udtages (så 
vidt muligt) prøver fra de reducerede sand og lerlag.  
 
Jordlagenes geokemiske parametre vurderes herefter ud fra den målte sammenhæng mellem 
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geologi og geokemi i udvalgte prøver fra undersøgelsesboringer i det kildepladsnære 
område.  
 
For at afdække det generelle og magasinspecifikke potentialebillede indenfor 
indvindingsoplandets fjernere zone (1-7 km) blev der udført seks 8” direkte skylleboringer til 
prækvartæret (U297/146.2571, U298/146.2572, U299/146.2575, U300/146.2570, 
U301/146.2574 og U306/146.2576). Placeringen af boringerne blev omhyggeligt fastlagt, 
således at der kunne opnås en ensartet afstand boringerne imellem og dermed en ensartet 
datatæthed. Desværre var det pga. lodsejerforhold ikke muligt at dække Bramstrup Gods´s 
jorder, der er beliggende SV for kildefeltet (jf. figur 3.1). 
 

 
Figur 3.6: Foto af overgang fra oxiderede til reducerede forhold i borekerne udtaget i forbindelse med 
borearbejdet.  
 
Boringerne er filtersat i de påtrufne vandførende lag med multiple filtre, der er isoleret 
indbyrdes med bentonitafpropning. Under borearbejdet blev merglens opsprækkethed 
vurderet og noteret af boreformanden. Endvidere er seks af boringerne efterfølgende 
induktionslogget, således at en mere præcis tolkning af lagfølgen blev muliggjort (jf. bilag 
13).  
 
3.3.3 Prøvepumpning   
 
Til afdækning af parameter-, potentiale- og strukturforhold, er der udført to 
prøvepumpninger i henholdsvis 2004 og 2005.  
 
2004-prøvepumpning 
 
Resultaterne indgik i 1. generations strømningsmodellen. Der blev pumpet fra syv forskellige 
boringer på forskellige tidspunkter, med forskellige ydelser og fra forskellige magasiner.  
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For en detaljeret gennemgang af prøvepumpningsresultaterne henvises til bilag 16. 
 
Prøvepumpningerne havde til formål at afdække de kildepladsnære forhold såsom: 
Transmissivitet, magasintal, lækage, vandløbskontakt og strukturelle forhold.  
 
2005-prøvepumpning 
 
De nye boringer i indvindingsoplandets fjernere zone indgik i 2005-prøvepumpningen, der 
havde til formål at afdække de mere regionale forhold, idet der i mellemtiden var udført en 
række boringer i det mellemnære opland. Samtidig blev forstyrrende pumpning fra Højby 
Vandværks boringer elimineret, idet vandværket i prøvepumpningsperioden blev forsynet fra 
Odense Vandselskab gennem nødforsyningsforbindelser. Der blev i denne prøvepumpning 
derfor installeret store pumper i en boring med indvinding i merglen (L15/146.483) og tre 
boringer, der indvinder i kvartæret (L244/146.2103, V7/146.492, L9/146.100e). Hver af 
boringerne blev herefter pumpet, med en retableringsperiode indlagt mellem hver pumpning. 
Resultaterne indgik i den dynamiske model til parameterfastlæggelse og til dynamisk 
kalibrering. For en detaljeret gennemgang af prøvepumpningsresultaterne henvises til bilag 
16. 
 
3.3.4 Geofysik 
 
Det har flere gange i projektforløbet været overvejet at tilvejebringe supplerende geologiske 
data i form af TEM-sonderinger (Transiente-Elektromagnetiske Metode). Grundet mange 
nedgravede kabler (elektriske koblinger) i kildepladsens nærområde kombineret med en stor 
boringstæthed, er det vurderet, at geofysiske målinger her ikke ville bibringe et væsentligt 
mere sikkert datagrundlag. 
 
Grundet de få, men jævnt fordelte nye boringer i kildepladsens fjernere opland, blev det 
vurderet, at informationsgraden her var tilstrækkelig til at opnå en god forståelse af de 
overordnede aflejringsmiljøer og strukturforhold som skulle indgå i modelkalibreringen. Det 
er derfor samlet vurderet, at supplerende geofysiske målinger ikke ville have kunnet tilføre 
væsentlig ny information til undersøgelsen, hvorfor disse målinger er undladt.  
 
3.3.5 Undersøgelse af forureningsomfang 
 
Feltundersøgelserne har endvidere haft til formål at få et overblik over forureningsomfanget 
mht. pesticider, mineralisering og klorerede opløsningsmidler på den eksisterende kildeplads 
og i indvindingsoplandet. Undersøgelserne har derfor ud over kortlægning af registrerede 
forureninger, i alt væsentligt begrænset sig til analyser for naturlige og miljøfremmede 
stoffer i oplandets boringer, samt i Lindved Å.  
 
Hos Fyns Amt er der registreret et antal forurenede grunde indenfor fokusområdet. Der er i 
særlig grad en enkelt grund som skiller sig markant ud fra resten. Det er en virksomhed som 
foretager kemisk rensning af arbejdstøj. På grunden er der konstateret en meget alvorlig 
forurening med klorerede organiske opløsningsmidler fra virksomheden Karma på adressen 
Knullen 8 i Højby, der ligger mindre end 2 km fra Lindved Kildeplads. Virksomheden har 
gennem årene haft et omfattende spild af PCE/TCE. Fyns Amt har parallelt med 
undersøgelserne på Lindved Kildeplads, udført forureningsundersøgelser, som har 
konstateret op til 10.000 µg/l PCE i grundvandet under virksomheden (Fyns Amt, 2006). For 
en nærmere beskrivelse af forurenede grunde henvises til kap. 4 og 6 samt bilag 10.  
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3.3.6 Vandløbspåvirkning 
 
Jf. Vandrammedirektivet bør der i dag rettes fokus mod hele vandkredsløbet og ikke kun på 
den del, der vedrører grundvandsressourcen. En uhensigtsmæssig stor påvirkning af 
sommervandføringen i Lindved Å, vil således kunne være udslagsgivende for den 
bæredygtige indvinding ved fremtidige stramninger i vandløbets målsætningskrav.  
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Figur 3.7: Afgrænsningen af oplandet til Lindved Å (blå linie) samt placeringen af vandløbsmålestationer op- 
og nedstrøms kildefeltet (blå trekanter). 
 
Det har gennem undersøgelser og modelberegninger været magtpåliggende at kunne beskrive 
dette forhold så præcist som muligt. Eksisterende vandføringsmålinger med døgnværdier fra 
Fyns Amt er foretaget på stationer, der er beliggende for langt fra kildefeltet og med for 
lange tidsskridt til at kunne konkludere noget direkte om indvindingens påvirkning. 
Vandselskabet etablerede derfor i forbindelse med undersøgelserne tre egne målestationer på 
Lindved Å. Opstrøms kildefeltet ved afløbet fra voldgraven ved Bramstrup Gods og 
nedstrøms kildepladsen ved broen under den gamle Svendborgvej nord for Højby blev der 
således gennem sommeren 2004 udført vandføringsmålinger med dataloggere både op- og 
nedstrøms kildefeltet.  
 
Målingerne blev opstrøms foretaget i de to afløb fra voldgraven ved Bramstrup Gods, 
hvorfra vandet ledes til Lindved Å. Her blev benyttet måling af vandspejlshøjde i et V-
formet overløbsskod, som er den hyppigst anvendte metode i forbindelse med målinger på 
kloaknettet.  
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Figur 3.8: Tegning af venturikanal af vandfast krydsfiner til måling af flow i Lindved Å. 
 
Nedstrøms kildepladsen blev der benyttet en kombination af en doppler-hastighedsmåler og 
en piezoelektrisk niveaumåling af vanddybden. Åens tværprofil er veldefineret på 
målestedet, idet der til formålet blev bygget en venturikanal af vandfast krydsfiner i åen. 
 
I måleperioden blev der indvundet ved:  
 
1) Ingen indvinding.  
2) Indvinding kun fra grusboringer.  
3) Indvinding kun fra kalkboringer. 
 
Resultaterne viser overordnet, at der er en meget væsentlig øgning af vandføringen mellem 
de to målestationer af størrelsesordenen 200 m3/time. De stejle recensionskurver efter 
regnskyl påviser endvidere relativt sandede og permeable forhold mellem stationerne, 
således at regnvandet transporteres hurtigt væk fra oplandet og ud i åen. En øgning af den 
kvartære indvinding, synes at have en direkte effekt på vandføringen i åen med en 
forsinkelse på ca. ½ døgn, mens der ikke kan konstateres direkte sammenhæng mellem 
vandføring og indvinding i kalken. For nærmere gennemgang af resultaterne henvises til 
bilag 17. 
 
Der er endvidere foretaget kemiske analyser fra vandløbet op og nedstrøms kildefeltet. 
Resultatet fra disse er afrapporteret i rapportens afsnit 4.4. 
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Figur 3.9: Afløb fra voldgraven ved Bramstrup Gods til Lindved Å. 
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4. Vandressourcen 
 
4.1 Geologi 
 
Lindved Kildeplads ligger ca. 7 km syd for Odense centrum i den sydlige del af Odense. 
Kildepladsen er den næstældste af de nuværende aktive kildepladser og repræsenterer 
samtidig en vigtig indvinding indenfor Odense Kommune med en samlet 
vandindvindingstilladelse på 2,2 mio. m3 vand pr. år. Kildepladsen har siden afslutningen af 
2. verdenskrig spillet en væsentlig rolle for Odense bys vandforsyning.  
 

 
Figur 4.1: Oversigt over regioner og israndslinier (Smed, 1962). 
 
Den første indvindingsboring blev etableret i 1936, som en godt ydende 6 tommer artesisk 
grusboring. Siden da er der etableret et stort antal boringer i kildepladsområdet. Alene 
indenfor et kun ca. 2 km2 stort område er der udført ca. 30 boringer. En medvirkende årsag til 
det store antal boringer var, at det første vandværk var baseret på hævertprincippet. Det vil 
sige, at de artesiske boringer afgav vand uden pumpning. Ønsket om stor ydelse fra værket 
betød etablering af mange boringer. Den geologiske variabilitet i området har medført, at de 
mange boringer har meget forskellige ydeevner. En stor del af boringerne er filtersat i et 
komplekst opbygget, men tilsyneladende sammenhængende sandmagasin med begrænset 
lerdække. Resten af boringerne indvinder vand fra et grundvandsmagasin der består af 
opsprækket kalk og mergel fra Paleocæn beliggende mere ca. 50 - 60 meter under terræn. 
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Den geologiske opbygning af det fynske landskab blev i 1962 beskrevet af Per Smed og 
publiceret som ”Studier over den fynske øgruppes glaciale landskabsformer” (Smed, 1962). 
Ifølge denne beskrivelse kan Fyn opdeles i otte regioner. De fire regioner ( I – IV ) som er 
relevante i forbindelse med nærværende projekt er Vissenbjergområdet, Centralfyn, Sletten 
(Nordfyn) og Storebæltgletcherens område (Østfyn). Afgrænsningen af regionerne fremgår 
af figur 4.1. 
 
Der er i dag ikke tvivl om, at under sidste istid blev Vissenbjerg og Centralfyn dækket af en 
gletscher, som kom fra nord og nordøst. Ved tilbagesmeltningen blev der efterladt en stor 
dødisklump, som har dækket store dele af både Vissenbjerg og Centralfynområdet. Ved det 
sidste isfremstød fra SØ (den ungbaltiske is) var denne dødis formentlig stadig tilstede, og 
den fremadskridende is gled derfor udenom Centralfyn (og Vissenbjergområdet) og trængte 
frem gennem Lillebælt og Storbælt. Den overskred dele af Østfyn ved bl.a. Nyborg og gled 
derefter ind over Odense området og Nordfyn. (kaldet Sletten). 
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Figur 4.2: De Fynske landskabsformer (Smed, 1962). Den røde stiplede linie viser placeringen af G/K-linien. 
 
Syd for Lindved er der i terrænet flere eksempler på en terrænstribning, som har en NØ-SV 
orientering. Denne retning går igen i bl.a.  Lindved Å’s øvre løb, Odense Å og Højby åsene. 
Den centralfynske regions nordøstlige grænse ligger umiddelbart nordøst for Lindved 
Kildeplads, omtrent hvor Motorvejen til Sjælland krydser Lindved Å. Grænsen løber i NV-
SØ retning parallelt med terrænstribningen videre mod NØ og vinkelret på retningen, der 
dominerer SV herfor. Denne tydelige grænse mellem terrænformerne synes at understøtte 
antagelsen om, at Centralfyn ved det sidste isfremstød stadig var dækket af dødis, og at den 
ungbaltiske is under sit fremstød over Nordfyn måtte bevæge sig uden om dette område. Det 
centralfynske område kan deles yderligere op i et område med en næsten glat bundmoræne 
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og et område i det sydlige, som har en mere småkuperet bundmoræne. Denne grænse er 
markeret på figur 4.2 som G/K linien (glat/kuperet). Grænsen har ifølge Per Smed fungeret 
som en slags israndslinie med afsmeltning af dødis beliggende i det kuperede område og med 
smeltevandet løbende mod et isfrit område mod nord. Afsmeltningen har foregået gennem de 
smeltevandsdale i hvilke nu Odense Å, Lindved Å, Vejrup Å og Vindinge Å forløber. 
Tilstedeværelsen af disse afløb og deres udviklingshistorie underbygger yderligere 
eksistensen af en afsmeltende dødis, da den ungbaltiske is dækkede områderne omkring 
Odense, Åsum og Ferritslev.  
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Figur 4.3: Udsnit af jordartskort. Brune farver viser moræneler, røde farver viser smeltevandssand og grønne 
farver viser tørv- og gytjeaflejringer.  
 
Kildepladsen ligger midt i Lindved ådals øvre del. Ådalen er en ca. 200 meter bred 
smeltevandsdal med mange rester af det ås-system som kaldes Højby-åsene. Disse kan følges 
fra Odense Å’s og Borreby Møllebæk’s sammenløb og i nordvestlig retning vest for Nr. 
Lyndelse og til Bramstrup, videre syd om Volderslev; ved kildepladsen drejer rækken af åse 
mere i vestlig retning.  Ved Højby følger åsene ikke længere Lindved Å men går mere 
direkte i retning af Allerup. Kildepladsen er således beliggende i en markant nedskåret 
smeltevandsdal (ekstramarginal dal) i den sydlige del af Odense Morænefladen (Smed, 
1962). Dalen løber i nordøstlig retning mellem de to moræneflader Odense og Birkum 
Moræneflader. Dalens nuværende udseende skyldes formodentlig en senglacial afsmeltning, 
der med stor sandsynlighed overlejrer en tidligere tunneldal dannet af ØNØ isen. Syd for åen 
stiger terrænet yderligere ca. 12 – 14 meter op til Birkum Moræneflade (Jørgensen, 1996). 
Odense Moræneflade hælder svagt mod nord med en hældning på ca. 2,5 ‰. Birkum 
Moræneflade hælder ligeledes svagt mod nord/nordvest med en hældning på ca. 3,5 ‰.  
 
Kildepladsen er beliggende i kote ca. 25 meter, og de øverste lag i bunden af ådalen 
domineres af postglaciale tørv- og gytjeaflejringer (indtil 7 meter tykke lag). Herunder 
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kommer lag, der hovedsagelig består af smeltevandssand og -grus og tykke bænke af 
moræneler. Kildepladsområdets kvartære grundvandsmagasiner udgøres af to til tre sandede 
og grusede smeltevandsaflejringer af varierende tykkelse. Nederst i lagserien findes to 
sandmagasiner, som ikke er decideret regionalt udbredte. Lagene er i udpræget grad et 
resultat af istidens afsmeltningsforløb med bl.a. udfyldte og begravede kanalsystemer. 
Materialet er afsat af smeltevandsfloder foran isranden og veksler i kornstørrelsen fra meget 
grove gruslag, over sandede materialer til smeltevandssilt og –ler.  De kvartære lag har en 
samlet tykkelse på ca. 50 meter.  
 

 
Figur 4.4: Terrænet omkring Lindved kildeplads, topografiske delområder samt geologiske profilsnit 
udarbejdet i forbindelse med opsætningen af den geologiske model. Lindved Kildeplads ligger ved skæringen 
mellem profilsnit 7 og 19.   
 
Under de kvartære lag findes tertiære lag bestående af Kertemindeler og -mergel, stedvis 
med skiferstruktur. Disse aflejringer hviler på Bryozokalk som typisk findes i kote -35 til -40 
m. Tykkelsen af det tertiære ler varierer fra ca. 5 til 35 meter. De dybtliggende dele af 
lagserien, kalk/kridtlagene og de lerede/merglede lag, forventes at udgøre en fortsættelse af 
den stor-skala geologiske struktur, som er fundet ved Nyborg. Ved Nyborg er det tale om en 
stor foldning i aflejringerne med en akse, som forløber ca. NV-SØ. Aksen er tilsyneladende 
kippet mod NV, hvilket betyder, at kalken ligger højt i kote mod sydøst og dybere i kote mod 
nordvest. Disse træk kan genkendes i Lindved-området. Den prækvartære lagserie er i 
Nyborg præget af sprækker og forkastninger med to dominerende retninger: NV-SØ og NØ-
SV. Retningerne er henholdsvis parallelle med og vinkelrette på folden i aflejringerne 
(Jørgensen & Piotrowski, 2003). 
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Disse forkastninger har medført, at de tertiære ler- og mergelaflejringer oven på kalken 
stedvist er nedforkastede, og de har derved undgået yderligere erosion. Dette er 
tilsyneladende tilfældet også i Lindved-området. Dybe boringer i Lindved-området viser en 
forholdsvis jævn prækvartæroverflade, og det betyder, at ler/mergellagene stedvist er tykke 
og stedvist meget tynde. Opsprækningen af den prækvartære lagserie har medført større 
sårbarhed overfor erosion, som nogle steder kan være meget intens. Ved Odense Sygehus 
viser boring DGU nr. 145.433 således et 180 meter tykt lag af kvartær sedimenter, som 
hviler direkte på skrivekridtet. En lignende dybt nederoderet begravet dal er også fundet i 
Nyborg-området, hvor der kan ses en ca. NV-SØ forløbende, smal dal i Danienkalken 
(Jørgensen & Sandersen, 2004). 
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Figur 4.5: Geologiske skitseprofiler gennem Lindved Kildeplads henholdsvis nord-syd og øst-vest. 
 
I landskabsanalysen (jf. figur 4.4 og bilag 1) ser man, at Odense ådal (delområde E) er 
præget af NØ-SV-retningen, og det formodes derfor, at erosionsmønstret er påvirket af 
opsprækning af de dybe dele af lagserien under Odense Å. Dybe boringer langs Odense Å er 
således stærkt påvirket af kloridholdigt grundvand som aftager i styrke, når man bevæger sig 
væk fra ådalen. I flere dybe boringer er der fundet interglaciale aflejringer tæt ved Odense 
ådal (jf. figur 4.4), som viser, at delområde E sandsynligvis igennem en længere periode har 
udgjort en bred, NØ-SV dalstruktur. De interglaciale aflejringer stammer muligvis fra to 
mellemistider, hvilket betyder, at dalen (område E) har eksisteret i mindst to istider og i dag 
stadig fremstår som et topografisk set lavtliggende område. 
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Området ved Odense Å skal således betragtes som et gammelt terrænelement, der er 
strukturelt betinget af dybtliggende lagserier. Det betyder, at den prækvartære lagserie i 
område E sandsynligvis vil være domineret af sprækkeretninger med en NØ-SV retning, 
hvilket vil præge grundvandets strømning og vandudvekslingen mellem de dybe og de 
overfladenære lag. 
 
Nord for Lindved Kildeplads er landskabet mere præget af NV-SØ retninger, hvor de bløde 
bakker står mere vinkelret på Odense ådal. Landskabet bærer ikke i samme grad præg af 
strukturer fra de dybe lagserier. Dette kunne tyde på, at det tertiære ler/mergel her er relativt 
tykt eller kun er opsprækket i mindre grad.  
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Figur 4.6: Sårbarheden af de kvartære grundvandsmagasiner. Sårbarheden er udtrykt som den samlede 
tykkelse af lerdæklagene over de kvartære grundvandsmagasiner, der svarer til lag 5 i Fynsmodellen.  
 
Oplandet til Lindved Kildeplads, der strækker sig mod syd, er karakteriseret ved en gradvis 
stigning af terrænet fra kote 25 m op til kote 60 m. Oplandet består af et relativt homogent 
morænelerplateau, som hviler på et heterogent sand- og grusmagasin med meget varieret 
udbredelse. Lagenes kornstørrelse og sorteringsgrad varierer meget. Årsagen til de meget 
vekslende aflejringer er formentlig det israndsnære aflejringsmiljø med hyppigt skiftende 
smeltevandsløb under isens gentagne fremrykning 
 
I oplandet umiddelbart syd for Lindved Kildeplads ses et regelmæssigt landskab bestående af 
en stor moræneflade. Terrænet findes omtrent i kote 30 m. Den centrale del af oplandet 
udgøres af et relativt højtliggende morænelandskab med terræn i kote 50 til 60 m. 
Landskabet er småkuperet med en række uregelmæssige bakker og afløbsløse lavninger, der 
som regel udgøres af moser og mindre vandhuller. 
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De kvartære aflejringer i den centrale del af oplandet 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 NØ – SV struktur og 
orientering af lagene i hele komplekset, formentlig præget af det oprindelige aflejringsmiljø 
med afdræning mod hovedforløbet i Odense ådal.  
 
Der er indikationer på at sand- og grusaflejringerne har kanallignende strukturforløb som 
afspejler et israndsnært aflejringsmiljø. Sand- og gruslagene i den nordlige del af oplandet 
synes således at have aflejringsmæssig forbindelse med de sand- og gruslag, hvorfra der 
indvindes på kildepladsen, mens det er mere usikkert hvor god forbindelsen er til sandlagene 
i den sydlige del af oplandet og mellem sandlagene indbyrdes. Boringerne i området viser 
indikationer på en række lerbarrierer, der adskiller sand- og gruslagene i oplandet.  
 
Områdets naturlige beskyttelse er i et vist omfang afhængig af udbredelsen af ler i den øvre 
del af lagserien. I oplandet er tykkelsen af dæklag og den umættede zone over det øvre 
magasin (lag 5 i Fyns modellen) ret varierende. I den nordlige og vestlige del er dæklaget 
meget usammenhængende og stedvist meget tyndt. Tykkelsen stiger en smule i SØ-retning. 
Omkring Lindved Kildeplads er variationen ret stor. I oplandets centrale og sydøstlige del 
bliver dæklaget mere sammenhængende, og her opnår det store lagtykkelser (mange steder 
på 15-30 meter). 
 
Boringsdækningen til bestemmelse af dæklagenes tykkelser er relativt god tæt på kildefeltet 
og omkring Højby, hvorimod dækningen er dårligere jo længere man bevæger sig i SØ-
retning. Der er forholdsvis mange boringer, som ikke gennemborer dæklaget – også i 
områder, hvor laget er tyndt, f.eks. i den nordøstlige del af området. I beskrivelsen af de 
generelle geologiske forhold forekommer smeltevandsler og -silt kun sporadisk. Imidlertid 
forekommer der ved Dalum- og Lindved kildepladser, ved Davinde og stedvis ved Ringe, 
større områder, hvor dæklaget har forholdsvis ringe tykkelse og stedvis helt mangler, og hvor 
overfladen domineres af smeltevandssand. Tykkelsen af laget i disse områder er imidlertid 
forholdsvis ringe. Sårbarheden (vurderet på baggrund af dæklagstykkelse) for det 
underliggende magasin, er således størst i den nordlige og vestlige del af området. Lindved 
Kildeplads ligger på overgangen mellem de to delområder med hhv. bedre og ringere 
beskyttelse. 
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4.2 Hydrologi       
 
De hydrogeologiske forhold i fokusområdet kan groft inddeles i fire adskilte hydrologiske 
enheder. Øverst findes et øvre kvartært sand- og grusmagasin som visse steder har frie 
vandspejlsforhold, og derunder et dybereliggende mere udbredt kvartært magasin bestående 
af smeltevandsaflejret sand og grus. Visse steder, primært ved kildepladsen, findes stedvis en 
tredje enhed, som er et dybtliggende grusmagasin med direkte kontakt til den paleocæne 
mergel. Denne forekomst er ikke særlig udbredt og er kun påtruffet i få boringer. 
 
Under hele området findes den fjerde enhed, som udgøres af de prækvartære aflejringer 
bestående af primært paleocænt mergel og underliggende bryozokalk. På Lindved Kildeplads 
har det vist sig, at de nedre dele af mergelen er ansvarlig for den primære 
grundvandsstrømning i området. Undersøgelser af bryozokalken har afsløret meget lille eller 
slet ingen vandgennemstrømning.  
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Figur 4.7: Grundvandspotentialet i de nedre kvartære grundvandsmagasiner (lag 5). 
 
I de indvindingsboringer, der indvinder fra de paleocæne aflejringer, kan det konstateres, at 
indstrømningsintervallet (med en enkelt undtagelse) er meget kort – oftest et par meter (jf. 
bilag 14). Dette på trods af, at boringerne når op til 60 meter ned i kalken. Indstrømningen 
foregår i alt væsentligt fra merglen mellem 2 og 6 meter over kalkoverfladen. Der ses da 
også meget små specifikke ydelser på områdets boringer, hvor forerøret afsluttes i kalk. 
 
Da området ved kildepladsen har ligget tæt ved en israndszone, er der meget varierende 
geologiske aflejringsforhold i de kvartære lag i området. Det giver anledning til relativt 
komplekse strømningsmæssige sammenhænge i specielt de øvre dele af grundvandszonen. 
Kildepladsområdet er karakteriseret af flere mere eller mindre sammenhængende og 
højtydende, vandførende sand- og gruslag, orienteret sydvest/nordøst, som den eksisterende 
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vandindvinding er baseret på. Den overordnede struktur viser tegn på, at 
grundvandsmagasinerne er relativt smalle smeltevandskanaler med stor variabilitet i 
kornstørrelse svarende til, hvad man må forvente af et israndsnært aflejringsmiljø. Oplandet 
syd for kildepladsen, der har mere eller mindre hydraulisk sammenhæng igennem de 
kvartære lag, adskiller sig ved i overvejende grad at være domineret af tynde sand- og 
gruslag med relativt begrænset udbredelse. De vandførende lag er nogle steder dækket af 
tykke lavpermeable morænelerslag. Der synes at være en vis hydraulisk forbindelse med 
grundvandsmagasiner nord for kildepladsen, f.eks. magasinet ved Dalum Kildeplads (Odense 
Vandselskab, 2001).  
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Figur 4.8: Grundvandspotentialet i de prækvartære grundvandsmagasiner (lag 9). 
 
Grundvandets potentialeforhold er generelt dårligt belyst ude i indvindingsoplandet på grund 
af ganske få og spredte boringer - især i sydvestlig retning fra kildepladsen. Som omtalt 
tidligere er der tilbage i 40’erne udført en række dybe boringer af Odense Vandforsyning ned 
til prækvartæret. Disse boringer blev sløjfet i 1990’erne, men er i nærværende projekt delvist 
genskabt med nye boringer. Pejleresultater fra de oprindelige boringer viser, at 
potentialeforholdene i oplandet er stort set de samme i dag som før Lindved Kildeplads blev 
taget i brug. Kun i kildepladsens nærområde er der sket en tydelig lokal afsænkning i forhold 
til de artesiske forhold i 1937.  
 
Som det fremgår af figur 4.7 og 4.8, er grundvandets strømningsretning i de nedre 
grundvandsførende lag i hovedtræk fra sydøst mod nordvest med Odense Å som 
hovedrecipient for afstrømningen. Grundvandspotentialet når sit højeste niveau på ca. kote 
60 m omkring Ringe og sit laveste niveau omkring Odense Å på ca. kote 15 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 forhold. 
Grundvandsspejlet i de nedre vandførende lag er kun bestemt ganske få steder gennem 
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konkrete pejlinger i boringer. Der er kontureret separate vandspejl for de enkelte magasiner. 
I det øvre magasin, har målinger vist, at der sandsynligvis er nedadrettet gradient ude i 
oplandet, mens der ved kildepladsen er tale om en opadrettet gradient fra prækvartæret til 
kvartæret. Generelt antages grundvandsspejlet i de øvre magasiner derfor i hovedtræk at 
have form som den udjævnede terrænoverflade og være ca. i niveau med vandløb og søer i 
området. 
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Figur 4.9: Vandløbene i oplandet til Lindved Kildeplads. 
 
Beliggenheden af vandløbene fremgår af figur 4.9. Vandløbene transporterer populært sagt 
det vand i terrænoverfladens lavninger, som grundvandssystemet ikke har fornøden 
hydraulisk kapacitet til at klare. Det relativt tætte dræningsmønster i området med en række 
mindre vandløb og Lindved Å, 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 Lindved Kildeplads, er det således også 
Lindved Å, der på grund af sin nære placering, påvirkes relativt mest. På grund af en relativt 
høj hydraulisk ledningsevne i åens bundlag (utæt bund) er påvirkningen af vandføringen som 
følge af oppumpning relativ direkte, og der ses specielt ikke nogen væsentlig reduktion i 
denne påvirkning vedrørende pumpning fra de øvre kvartære vandførende lag. For de 
regionale kalklag er påvirkningen fordelt over flere vandløbsstrækninger i området – med 
Odense Å som den mest betydende - og derfor ikke så isoleret og direkte i forhold til 
Lindved Å.  
 
Den samlede nedbør for området skønnes i gennemsnit at være ca. 675 mm/år. En stor del 
heraf fordamper via planter og frie vandoverflader, hvilket overvejende sker i 
sommermånederne. Resten af nedbøren (nettonedbøren), der i gennemsnit udgør ca. 250 
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mm, siver ned i jorden, 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. Figur 4.10 viser den beregnede nettonedbør indenfor 
fokusområdet.  
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Figur 4.10: Nettonedbøren indenfor oplandet til Lindved Kildeplads. Figuren viser, at nettonedbøren generelt 
er højest i den sydlige del af oplandet. Årsagen er, at der falder mere nedbør på de højtliggende dele af Fyn, 
men i denne sammenhæng er det væsentligt at understrege, at datagrundlaget for beregningen er forholdsvis 
spinkelt. Klimacellerne er således meget store (10 gange 10 kilometer) set i forhold til størrelsen af oplandet til 
Lindved Kildeplads. Lindved Kildeplads ligger indenfor en klimacelle, der repræsenterer klimaet i ”lavlandet” 
omkring Odense, hvorimod de fjerneste dele af oplandet repræsenterer en klimacelle, der repræsenterer 
”højlandet” omkring Ringe.    
 
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. Figur 
4.11 viser udviklingen i potentialet i to udvalgte boringer samt oppumpningen fra 
henholdsvis de kvartære og prækvartære grundvandsmagasiner på Lindved Kildeplads i 
perioden fra 1974 til 2003.  
 
Udgangspunktet for opstilling af den konceptuelle hydrogeologiske model for Lindved-
området har været de kortlagte områder omkring Nr. Søby (Fyns Amt, 2003) og Nyborg 
(Fyns Amt, 2004) og de beregningslag, som her i overensstemmelse med Fynsmodellen blev 
anvendt: 
 
• LAG 1: Umættet zone 
• LAG 2: Lavpermeabelt moræneler 
• LAG 3: Øverste vandførende sandlag 
• LAG 4: Lavpermeabelt moræneler 
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• LAG 5: Mellemste vandførende sandlag 
• LAG 6: Lavpermeabelt moræneler 
• LAG 7: Nederste vandførende sandlag 
• LAG 8: Lavpermeabelt moræneler og lavpermeabelt prækvartært ler 
• LAG 9: Prækvartært vandførende lag 
 
Lag 9 udgør det nedre regionale grundvandsmagasin bestående af Danienkalk og de 
overliggende og opsprækkede dele af den Palæocæne mergel. Lag 8 er kvartært ler og den 
lerede del af den Palæocæne mergel, der ikke betragtes som vandførende. Herover haves de 
tre kvartære magasiner med mellemliggende lerlag. Lag 7 udgør det dybtliggende kvartære 
sand- og gruslag lige over prækvartæroverfladen, hvor denne ligger dybest. Det primære 
sand- og grusmagasin (lag 5) ligger omtrent midt i den kvartære lagserie, hvor terrænet 
ligger højt, og i den øverste del af lagserien, hvor terrænet ligger lavt. Det øverste magasin 
(lag 3) findes stedvis i den øverste del af lagserien, hvor denne ligger højt i kote. På 
kildefeltet er der fundet et overfladenært magasin i kote 10 -15 m som er henført til lag 3 i 
modellen. 
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Figur 4.11: Figuren viser udviklingen i den samlede oppumpning på Lindved Kildeplads og grundvandsstanden 
i boring L 7/146.100a og V Ib/146.293 i perioden fra 1943 til 2003. Bemærk, at kurverne er tegnet med 
bevægeligt gennemsnit (gennemsnit af 6 værdier) for at give et mere roligt kurveforløb. Oppumpningen på 
Lindved Kildeplads før 1974 er skønnet.  
 
Indledningsvis vurderes det, at Fynsmodellens lag inddeling uden større problemer kan 
anvendes i Lindvedområdet. Speciel opmærksomhed skal tillægges de prækvartære lag, da 
en mulig opsprækning bør indgå i zoneringen af lagene. Det formodes, at opsprækningen af 
de Palæocæne lerlag er afgørende for vandudvekslingen mellem de tertiære og kvartære 
magasiner og dermed også for tilstedeværelsen af salt grundvand. I Nyborg-området (Fyns 
Amt, 2004) viste det sig eksempelvis, at de steder, hvor det tertiære ler er opsprækket, og de 
steder, hvor leret er borteroderet, udgør områder med udpræget vandudveksling mellem dybe 
og overfladenære magasiner. Hvor vandets trykgradient er nedadrettet, vil det ferske 
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grundvand kunne trænge ned til stor dybde, mens det salte vand vil kunne stige opad i 
områder, hvor trykgradienten er opadrettet. Omvendt vil vandudvekslingen være begrænset i 
de områder, hvor opsprækningen af det tertiære ler er begrænset, og hvor lertykkelsen over 
kalken er stor. 
 
Alderen på vandet i de kvartære lag er typisk bestemt til at være under 20 år og endnu yngre 
i de allerøverste vandførende lag. Vandet i prækvartæret er derimod gammelt. Alderen har 
ikke kunnet fastsættes konkret, kun at den er større end 40 år (intet indhold af radioaktive 
nedbrydningsstoffer jf. bilag 8). Den vurderes i gennemsnit at kunne være flere hundrede år. 
Modelberegningerne, der er beskrevet i kapitel 5, understøtter dette. 
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4.3 Vandindvinding 
 
Udviklingen af Lindved Kildeplads startede midt i 1930’erne, da behovet for vand til Odense 
var stærkt stigende. Undersøgelser i Villestofte i 1920’erne havde ikke givet noget positivt 
resultat. I 1937 var Odense blevet en by med næsten 90.000 indbyggere og det var 
påtrængende at skaffe mere vand og derfor udførte man en række boringer langs Lindved Å 
og Vejrup Å. Boringer nord for Højby var de eneste som så lovende ud. Her var resultatet 
meget positivt, i det der blev konstateret kraftige artesiske forhold med et vandtryk på op til 
6 meter over terræn (Odense Vandforsyning, 1942). 
 

 
Figur 4.12: Artesisk boring ved Volderslev. Billedet er taget i 1939 og viser boring U30, der i dag kaldes 
L7/146.100a.  
 
Efter fundet blev der i 1941 nedsat en landvæsenskommission, der fandt behov for nærmere 
hydrogeologiske undersøgelser, som bl.a. skulle godtgøre indvindingsmulighederne på 
længere sigt. Disse undersøgelser pågik indtil 1943, hvor 2. Verdenskrig satte en midlertidig 
stopper for det videre arbejde, da manglen på materiale (rør og pumper) var stort. I 1947 var 
man i stand til at foretage den første egentlige længerevarende prøvepumpning. Den 11. juli 
1947 lod man alle prækvartære boringer løbe frit over (L1, L2, L4, L5, L6, L7 og VI, VII, 
VIII

2 og VIV - DGU. nr. fremgår af tabel 4.1). I starten ydede de tilsammen ca. 282 m3/time. 
Efter en uge var ydelsen allerede halveret og frem til den 31. oktober 1947 faldt ydelsen 
yderligere en smule. Den 31. oktober fandt man, at situationen var blevet stationær og 
ydelsen på de åbne boringer udgjorde nu tilsammen ca. 100 m3/time. Boringerne L1 - L6 
ydede ca. 90 % af alt vand. Prøvepumpningen er dokumenteret med en række pejleresultater 
bl.a. helt syd for Årslev (jf. bilag 16). Pejlingerne viste, at der var en mærkbar afsænkning i 
boring U47/146.120 i Årslev By allerede en uge efter start.  
 
I januar 1948 blev det vedtaget at bygge et vandværk i Lindved og allerede 3 måneder senere 
kunne det indvies. Projektering og udførelse stod vandforsyningen selv for. 
Vandbehandlingen foregik gennem 12 trykfiltre opstillet i en brugt og indkøbt ”tyskerbarak” 
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fra 2. Verdenskrig. Boringerne blev koblet til værket gennem et hævertsystem bestående af 9 
boringer (L1 - L8 samt VIII

1 - DGU. nr. fremgår af tabel 4.1) som blev samlet på værket i en 
pumpebrønd, hvorfra vandet blev ledt til vandbehandlingen. 
 
Indvindingen i Lindved har stort set været konstant siden starten. Den årlige vandmængde 
har ikke varieret særlig meget og vandspejlet er i dag næsten identisk med, hvad det var i 
1955. På hver boring er der målt ydelse og vandstand løbende gennem mange år. Ydelsen på 
disse boringer varierer mellem 9 og 46 m3/time ved frit overløb. 
 
Navn Etableret Status DGU nr. Magasintype Bemærkning 
L 1 1945 Sløjfet i 1973 146.148 Prækvartær  
L 2 1945 Aktiv pejleboring 146.149 Prækvartær Aldrig indvundet fra 
L 3 1945 Sløjfet i 1945 146.150 Prækvartær Aldrig indvundet fra 
L 3a 1948 Sløjfet i 1991 146.2024 Kvartær Erstatning for L3  
L 4 1946 Sløjfet i 1971 146.366 Prækvarter  
L 5 1945 Sløjfet i 1991 146.151 Prækvarter  
L 6 1945 Sløjfet i 1971 146.152 Prækvarter  
L 7 1939 Aktiv pejleboring 146.100a Prækvartær Aldrig indvundet fra 
L 8 1939 Sløjfet 1955 146.100b Kvartær Aldrig indvundet fra 
L 9 1955 Aktiv indvindingsboring 146.100e  Kvartær  
L 10 1959 Sløjfet i 1959 146.331 Kvartær Opgivet 
L 11 1959 Aktiv pejleboring 146.332 Kvartær Ringe ydelse 
L 12 1959 Aktiv indvindingsboring 146.334 Kvartær Erstatning for L5 
L 13 1965 Sløjfet i 1965 146.441 Kvartær Opgivet 
L 14 1965 Sløjfet i 1965 146.446 Kvartær Opgivet 
L 15 1967 Aktiv indvindingsboring 146.483 Prækvarter  Erstatning for L4 
L 16 1968 Aktiv indvindingsboring 146.487 Prækvarter  Erstatning for L6 
L 17 1970 Aktiv indvindingsboring 146.525 Prækvarter Erstatning for L1 
L 18 1971 Sløjfet i 1971 146.552 Kvartær Opgivet 
L244 1990 Aktiv indvindingsboring 146.2103 Kvartær Erstatning for L 3a 
VIII

1 1944 Sløjfet i 1948 146.135a Kvartær  
VIII

2 1944 Sløjfet i 1991 146.135b Prækvartær  
VIII

a 1948 Sløjfet i 1991 146.2707 Kvartær Erstatning for VIII
1 

VIII
b 1948 Sløjfet i 1954 146.2708 Kvartær Erstatning for VIII

a 
VIII

c 1954 Sløjfet i 1964 146.2709 Kvartær Erstatning for VIII
b 

VIII
d 1964 Sløjfet i 1991 146.427 Kvartær Erstatning for VIII

c 
VIII

e 1965 Passiv indvindingsboring 146.437 Kvartær Erstatning for VIII
d 

V V 1969 Aktiv indvindingsboring 146.490 Prækvartær Erstatning for VIII
2 

V VI 1969 Sløjfet i 1969 146.491 Kvartær Opgivet 
V VII 1969 Aktiv indvindingsboring 146.492  Kvartær Erstatning for VIII

1  
V VIII 1969 Sløjfet i 1969 146.497 Prækvartær Opgivet 
Tabel 4.1: Oversigt over Odense Vandselskabs indvindingsboringer på Lindved Kildeplads. 
 
Frem til midten af 60’erne fungerede L1 - L8 samt VIII

1 som indvindingsboringer. Men i 
1965 blev det nødvendigt at etablere erstatningsboringer, da de oprindelige boringer var 
udført som 6” boringer. Man lavede derefter boringerne L9 - L18 samt VIII

e (DGU nr. 
fremgår af tabel 4.1). Man borede derefter VV – VVII (DGU nr. fremgår af tabel 4.1). L18 og 
VVI var negative boringer og har aldrig indgået i driften.  
 
De nye boringer blev udstyret med dykpumper og der blev etableret strøm og et tryksat 
råvandsnet. Derefter blev der bygget et helt nyt værk med åbne filtre, i stedet for de tidligere 
lukkede trykfiltre. Det nye værk blev taget i brug i 1972. I dag består Lindvedværkets 
indvindingsanlæg af syv aktive indvindingsboringer: Fire i de prækvartære lag (VV, L15, 
L16 og L17) samt tre i de kvartære lag (VVII, L9 og L244).  
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Figur 4.13: Pejleserie fra den prækvartære boring U47/146.120. Den røde kurve viser den samlede 
oppumpning på Lindved Kildeplads. 
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Figur 4.14: De aktive indvindingsboringer på Lindved Kildeplads samt fordelingen af indvindingsboringer, 
hvorfra der henholdsvis indvindes fra de kvartære (røde prikker) og prækvartære lag (grønne prikker). 
 
Der har siden starten i 1947 været en række driftsstop på værket. Disse driftsstop kan nøje 
følges gennem pejledata fra en lang række boringer rundt om kildepladsen, selv i stor 
afstand. Man kan således observere vandspejlsstigninger både nord for kildepladsen ved 



August 2006                                                         Kildepladsprojekt Lindved – teknisk rapport 

                                                                                                                                              38 

U26/146.90 i Dalum (jf. figur 4.15) og syd for kildepladsen ved U41/146.111 i Højby (jf. 
figur 4.16) som følge af disse driftsstop på værket. Udover Lindvedværket er der en række 
private vandværker samt en række private enkeltindvindere indenfor fokusområdet. 
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Figur 4.15: Pejleserie fra den prækvartære boring U26/146.90. Den røde kurve viser den samlede oppumpning 
på Lindved Kildeplads. 
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Figur 4.16: Pejleserie fra den prækvartære boring U41/146.111. Den røde kurve viser den samlede 
oppumpning på Lindved Kildeplads. 
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Der er i fokusområdet udstedt indvindingstilladelser på i alt 3.365.500 m3/år. Heraf blev der i 
2004 udnyttet 2.737.972 m3, svarende til 81 %. Der er 8 almene vandværker og 17 private 
enkeltindvindingsanlæg indenfor fokusområdet. Af de samlede indvindingstilladelser, udgør 
enkeltanlæggene 7 %, men kun 2 % af den samlede indvindingsmængde i 2004. 
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Figur 4.17: Indvindingsanlæg indenfor fokusområdet. Enkeltindvindere er vist med grønt, private vandværker 
er vist med rødt og offentligt ejede vandværker (Odense Vandselskab) er vist med blåt.  
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

1974 - 2003 2003

Øvre kvartær (lag 3) Nedre kvartær (lag 5) Prækvartær
 

Figur 4.18: Fordelingen af indvindingen mellem de kvartære grundvandsmagasiner og de prækvartære 
grundvandsmagasiner i perioden fra 1974 til 2003 samt i 2003 særskilt. Fordelingen af indvindingen før 1974 
er usikker. Det skønnes, at der fra opstarten af kildepladsen og frem til 1974 blev indvundet ca. 60 % fra de 
kvartære grundvandsmagsiner og ca. 40 % fra de prækvartære grundvandsmagasiner (jf. figur 4.11). 
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Indvinding i Lindved er som tidligere nævnt fordelt på tre grundvandsmagasiner: Et øvre og 
et nedre kvartært grundvandsmagasin, der består af smeltevandsgrus, samt det opsprækkede 
prækvartære mergel/kalk magasin. Indvindingen er fordelt således, at der i perioden 1974 til 
2003 blev indvundet næsten 75 mio. m3, hvor 15 % blev hentet fra et overfladenært kvartært 
grusmagasin (lag 3). Resten var stort set ligeligt fordelt med ca. 42 % i det nedre kvartære 
lag (lag 5) og 43 % i de prækvartære lag (lag 9). 
 
I 2003 var fordelingen dog forskubbet en del mod større indvinding fra de prækvartære lag. I 
2003 var fordelingen 8 % fra det overfladenære kvartære grusmagasin, 32 % blev taget fra 
det nedre kvartære lag og 60 % fra de prækvartære lag. 
 
En videoinspektion i boring L15/146.483, der er åbentstående i de prækvartære aflejringer og 
helt uden filter, viser store synlige sprækker (både lodrette og vandrette) i de øverste meter af 
den prækvartære lagserie under forerøret (jf. bilag 15). Flowmålinger i boringen viser en 
voldsom indstrømning ud for sprækkerne og mere eller mindre stillestående vand dybere i 
den prækvartære lagserie. Videoinspektionen og flowmålinger viser, at størstedelen af 
indstrømningen i de prækvartære aflejringer sker via sprækker i den øvre del af lagserien.  
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4.4 Grundvandskemi 
 
Beskrivelsen af de grundvandskemiske forhold indenfor oplandet til Lindved Kildeplads er 
opdelt i henholdsvis en gennemgang af de grundvandskemiske forhold i 
grundvandsmagasinerne indenfor oplandet til kildepladsen (afsnit 4.4.1) efterfulgt af en mere 
detaljeret beskrivelse af kvaliteten af det oppumpede vand på kildepladsen samt 
vandbehandlingen (afsnit 4.4.2). 
 
Formålet med denne opdeling er at skelne mellem de hydrogeologiske randbetingelser, og 
måden hvorpå Odense Vandselskab agerer indenfor disse rammer via tilrettelæggelsen af 
driften. 
 
Grundlaget for redegørelsen er et dataudtræk fra Fyns Amts database fra den 11. januar 2006 
med samtlige råvandsanalyser indenfor oplandet til Lindved Kildeplads, rentvandsanalyser 
fra Odense Vandselskabs egen database samt en konceptuel geokemisk tolkningsmodel 
udarbejdet af Aktor Innovation for Odense Vandselskab (jf. bilag 6).   
 
4.4.1 Grundvandsmagasinerne 
 
Ved beskrivelsen af de grundvandskemiske forhold i grundvandsmagasinerne er det valgt 
gennemgående at skelne mellem vandanalyser fra de kvartære og prækvartære 
grundvandsmagasiner. De kvartære grundvandsmagasiner består næsten udelukkende af 
smeltevandssand og –grus, hvorimod de prækvartære hovedsageligt består af opsprækket 
kalk og mergel.  
 
Opdelingen er oplagt, da de prækvartære grundvandsmagasiner adskiller sig fra de kvartære 
på flere områder. Grundvandet i de prækvartære grundvandsmagasiner er således ældre og 
bedre beskyttet mod forurening ovenfra i form af nitrat, pesticider og andre miljøfremmede 
stoffer. Grundvandet i de prækvartære grundvandsmagasiner er til gengæld mere sårbare 
overfor nedefra kommende forurening – først og fremmest saltvand – samt 
kvalitetsproblemer, der skyldes reducerede forhold (ammonium, arsen m.v.) og en lang 
kontakttid med magasinbjergarterne (fluorid m.v.). 
 
Endvidere er opdelingen oplagt, da indvindingsstrategien for Lindved Kildeplads i høj grad 
bygger på de forskellige vilkår, der er forbundet med en indvinding fra henholdsvis de 
kvartære og prækvartære grundvandsmagasiner. 
 
Inden beskrivelsen af grundvandskemien i grundvandsmagasinerne skal det bemærkes, at 
datagrundlaget for denne vurdering generelt er spinkelt i den østlige del af oplandet til 
Lindved Kildeplads. Endvidere er der kun få oplysninger om vandkemien i de prækvartære 
lag syd for Årslev. Alligevel vurderes datagrundlaget generelt at være fyldestgørende som 
basis for en vurdering af de grundvandskemiske rammebetingelser for indvinding af 
drikkevand på Lindved Kildeplads. I denne sammenhæng vurderes det således at være 
mindre betydningsfuldt, at de fjerneste dele af oplandet er mindre godt beskrevet. 
 
4.4.1.1 Nitrat 
 
I grundvand forekommer kvælstof som nitrat, nitrit eller ammonium. En af årsagerne til, at 
der er særlig fokus på nitrat i grundvandet er, at det dels ikke nedbrydes i den efterfølgende 
aerobe behandlingsproces på vandværket og dels er giftigt for spædbørn (”blå børn”). 
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Figur 4.19 viser de seneste analyser af grundvandets nitratindhold i de kvartære 
grundvandsmagasiner indenfor oplandet til Lindved Kildeplads. I store dele af oplandet er 
den naturlige beskyttelse af de kvartære grundvandsmagasiner i form af beskyttende 
lerdæklag begrænset. Alligevel er betydende fund af nitrat sjældne. Betydende fund af nitrat 
forekommer typisk i boringer, der er filtersat forholdsvis terrænnært.  
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Figur 4.19: Nitratkoncentrationen i de kvartære grundvandsmagasiner ved den seneste analyse. Bemærk, at 
den seneste analyse ikke må opfattes som et nutidigt billede af de grundvandskemiske forhold, da enkelte 
analyser er forholdsvis gamle. 
 
Omkring Lindved Kildeplads er der generelt ikke problemer med nitrat i de kvartære 
grundvandsmagasiner. Kun i enkelte boringer er der påvist en nitratkoncentration på mere 
end 5 mg/l. Alligevel kan det ikke udelukkes, at der er risiko for nitratforurening af 
grundvandet i de kvartære grundvandsmagasiner omkring kildepladsen, hvor en væsentlig 
del af nitratreduktionskapaciteten kan være opbrugt som følge af iltning af pyrit i forbindelse 
med vandspejlssænkningen.  
 
 TOC (vægt %) Pyrit (vægt %)  FeII (vægt %) 
Oxideret moræneler 0,12 0,03 0,26 
Reduceret moræneler 0,20 0,37 0,84 
Oxideret smeltevandssand 0,03 0,02 0,16 
Reduceret smeltevandssand 0,08 0,27 0,59 
 Tabel 4.2: Tabellen viser det gennemsnitlige indhold af organisk materiale (TOC), pyrit og reduceret jern i de 
10 sedimentprøver, der blev analyseret i forbindelse med udførelsen undersøgelsesboringerne (Sonic Drill). 
 
 



August 2006                                                         Kildepladsprojekt Lindved – teknisk rapport 

                                                                                                                                              43 

I forbindelse med udførelsen af undersøgelsesboringerne omkring Lindved Kildeplads blev 
der udtaget sedimentprøver med henblik på at undersøge jordlagenes reduktionskapacitet. 
Resultatet af de geokemiske analyser fremgår af tabel 4.2.  
 
Beregninger foretaget på basis af analyseresultaterne viser, at pyrit er den primære årsag til 
nitratreduktion i både moræneler og smeltevandssand omkring Lindved Kildeplads (jf. bilag 
9). Antages nitratudvaskningen fra rodzonen at være i størrelsesordenen 50 til 80 mg/l, giver 
det med en nettonedbør på 250 mm/år (jf. afsnit 4.2) anledning til en samlet udvaskning på 3 
til 4,5 gram nitrat-N/m²/år. På den baggrund kan redox-frontens bevægelse beregnes til at 
være 2 til 3 mm/år i smeltevandssand og 1,5 mm/år i moræneler (jf. bilag 9).  
 
Disse hastigheder må ikke tages alt for bogstaveligt, da de blot giver en indikation af, hvor 
langsomt nitratforureningen i de mest terrænnære kvartære grundvandsmagasiner udbredes. 
Lokale variationer i udvaskning, strømningsmønstre og geokemi giver anledning til et noget 
mere komplekst billede. I ådalen langs Lindved Å, hvor der ikke eller kun i meget begrænset 
omfang sker grundvandsdannelse er redox-fronten sandsynligvis mere eller mindre stationær. 
Undtagelsen er området omkring Lindved Kildeplads, hvor grundvandsdannelsen er større 
pga. af afsænkningen af vandspejlet i grundvandsmagasinerne, der lokalt og periodevis giver 
anledning til nedadrettet strømning. 
 
I de prækvartære grundvandsmagasiner er der stort set ikke fundet nitrat. Det skyldes, at 
magasinerne er dybtliggende og ligger godt beskyttet under den kvartære lagserie. 
 
4.4.1.2 Sulfat 
 
Figur 4.20 viser de seneste analyser af grundvandets sulfatindhold i de kvartære 
grundvandsmagasiner indenfor oplandet til Lindved Kildeplads. Sulfatindholdet i de 
kvartære grundvandsmagasiner er generelt ikke problematisk, da koncentrationerne er langt 
under grænseværdien på 250 mg/l.  
 
Når sulfat alligevel er medtaget skyldes det, at sulfat er en vigtig indikator i forbindelse med 
vandindvinding. Først og fremmest er sulfat en aldersindikator – ungt vand er således typisk 
kendetegnet ved høje sulfatkoncentrationer omkring 100 mg/l. Endvidere kan et stærkt 
forhøjet sulfatindhold på mere end 150 mg/l tyde på overudnyttelse af 
grundvandsressourcen. Ved store afsænkninger af grundvandsspejlet som følge af 
vandindvinding, kan atmosfærisk iltning af pyrit lokalt give anledning til stærkt forhøjede 
sulfatkoncentrationer. Typisk er koncentrationer på mere end 150 mg/l med stor 
sandsynlighed forårsaget af afsænkning af grundvandsspejlet, da koncentrationer i denne 
størrelsesorden ikke alene kan forklares med iltning af pyrit med den ilt og nitrat, der tilføres 
ovenfra med grundvandet.  
 
Indenfor oplandet til Lindved Kildeplads er der påvist mere end 150 mg/l i fire boringer ved 
den seneste analyse. Det er værd at bemærke, at to af disse boringer er beliggende på 
Lindved Kildeplads. Der er generelt en tendens til, at der omkring Lindved Kildeplads er en 
forhøjet sulfatkoncentration i de kvartære grundvandsmagasiner som følge af afsænkningen 
af grundvandsspejlet. Ser man nærmere på sulfatindholdet i grundvandet omkring Lindved 
Kildeplads fra slutningen af 40’erne og frem til i dag, ses der en klar sammenhæng mellem 
afsænkningen af grundvandsspejlet og sulfatkoncentrationen i det oppumpede vand (jf. figur 
4.25).  
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De prækvartære grundvandsmagasiner indeholder kun sulfat i små koncentrationer.  I de 
fleste boringer måles en koncentration på under 50 mg/l. Det lave sulfatindhold skyldes 
grundvandets forholdsvis høje alder samt reducerede forhold. 
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Figur 4.20: Sulfatkoncentrationen i de kvartære grundvandsmagasiner ved den seneste analyse. Bemærk, at 
den seneste analyse ikke må opfattes som et nutidigt billede af de grundvandskemiske forhold, da enkelte 
analyser er forholdsvis gamle. 
 
Afslutningsvis skal det bemærkes, at sulfat ikke er det eneste produkt i forbindelse med 
iltning af pyrit. Der dannes således store mængder okker i forbindelse med pyritoxidation. 
Kun en brøkdel af den dannede okker fortsætter med grundvandets strømning. Hovedparten 
udfældes i de øverste jordlag. Det anslås, at der i kildepladsens levetid er udfældet i alt 7000 
ton okker i de øvre jordlag som følge af pyritoxidation (jf. bilag 6). Hæves grundvandsspejlet 
i de kvartære grundvandsmagasiner som følge af en ændret indvindingsstrategi, kan der være 
risiko for mobilisering af okker.  
 
4.4.1.3 Hårdhed 
 
Vandet fra Lindved Kildeplads er i dag det hårdeste vand, der produceres af Odense 
Vandselskab. Der er god grund til at fokusere på hårdheden af vandet, da øget hårdhed i 
drikkevand anses som en forringelse af den tekniske vandkvalitet. Ud over 
velfærdsforringelser forårsaget af synlige aflejringer på sanitet m.v. giver øget hårdhed også 
anledning til væsentlige samfundsøkonomiske omkostninger. Det anslås således, at 
forbrugernes øgede omkostninger til sæbe og energi som følge af hårdt vand andrager knap 5 
kr. pr. m³ vand (Fraunhofer-Institut, 2004). Hertil kommer værdien af ødelagte installationer, 
vandskader, bygningsskader og industriens behov for blødgøring af procesvand. 
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Hårdheden er et udtryk for grundvandets indhold af calcium og magnesium. Hårdheden 
dannes, når grundvandets naturlige indhold af syrer neutraliseres af kalken i jorden. Syrerne 
dannes til dels i rodzonen, hvor respirationsprocesser danner kuldioxid, der omdannes til 
kulsyre i grundvandet. Udvaskning af nitrat og efterfølgende nitratreduktion med pyrit giver 
dog også anledning til en væsentlig syreproduktion. Sidst men ikke mindst giver afsænkning 
af grundvandsspejlet i forbindelse med indvinding af grundvand også anledning til en 
væsentlig syreproduktion pga. atmosfærisk iltning af pyrit i de drænede jordlag. 
 
Indenfor oplandet til Lindved Kildeplads er der generelt en tendens til, at grundvandet i de 
kvartære grundvandsmagasiner er mere hårdt end grundvandet i de prækvartære 
grundvandsmagasiner – dog med store lokale variationer. Gennemsnitligt betragtet er 
hårdheden i de kvartære grundvandsmagasiner på 18,6 ºdH, hvorimod den tilsvarende værdi 
for grundvandet i de prækvartære magasiner er på 14,6 ºdH. På Lindved Kildeplads er 
hårdheden af grundvandet generelt lidt forhøjet, hvilket sandsynligvis skyldes afsænkningen 
af grundvandsspejlet omkring kildepladsen, der accelererer de syredannende processer i de 
terrænnære jordlag. 
 
4.4.1.4 Klorid 
 
I de kvartære grundvandsmagasiner indenfor oplandet til Lindved Kildeplads er 
kloridkoncentrationen typisk mellem 20 og 40 mg/l, hvilket svarer til det naturlige 
baggrundsniveau i det yngre grundvand på Fyn. Enkelte steder ses forhøjede værdier, der 
sandsynligvis kan tilskrives vejsaltning eller evt. optrængende salt fra de prækvartære 
grundvandsmagasiner. Der er dog ikke påvist overskridelser af grænseværdien på 250 mg/l.  
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Figur 4.21: Kloridkoncentrationen i de prækvartære grundvandsmagasiner ved den seneste analyse. Bemærk, 
at den seneste analyse ikke må opfattes som et nutidigt billede af de grundvandskemiske forhold, da enkelte 
analyser er forholdsvis gamle. 
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Anderledes forholder det sig i de prækvartære grundvandsmagasiner. Her ses der forholdsvis 
høje kloridkoncentrationer i grundvandet, dog med markante regionale forskelle. Figur 4.21 
viser de seneste analyser af grundvandets kloridindhold i de prækvartære 
grundvandsmagasiner indenfor oplandet til Lindved Kildeplads. Figuren viser, at de laveste 
kloridkoncentrationer ses i et bånd fra Lindved til Årslev – omtrent parallelt med oplandet til 
kildepladsen. De højeste kloridkoncentrationer ses i den nordøstligste del af oplandet til 
kildepladsen samt i enkelte boringer syd for Lindved Kildeplads.  
 
Der ses en klar sammenhæng mellem kloridindholdet i de prækvartære grundvandsmagasiner 
og boringernes specifikke ydelse (jf. figur 4.22). Jo større specifik ydelse, jo lavere 
kloridkoncentration. Årsagen til denne sammenhæng er, at kloridindholdet i de prækvartære 
grundvandsmagasiner er styret af diffusionsbetinget transport af salt fra stagnerende 
porevand til kalk- og mergelmagasinernes sprækkesystemer (jf. bilag 6). I boringer, der er sat 
i sprækkesystemer med dårlig kontakt til den resterende del af det hydrologiske kredsløb 
(dårlig ydelse), opnås derfor forholdsvis høje koncentrationer pga. lille udskiftning af vandet 
i sprækkerne. Boringer, der er sat i sprækkesystemer med god kontakt til den resterende del 
af det hydrologiske kredsløb (god ydelse), er derimod mindre kloridbelastede pga. stor 
udskiftning af vandet i sprækkerne og dermed også en større tilstrømning af ferskt 
grundvand fra de overliggende kvartære lag. 
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Figur 4.22: Relationen mellem boringernes specifikke ydelse og kloridkoncentrationen i boringerne omkring 
Lindved Kildeplads (jf. bilag 6).  
 
De markante geografiske forskelle i grundvandets kloridindhold i de prækvartære 
grundvandsmagasiner indenfor oplandet til Lindved Kildeplads hænger således nøje sammen 
med magasinets hydrauliske egenskaber. Kun i de områder, hvor de hydrauliske egenskaber 
tillader en stor tilstrømning af ferskt grundvand fra de overliggende kvartære lag, er 
indvinding af drikkevand muligt. Det er tilfældet fra området omkring Lindved Kildeplads til 
Årslev. Den præcise afgrænsning af området er ikke mulig at fastsætte på det eksisterende 
datagrundlag.  
 
Indvinding af drikkevand fra de prækvartære grundvandsmagasiner i de områder, hvor der 
sker stor tilstrømning af ferskt grundvand fra de overliggende kvartære lag, er generelt 
uproblematisk, såfremt kloridkoncentrationen i grundvandet alene er diffusionsstyret. 
Bevirker indvindingen, at der mobiliseres store mængder ”fossilt” grundvand med et højt 
kloridindhold fra afsnørede eller dybtliggende sprækkesystemer, kan det være mere 
problematisk. Hidtil har indvindingen på Lindved Kildeplads ikke givet anledning til at tro 
dette (jf. afsnit 4.4.2). 
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Afslutningsvis skal det bemærkes, at der i de kvartære grundvandsmagasiner ikke ses 
markante geografiske forskelle i grundvandets kloridindhold indenfor oplandet til Lindved 
Kildeplads. Kloridkoncentrationen i de kvartære grundvandsmagasiner omkring Lindved 
Kildeplads adskiller sig således ikke signifikant fra baggrundsniveauet, der registreres i 
oplandet til Lindved Kildeplads som helhed.  
 
Det er således intet der tyder på, at der omkring Lindved Kildeplads er baggrund for at 
forklare kloridkoncentrationen i de kvartære grundvandsmagasiner, som et resultat af 
opstigende salt grundvand fra de prækvartære grundvandsmagasiner, som anført i bilag 6. 
Men dermed ikke sagt, at denne proces ikke forekommer. Indtil videre er der dog intet der 
tyder på, at den har afgørende indflydelse på kloridkoncentrationen, der måles i de kvartære 
grundvandsmagasiner med den nuværende indvindingsstrategi. 
 
4.4.1.5 Arsen 
 
I Fyns Amt er overskridelser af grænseværdien for arsen på 5 µg/l almindelige, hvilket i høj 
grad skyldes tilstedeværelsen af arsenholdige prækvartære marine aflejringer under den 
kvartære lagserie. Overskridelserne af grænseværdien optræder hyppigst i reducerede 
vandtyper (Fyns Amt 2004). 
 
Indenfor oplandet til Lindved Kildeplads optræder høje arsenkoncentrationer både i de 
kvartære og prækvartære grundvandsmagasiner. Overskridelser af grænseværdien er dog 
mest udbredt i de prækvartære grundvandsmagasiner, hvor det mere er reglen end 
undtagelsen, at grænseværdien på 5 µg/l er overskredet. Omkring Lindved Kildeplads er der 
målt koncentrationer på op til knap 10 µg/l.  
 
I de kvartære grundvandsmagasiner tegner sig et mere broget billede. Det skyldes først og 
fremmest variende redoxforhold. Omkring Lindved Kildeplads er der ikke registreret 
overskridelser af grænseværdien i boringerne, der er filtersat i de kvartære 
grundvandsmagasiner. 
 
Ved en optimeret vandbehandling vil forhøjede arsenkoncentrationer i grundvandet være 
uproblematiske, da arsen udfælder i vandværksfiltrene i forbindelse med den almindelige 
vandbehandling på vandværket. Det er også tilfældet på Lindved Kildeplads (jf. afsnit 4.4.2). 
 
4.4.1.6 Pesticider 
 
Ét af de mest almindelige pesticider i grundvandet er 2,6-dichlorbenzamid (BAM). BAM er 
et nedbrydningsprodukt fra en sprøjtegift, der blev solgt under betegnelsen Prefix eller 
Casoron i perioden fra 1965 til 1997. Prefix og Casoron blev bl.a. brugt til 
ukrudtbekæmpelse i haver, på gårdspladser, langs veje og i frugtplantager. Selv om stoffet er 
forbudt i dag, indvindes der stadig grundvand, der er forurenet med BAM, da det vil tage 
mange år inden ”fortidens synder” er skyllet ud af grundvandsmagasinerne. 
 
I oplandet til Lindved Kildeplads er BAM ligeledes det hyppigst forekommende pesticid i 
grundvandet. Figur 4.23 viser, at der er fundet BAM flere steder indenfor oplandet til 
kildepladsen. De væsentligste fund ses omkring Årslev Vandværks kildeplads umiddelbart 
vest for Årslev. Der er endvidere fundet BAM i boringer omkring Lindved Kildeplads og 
Højby. I en enkelt boring (VIII

e/146.437) er grænseværdien på 0,1 µg/l overskredet. 
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Grundvandet indenfor oplandet til Lindved Kildeplads er også forurenet med andre 
pesticider. Alle fund fremgår af figur 4.24. Her skal blot nævnes de vigtigste fund i forhold 
til indvindingen på Lindved Kildeplads. Omkring kildepladsen er der fundet mechlorprop, 
bentazon og hexazinon i grundvandet. I Lindved Å er der endvidere påvist MCPA i høje 
koncentrationer (helt op til 2,4 µg/l). Der er ikke påvist MCPA i grundvandet indenfor 
oplandet til Lindved Kildeplads, men fundet i åen antyder, at det findes.  
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Figur 4.23: BAM-koncentrationen i de kvartære grundvandsmagasiner ved den seneste analyse.  
 
Det er bemærkelsesværdigt, at det stadig er tilladt at anvende MCPA, mechlorprop og 
bentazon. Mechlorprop må dog kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i græsplæner. I 2004 
blev der solgt i alt 8.887 kg mechlorprop i Danmark. MCPA anvendes ligeledes til 
bekæmpelse af ukrudt i græsplæner, men er endvidere tilladt at bruge i landbruget til 
bekæmpelse af ukrudt i ærter, korn- og frøafgrøder samt græsmarker. I 2004 blev der solgt i 
alt 82.423 kg MCPA i Danmark. Bentazon anvendes ligeledes til bekæmpelse af ukrudt i 
ærter, korn- og frøafgrøder i landbruget. I 2004 blev der solgt i alt 32.442 kg bentazon i 
Danmark. 
 
Alle pesticidfund er gjort i de kvartære grundvandsmagasiner. Årsagen til, at der endnu ikke 
er påvist pesticider i de prækvartære grundvandsmagasiner er, at en del af grundvandet er 
dannet før pesticiderne blev taget i anvendelse, en bedre naturlig beskyttelse mod ovenfra 
kommende forurening i de prækvartære grundvandsmagasiner samt en opadrettet 
trykgradient i kildepladsområdet. 
 
4.4.1.7 Andre forureninger 
 
Indenfor det oplandet til Lindved Kildeplads har der bl.a. i Højby været en række 
forurenende virksomheder (renserier, benzinudsalg m.v.), der har medført forurening af 
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grundvandet i de kvartære grundvandsmagasiner. Under Højby er der således fundet 
klorerede opløsningsmidler (tetrachlorethan, trichlorethan og chloroform) og MTBE i 
grundvandet. De forurenede grunde indenfor oplandet til Lindved Kildeplads er beskrevet 
mere indgående i kapitel 6. 
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Figur 4.24: Fund af pesticider (eksklusiv BAM) i de kvartære grundvandsmagasiner.  
 
4.4.2 Grundvandskemi på Lindved Kildeplads 
 
Sammensætningen af det indvundne grundvand på Lindved Kildeplads er fulgt i årrækken 
fra 1943 til 2005. Der er i den periode udtaget et stort antal vandanalyser på samlet råvand 
(ubehandlet grundvand) suppleret med vandanalyser på behandlet vand (rentvand) fra de 
senere år. 
 
Vandkvaliteten på Lindvedværket er generelt stabil over indvindingsperioden som helhed på 
trods af den betydelige indvinding (1,8 – 2,5 mio. m3/år). Der ses dog betydelige udsving på 
bl.a. indholdet af sulfat. Sammenlignes vandkvaliteten i de enkelte indvindingsboringer 
tegner sig dog et mere broget billede. Vandkvaliteten kan groft opdeles i to vandtyper: 1) 
Grundvand fra de terrænnære sand-/grusmagasiner, som er forholdsvist ungt, præget af et 
forholdsvis højt indhold af opløste stoffer i form af calcium (medfører hårdt vand i intervallet 
18 - 24 °dH) og sulfat (over 90 mg/l) samt et relativt lavt arsen indhold (1 - 4 µg/l) samt 2) 
grundvand fra de dybereliggende prækvartære mergel- og kalkmagasiner, hvor 
vandkvaliteten må betegnes som god, dog med et let forhøjet sulfatindhold på et par af 
indvindingsboringerne. Arsenindholdet i de prækvartære indvindingsboringer ligger i 
intervallet 5 - 10 µg/l, hvilket er typisk for denne vandtype på Fyn (Fyns Amt, 2004). 
 
Når der ses bort fra miljøfremmede stoffer, må grundvandet på Lindved Kildeplads generelt 
betegnes som godt, kendetegnet ved en let behandlelig vandtype med et moderat indhold af 
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jern, mangan og ammonium i de kvartære magasiner og med en meget lav 
mineraliseringsgrad (indhold af opløste stoffer) i de prækvartære magasiner. 
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Figur 4.25: Den samlede oppumpning og kvaliteten af rentvandet på Lindved Kildeplads i perioden fra 1943 til 
2005. 
 
Der er kun påvist miljøfremmede stoffer i form af pesticider i indvindingsboringerne, der er 
filtersat i de kvartære magasiner, hvor BAM er det hyppigst forekommende stof. BAM kan, 
som det eneste stof, genfindes over længere tidsserier. Der er dog generelt tale om små 
koncentrationer langt under grænseværdien på 0,1 µg/l og tendensen har ikke været stigende. 
Desuden er der påvist MCPP, Bentazon og desethylatrazin, som dog ikke har kunnet 
genfindes over længere tidserier. 
 
4.4.2.1 Nitrat 
 
Der er ikke påvist nitratkoncentrationer over 1 mg/l på nær i boring VIII

e/146.437 (40 mg/l), 
som er filtersat terrænnært (12 – 18 meter under terræn). Boringen blev taget ud af drift i 
midten af 1990’erne, da der også blev påvist BAM i koncentrationer på op til 0,25 µg/l. 
 
4.4.2.2 Sulfat 
 
Indholdet af sulfat i det samlede råvand er steget siden kildepladsens blev taget i drift, 
hvilket er en velkendt effekt af vandindvinding i ådale (Roskilde Amt, 2004). De kvartære 
magasiner er i stor udstrækning påvirket af pyritoxidation med et højt sulfatindhold til følge, 
hvorimod de prækvartære magasiner har et sulfatindhold på baggrundsniveau. De maksimale 
sulfatindhold i de enkelte boringer er 200 – 250 mg/l (boringer filtersat i de højtliggende 
sandmagasiner: L9/146.100e, L12/146.334 og L244/146.2103). Disse høje sulfatindhold 
udjævnes i den samlede produktion efter opblanding med det forholdsvis sulfatfattige 
grundvand fra de prækvartære magasiner (10 – 30 mg/l). Boring VVII/146.492 afviger 
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væsentligt fra de øvrige kvartære indvindingsboringer med et lavere sulfatindhold (90 mg/l) 
samt et lille ammoniumindhold (0,1 mg/l). Dette fortæller, at der her er tale om et forholdsvis 
velbeskyttet sand-/grusmagasin, svagt påvirket af pyritoxidation, hvilket også bekræftes med 
alderen på vandet, der er målt til 27 år (jf. bilag 8).  
 

0

50

100

150

200

250

300

19
40

19
45

19
50

19
55

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

K
o

n
ce

n
tr

at
io

n
 (

m
g

/l)

L 9 L 12 L 244 (L 3a) V 7

Figur 4.26: Udviklingen i sulfatkoncentrationen i indvindingsboringerne, der er filtersat i de kvartære 
grundvandsmagasiner på Lindved Kildeplads.  
 
Produktionen på Lindvedværket er gennem de sidste 5 – 10 år reduceret en smule, hvilket 
har bevirket, at sulfatindholdet i de kvartære indvindingsboringer har haft en svagt faldende 
tendens. Dette kan forklares med et tilsvarende svagt stigende grundvandsspejl og med 
mindre udvaskning af sulfat gennem pyritoxidation (jf. afsnit 4.4.1.2). 
 
Den fremtidige sulfatudvikling afhænger meget af fordelingen af indvindingen mellem de 
forholdsvis terrænnære sand-/grusmagasiner og de dybereliggende prækvartære mergel- og 
kalkmagasiner. 
 
4.4.2.3 Hårdhed 
 
Hårdheden i det samlede råvand ligger i intervallet 19 - 21 °dH, hvilket må betegnes som 
relativt hårdt vand. I de højtliggende sand- og grusmagasiner er hårdheden præget af lokale 
vandspejlssænkninger, som bevirker at hårdheden generelt ligger i intervallet 18 – 27 °dH, 
mens niveauet i kalkmagasinerne ligger i intervallet 13 – 17 °dH. Boring VVII/146.492 er lidt 
atypisk sammenholdt med de andre kvartære indvindingsboringer, idet hårdheden her ligger i 
intervallet 18 - 20 °dH. 
 
4.4.2.4 Klorid 
 
Indholdet af klorid i det samlede råvand er lidt øget (30 – 40 mg/l) i forhold til det naturlige 
baggrundsniveau, hvilket primært skyldes et noget højere kloridindhold i 



August 2006                                                         Kildepladsprojekt Lindved – teknisk rapport 

                                                                                                                                              52 

indvindingsboringer som er filtersat i de prækvartære magasiner. I indvindingsboringerne 
L15/146.483 og L16/146.487, der er filtersat i de prækvartære grundvandsmagasiner, har 
kloridindholdet endvidere en meget svagt stigende tendens.  
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Figur 4.27: Hårdheden i indvindingsboringerne på Lindved Kildeplads. 
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Figur 4.28: Den niveauspecifikke kloridkoncentration i boring L17/146.525. Den niveauspecifikke 
prøvetagning blev foretaget af GEUS i 2003 (jf. bilag 14). 
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Figur 4.29: Resultatet af flowlogging af boring L17/146.525. Flowloggingen blev foretaget af GEUS i 2003 (jf. 
bilag 14). 
 
I indvindingsboringerne L17/146.525 og VV/146.490 er der en væsentlig afvigelse fra de 2 
øvrige kalkboringer. Boring L17/146.525 indvinder fra den dybtliggende Kertemindemergel 
og Bryozokalk og har en god lokal beskyttelse. Flowlogging og niveauspecifik prøvetagning 
viser, at der indvindes over et kort interval i Kertemindemergelen samt mere jævnt over et 
længere interval i Bryozokalken. Der sker en væsentlig stigning i kloridindholdet (fra 100 til 
188 mg/l) jo dybere i Bryozokalken man kommer, hvilket også er årsagen til det relativt høje 
kloridindhold. Da hovedparten af vandet (70 %) kommer fra Kertemindemergelen, kunne det 
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overvejes at afproppe de nederste 30 – 40 meter i Bryozokalken og dermed minimere 
optrængningen af mere kloridholdigt grundvand. 
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Figur 4.30: Kloridkoncentrationen i indvindingsboringerne, der indvinder fra de prækvartære 
grundvandsmagasiner. Bemærk, at der ved 2 lejligheder er foretaget niveauspecifikke vandanalyser i boring 
L17/146.525 (1969 og 2003), hvilket forklarer det mærkværdige kurveforløb. Kloridkoncentrationen i boring 
L17/146.525 stiger med dybden (jf. figur 4.28). 
 
Boring VV/146.490 har det laveste kloridindhold af alle boringer på kildepladsen (tæt på 
baggrundsniveau) samt et lavt indhold af henholdsvis jern og mangan. Boringen er filtersat i 
den dybtliggende Kertemindemergel og Bryozokalk og har en god lokal beskyttelse. 
Flowlogging og niveauspecifik prøvetagning viser, at der indvindes jævnt i den nederste del 
af Kertemindemergelen og med et uændret kloridindhold. 
 
Generelt kan det fremhæves, at der er en meget klar tendens til at kloridindhold over 
baggrundsniveau forekommer i boringer med lave specifikke ydelser (jf. afsnit 4.4.1.4).  
 
4.4.2.5 Arsen 
 
Indholdet af arsen er som udgangspunkt kun målt på boringsniveau siden vejledningen om 
vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg fra 1988 (Miljøministeriet, 1988) samt på 
behandlet vand i forbindelse med at den nye drikkevandsbekendtgørelse trådte i kraft i 2001 
(Miljø- og Energiministeriet, 2001).  
 
Arsenindholdet i de kvartære indvindingsboringer ligger generelt i intervallet 1 - 4 µg/l, 
hvorimod arsenindholdet i de prækvartære indvindingsboringer typisk ligger i intervallet 5 - 
9 µg/l. Arsenindholdet i de prækvartære indvindingsboringer overskrider således 
grænseværdien på 5 µg/l. Til dato har dette dog ikke givet anledning til problemer i 
forbindelse med den almindelige vandbehandling på Lindvedværket, idet indholdet af arsen 
på behandlet vand ligger i intervallet 3 - 3,5 µg/l.  
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Figur 4.31: Arsenkoncentrationen i indvindingsboringerne på Lindved Kildeplads. 
 
Fjernelse af arsen i forbindelse med traditionel vandbehandling kræver, at der er jern til stede 
i råvandet. I de kvartære indvindingsboringer varierer indholdet af jern i dag mellem 1 og 3,5 
mg/l og i de prækvartære boringer mellem 0,5 og 1 mg/l, hvilket på samlet råvand typisk 
medfører et jernindhold i intervallet 1 - 2 mg/l. Hvis indvindingsstrategien i fremtiden skal 
revideres, således at en større vandmængde skal indvindes fra de prækvartære 
grundvandsmagasiner, er det vigtigt at være opmærksom på det ændrede blandingsforhold.  
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Figur 4.32: BAM-koncentrationen i indvindingsboringerne på Lindved Kildeplads. Bemærk, at der aldrig er 
påvist BAM i indvindingsboringerne, der indvinder fra de prækvartære grundvandsmagasiner. Bemærk, at der 
ved en enkelt lejlighed er foretaget niveauspecifikke vandanalyser i boring L12/146.334, hvilket forklarer det 
mærkværdige kurveforløb. 
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Med henblik på at undersøge konsekvensen af en ændret indvindingsstrategi, hvor der 
udelukkende indvindes fra indvindingsboringer i de prækvartære grundvandsmagasiner, er 
der udført en undersøgelse af vandbehandlingen i en periode på 2 måneder i foråret 2006, 
hvor der udelukkende er indvundet grundvand fra boring VV/146.490, L15/146.483, 
L16/146.487 og L17/146.525 i samdrift. Undersøgelsen viser, at arsen i råvandet reduceres 
fra ca. 7,3 µg/l til ca. 3,2 µg/l i forbindelse med vandbehandlingen, hvilket svarer til en 
arsenfjernelse på ca. 57 %. Resultatet af en ændret drift vil dog ikke manifestere sig med det 
samme i rentvandet, og resultatet er derfor ikke nødvendigvis repræsentativt for vandværkets 
evne til at fjerne arsen i det lange løb. Derfor er der også udført modelberegninger. På basis 
af modelberegningerne vurderes det, at der på langt sigt kan forventes en arsenfjernelse på 
ca. 50 %, hvilket er tilstrækkeligt i forhold til de koncentrationer, der måles i råvandet (jf. 
bilag 7). 
 
4.4.2.6 Pesticider 
 
Der er kun påvist pesticider i to af de kvartære indvindingsboringer (L9/146.100e og 
L12/146.334) og fundene begrænser sig næsten udelukkende til BAM, på nær boring 
L12/146.334, hvor der også er påvist mechlorprop lige over detektionsgrænsen (0,012 - 
0,014 µg/l) i tre ud af fire niveauspecifikke vandprøver i 2003. Kun i det nederste niveau 
(37,2 meter under terræn) blev det ikke påvist. Der er som tidligere nævnt også påvist BAM i 
boring VIII

e/146.437, hvor der er påvist op til 0,25 µg/l, dvs. mere end to gange 
grænseværdien. 
 
De tre boringer på kildepladsen, hvor BAM er påvist, er alle filtersat i overfladenære 
magasiner med overkant af filter mindre end 28 meter under terræn. Det betyder, at der er en 
potentiel risiko for en BAM-forurening af de øvrige boringer filtersat i de kvartære 
magasiner. 
 
En ændret indvindingsstrategi, hvor boring L9/146.100e og L12/146.334 tages ud af drift, vil 
forventeligt medføre, at der med stor sandsynlighed vil gå adskillige år inden pesticider 
bliver et problem på Lindved Kildeplads. 
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5. Strømningsmodel 
 
Der er opbygget en grundvandsmodel, hvis aktive modelområde dækker et areal på ca. 365 
km2. Lindved Kildeplads og de centrale dele af Lindved Å er lokaliseret midt i 
modelområdet (jf. figur 5.1), således at indflydelsen fra modelranden bliver mindst mulig, og 
således at det formodede opland til kildepladsen så vidt muligt ligger inden for modellens 
afgrænsning. Modellen er en numerisk strømningsmodel, der indgår som et centralt 
beregningsværktøj i forbindelse med fastlæggelse af den fremtidige strategi for Lindved 
Kildeplads. Modellen er i stand til at redegøre for vandbalancen i det afgrænsede område, 
herunder grundvandsdannelsen til de dybereliggende vandførende lag.  
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Figur 5.1: Modelområdet for Lindved-modellen (rød) og dele af modelområderne for Dalum (grøn) og 
Eksercermarken (gul) kildepladser – sammenholdt med grundvandets trykniveau i kvartæret (blå).  
 
Konkret kan modellen: 
 

� Simulere vandudvekslingen med vandløbene i modelområdet (specielt Lindved Å) og 
påvirkningen heraf i forskellige indvindingssituationer og herigennem skabe grundlag 
for vurderingen af den bæredygtige indvinding. 

� Afgrænse kildefeltets betydende vandførende lag og deres respektive 
indvindingsoplande, samt de grundvandsdannende oplande til indvindingsboringerne. 

� Simulere aldersfordelingen af det oppumpede grundvand. 
� Understøtte bl.a. den geokemiske model i simuleringen af den fremtidige 

koncentrationsudvikling af uønskede stoffer (specielt klorid, sulfat og calcium samt 
klorerede opløsningsmidler) i det oppumpede grundvand, ved hjælp af partikelbane 
simuleringer og massebalance betragtninger. 

� Anvendes som et arbejdsredskab i forbindelse med identifikation af manglende 
datadækning og fastlæggelse af supplerende dataindsamling. 
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Grundvandsmodellen er udviklet løbende gennem projektperioden fra en indledende 
stationær model baseret på eksisterende data til en detaljeret og velkalibreret dynamisk 
model. Undervejs i udviklingsarbejdet har modellen været anvendt som støtte for beslutning 
om supplerende dataindsamling - en form for ”problem-identifikations-model”. 
Modelarbejdet er udført i følgende etaper: 
 

� Geologisk model – konceptuel model. 
� Opbygning af (stationær) numerisk overslagsmodel. 
� Færdigudbygning af (dynamisk) numerisk regionalmodel. 
� Modelsimuleringer og usikkerhedsanalyser. 

 
Modellens opstilling og kalibrering, usikkerhedsanalyser samt beregning af de opstillede 
scenarier er detaljeret beskrevet i den tekniske modelrapport, ”Grundvandsmodel for 
Lindved Kildeplads” (jf. bilag 2 til 4). 
 
Det primære datagrundlag er baseret på dataudtræk fra PC – Jupiter databasen og er leveret 
via Odense Vandselskab både digitalt og på papirform. Fyns Amt har bl.a. bidraget med en 
terrænmodel foruden tidligere udarbejdede geologiske modeller i Lindved-modellens 
randområder (Nyborg, Nr. Søby og ”Indsatsområde 10” modellerne), alt leveret på digital 
form. 
 
Lindved-modellen er tredje led i rækken af kildepladsmodeller for Odense Vandselskab. Der 
er et vist overlap med de to første kildepladsmodeller, Dalum-modellen og modellen for 
Eksercermarken Kildeplads, hvilket fremgår af figur 5.1. Disse to modeller er modelteknisk 
opbygget på hver sin måde med udgangspunkt i de lokale geologiske og hydrologiske 
forhold og igen anderledes end den opbygning, der mest hensigtsmæssigt er valgt for 
Lindved-modellens vedkommende. Der er dog sikret overensstemmelse i den konceptuelle 
geologiske lagfølge i alle tre modeller, ligesom der er sikret overensstemmelse med hensyn 
til reproduktion af de grundvandsdannende oplande til de væsentlige indvindinger i området. 
Grundet den forskellige modelopbygning (Pixel, MikeShe, Modflow), har det ikke været 
muligt at foretage en direkte beregningsmæssig sammenkobling af de tre modeller. 
 
5.1 Modelopbygning 
 
Den opstillede grundvandsmodel er 3-dimensional, baseret på Modflow-2000 modelsystemet 
og kalibreret i både en stationær og en dynamisk version. Modellen er opbygget af ni aktive 
modellag, der følger den inddeling, som Fyns Amt generelt arbejder med. Inden for 
modelområdet er der for hvert lag ca. 27.000 beregningsceller, hvilket giver i alt ca. 243.000 
aktive beregningselementer for den samlede model. Hvert beregningselement er tilskrevet 
værdier for den hydrauliske ledningsevne (vandret, Kx, og lodret, Kz) og for det specifikke 
magasintal (Ss). Horisontalt opereres der kun med anisotropi i kalken (lag 9) i et mindre 
område omkring kildepladsen. Anisotropien er en faktor 3 (størst værdi i hovedretningen jf. 
tabel 5.1) og vurderet ud fra formen af sænkningstragte i forbindelse med prøvepumpninger. 
 
Den vertikale inddeling følger lagene, således at cellernes højde afspejler det aktuelle lags 
konkrete tykkelse. Hvis lagtykkelsen er under en meter, tilskrives laget det underliggende 
lags hydrauliske egenskaber (”udbrænding” af tynde lag). Lagfølgen i modellen med 
angivelse af hovedværdierne for de hydrauliske parametre, fremgår af tabel 5.1. Lag 1 
repræsenterer den umættede zone, der i modellen er inaktiv. Karakteristiske profilsnit, der 
illustrerer den aktuelle opbygning af de ni lag i modellen, fremgår af figur 4.5. 



August 2006                                                         Kildepladsprojekt Lindved – teknisk rapport 

                                                                                                                                              59 

Zone Modellag Beskrivelse Kx (m/s) Ky (m/s) 
1 1 Umættet zone Inaktiv Inaktiv 
2 2 Lavpermeabelt moræneler 5,26*10-8 2,81*10-9 
3 3 Øverste vandførende sandlag 7,68*10-5 1,00*10-6 
4 4 Lavpermeabelt moræneler 1,00*10-7 8,94*10-9 
5 5 Mellemste vandførende sandlag 1,24*10-4 1,00*10-5 
6 6 Lavpermeabelt moræneler 1,00*10-7 2,42*10-9 
7 7 Nederste vandførende sandlag 1,26*10-3 1,00*10-5 
8 8 Lavpermeabelt moræneler og tertiært ler 5,00*10-8 5,00*10-8 
9 9 Dybtliggende kalk 1,00*10-6 1,00*10-6 
10 9 Opsprækket kalk 1,54*10-4 1,00*10-5 
11 9 Opsprækket skifer/mergel 1,54*10-4 1,00*10-5 
Tabel 5.1. Modellag og hovedværdier for de hydrauliske parametre. 
 
Den horisontale størrelse af beregningscellerne varierer fra 50 x 50 m2 indenfor et areal på 
godt 3 x 4 km2 omkring Lindved Kildeplads og 100 x 100 m2 i en ca. 1 km bred 
omkringliggende overgangszone til 200 x 200 m2 i de fjernere områder af modellen. Med 
henblik på at kunne indarbejde eventuel horisontal anisotropi på den mest enkle måde i bl.a. 
kalken, er beregningsnettet orienteret i forhold til den formodede hovedretning for 
sprækkerne i kalken, hvilket er 35 grader NØ retning. Det samlede beregningsnet fremgår af 
figur 5.2 og 5.3. 
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Figur 5.2: Beregningsnet og modelrand.  
 
Modelranden er søgt placeret så tilpas langt fra kildepladsen, at den kun påvirkes minimalt 
under forskellige indvindingssituationer. Endvidere er den så vidt muligt lagt vinkelret på 
grundvandets potentialelinier, således at mængden af vand, der strømmer over randen, 
minimeres. Modelteknisk er der tale om en no-flow rand, der er at sammenligne med et 
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grundvandsskel. Eneste undtagelse er området mod NV ved Odense Fjord, hvor der er 
fastholdt trykniveau. 
 
Input til modellen består af infiltrationen fra rodzonen. Til fastlæggelse af denne nettonedbør 
anvendes tidligere beregninger for området ved hjælp af DAISY GIS og foretaget af Fyns 
Amt og DHI. Beregningerne tager udgangspunkt i nedbørsmålinger fra stationer i Årslev og 
Odense udjævnet i et 10 x 10 km2 gridsystem og er med hensyn til bl.a. beregning af den 
aktuelle fordampning baseret på relevante geografiske inddelinger af de fire 
hovedkomponenter: arealanvendelse (8 typer), klimazone (8 typer), jordbundstype (5 typer) 
og drændybde (8 typer). 
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Figur 5.3: Beregningsnet og modelrand lokalt omkring Lindved Kildeplads.  
 
Output fra modellen består af afstrømning til vandløb, drænafstrømning og oppumpning af 
grundvand samt i beskedent omfang afstrømning gennem modelranden til Odense Fjord. 
 
Afstrømningen til de større vandløb til og med 2. orden (hierarkisk inddeling af vandløb efter 
Strahler) beregnes efter to forskellige principper. Lindved Å, som er fokusområde, beregnes 
ved hjælp af det særlige vandløbsmodul STR6, der sikrer kontinuitet i vandføringen langs 
hele vandløbsstrækningen. De øvrige vandløb beregnes med det mere simple River modul 
(RIV), der kun tager hensyn til lokal vandudveksling med grundvandet, og hvor 
vandmængderne i vandløbet findes i en efterfølgende vandbalanceberegning for oplandet til 
vandløbet. Fælles for beregningerne er, at udstrømningen gennem vandløbsbunden findes 
som produktet af en hydraulisk modstand i vandløbsbunden og trykforskellen mellem 
grundvandet og vandoverfladen i vandløbet. 
 
Drænafstrømningen er en samlet betegnelse for de elementer af den generelle overfladiske 
afstrømning, der ikke er omfattet af den deciderede afstrømning til vandløb. Dette er mindre 
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vandløb (over 2. orden), grøfter og egentlige dræn (aktive såvel som nedlagte). 
Drænafstrømningen beregnes som en ledningsevne for drænsystemerne ganget med 
forskellen mellem drænkoten og den aktuelle kote på grundvandsspejlet. Det medfører 
naturligt, at der kun finder drænafstrømning sted i de perioder, hvor grundvandsspejlet ligger 
over drænniveauet. 
 
Indvindingsdata for området er leveret af Odense Vandselskab og Fyns Amt. Størstedelen af 
oppumpningen i området hidrører fra Odense Vandselskabs egne indvindingsboringer, 
specielt ved kildepladserne Lindved, Dalum og Eksercermarken. Herudover drejer det sig 
primært om Dalum Papirfabrik og bryggeriet Albani samt en række mindre private 
vandværker i den sydlige del af området. 
 
Modellen er kalibreret simultant i den stationære og den dynamiske version, således at de to 
versioner har ens modelparametre. Kalibreringen af den stationære model har skullet 
optimere trykniveauerne i forhold til de målte, således at den dynamiske model fik de bedste 
udgangsparametre. Den dynamiske model er efterfølgende evalueret statistisk for 
trykniveauer og vandløbsafstrømning. Justeringen af modelparametrene er foretaget som en 
iterativ proces i forhold til den stationære model. I denne proces er magasintallene samtidig 
bestemt ved invers modellering. Afslutningsvis er den dynamiske model finkalibreret med 
hensyn til frie vandspejlsforhold i de to øverste modellag (2 og 3). 
 
Sensitivitetsanalyser viser ikke overraskende, at den horisontale hydrauliske ledningsevne i 
de vandførende lag 3, 5 og 9, den vertikale hydrauliske ledningsevne i de lerede lag 2, 4, 6 
samt magasintallet for sandlagene er de mest sensitive og derfor også de bedst bestemte. 
Magasintallet for kalken er meget lille og svær at bestemme. 
 
Modellen er valideret i forhold til data fra tre tidsperioder (split sample metoden): 
indkøringsfasen (1990 - 1993), kalibreringsfasen (1994 – 1998) og valideringsfasen (1999 – 
2003). Med hensyn til trykniveauerne opfylder modellen nemt kravene til en konservativ 
model for alle data i hele området og kravene til en HiFi model i detailområdet omkring 
kildepladsen. 
 
5.2 Usikkerhedsvurdering og scenarieberegninger 
 
Der har fra starten været fokus på usikkerheder gennem arbejdet med opbygning af den 
geologiske og de numeriske strømningsmodeller. For at strukturere vurderingen af 
usikkerhederne i forbindelse med modelarbejdet, er der taget udgangspunkt i et skema 
udviklet af GEUS på grundlag af et større udredningsprojekt for EU (jf. bilag 5). Formålet 
med skemaet har bl.a. været at få samlet op på en række udsagn i de forskellige beskrivelser 
af de geologiske/hydrogeologiske/modelmæssige usikkerheder, så de i højere grad har 
kunnet indgå i vurdering af databehov og i den endelige usikkerhedsvurdering. Skemaet skal 
primært ses som et dialogværktøj i processen vedr. identifikation af behov for supplerende 
undersøgelser.  
 
Endvidere har der til modelarbejdet været tilknyttet ekstern audit/kvalitetssikring i form af en 
medarbejder fra GEUS (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse).  
 
Da modellen i udgangspunktet er opstillet som vandbalancemodel, er der ikke inkluderet 
beregningsrutiner, der tager højde for de særlige fænomener vedrørende dobbeltporøsitet, 
som bl.a. har kunnet konstateres gennem prøvepumpninger i kalken. Dette har imidlertid 
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betydning for modellens evne til korrekt at simulere stoftransport, specielt langsomme 
vandudskiftninger, hvor diffusion spiller en væsentlig rolle, som tilfældet er med eventuel 
optrængning af kloridholdigt vand fra dybtliggende lag.  
 
Scenarieberegningerne er udført som modificerede Monte Carlo beregninger. Denne metode 
bygger på færre, men omhyggeligt bestemte modelkørsler. Der er opstillet i alt 57 forskellige 
grundvandsmodeller med varierende hydrauliske parametre og nettonedbør. 
 
Alle modelversioner er kalibreret inverst og viser en god vandbalance med en fejl på under 1 
%. Kun få af modellerne har modelparametre, der er signifikant forskellige fra de kalibrerede 
parametre, og ingen af dem kan betragtes som fysisk urealistiske. På baggrund heraf har der 
ikke været grund til at ekskludere nogle af modelversionerne. Ved forward kalibrering 
observeres en noget større variation i det statistiske datamateriale. På grund af dårligere 
statistisk tilpasning er der samlet set sorteret fire modelversioner fra, således at de resterende 
53 versioner danner grundlaget for de følgende scenarieberegninger. 
 
Modellen er blevet testet for robusthed i forhold til prøvepumpningerne udført i sommeren 
2005, i forhold til et totalt indvindingsstop (før kildepladsetableringen i 1947) og i forhold til 
kloridkoncentrationerne i grundvandet og de observerede/beregnede i Lindved Å. Det synes 
på baggrund heraf, at magasintal, hydrauliske ledningsevner og lækageparametre for 
vandløbsbundene generelt er godt bestemte i modellen. Modellen er dog mindre robust for 
lag 5 og 9 i området nær modelranden SØ for Årslev samt ved den vestlige rand ved 
Tommerup, hvor der kun er meget få observationsdata, og forholdene primært er styret af 
randeffekt. Endvidere konstateres der relativt stor usikkerhed i kalken i området ved 
kildepladsen på grund af den store indvinding og den deraf store følsomhed over for 
ændringer i de hydrauliske parametre.  
 
For afstrømningsforholdenes vedkommende, er den beregnede usikkerhed på vandføringen i 
vandløbene, herunder Lindved Å, en direkte funktion af usikkerheden på bestemmelsen af 
nettonedbøren. 
 
Beregning af grundvandsdannende områder og indvindingsoplande til kildepladsen samt 
grundvandsdannelse til de vandførende lag er foretaget ved hjælp af 
partikelbaneberegninger. Beregningerne er foretaget for følgende tre scenarier, der alle er 
baseret på den samme indvundne vandmængde på Lindved Kildeplads (middel 
oppumpningen for år 2003): 
 
� I scenarium 1 (referencescenariet) er fordelingen af oppumpningen på de enkelte 

boringer og vandførende lag (3, 5 og 9) den samme som i 2003. 
� I scenarium 2 oppumpes 75 % af vandet fra kalken (lag 9) og de resterende 25 % fra de 

overliggende kvartære sandlag (3 og 5).  
� I scenarium 3 oppumpes alt vandet fra kalken (lag 9). 
 
For hvert scenarium foretages der tre partikelbaneberegninger med de 53 accepterede 
modelversioner. For hver model placeres der i alt 50.000 partikler, der fordeles i de lag (3, 5 
og 9) og de celler, hvori indvindingsboringerne er filtersat. Fordelingen af partikler 
fastlægges på grundlag af oppumpningsmængden fra boringen, idet hver partikel 
repræsenterer et volumen på 44 m3 vand årligt. I modellen beregnes partiklernes bane fra 
indvindingsboringerne og til toppen af grundvandszonen et sted ude i oplandet og beskriver 
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således de strømlinier vandet følger fra det siver ned til det bliver pumpet op (men modsat 
den reelle strømningsretning). 
 
5.2.1 Nedsivnings- og indvindingsoplande 
 
Det fælles område af endepunkter for partiklerne i toppen af grundvandszonen (deres 
indhyllingskurve) angiver det grundvandsdannende areal for den oppumpning (sted, niveau 
og mængde), som partiklerne repræsenterer. Tilsvarende defineres indvindingsoplandet for 
oppumpningen som det område, hvorigennem partiklerne forsvinder ud af det pumpede lag 
og videre op gennem de overliggende dæklag (for til sidst at ende inden for det 
grundvandsdannende areal). Udstrækning og beliggenhed af det grundvandsdannende areal 
har selvsagt betydning for at kunne planlægge arealanvendelsen hensigtsmæssigt i forhold til 
vandindvindingen, hvorimod indvindingsoplandet er af betydning for vurdering af eventuelle 
forureningstrusler i selve det vandførende lag. 
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Figur 5.4: Sandsynlig beliggenhed af indvindingsoplandet for oppumpning fra sandmagasinerne (lag 3 og 5). 
Scenarium 1 (referencescenarium). Den blå stiplede linie viser afgrænsningen af fokusområdet.  
 
Figur 5.4 og 5.5 illustrerer i scenarium 1 (referencescenariet) den sandsynlige beliggenhed af 
det beregnede indvindingsopland for henholdsvis oppumpning fra de kvartære 
grundvandsmagasiner og fra det underliggende kalkmagasin. Denne sandsynlighed er opgjort 
som hyppigheden, hvormed de enkelte celler i den øverste mættede zone i modellen har 
modtaget partikler, summeret op for alle realisationer af de 53 modelversioner. 
 
Begge indvindingsoplande strækker sig fra kildepladsen og i sydøstlig retning i tilnærmede 
ellipseformede afgrænsninger og med de centrale og mest sandsynlige områder liggende 
omkring Nr. Lyndelse og Årslev og syd herfor. Indvindingsoplandet for lag 5, der er det 
hårdest pumpede af de to sandlag, repræsenteres af den ydre afgrænsning, og lag 3 af den 
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indre. Arealerne af indvindingsoplandene ændres proportionalt med oppumpningsmængden 
fra det pågældende lag og omvendt proportionalt med nedsivningen til laget. 
Indvindingsoplandet for kalken ses på baggrund heraf (større oppumpning og mindre 
grundvandsdannelse end sandlagene) at have langt den største udstrækning og har på grund 
af kalkens regionale karakter også det mest ensartede præg. 
 

0 2 4

kilometer

 

Hyppighed

0  til 0,2

0,2 til 0,4

0,4 til 0,6

0,6 til 0,8

0,8 til 1  
Figur 5.5: Sandsynlig beliggenhed af indvindingsoplandet for oppumpning fra kalkmagasinet (lag 9). 
Scenarium 1 (referencescenarium). Den blå stiplede linie viser afgrænsningen af fokusområdet.  
 
Det fremgår af figur 5.5, at indvindingsoplandet for kalken desværre når ud til modelranden, 
som derfor virker begrænsende på en eventuel videre udbredelse. Denne randeffekt giver 
naturligvis anledning til fejl i beregningerne, men kan dog anses for at være af relativt 
underordnet betydning for det samlede resultat, da kun få partikler når ud til randen. Effekten 
vil være specielt lille for den sikkerhed, hvormed de centrale og betydningsfulde (røde) dele 
af de grundvandsdannende områder er bestemt. 
 
Figur 5.6 illustrerer hvorledes indvindingsoplandene for henholdsvis lag 5 og lag 9 ændrer 
størrelse som følge af ændret oppumpning for de to lag (scenarium 1, 2 og 3). Lag 5 er på 
grund af manglende indvinding ikke repræsenteret i scenarium 3. I kalken ses der at ske en 
lille forøgelse af indvindingsarealet ved en omlægning af indvindingen med større 
oppumpning fra kalkboringerne. Denne arealtilvækst er dog ikke proportional med øgning i 
oppumpning, da infiltrationen samtidig øges som følge af øget afsænkning. 
 
Samme hovedtræk som for indvindingsoplandene gør sig gældende for de 
grundvandsdannende områders vedkommende (jf. figur 5.7 og 5.8).  Områderne er imidlertid 
væsentligt mindre og mere usammenhængende end indvindingsoplandene. Dette er et udtryk 
for, at der dels er tale om den maksimale nedsivningsmængde i toppen af grundvandszonen 
(kræver relativt mindre areal), og dels at grundvandet på sin vej fra toppen og ned til de 
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pumpede magasiner er underkastet ret varierende hydrauliske forhold. Derfor kan 
grundvandet dannes ret forskellige steder og alligevel sive ned inden for magasinets 
indvindingsopland. Som følge af ovenstående forhold er fastlæggelsen af de 
grundvandsdannende områder behæftet med noget større usikkerhed end tilfældet er med 
indvindingsoplandene, hvilket farveintervallerne også illustrerer. 
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Figur 5.6: Oversigt over afgrænsning af indvindingsoplande for lag 5 og 9 i de tre scenarier. Scenarium 1 er 
rød, scenarium 2 er gul og scenarium 3 er grøn. Den blå stiplede linie viser afgrænsningen af fokusområdet. 
 
Generelt kan det konkluderes, at de grundvandsdannende områder for indvinding i kalken 
primært er lokaliseret omkring og syd for Årslev og at deres samlede areal ikke forøges 
markant ved øget indvinding. Det er primært intensiteten af grundvandsdannelsen i de 
eksisterende områder, der øges. For kvartærets vedkommende skal de centrale 
nedsivningsområder findes mellem nr. Lyndelse og Årslev samt lidt nord herfor. Disse 
områder reduceres i takt med øgning af oppumpningen fra kalken (scenarium 2 og 3) og 
overgår i stedet til at danne grundvand til kalken. 
 
5.2.2 Vandbalance og alder af oppumpet vand 
 
For hele modellen er grundvandsdannelsen til lag 3 i middel beregnet til ca. 185 mm/år med 
store udsving. Der sker ikke de store ændringer de tre scenarier imellem. For lag 5 er 
grundvandsdannelsen i referencescenariet ca. 75 mm/år i middel. Denne værdi reduceres en 
smule jo mere der pumpes fra kalken. For lag 9 er grundvandsdannelsen i referencescenariet 
9,2 mm/år i middel og øges lidt ved øget indvinding fra kalken. 
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Figur 5.7: Sandsynlig beliggenhed af grundvandsdannende områder for oppumpning fra sandmagasinerne (lag 
3 og 5). Scenarium 1 (referencescenarium). Den blå stiplede linie viser afgrænsningen af fokusområdet. 
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Figur 5.8: Sandsynlig beliggenhed af grundvandsdannende områder for oppumpning fra kalkmagasinet (lag 9). 
Scenarium 1 (referencescenarium). Den blå stiplede linie viser afgræsningen af fokusområdet. 
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På selve kildepladsen er vandbalancen meget domineret af den nære beliggenhed i forhold til 
Lindved Å og den forholdsmæssigt store andel af nedsivningen, der strømmer mere eller 
mindre direkte ud heri. Grundvandsdannelsen til lag 3 er derfor i referencescenariet kun på 
ca. 28 mm/år faldende til ca. 24 mm/år, når al oppumpningen foregår fra kalken. For lag 5’s 
vedkommende er grundvandsdannelsen ca. 19 mm/år i udgangssituationen og falder en 
smule til ca. 15 mm/år, når der kun pumpes fra kalken. I lag 9 vokser grundvandsdannelsen 
fra ca. 10 mm/år til ca. 14 mm/år, i takt med at indvindingen flyttes til kalken. 
 

 
Figur 5.9: Aldersfordelingen af partikler ved oppumpning fra lag 3 (referencescenarium).  
 
For at kunne beregne en sandsynlig alder af det oppumpede vand, er der estimeret værdier 
for den effektive porøsitet af de anvendte jordlagstyper i modellen. Vandets alder er direkte 
proportional med den effektive porøsitet, der for ler er fastsat til 30 %, for sand og grus 20 % 
og for kalk 25 %. Disse værdier ligger generelt i den høje ende af spektret, specielt for 
kalken, hvor der ikke regnes med dobbeltporøsitet og sprækkestrømning, og hvor der reelt 
må antages en relativt stor spredning på den effektive porøsitet med en gennemsnitlig værdi 
væsentlig under de 25 %. 
 
De valgte værdier for den effektive porøsitet giver således relativt langsommere 
strømningshastigheder og overvurderer dermed de gennemsnitlige aldre på vandet, specielt 
for kalkens vedkommende. De beregnede aldre kan dermed i en vis forstand betragtes som 
maksimale. Der er foretaget aldersbestemmelse af det indvundne vand ved hjælp af 
isotopanalyser (tritium, neon, argon mm. jf. bilag 8). Imidlertid har der desværre ikke været 
tilstrækkeligt anvendelige data på disse bestemmelser til at foretage en kalibrering af de 
beregnede aldersprofiler som grundlag for en mere præcis bestemmelse af 
porøsitetsforholdene. 
 
Figur 5.9 viser aldersfordelingen af oppumpet vand fra lag 3 (boring L9/146.100e). Med sin 
terrænnære beliggenhed er vandet meget ungt, i gennemsnit omkring 20 – 25 år. Som det 
fremgår af figur 5.10 øges vandets aldersprofil i forhold til oppumpning fra lag 5. Da 
histogrammet er baseret på gennemsnit af flere indvindingsboringer, er profilen skæv og 
vandets alder ikke så entydig, men grupperer sig primært i området 40 – 80 år samt i området 
op til ca. 200 år. For kalken er der tale om oppumpet vand, der er beregnet at være næsten ti 
gange så gammelt (jf. figur 5.11). Den gennemsnitlige alder ligger omkring 400 – 800 år, 
hvilket ifølge ovenstående bemærkninger vedrørende den effektive porøsitet må antages at 
være en del for høj. Den beregnede aldersfordeling for vandet i bl.a. kalken er formentlig 
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heller ikke så homogen, som beregningerne antyder, idet modellen ikke er i stand til at tage 
tilstrækkeligt højde for de vandførende lags heterogenitetsforhold (sprækker, lagdeling etc.). 
Der vil derfor kunne være mulighed for i praksis at støde på afgrænsede områder med vand 
af f.eks. væsentlig yngre alder end det omgivende. 
 

 
Figur 5.10: Aldersfordelingen af partikler ved oppumpning fra lag 5 (referencescenarium).  
 
Ovenstående resultater er baseret på referencescenariet. Hvis vandet udelukkende indvindes 
fra kalken (scenarium 3), vil der ske en øget tilgang af yngre vand i intervallet 100 - 400 år, 
hvilket hænger sammen med den større intensitet i grundvandsdannelsen til kalken. 
 

 
Figur 5.11: Aldersfordelingen af partikler ved oppumpning fra lag 9 (referencescenarium).  
 
5.2.3 Påvirkning af Lindved Å 
 
I den del af afstrømningsområdet, hvor der i toppen af grundvandszonen overvejende er 
moræneler og infiltrationskapaciteten er nået, beregner modellen en hurtig afdræning til 
vandløbene, således at en del af det nedsivende vand aldrig når de underliggende 
grundvandsmagasiner. 
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Den beregnede fordeling af vand til Lindved Å viser i forlængelse heraf, at bidraget fra 
kalken er meget lille, og at vandføringen i Lindved Å er domineret af vand fra de kvartære 
magasiner. På strækningen opstrøms Svendborgvej, hvilket bl.a. omfatter selve 
kildepladsområdet, er bidraget fra lag 5 også meget lille, og her er det primært vand fra den 
øverste vandførende zone (lag 3), der ses i åen. Dette stemmer godt overens med de lokale 
geologiske forhold, som viser udprægede sandede aflejringer i den øverste grundvandszone.  
 
Den beregnede middelvandføring stiger fra 557 l/s i referencescenariet til 566 l/s i scenarium 
3 med 100 % oppumpning fra kalken. Dette svarer til en samlet årlig tilvækst i vandføring på 
ca. 280.000 m3 og en langtidspåvirkningsgrad i forhold til oppumpningsmængderne på ca. 60 
%. Flyttes derfor en oppumpning på 100.000 m3/år fra kvartæret til kalken opnås en 
forøgelse af vandføringen i åen på ca. 60.000 m3 årligt. 
 

 
Figur 5.12: Beregnet vandføring i Lindved Å for Scenarium 1 (sort) og 3 (rød) samt forskellen her imellem 
(blå).  
 
Forskellen i vandføring for de to scenarier er illustreret i figur 5.12. Om sommeren, hvor 
vandføringen er domineret af baseflow, er ændringen beregnet til at være en øgning af 
medianminimum på ca. 12 l/s fra ca. 30 l/s i referencescenariet til ca. 42 l/s, når alt vandet 
oppumpes fra kalken. Forskellen i vandføring når maksimalt op på 400 l/s under de såkaldte 
”peak – flows”. 
 
Ændringen i oppumpning fra scenarium 1 til scenarium 3 medfører, at der vil forekomme en 
forøgelse af mængden af terrænnært vand i kildepladsområdet. Det medfører, at området 
omkring kildepladsen bliver mere vandlidende. Men da store dele af området er drænet, vil 
dette uden tvivl dæmpe effekten af en ændret indvindingsstrategi. 
 
Hvis al indvinding i området standses helt, som situationen i store træk var før 1947, da 
kildepladsen blev sat i drift, beregner modellen en markant stigning i grundvandets 
trykniveau i forhold til referencescenariet. I selve kildepladsområdet er stigningen i kalken 
på ca. 10 m svarende til ca. 6 m over terræn. Dette er i god overensstemmelse med de 
oprindelige pejleresultater fra de første boringer, der blev etableret på den nye kildeplads. 
Overtrykket i kalken vil dog kun i begrænset omfang forplante sig til de kvartære 
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grundvandsmagasiner pga. dårlig hydraulisk kontakt og dræning af de kvartære 
grundvandsmagasiner – både kunstigt og naturligt via Lindved Å. 
 
Beregningerne illustrerer desuden udbredelsen af de relativt store vandlidende og 
oversvømmede områder, der vil være konsekvensen af et totalt indvindingsstop, og som 
minder meget om forholdene før Lindved Kildeplads blev etableret i 1947. I denne 
sammenhæng er der oplagt at skele til jordartskortet (jf. figur 4.3) med henblik på 
afgrænsning af de vandlidende områder ved et totalt indvindingsstop. Jordartskortet viser 
således forekomsten af tørv- og gytjeaflejringer, der er dannet i vandlidende områder efter 
afslutningen af den sidste istid i en periode uden vandindvinding.   
 
5.2.4 Forureningstruslen fra virksomheden Karma 
 
Industrivirksomheden Karma ligger i Højby, øst for Lindved Kildeplads, og på grunden er 
der i perioden 1978 – 92 spildt en større mængde organiske opløsningsmidler (tetrakloretylen 
og diverse nedbrydningsprodukter heraf) i forbindelse med rensning af arbejdstøj. Hidtidige 
undersøgelser har ikke givet det fulde overblik over forureningens omfang, men tyder på 
tilstedeværelsen af fri fase i grundvandet og forurening til og med lag 5. Forureningen er 
beskrevet mere indgående i kapitel 6. 
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Figur 5.13: Beregnet udbredelse af forurening fra Karma, der er sivet ned i lag 5.  
 
På dette foreløbige grundlag og ved hjælp af partikelbaneberegninger med modellen er der 
fortaget en indledende analyse af risikoen for forurening af indvindingsboringerne på 
Lindved Kildeplads. Figur 5.13 viser den beregnede udbredelse af forureningen i den 
farligste situation, hvor forureningen under grunden er sivet ned til det primære vandførende 
sandlag (lag 5). Den generelle retning på grundvandsstrømmen er ud fra det overordnede 
strømningsbillede mod NV, og sandsynligheden taler derfor for, at forureningen overvejende 
vil strømme ud i Lindved Å. De specifikke beregninger udtrykker en begrænset risiko for at 
forureningen ender i kildepladsens boringer. Kun kalkboringerne L15/146.483 og 
L16/146.487 er i lettere grad i farezonen. 
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Hvis forureningskilden er begrænset til det overliggende morænelerlag (lag 4), synes 
risikoen for forurening af vandindvindingen i området at være endnu mere begrænset og kun 
omfatte boring L12/146.334 på Lindved Kildeplads. Derudover vil boringerne 146.523, 
146.171 og 146.182 på Lindved Private Vandværk’s kildeplads under visse forhold være i 
farezonen. 
 
Disse beregninger er som nævnt overslagsmæssige, idet geologien omkring forureningen 
ikke er kendt i detaljer. Lokale geologiske strukturforhold og grundvandets 
strømningsforhold bliver pt. kortlagt af Fyns Amt, der forestår oprensningen. De foreløbige 
resultater tyder på, at forureningen fra virksomheden lokalt strømmer mod VSV, hvilket er 
en mere sydlig retning end det generelle billede og kritisk i forhold til placeringen af 
Lindved Kildeplads (Fyns Amt, 2006). Der er derfor behov for yderligere undersøgelser med 
henblik på at belyse, hvor stor risiko forureningen fra Karma udgør. 
 
5.2.5 Indvinding ved Nr. Søby. 
 
Konsekvenserne af en påtænkt vandindvinding ved Nr. Søby på 4 mio. m3/år er beregnet 
med modellen og fremgår af figur 5.14. Oplandet til grusboringerne på Lindved Kildeplads 
ses stort set ikke at påvirkes af denne ekstra indvinding, hvorimod oplandet til 
kalkboringerne er rykket lidt mod øst i forhold til situationen uden indvinding ved Nr. Søby. 
Der synes således at være vand nok i området til også at kunne dække behovet for en 
yderligere indvinding ved Nr. Søby på 4 mio. m3/år. 
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Figur 5.14: Fordelingen af oplande ved en påtænkt ny indvinding ved Nr. Søby på 4 mio. m3/år. Oplandene, der 
er vist med sort, repræsenterer referencescenariet, hvorimod oplandene, der er vist med rødt, repræsenterer et 
fremtidigt scenarie, hvor der indvindes 4 mio. m³/år ved Nr. Søby.  
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6. Trusselsbilledet 
 
I dette kapitel beskrives truslerne mod indvindingen på Lindved Kildeplads. Det er valgt at 
foretage en opdeling i henholdsvis trusler og afledte effekter. Trusler er defineret som trusler 
mod kvaliteten af det oppumpede grundvand på kildepladsen, hvorimod afledte effekter er de 
effekter, der er en konsekvens af kildepladsens påvirkning af omgivelserne. 
 
Trusselsbilledet afhænger i høj grad af den valgte indvindingsstrategi på Lindved Kildeplads. 
Derfor lægges der i dette kapitel vægt på at beskrive de ligheder og forskelle der er mellem 
trusselbilledet og det billede der tegner sig, hvis indvindingsstrategien ændres i retning af en 
indvinding, der hovedsagelig er baseret på grundvand fra de prækvartære 
grundvandsmagasiner. 
 
6.1 Trusler 
 
På basis af udredningen af de grundvandskemiske forhold i oplandet til kildepladsen er der 
identificeret i alt seks stoffer og stofgrupper, der kræver særlig bevågenhed på kildepladsen: 
Klorid, nitrat, arsen, hårdhed, pesticider og klorerede opløsningsmidler. Klorerede 
opløsningsmidler er behandlet under afsnittet om forurenede grunde, da de tilgrundliggende 
oplysninger alle stammer fra Fyns Amts registrering af forurenede grunde. Afslutningsvis 
omtales yderligere to trusler mod kvaliteten af det oppumpede grundvand på kildepladsen, 
der er svære at kategorisere stofspecifikt: Spildevand og ”Gamle brønde og boringer”. 
 
6.1.1 Klorid 
 
Som det fremgår af afsnit 4.4 er der flere steder i de prækvartære grundvandsmagasiner 
påvist et forhøjet kloridindhold i grundvandet. Kun i de områder, hvor de hydrauliske 
egenskaber tillader en stor tilstrømning af ferskt grundvand fra de overliggende kvartære lag, 
er indvinding af drikkevand muligt. Det er tilfældet fra området omkring Lindved Kildeplads 
til Årslev.  
 
Er kloridkoncentrationen i de prækvartære grundvandsmagasiner alene diffusionsbetinget vil 
det i forhold til klorid være uproblematisk at vælge en indvindingsstrategi, der alene er 
baseret på indvinding fra de prækvartære grundvandsmagasiner. Bevirker indvindingen 
derimod, at der mobiliseres store mængder residualt grundvand med et højt kloridindhold fra 
afsnørede eller dybtliggende sprækkesystemer, kan det være mere problematisk. 
 
Afslutningsvis skal det for fuldstændighedens skyld nævnes, at et forhøjet kloridindhold også 
kan skyldes vejsaltning. I det åbne land giver vejsaltning dog kun anledning til forhøjede 
kloridkoncentrationer i grundvandet lokalt set. 
 
6.1.2 Nitrat 
 
Nitrat udgør kun en lille trussel mod indvindingen på Lindved Kildeplads. Betydende fund i 
de kvartære grundvandsmagasiner er således sjældne og knytter sig alene til helt terrænnære 
magasiner. Vælges en indvindingsstrategi der alene er baseret på indvinding fra de 
prækvartære grundvandsmagasiner, vil denne trussel blive elimineret, da de prækvartære 
grundvandsmagasiner er beskyttet af hele den kvartære lagserie, der sørger for at nedbryde 
nitraten inden den når indvindingsboringerne. 
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6.1.3 Arsen 
 
Indenfor oplandet til Lindved Kildeplads optræder høje arsenkoncentrationer både i de 
kvartære og prækvartære grundvandsmagasiner. Overskridelser af grænseværdien er dog 
mest udbredt i de prækvartære grundvandsmagasiner, hvor det mere er reglen end 
undtagelsen, at grænseværdien på 5 µg/l er overskredet.  
 
Overskridelser af grænseværdien på 5 µg/l i grundvandet er dog ikke nødvendigvis et 
problem, da arsen fjernes delvist i forbindelse med den almindelige vandbehandling, hvor det 
udfælder i sandfiltrene sammen med jern. Arsenfjernelsen på danske vandværker varierer 
typisk mellem 10 og 80 % (Jacobsen og Ramsay, 2004).  
 
Boring DGU nr. Magasinbjergart Arsen (seneste analyse) 
L9 146.100e sand/grus 4,2 µg/l 
L12 146.334 sand/grus ? µg/l 
L15 146.483 kalk/mergel 9,1 µg/l 
L16 146.487 kalk/mergel 6,1 µg/l 
L17 146.525 kalk/mergel 5,5 µg/l 
L244 146.2103 sand/grus 3,3 µg/l 
V5 146.490 sand/grus 3,2 µg/l 
V7 146.492 sand/grus 3,6 µg/l 
Tabel 6.1: Arsenkoncentrationen i råvandet. 
 
Hvorvidt arsen kan betegnes som en trussel mod indvindingen på Lindved Kildeplads 
afhænger af den valgte indvindingsstrategi. Det fremgår således af tabel 6.1, at 
arsenindholdet i indvindingsboringerne, der er filtersat i de kvartære grundvandsmagasiner, 
ligger omkring 3,5 µg/l, mens indholdet i indvindingsboringerne, der er filtersat i de 
prækvartære grundvandsmagasiner, ligger omkring 8 µg/l (beregnet som vægtet gennemsnit 
baseret på indvindingsboringernes specifikke ydelse). Baseres indvindingen på Lindved 
Kildeplads udelukkende på grundvand fra de prækvartære grundvandsmagasiner er det 
således vigtigt, at vandbehandlingen er effektiv for at sikre at grænseværdien på 5 µg/l 
overholdes. 
 
Undersøgelser af driften og modelberegninger viser, at der ved en indvindingsstrategi, der 
udelukkende er baseret på grundvand fra de prækvartære grundvandsmagasiner, kan 
forventes en arsenfjernelse på 50 % i forbindelse med den almindelige vandbehandling, 
hvilket er tilstrækkeligt. 
 
Det skal afslutningsvis bemærkes, at grænseværdien for arsen muligvis sænkes i fremtiden, 
da der kan være sundhedsmæssigt belæg for en endnu lavere grænse. I så fald vil der være 
behov for en optimering af vandbehandlingen i forhold til arsenfjernelse. 
 
6.1.4 Hårdhed 
 
Indenfor oplandet til Lindved Kildeplads er der generelt en tendens til, at grundvandet i de 
kvartære grundvandsmagasiner er mere hårdt end grundvandet i de prækvartære. Det fremgår 
af afsnit 4.4, at det sandsynligvis skyldes afsænkningen af grundvandsspejlet omkring 
kildepladsen, der accelererer de syredannende processer i de terrænnære jordlag.  
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Vælges en indvindingsstrategi, der alene er baseret på indvinding fra de prækvartære 
grundvandsmagasiner, vil hårdheden af det oppumpede grundvand derfor falde. I hvor høj 
grad denne effekt vil holde på langt sigt er dog vanskeligt at forudsige. Hydraulisk set vil den 
omtalte ændring af indvindingsstrategien medføre en reduceret afsænkning af grundvandet i 
de kvartære grundvandsmagasiner, hvilket (med en tidsforsinkelse på 5-15 år) vil mindske de 
syredannende processer i de terrænnære jordlag omkring kildepladsen. Omvendt vil en øget 
indvinding fra de prækvartære grundvandsmagasiner samtidig medføre en forøget 
tilstrømning (øget lækage) af ungt grundvand fra de kvartære lag gennemsnitlig i 
størrelsesordenen 10 % (jf. bilag 4), og mest i det helt boringsnære område. Dette vil 
sandsynligvis igen medføre en mindre forskydning af grundvandskemien i de prækvartære 
grundvandsmagasiner omkring kildepladsen i retning mod mere oxiderede og hårde 
vandtyper, mens effekten vil være meget begrænset i det øvrige opland.  
 
Hidtil er der ikke registreret en stigende hårdhed af grundvandet fra kalkboringerne på 
kildepladsen som følge af indvindingen. Det er derfor sandsynligt, at effekten af den 
forøgede tilstrømning af ungt grundvand fra de kvartære grundvandsmagasiner vil være 
begrænset. 
 
6.1.5 Pesticider 
 
Pesticider bruges til at fjerne ukrudt og skadedyr på marker, i plantager og haver samt på 
befæstede arealer. Desværre finder man dem også i grundvandet i oplandet til Lindved 
Kildeplads. Flere af de fundne pesticider er det blevet forbudt at anvende pga. risikoen for 
forurening af grundvandet. Det gælder først og fremmest pesticider med aktivstoffet 
dichlobenil, der giver anledning til BAM i grundvandet samt triaziner (atrazin og simazin) og 
hexazinon. Flere af de fundne pesticider er det dog stadig tilladt at anvende i et vist omfang. 
Det gælder bentazon samt phenoxysyrerne dichlorprop, mechlorprop og MCPA. 
 
Som det fremgår af afsnit 4.4, er alle fund relateret til de kvartære grundvandsmagasiner, der 
generelt er mere sårbare overfor forurening med pesticider pga. kortere transporttid, der giver 
mindre tid til de nedbrydende processer. Aldersforskellen spiller dog også en rolle, da en stor 
del af grundvandet i de prækvartære grundvandsmagasiner er dannet før de fundne pesticider 
blev taget i anvendelse. Vælges en indvindingsstrategi, der alene er baseret på indvinding fra 
de prækvartære grundvandsmagasiner vil risikoen for pesticidforurening af kildepladsen 
derfor mindskes væsentligt. 
 
Skal der tegnes et mere præcist trusselsbillede er det vigtigt at skelne mellem forbudte stoffer 
og stoffer, der stadig må anvendes. For de forbudte stoffers vedkommende er der 
umiddelbart ikke noget der tyder på, at de fremover vil udgøre et større problem, da 
forureningen af de kvartære grundvandsmagasiner omkring kildepladsen er lille på trods af 
vandets unge alder.  
 
For de tilladte stoffers vedkommende er det mere vanskeligt at tegne et præcist 
trusselsbillede. For det første er det vanskeligt at afgøre, hvorvidt fundene i grundvandet (og 
Lindved Å) skyldes almindelig regelret anvendelse eller uhensigtsmæssig håndtering. For det 
andet er det vanskeligt at spå om, hvilke stoffer der i fremtiden kan vise sig at give anledning 
til forurening af grundvandet. Generelt kan der dog siges, at effektiviteten af moderne 
sprøjtemidler er væsentligt større end de midler, der tidligere blev benyttet. Der er ved 
moderne sprøjtemidler således kun behov for en forholdsmæssig lille mængde aktivt stof for 
at opnå den ønskede effekt. Da grænseværdien er kvantitativt fastlagt, vil sandsynligheden 
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for overskridelser med moderne midler alene af denne årsag være mindre end for de tidligere 
benyttede midler. Under alle omstændigheder skal blikket først og fremmest rettes mod 
pesticidanvendelsen i nærområdet omkring kildepladsen, hvor transporttiden til 
indvindingsboringerne er kort.  
 
Afslutningsvis skal det nævnes, at pesticidforurening af de kvartære grundvandsmagasiner 
som følge af induceret grundvandsdannelse fra Lindved Å ikke kan afskrives som en mulig 
trussel mod indvindingen på Lindved Kildeplads, da nogle af indvindingsboringerne er 
placeret meget tæt på åen, og da trykgradienten under drift er nedadrettet. Der er konstateret 
ikke uvæsentlige, men periodiske MCPA-indhold i Lindved Å. 
 
Depotnr. Navn Beskrivelse og risikovurdering. 
461-00047 Højbyvej  

Losseplads              
V2-kortlagt i 2000. Lille losseplads, der har været i drift fra 1965 til 
1988. Der er påvist lidt lossepladsperkolat. Ingen trussel i forhold til 
Lindved Kildeplads. 

461-00066 Ribjergvej 
Losseplads            

V2-kortlagt i 2000. Større losseplads for både husholdnings- og 
industriaffald fra 1974 til 1977. Placeret i gammel grusgrav, hvor der er 
gravet under grundvandsspejlet. Der er påvist lossepladsperkolat samt 
klorerede opløsningsmidler i et lavt niveau. Der vurderes at være en 
moderat risiko for forurening af grundvandet. Fyns Amt har iværksat et 
moniteringsprogram, hvor udviklingen følges løbende.  

461-00069 Torpegårdens 
Losseplads          

V2-kortlagt i 2000. Husholdnings- og industriaffald. Der er fundet 
klorerede opløsningsmidler i grundvandet. Placeret nedstrøms og i 
udkanten af oplandet til Lindved Kildeplads. Lille risiko i forhold til 
Lindved Kildeplads. 

461-00161 Dansk Elektricitets 
Compagni A/S 

V2-kortlagt i 2000. Betydeligt fund af benzen og klorerede 
opløsningsmidler i grundvandet. Placeret nedstrøms Lindved Kildeplads 
og derfor kun lille risiko i forhold til Lindved Kildeplads.   

461-00195 Yamaha Motor  
DK A/S              

V2-kortlagt i 2001. Lille fund af klorerede opløsningsmidler samt 
oliestoffer i grundvandet. Lille risiko i forhold til Lindved Kildeplads. 

461-00205 Karma Arbejdstøj        Meget stor forurening med klorerede opløsningsmidler. Risiko i forhold 
til Lindved Kildeplads uafklaret. Beskrevet mere indgående i teksten. 

461-00209 Sivmosevænget 4        Depot med flyveaske. Immobile tjærestoffer.  
Ingen risiko for forurening af grundvandet. 

461-00231 Højby 
Brugsforening, OK 
Benzin   

V2-kortlagt i 2000. Lille fund af olie- og benzinforurening af 
grundvandet. Lille risiko i forhold til Lindved Kildeplads. 

461-04126 Slaggedeponering                V2-kortlagt i 2004. Deponi af slagger (støberiaffald) på Lindved 
Kildeplads. Brugt til digebygning langs med Lindved Mølleå. Primært 
tungmetaller. Deponering ældre end 75 år. Ingen grundvandsrisiko. 

461-06150 Det Fynske 
Trælastkompagni 
A/S   

V1-kortlagt i 2003. Risiko for forurening af grundvandet med 
trykimprægneringsvæsker. Da lokaliteten ligger nedstrøms Lindved 
Kildeplads er risikoen i forhold til Lindved Kildeplads lille. 

461-06335 Mekaniker,  
Mobil Benzinsalg      

Delvist V2-kortlagt i 2004. Lille fund af olie- og benzinstoffer i 
grundvandet. Lille risiko i forhold til Lindved kildeplads. 

461-56500 Svendborgvej 333                V2-kortlagt i 2005. Lille jordforurening med olie- og benzin. Ingen 
grundvandsforurening og derfor ingen risiko i forhold til Lindved 
Kildeplads. 

461-71037 Børnehaven 
Lindegården           

V2-kortlagt i 2005. Immobile tjærestoffer. Ingen grundvandsrisiko. 

Tabel 6.2: Forurenede grunde indenfor det nære opland til Lindved Kildeplads. 
 
6.1.6 Forurenede grunde 
 
Fyns Amt har kendskab til i alt 56 forurenede grunde indenfor oplandet til Lindved 
Kildeplads. Placeringen af grundene fremgår af figur 6.1. I alt 19 af grundene er kortlagt 
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alene på basis af historiske oplysninger (V1-niveau), hvorimod de resterende 37 grunde er 
påvist forurenede (V2-niveau).  
 
Indenfor det nære opland til Lindved Kildeplads (jf. figur 2.1) har Fyns Amt kendskab til i 
alt 13 forurenede grunde, der pga. afstanden til Lindved Kildeplads kræver særlig 
opmærksomhed. De forurenede grunde indenfor det nære opland fremgår af tabel 6.2, hvor 
der endvidere er foretaget en kvalitativ risikovurdering i forhold til indvindingen på Lindved 
Kildeplads. 
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Figur 6.1: Figuren viser placeringen af de forurenede grunde indenfor oplandet til Lindved Kildeplads. V1-
kortlagte grunde er vist med gult, hvorimod V2-kortlagte grunde er vist med rødt. På lokaliteterne, der er 
nævnt med navn, er der påvist forurening med klorerede opløsningsmidler.  
 
På de forurenede grunde indenfor det nære opland er der påvist forurening med en bred vifte 
af stoffer i form af tungmetaller og forskellige miljøfremmede stoffer: Olie, benzin, benzen, 
klorerede opløsningsmidler og tjærestoffer. I forbindelse med vandindvinding er klorerede 
opløsningsmidler generelt den største trussel. Årsagen er, at stofferne er meget giftige, svært 
nedbrydelige og meget mobile. Samtidig er nedbrydningsprodukterne (eksempelvis 
vinylklorid) i visse tilfælde endnu mere toksiske end moderstoffet. Truslen er særlig stor i 
byområder, hvor der ofte har været anvendt klorerede opløsningsmidler i industrien. En stor 
del af de økonomiske midler til oprydning af jord- og grundvandsforureninger anvendes på 
undersøgelser og oprensninger på grunde, der er forurenet med klorerede opløsningsmidler. 
 
Hos Fyns Amt er der registreret i alt fem forurenede grunde indenfor det nære opland til 
Lindved Kildeplads, hvor der er påvist forurening med klorerede opløsningsmidler. 
Placeringen fremgår af figur 6.1. Een grund skiller sig markant ud fra resten. Det er en meget 
alvorlig forurening med klorerede opløsningsmidler (PCE og TCE) omkring virksomheden 
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Karma i Højby, der ligger ca. 2 km fra Lindved Kildeplads. Parallelt med undersøgelserne på 
Lindved Kildeplads, har Fyns Amt udført forureningsundersøgelser omkring virksomheden.  
 
Virksomheden har haft en stor nedgravet olieudskiller bygget af cementrør som har fået 
tilført store mængder kontaktvand med højt indhold af organiske opløsningsmidler, der er 
sivet ud af udskilleren. Forureningen blev opdaget ved et tilfælde i 1992, da Fyns Amt 
foretog en stikprøvekontrol på en række vandværker i Odense. I denne forbindelse blev der 
påvist et højt indhold af organiske opløsningsmidler på Højby Nord Vandværk. Det medførte 
et øjeblikkeligt stop for indvindingen fra den forurenede boring.  
 
Efter flere års uenighed mellem Odense Kommune og Fyns Amt om ansvaret for det 
opfølgende arbejde, påbegyndte Fyns Amt i 2002 en nærmere undersøgelse af adressen 
Knullen 8, hvor Karma ligger. Her har Fyns Amt påvist en overordentlig kraftig forurening 
med klorerede opløsningsmidler med en kildestyrke på omkring 500 kg. Forureningen har 
bredt sig i de kvartære grundvandsmagasiner, hvor der er påvist en koncentration på ca. 10 
mg/l, hvilket er 100.000 gange mere end grænseværdien på 0,1 µg/l. Forureningen har bredt 
sig mindst 250 meter mod VSV, med andre ord i retning af Lindved Kildeplads. 
Modelberegningerne, der er beskrevet i kapitel 5, tyder dog på en begrænset risiko for 
forurening af Lindved Kildeplads. Hvor stor en trussel Karma udgør mod Lindved 
Kildeplads er således ikke endeligt afklaret. 
 
Inden udgangen af 2006 forventes en statusrapport fra Fyns Amt om resultatet af 
undersøgelserne, der er gennemført i 2005 og 2006. Hvornår undersøgelserne af 
forureningen på Karma vil være endeligt afsluttet er uvist, og det er derfor også uvist, 
hvornår der kan forventes en oprensning af den massive forurening (Fyns Amt, 2006).  
 
6.1.7 Spildevand  
 
Udsivninger fra kloakledninger er ikke en stofspecifik trussel, da spildevand indeholder en 
lang række potentielle forureningsstoffer, der typisk forekommer i korte pulser. Imidlertid 
anses den biologiske trussel som konstant og derfor relevant, hvis transporttiden er kort og 
rettet fra kloakledningen imod vandindvindingen. Dette forhold gør sig således gældende, 
hvis der er tale om nedadrettet gradient og boringsnære geologiske vinduer – f.eks. i form af 
mangelfuld boringsafpropning, der typisk forekommer på boringer udført før 1980. 
 
Boring DGU nr. Afstand til spildevandsledning 
L9 146.100e 315 meter 
L12 146.334 308 meter 
L15 146.483 252 meter 
L16 146.487 315 meter 
L17 146.525 96 meter 
L244 146.2103 228 meter 
V3e (pejleboring) 146.437 19 meter 
V5 146.490 146 meter 
V7 146.492 139 meter 
Tabel 6.3: Afstand mellem spildevandsledning og indvindingsboringer. 
 
Spildevandsnettet i Volderslev og Højby vurderes ikke at være en del af trusselsbilledet for 
Lindved Kildeplads. Dette gør imidlertid en ø400 mm kloakledning af beton, der er ført 
gennem det centrale kildepladsområde. Ledningen passerer nogle af kildepladsen 
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indvindingsboringer, hvilket fremgår af figur 6.2. Ifølge Dansk Ingeniørforenings norm 
DS442 for almene vandforsyningsanlæg, er der krav om respektafstand til boringer for tætte 
kloakrør på 50 meter og på 300 meter for ledninger der er udført med utætte samlinger 
(drænrør o.l.). Relevansen af disse afstandskrav i forhold til spildevand, som en trussel mod 
indvindingsboringerne, kan naturligvis diskuteres ud fra lokale forhold.  
 

 
Figur 6.2: Spildevandsledningens forløb gennem kildepladsen. 
 
Ledningen er en såkaldt fællesledning – dvs. at den transporterer både spildevand og 
regn/drænvand. Under normale omstændigheder vil ledningen være delvis fuld, men i 
forbindelse med ekstreme regnhændelser vil ledningen kunne være fuldløbende og dermed 
lokalt kunne udsættes for et svagt overtryk. Spildevandet vil dog under disse 
omstændigheder være stærkt fortyndet.  
 
Ledningens bundkote ligger mellem 1,7 og 4,62 meter under terræn. I hovedparten af 
strækningen dog omkring 3 meter under terræn. Grundvandsspejlet ligger med den 
nuværende indvinding (scenarium 1, jf. kapitel 5) mellem 0 og 5 meter under terræn, og der 
vil således være tale om både ind- og udsivning til ledningen, hvilket også fremgår af 
videoinspektioner, foretaget i ledningen. Grundvandsspejlets niveau i forhold til terræn vil 
ikke ændres væsentligt ved en delvis omlægning i retning af mere indvinding i kalken 
(scenarium 2, jf. kapitel 5), mens der ved en fuldstændig omlægning af indvindingen vil 
introduceres et trykniveau omkring terræn i lag 3 og 5 (scenarium 3, jf. kapitel 5). Dette 
trykniveau vil dog være påvirket af årstidsvariationer, men i vinterhalvåret må ledningen 
formodes at være mest påvirket af indsivning.  
 
Ledningens tilstand er generelt god. Der er dog observeret i alt 24 fejl på strækningen 
mellem Volderslev og Højby. Udfældningerne på indersiden af ledningen indikerer 
indsivning og knytter sig primært til den halvdel af ledningen, der ligger tættest ved 
Volderslev. Påvirkning fra spildevandsledningen vurderes således som en moderat trussel af 
mikrobiel og diffus kemisk karakter. 
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6.1.8 Gamle boringer og brønde 
 
Gamle boringer og brønde, der ikke længere anvendes, kan virke som transportvej for 
forurening fra jordoverfladen og ned til grundvandet.  
 
Siden slutningen af 90’erne har Odense Kommune udstedt påbud om sløjfning af gamle 
boringer og brønde i forbindelse med, at ejendomme er blevet forsynet med vandværksvand. 
Imidlertid viser erfaringen, at der i landområder typisk eksisterer mange ikke-registrerede 
brønde og boringer. Specielt for brøndenes vedkommende, er det ikke ualmindeligt at disse 
opfyldes med affald eller benyttes som faskiner til afledning af regn- eller overfladevand. 
Det forventes således, at der i vid udstrækning stadig findes mange brønde og boringer, der 
ikke længere anvendes indenfor oplandet til Lindved Kildeplads. Alt andet lige er denne 
trussel størst i nærområdet, hvor transporttiden til kildepladsens indvindingsboringer er kort. 
Der formodes ikke at eksistere nedlagte brønde og boringer i det kildepladsnære område, ud 
over ca. 34, der har tilhørt vandforsyningen, og hvis afpropning i mange tilfælde må 
formodes at være mangelfuld. Truslen herfra kan dog betegnes som moderat. 
 
6.2. Afledte effekter  
 
En ændring i indvindingsstrategi vil alt andet lige bevirke en ændring i det hydrologiske 
kredsløb. Da der er indvundet en relativ konstant mængde vand på Lindved Kildeplads 
gennem de sidste 50 år, har natur og mennesker indrettet sig på denne ændrede tilstand og en 
forandring kan derfor på det korte sigt muligvis opleves negativt. 
 
6.2.1 Vandføringen i Lindved Å  
 
Den hidtidige indvinding har fordelt sig med ca. 60 % på grusboringer og 40 % på 
kalkboringer. Målinger af vandføringen og modelberegninger indikerer nogenlunde 
samstemmende, at påvirkningen af Lindved Å´s vandføring på denne baggrund kan antages 
at være i størrelsesordenen 60 - 70 l/s, svarende til mellem 200 og 250 m3/time. 
 

 
Figur 6.3: Figuren viser, at Lindved Å’s vandføring øges, i takt med øget andel af indvinding fra kalken. 
Scenarium IO3 svarer til scenarium 1, scenarium I75 svarer til scenarium 2 og scenarium I100 svarer til 
scenarium 3. 
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Påvirkningsfaktoren, der er defineret som forholdet mellem afstrømningsreduktionen og 
indvindingsintensiteten, ligger således omkring 1 om sommeren, hvor kun optrængende 
grundvand bidrager til afstrømningen. Den direkte påvirkning af vandføringen i Lindved Å 
er således ca. det dobbelte af, hvad man typisk ser for danske vandløb i morænelersområder 
(Dyhr-Nielsen, 1981).  
 
Modelberegningerne viser endvidere, at flyttes hele indvindingen til kalken, svarende til en 
indvindingsflytning på 1 mio. m3/år, vil vandføringen i Lindved Å øges med ca. 0,6 mio. 
m3/år, svarende til godt 70 m3/time. 
 
Fyns Amt har udtalt, at påvirkningen af vandføringen i Lindved Å er acceptabel ud fra de 
nuværende målsætningskrav. Det er dog uvist, hvorvidt der i forbindelse med 
Vandrammedirektivet vil blive stillet strengere krav. 
 
Omvendt vil enhver indvinding af vand ikke kunne undgå at påvirke vandbalancen, hvilket i 
praksis betyder påvirkning af vandløbenes vandføring. Miljørigtig indvinding af grundvand 
kan således betragtes som en afvejning af ønsket om at reducere påvirkningen af det enkelte 
vandløbs mest muligt sammenholdt med de hydrologiske begrænsninger og det omgivne 
samfunds behov for vand. 
 
Odense Kommunes vandressourcevurdering fra 1984 anbefalede allerede dengang, at en 
større del af indvindingen på Lindved Kildeplads foretages fra kalkmagasinerne. 
Anbefalingen var baseret på et ønske om at reducere den alarmerende stigning af sulfat- og 
calciumindhold i Odenses vand. Imidlertid kunne der på det daværende grundlag ikke dannes 
klarhed over de hydrologiske konsekvenser af en sådan omlægning, og indholdet af de 
pågældende parametre har ikke udviklet sig væsentligt på Lindved Kildeplads siden da. 
 
6.2.2 Hævning af grundvandsstand  
 
Kun en brøkdel af den frigivne mængde jern fra pyritoxidation forsætter med grundvandets 
strømning. Langt hovedparten udfældes i de øverste jordlag som amorfe jernoxider (okker). 
Oxidation af pyrit har således gennem årene forårsaget udfældning af ca. 7000 ton okker 
(3.000 ton jern) i de terrænnære grundvandsmagasiner (jf. bilag 6). Øges indvindingen fra 
kalkmagasinerne, vil grundvandsstanden i de terrænnære grundvandsmagasiner stige, og det 
må forventes at en fraktion af den udfældede okker mobiliseres og afstrømmer via vandløbet. 
Det er pt. ikke muligt at vurdere det kvantitative omfang af udvaskningen, men hvis denne 
bliver udtalt, vil det kunne have negative miljøkonsekvenser, idet okkeraflejringerne vil 
kunne misfarve dele af vandløbet og de omkringliggende vådområder. Under alle 
omstændigheder vil det ved en ændret indvindingsstrategi være tilrådeligt at gennemføre 
denne gradvist over nogle år og samtidig overvåge, om okkerudfældning antager et 
uacceptabelt omfang.   
 
Øges indvindingen fra kalkmagasinerne, vil de vandlidende arealer langs Lindved Å brede 
sig i takt med at vandspejlet stiger i de kvartære grundvandsmagasiner. Figur 6.4 og 6.5 viser 
grundvandspotentialet i de kvartære grundvandsmagasiner (lag 5) henholdsvis ved den 
nuværende indvindingsstrategi og ved en indvindingsstrategi, hvor alt grundvandet indvindes 
fra kalken. Figurerne viser, at ændringen primært vil have en mærkbar effekt umiddelbart 
omkring kildepladsen på de ånære arealer. Men da store dele af området er drænet, vil dette 
uden tvivl dæmpe effekten af en ændret indvindingsstrategi (jf. afsnit 5.2.3).  
 



August 2006                                                         Kildepladsprojekt Lindved – teknisk rapport 

                                                                                                                                              81 

Difference mellem terrænoverfladen og potentialet i lag 5

-10 til -5 m

-5 til 0 m

0 til 5 m

5 til 10 m

10 til 60 m
 

 

0 1 2

kilometer
 

Figur 6.4: Differencen mellem terrænoverfladen og grundvandspotentialet i lag 5 ved den nuværende 
indvindingsstrategi (scenarium 1, jf. kapitel 5). Signaturforklaringen er vist øverst på siden. Bemærk, at 
negative værdier er et udtryk for artesiske forhold. 
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Figur 6.5: Differencen mellem terrænoverfladen og grundvandspotentialet i lag 5 ved en indvindingsstrategi, 
hvor der udelukkende indvindes fra kalken (scenarium 3, jf. kapitel 5). Signaturforklaringen er vist øverst på 
siden. Bemærk, at negative værdier er et udtryk for artesiske forhold. 
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6.2.3 Påvirkning af andre indvindinger  
 
Ved en ændret indvindingsstrategi, vil trykforholdene ændres i de nærliggende boringer og 
brønde. Korte boringer og brønde vil være påvirket af trykforholdene i de kvartære 
grundvandsmagasiner. Modelberegninger viser, at en omlægning til indvinding fra kalken, 
vil have en positiv effekt på trykniveauet i de dybereliggende kvartære grundvandsmagasiner 
(lag 5) af størrelsesordenen 0 - 2 meter i en radius på 1½ km fra kildepladsen og vil således 
ikke påvirke disse indvindinger negativt. 
 
Dybe boringer vil derimod være påvirket af trykforholdene i de prækvartære 
grundvandsmagasiner (lag 9). Påvirkningen i denne dybde indenfor en radius af 600 meter af 
kildefeltet vil være afsænkninger på 2-4 meter og på under 2 meter uden for dette område – f. 
eks. Højby Vandværk. I betragtning af de relativt store sænkninger, der generelt ses i mange 
af de dybe indvindingsboringer indenfor oplandet til Lindved Kildeplads, som følge af 
uhensigtsmæssige filterniveauer, vurderes denne påvirkning ikke som kritisk. 
 
Modelberegninger viser, at en fremtidig indvinding af størrelsesordenen 4 mio. m3/år på Nr. 
Søby kildeplads ikke vil påvirke ressourcen i Lindved væsentligt. Der er således vand nok i 
området. 
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7. Handlingsplan 
 
Som et resultat af undersøgelsesarbejdet, er der formuleret følgende 10-punkts 
anbefalingsplan for sikring af Lindvedværkets indvinding fremover: 
 

1) Øget indvinding fra det prækvartære grundvandsmagasin 
2) Reduktion af kloridindhold i boring L17/146.525. 
3) Sløjfning af boringer 
4) Renovering af pejleboringer 
5) Moniteringsprogram 
6) Aktiv kildepladsstyring 
7) Kloakrenovering 
8) Opfølgning på forurenede grunde i oplandet 
9) Planlægning 
10) Prioritering i kildepladsstrategi 

 
For hvert punkt i handlingsplanen er der endvidere beregnet de økonomiske konsekvenser, 
idet der er foretaget en lønsomhedsanalyse baseret på afskrivningstider og kalkulationsrente 
jfr. Vandselskabets standard. Omkostningerne er omregnet til ækvivalente 
driftsomkostninger pr. år. Der er i beregningerne benyttet en kalkulationsrente på 3,5 %. 
 
1) Øget indvinding fra det prækvartære magasin 
 
Med henvisning til afsnit 4.4 (Grundvandskemi) og kapitel 6 (Trusselsbilledet), anbefales 
det, at flytte en gradvis større del af indvindingen til de dybe grundvandsmagasiner. Herved 
opnås en bedre teknisk vandkvalitet, samt en grundvandsressource, der er forholdsvis godt 
beskyttet mod miljøfremmede stoffer – primært pesticidrester. 

 
På grund af de mulige okkerudvaskninger, der kan være en følge af den ændrede strategi, 
anbefales i første fase (2007) boringerne L12/146.334 og VIII

e/146.437 optrukket og 
overboret ca. 10 meter ned i kalken/mergelen. Øget indvinding i kildepladsens østlige del bør 
dog løbende vurderes i forhold til Fyns Amts resultater fra kortlægningen af Karma-
forureningen.  
 
Hvis okkerproblematikken ikke giver anledning til bekymring efter det første års monitering 
(jf. punkt 5), bør i anden fase (2008) overbores og uddybes boringerne L244/146.2103 og 
VII/146.146, idet signal- og forsyningskabler fornys til boring VII.  
 
I tredje fase (2008-2009) bør boring VVII/146.492 overbores og uddybes til kalken/mergelen. 
Det vurderes ikke påkrævet at uddybe boring VVII, der hermed bliver den eneste 
indvindingsboring på kildefeltet, der er filtersat i et kvartært grundvandsmagasin. 
 
Den samlede indvindingsevne på Lindved Kildeplads er i dag 500 m3/t og vil med de 
ovennævnte justeringer reduceres til ca. 370 m3/t, forudsat de indvindingsinducerede 
afsænkninger i de enkelte indvindingsboringer fastholdes på det nuværende niveau plus 4,5 
meter. Til sammenligning er indvindingstilladelsen på 182 m3/t, svarende til ca. 50 % af den 
nye indvindingsevne. 

 
De fremtidige ydelser i tabel 7.1 er vurderet ud fra nærhed med andre indvindingsboringer, 
samt specifikke ydelser målt ved overløbsprøvepumpningen før kildefeltet blev forsynet med 
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dykpumper. Som led i en nøjere fastlæggelse af de enkelte boringers ydeevne og vurdering 
af behovet for regenerering (udsyring mv.), vil der blive foretaget en beregning af 
boringernes virkningsgrad. 
 
Nr. Nuværende 

magasin 
Fremtidigt 
magasin 

Nuværende  
max. 
ydelse 

Forventet 
max. 
ydelse 

Fase Bemærkning 

L244/146.2103 5 9 88 35 2  
VIII

e/146.437 3 9 0 40 1  
VVII/146.492 5 (7) 5 (7) 62 62  Uændret 
L9/146.100e 5 (3) 9 44  0 1 Sløjfes 
L12/146.334 5 (3) 9 82 25 3  
VII/146.146 9 9 0 35 2 Reetableres 
L15/146.483 9 9 78  60  Uændret 
L16/146.487 9 9 33  25   Uændret 
L17/146.525 9 9 52  42   Se pkt. 2 
VV/146.490 9 9 62 50  Uændret 
Total   501 374   

Tabel 1: Nuværende og forventet fremtidig maksimal ydelse af indvindingsboringerne på Lindved Kildeplads. 
 
De administrative konsekvenser af den ændrede strategi bliver, at der skal søges 
indvindingstilladelse for boring VII/146.146, mens overboringerne på de øvrige boringer er 
anmeldepligtige jfr. Vandforsyningsloven. Overboringerne udføres som 24” luft-
hæveboringer, filtersættes og gruskastes gennem hele den palæocæne lagserie jfr. 
Vandselskabets Standard for udførelse af boringer i projekthåndbogen. Nye boringer, samt 
L16/146.487, tryksyres i forbindelse med borearbejdet. 

 
Økonomi 
 
En omlægning af indvindingsstrategien til en øget indvinding i kalkmagasinerne vil 
afstedkomme ændringer i magasinernes trykforhold, som igen vil have indflydelse på det 
nødvendige energibehov til at indvinde vandet. Hvis hele indvindingen foretages i kalken, vil 
potentialet i kildefeltområdet beregningsmæssigt sænkes med ca. 4,5 meter. Beregninger 
viser, at dette vil afstedkomme en øget driftsudgift på knap 17.000 kr./år. 

 
Anlægsomkostningerne ved uddybning/nyetablering af 5 boringer modsvarer endvidere en 
ækvivalent driftsomkostning på 43.000 kr./år. 

 
2) Reduktion af kloridindhold i boring L17/146.525 
 
Det anbefales at afproppe intervallet fra 120 til 90 meter under terræn på boring 
L17/146.525, da der i dette interval indvindes grundvand med højt kloridindhold. 
Afpropningen foretages med CSQ-bentonit uden cementstabilisering. Herved må den 
forventede specifikke ydelse forventes at falde 10-20 %. 
 
Økonomi 
 
Omkostningerne ved afpropning af bunden i L17/146.525 vurderes at svare til en ækvivalent 
driftsomkostning på 650 kr./år. 
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3) Sløjfning af boringer 
 
Det anbefales at sløjfe boringerne L9/146.100e, U291/146.2585 og U32/146.102a. Boring 
L9 er i dag en indvindingsboring, der er filtersat i det øvre grundvandsmagasin og 
uhensigtsmæssigt beliggende under vandløbskoten. L9 har et højt sulfat- og hårdhedsniveau.  
 
Økonomi 
 
Omkostningerne ved sløjfning af boringerne vurderes at modsvare en ækvivalent årlig 
driftsomkostning på 1200 kr. 
 
4) Renovering af pejleboringer 
 
Pejleboringerne VI/146.145, VI

b/146.293, U55/146.2712, L2/146.149, L7/146.100a og 
U31/146.101 er i dårlig stand og bør renoveres, hvor de mammutpumpes i fornødent omfang 
og erstattes af ø90 PVC-forerør. De filtersættes i hele det nuværende filterinterval. 
Forerørsintervallet afproppes med CSQ-bentonit. Formålet er at undgå krydskontaminering i 
indvindingsboringernes nærområde, samt at bibeholde de vigtige pejlepunkter. 
 
Økonomi 
 
Omkostningerne ved renovering af de 7 pejleboringer vurderes at resultere i en ækvivalent 
årlig omkostning på 4500 kr. 

 
5) Moniteringsprogram 
 
Det anbefales, at der snarest iværksættes et moniteringsprogram for følgende problemstoffer: 
 
Okker  
 
Hver 3. måned udtages analyser for totaljern og Fe2+ i Lindved Å op- og nedstrøms 
kildefeltet, som analyseres med feltkit. Analyser sammenholdes med vandløbsmålinger, 
trykniveau og indvinding.  
Der udføres fotodokumentation på udvalgte dele af Lindved Å’s brink/sumpområder. 
Programmet fastlægges i overensstemmelse med specifikationerne i NOVANA, og bør 
startes snarest for at kunne dokumentere tilstand før omlægning af indvinding. 
Analysefrekvensen kan nedsættes efter en konkret vurdering et år efter den ny 
indvindingsstrategi er implementeret fuldt ud. Formålet med moniteringen er at kunne justere 
indvindingsstrategien, hvis den giver anledning til uacceptabel øgning af okkerudfældningen 
i vandløbet. 

 
Pesticider i vandløb 
 
Der udtages pesticidanalyser svarende til boringskontrol nedstrøms kildefeltet hver 3. måned. 
Alternativt kan der benyttes færre analyser foretaget med en metode, der ved adsorption 
integrerer den samlede pesticidpåvirkning over en længere tidsperiode. Analyseprogrammet 
tages op til revision med henblik på at afslutte dette efter et år. Formålet med moniteringen 
er at danne et reelt billede af pesticidpåvirkning fra åen til de øvre grundvandsmagasiner, 
idet åen lokalt under særlige betingelser kunne tænkes at udveksle vand med enkelte 
indvindingsboringer. 
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Vandføringsmålinger 
 
Lindved Å´s vandføring moniteres fremover gennem to vandføringsdataloggere placeret 
henholdsvis op- og nedstrøms kildefeltet. Der logges samhørende værdier for niveau og 
hastighed hver time. Formålet med vandføringsmålingerne er at kunne dokumentere 
indvindingens påvirkning af åens minimums vandføring i forhold til modelkalibrering og 
myndighedskrav. 

 
Ledningsevnemåling 
 
Ledningsevnen måles online i alle indvindingsboringer. Formålet med dette er at sikre, at der 
ikke sker en gradvis opkoncentrering af kloridindholdet i enkelte indvindingsboringer. 
Onlinemålingerne vil således kunne benyttes til rettidig justering af indvindingsstrategien. 

 
Arsenmåling 
 
Der foretages årlige analyser på alle indvindingsboringer for arsen. Analyseprogrammet 
revurderes efter fem år. 

 
Økonomi - moniteringsprogram 
 
Okker    35.000 fordelt på 5 år 
Pesticider i vandløb  50.000 i 1 år 
Vandføringsmålinger  50.000 hvert 20. år 
Ledningsevnemåling  30.000 hvert 20. år 
Arsenmåling   30.000 fordelt på 5 år 
 
6) Aktiv kildepladsstyring 
 
Alle indvindingsboringer forsynes med frekvensregulator og indvindingsstrategien 
analyseres jævnligt i driften med den opstillede kildepladsmodel på baggrund af resultaterne 
fra moniteringsprogrammet. 
 
Den udviklede driftskildepladsmodel ajourføres løbende og benyttes til dimensionering af 
pumperne, således at der opnås en jævn afsænkning på kildepladsen, og således at driften 
energioptimeres med hensyntagen til den resulterende råvandsvandkvalitet. 
 
Økonomi  
 
Omkostningerne ved frekvensstyring af boringerne er omkostningsneutral eller 
omkostningspositiv. Omkostninger ved etablering af overjordiske boringsstationer er 
indeholdt i de prioriterede vedligeholdelsesudgifter og medtages derfor ikke i 
handlingsplanens overslag.  

 
7) Kloakrenovering 
 
Den ø400 mm samlekloak, der forløber gennem kildefeltet gøres tæt ved strømpeforing. 
Kloakbrøndene, der er placeret med ca. 60 meters afstand, nedlægges i det omfang det er 
muligt at spule og videoinspicere kloakken, og de tilbageblevne brønde renoveres, så de er 
tætte. Renoveringen af ledningen skal som minimum ske i en afstand af 300 meter fra 
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boringerne – det vil i praksis sige på en strækning af minimum 1,7 kilometer fra 300 meter 
efter Volderslevvej til 200 meter før Svendborgbanen ved Højby. 
 
Økonomi 
 
Omkostningerne ved strømpeforing af en ø400 mm kloakledning er oplyst til 1500 kr./meter. 
Anlægssummen, der skal afskrives som infrastrukturelt driftsmiddel, beregnes derfor til 2,55 
mio. kr. Herfra skal fradrages for restlevetiden, der udgør 37 % (ledningen blev anlagt 1980 
og forventes at have en levetid på 80 år), svarende til en årlig ækvivalent driftsomkostning 
på 59.500 kr. 

 
8) Opfølgning på forurenede grunde i oplandet 
 
Fyns Amts/Region Syds kortlægning, oprensning og modellering af Karma-forureningen 
følges tæt. Det anbefales, at Odense Vandselskab indgår aktivt i moniteringsplanlægningen 
efter oprensningen – herunder f. eks.  

• vurderer behovet for yderligere moniteringsboringer. 
• vurderer behovet for analyser af PCE/nedbrydningsstoffer i Lindved Å. 
• vurderer behovet for analyser af PCE/nedbrydningskomponenter i Lindved 

Vandværks boringer. 
• vurderer behovet for analyser af PCE/nedbrydningskomponenter i L16/146.487, 

L12/146.334, U34/146.103 og U292/146.2586.  
• sikrer den detaljerede geologiske information i fornødent omfang indarbejdes og 

bearbejdes i den statiske strømningsmodel for kildepladsen.  
 

Økonomi 
 
Der kan ikke sættes økonomi på punkt 8, 9 og 10, da omkostninger ikke kan fastlægges på 
nuværende tidspunkt. 
 
9) Planlægning 
 
Det anbefales, at Odense Vandselskab fokuserer yderligere på samarbejdet i forhold til det 
kommunale planarbejde – både direkte og imellem både Odense Kommune og den ny 
Fåborg-Midtfyn Kommune. Samarbejdet skal sikre indflydelse og koordinering af planer for 
byudvikling, industri, skovrejsning og spildevand i det åbne land for bl.a. Lindvedværkets 
indvindingsopland. Det overordnede grundlag for dette skal være indarbejdelse af enkle GIS-
temakort til brug i miljø- og byplanadministrationerne, der viser hvor byudvikling er 
uønsket, og hvor Odense Vandselskab skal inddrages som høringspart i forhold til 
arealanvendelsen. Kortene udarbejdes på grundlag af den numeriske strømningsmodels 
analyser af infiltrationsopland, transporttider, sårbarhed og usikkerhed. Det er således af stor 
betydning, at Odense Vandselskab’s planfunktion inddrages optimalt i handlingsplanens 
gennemførelse. 

 
10) Prioritering i kildepladsstrategi 
 
Lindvedværkets indvindingsopland skal sammen med andre kortlagte kildepladser indgå i de 
konkrete planer i forhold til Odense Vandselskab’s strategi for grundvandsbeskyttelse. 
Strategien er ved redaktionens slutning under udarbejdelse og vil bl.a. omfatte 
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prioriteringsværktøjet selskabet benytter i forhold til investeringer i grundvandsbeskyttende 
tiltag, som f. eks. tilskud til skovrejsning, miljørigtig landbrugsdrift m.v. 
 
7.1 Opfølgning 
 
Det anbefales, at handlingsplanen opdateres hvert 5. år i det omfang, der er tilvejebragt ny 
information, der vil kunne have indflydelse på modelresultaterne. 
 
Det anbefales, at der i forbindelse med vedtagelsen af handlingsplanen udpeges en ansvarlig 
person for implementeringen og koordineringen af handlingsplanen, samt at denne 
udfærdiger en detaljeret tidsplan og budget for implementeringen. 

 
7.2 Økonomiske konsekvenser af handlingsplanen 

 
Som det ses af nedenstående figur, er der reelt kun fire betydende udgiftstyper i forbindelse 
med implementering af handlingsplanen, nemlig: 
 

a) Øgede omkostninger til strøm som følge af større afsænkninger. 
b) Etableringsomkostninger for de nye boringer. 
c) Moniteringsprogram. 
d) Renovering af samlekloakken gennem kildefeltet.  

 
Fordelt på den producerede vandmængde er den samlede omkostning opgjort til 8 øre/m³ 
produceret vand.  
 

Årlige driftsomkostninger ved 
gennemførelse af handlingsplan

Øgede EL-omkostninger

Reduktion af
kloridindhold i boring L17

Moniteringsprogram

Renovering af
pejleboringer

Kloakrenovering

Sløjfning af boringer

Boringsetablering

 
Figur 1: Økonomisk konsekvensfordeling som resultat af handlingsplanen. 
 
Punkt a-c vil have en stor værdi i form af forbedret teknisk vandkvalitet og sikring af 
bæredygtig indvinding fremover, mens værdien af kloakrenoveringen (punkt d) muligvis er 
begrænset og under alle omstændigheder vanskelig at kvantificere grundet den ikke-
stofspecifikke karakter. Grundvandsbelastningen fra ledningen må dog forudses yderligere at 
udvikle sig negativt i årene fremover. Ledningen er ikke placeret i henhold til gældende 
regler og det anbefales, at den alene af den grund bør lovliggøres.   
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9. Bilag 
 
1) Grundvandsmodel fase 1: Geologisk model (Watertech). 
 
2) Grundvandsmodel fase 2 og 3: Modelopstilling, kalibrering og validering (Watertech). 
 
3) Kalibreringsjournal (Watertech). 
 
4) Grundvandsmodel fase 4: Scenarieberegninger (Watertech). 
 
5) Skema til håndtering af usikkerheder i forbindelse med modelberegninger. 
 
6) Konceptuel geokemisk tolkningsmodel (Aktor Innovation). 
 
7) Vurdering af arsenfjernelsen på Lindvedværket (Aktor Innovation). 
 
8) Aldersdatering af vandprøver fra Lindved Kildeplads (GEUS). 
 
9) Sedimentkemiske analyser af jordprøver fra ”Sonic Drill”-boringerne (GEUS). 
 
10) Fyns Amts undersøgelser af forureningen på Karma. 
 
11) Oversigtskort over indvindingsboringer på Lindved Kildeplads. 
 
12) Borerapporter fra ”Sonic Drill”-boringerne (Carl Bro). 
 
13) Datarapporter fra borehulslogging af skylleboringer (Watertech). 
 
14) Flowlog og vandprøvetagning i boringer på Lindved Kildeplads (GEUS). 
 
15) Videoinspektion af boring L15 (Dansk Geofysik). 
 
16) Prøvepumpninger på Lindved Kildeplads. 
 
17) Påvirkningen af Lindved Å som følge af indvindingen på Lindved Kildeplads 
(WaterVision). 

 
 
 
 
 
 

 


