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1.

Indledning

Denne redegørelse er udarbejdet af Naturstyrelsen som led i den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning i
Odense Vest Kortlægningsområde. Redegørelsen skal danne grundlaget for Assens Kommune, FaaborgMidtfyn Kommune og Odense Kommunes efterfølgende udarbejdelse af indsatsplan til beskyttelse af grundvand til drikkevand.
Det overordnede formål med grundvandskortlægningen og indsatsplanlægningen er, at den nuværende og
fremtidige drikkevandsressource beskyttes, således at forsyningen med drikkevand fortsat kan baseres på
simpel rensning af grundvandet.
Odense Vest Kortlægningsområde blev sammen med en række andre kortlægningsområder oprindeligt udpeget af det tidligere Fyns Amt i Regionplan 2001-2013 inden for Områder med Særlige Drikkevandsinteresser
(OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. OSD blev udpeget, jf. vejledningen
”Udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser” /a/, i hele landet i Regionplan 1997-2005.
Grundvandskortlægning og indsatsplanlægning til beskyttelse af grundvand til drikkevand var fra 1998 og
frem til strukturreformen hjemlet i vandforsyningsloven /b/ og blev varetaget af de daværende amter. Grundvandskortlægningen er i dag hjemlet i miljømålslovens § 8a /c/ og varetages af staten (Naturstyrelsen), mens
den efterfølgende indsatsplanlægning forsat er hjemlet i vandforsyningslovens § 13 /d/ og varetages af kommunerne.
I miljømålsloven § 8 a står således, at:


Områder med særlige drikkevandsinteresser og områder med drikkevandsinteresser skal udpeges



Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger
uden for disse skal kortlægges



Der skal udpeges de delområder inden for disse områder, som er særligt følsomme over for en eller
flere typer af forurening (følsomme indvindingsområder), med angivelse af, hvilken eller hvilke typer
forurening, de anses følsomme over for.



Der skal på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne udpeges områder, hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder).

Der er derfor i perioden 2002 til 2012 lavet en række undersøgelser i Odense Vest Kortlægningsområde. Denne redegørelse sammenfatter resultaterne fra undersøgelserne, herunder grundvandsressourcens beliggenhed, naturlige beskyttelse, arealanvendelse og forureningskilder. Endvidere er der i denne redegørelse foretaget en revision af OSD, indvindingsoplande og nitratfølsomme indvindingsområder. Indenfor de nitratfølsomme indvindingsområder er der er udpeget indsatsområder med hensyn til nitrat. Endelig er der opstillet
en række forslag til den fremtidige grundvandsbeskyttelse og overvågning.
For et delområde af Odense Vest Kortlægningsområde, kaldet ”Dalum, Bellinge og Brændekilde” blev der
vedtaget en indsatsplan af Fyns Amt i 2006, Dette delområdet er medtaget i kortlægningen Odense Vest igen,
eftersom undersøgelserne i det resterende Odense Vest Kortlægningsområde har bidraget med ny viden om
delområdet. Desuden var en revision påkrævet af Nitratfølsomme Indvindingsområder (NFI) indenfor indsatsplansområdet fra 2006, som følge af en ændret landpraksis for udpegning af NFI i 2011.
Kortlægningsområdet, som stammer tilbage fra kortlægningsprojektets opstart i 2002 ligger sydvest for
Odense og svarer i stor udstrækning til OSD-området Odense Vest, pånær et mindre areal i de nordøstlige
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hjørnet, dvs. i Odense by, hvor OSD er senere blevet tilpasset og beskåret. Kortlægningsområdet dækker et
areal på 334,6 km2,.Der vil i forbindelse med et senere projekt ”kortlægning af oplande udenfor OSD” blive
taget stilling til eventuelle områdeudpegninger, indenfor de dele af indvindingsoplande, der efter den nye
oplandberegning ligger udenfor kortlægningsområdet.

Figur 1.1. Kortlægningsområdets afgrænsning er sammenfaldende med det gamle OSD område ”Odense
Vest” inkl. delområdet ved Dalum, På kortet er vandværkernes placering endvidere vist sammen med de
nyberegnede indvindingsoplande til områdets almene vandværker.
Redegørelsen er opbygget således, at kapitel 2 består af en sammenfatning af redegørelsen, som giver et hurtigt overblik over problemstillinger og indsatsforslagene i kortlægningsområdet. Kapitel 3 beskriver vandindvindingsstrukturen i området, mens kapitel 4 er et grundlæggende kapitel, som giver et regionalt overblik
over områdets geologi og grundvandsforhold i bred forstand. Kapitel 5 redegør for arealanvendelsen og forureningskilderne, mens kapitel 6 omhandler de forskellige områdeudpegninger. Endelige er der i kapitel 7
opstillet en række forslag til indsatser.
Referencerne til baggrundsmaterialet, lovgivningen og de respektive vejledninger fremgår bagerst i rapporten. Referencerne for baggrundsmaterialet i form af de forskellige kortlægninger og undersøgelser er nummeret fortløbende med tal, mens referencerne for lovgivning og vejledninger er angivet med et bogstav.
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2.

Sammenfatning

Odense Vest Kortlægningsområde er 334,6 km2 og dækker der 30 almene vandforsyninger, hvoraf Vandcenter Syd har 4 separate kildepladser. Der blev i 2011 indvundet i alt 9.2 mio. m3, hvor indvinding til de almene
vandforsyninger udgjorde omkring 8.9 mio. m3.
Kortlægningsområdet ligger i Assens Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Odense Kommune, som skal
udarbejde indsatsplan til beskyttelse af grundvand til drikkevand.
Naturstyrelsen Odense har udført geofysiske kortlægninger, boringsregistreringer, undersøgelsesboringer og
kemiske analyser og har opstillet geologiske, kemiske og hydrologiske modeller som en del af Statens afgiftsfinansierede grundvandskortlægning.
I kortlægningsområdet er der fundet udbredte sand og lerlag som i den hydrostratigrafiske geologiske model
er inddelt i 3 sandlag (lag 3, 5, og 7) og 5 lerlag (lag 1, 2, 4, 6, og 8) fra istiderne. Derunder ligger lerlag (lag 8)
og kalk (lag 9) fra den ældre tertiærperiode. Lag 8 repræsenterer således kvartær som prækvartar ler. De 3
sandlag og kalklaget udgør områdets grundvandsmagasiner: Øvre Sandmagasin (lag 3), Mellem Sandmagasin
(lag 5), Nedre Sandmagasin (lag 7) og Kalkmagasinet (lag 9). Lerlagene er dæklag over magasinerne, der alt
efter deres tykkelse beskytter grundvandsmagasinerne mod forurening fra jordoverfladen.
Grundvandsressourcen i kortlægningsområdet findes primært i Mellem Sandmagasiner. En mindre, men ikke
uvæsentlig, del af grundvandsressourcen findes i dybereliggende smeltevandssand fra Kvartærtiden, kaldet
Nedre Sandmagasiner. De findes ved Brændekilde og i området syd for Tommerup til Haarby. Nedre Magasiner findes i begravede dale.
De almene vandværker indvinder fra Mellem og Nedre Sandmagasiner, og kun enkelte steder fra Øvre Sandmagasiner. I områderne vest for Voldtofte, øst for Hårby og øst for Vissenbjerg er Øvre Sandmagasiner af så
stor udbredelse og tykkelse, at de fremstår som potentielle grundvandsmagasiner.
Bortset fra en boring ved Odense indvindes der ikke fra Kalkmagasinet. Der forventes ikke at være stort indvindingspotentiale fra Kalkmagasinet og heller ikke fra det overliggende ler fra tertiærperioden (Kerteminde
Mergel).
Afstrømning af vand fra området er i grundvandsmodellen beregnet med følgende fordeling via dræn (57 %),
grundvandsafstrømning til overfladevand (13 %), strømning til naboområder (14 %) og 11 % oppumpes via
indvinding. Årlig grundvandsdannelse er 38 millioner m3 til Øvre Sandmagasiner, 21 millioner m3 til Mellem
Sandmagasiner og 14 millioner m3 til Nedre Sandmagasiner. Den samlede tilladte årlige indvinding på 14,6
mio. m3 er dermed betydelig mindre end grundvandsdannelsen til Øvre og Mellem Sandmagasiner og på
samme niveau som grundvandsdannelsen til Nedre Sandmagasiner.
Grundvandsdannelsen til Øvre og Mellem Sandmagasiner er høj i stort set hele kortlægningsområdet. Grundvandsdannelse er mindst til Nedre Sandmagasiner.
Overordnet strømmer grundvandet fra Vissenbjerg og mod syd i retning af Hårby Å og mod øst i retning af
Odense Ådal. Fra Øvre og Mellem Sandmagasin udstrømmer grundvandet til Odense Å, Hårby Å, Stavis Å,
Storåen, Brende Å og Puge Mølle Å. Udstrømningsområderne formindskes på grund af vandindvinding, især
omkring Odense Å.
Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande til vandværkernes kildepladser går øst-vest ved Odense, sydøst-nordvest i centrale dele af kortlægningsområdet og sydvest-nordøst ved Vissenbjerg- Hårby. Langt
den største del at kortlægningsområdet er dækket med indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande
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og der er overlap mellem mange oplande, da kildepladserne konkurrerer om grundvandet og påvirkes af indvindingen fra nabokildepladser.
Af kemiske stoffer som udgør en trussel for grundvandets brug til drikkevand findes: Nitrat, organisk materiale (NVOC) arsen, pesticider, klorerede opløsningsmidler og MTBE.
Øvre Sandmagasiner er nitratsårbare i stort set hele området. Mellem Sandmagasiner er nitratsårbare i området omkring Haarby, fra Langsted til Odense og videre til Blommenslyst, omkring Vissenbjerg samt sydsydvest for Glamsbjerg. Nedre Sandmagasiner og Kalkmagasinet er ikke nitratsårbare.
Saltvand findes i området Glamsbjerg- Brylle-Odense Å-Odense. De forhøjede koncentrationer skyldes, at
saltvand trækkes op fra kalken på grund af indvinding på vandværkerne, men udgør på nuværende tidspunkt
ikke et problem for drikkevandsforsyningen.
Arsen udgør et problem for drikkevandsforsyningen på Aarup, Nårup og Stærmose vandværker. Aarup Vandværk har tilladelse til udvidet vandbehandling, mens Nårup og Stærmose vandværker bør håndtere overskridelserne. Højt indhold af arsen og lavt indhold af jern bevirker, at Skydebjerg Vandværk bør analysere for
arsen i rentvandet.
Nedbrydningsproduktet BAM, der stammer fra pesticidet diclobenil, udgør 45 % af alle analysefund af pesticider. Hexazinon er fundet i 11 analyser, mens alle andre pesticider er fundet i mindre end 10 analyser. Der er
fundet både tilladte og nu forbudte pesticider.
I to undersøgelsesboringer er der fundet AMPA, der er nedbrydningsprodukt fra glyphosat (handelsnavn
Roundup). Disse fund kan være en fejl. Alle pesticidfund skyldes forurening fra punktkilder.
Klorerede opløsningsmidler er fundet under grænseværdien i byområder i det sydvestlige Odense og i Glamsbjerg. BTEXN er overvejende fundet i landområder. Der kan ikke drages nogen konklusion om fundene er
ægte og hvilke forureningskilde de kan stamme fra. MTBE fra blyfri benzin er fundet under grænseværdien i
16 boringer.
Arealanvendelsen i kortlægningsområdet består primært af landbrug. Skov findes fra Glamsbjerg til Vejrup,
samt omkring Vissenbjerg. Større bebyggede arealer er Odense med forstæder samt byerne Aarup, Vissenbjerg, Tommerup Stationsby, Tommerup, Brylle, Verninge, Glamsbjerg, Flemløse, Haarby og Jordløse. Naturarealerne er små og der er en del større veje i området, bl.a. motorvejen E20.
Den gennemsnitlige nitratudvaskning, der kan sive fra rodzonen ned mod grundvandet, er fra markblokkene
indenfor kortlægningsområdet 79 mg/l.
Indvindingsoplandene og grundvandsdannende oplande til vandværkerne er beregnet og optegnet. Områder
med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) er revideret, så det tidligere OSD var på 334 km2 og det nye OSD er
på 333,5 km2. Næsten hele kortlægningsområdet er således Område med Særlige Drikkevandsinteresser.
Kortlægningen viser også, at OSD med stor sandsynlighed ville kunne fortsætte sydøst og sydvest for Haarby.
Øvre Sandmagasiner har nogen til stor sårbarhed på grund af ringe dæklag og øverste fordi nitratfronten i
visse områder når til bunden af magasinerne samt pga. oxiderede vandtyper. Grundvandsdannelsen er stor og
gradienten er nedadrettet, undtagen ved Odense Ådal, Ryds Å, Haarby Ådal og Brende Å syd for Vissenbjerg.
Forhøjet nitrat findes fra Glamsbjerg til Bellinge. I samme område og videre til Odense–Blommenslyst er der
forhøjet sulfat.
Mellem Sandmagasiner har lille sårbarhed, undtagen i ådalene ved Odense Å og Hårby Å, og omkring Vissenbjerg-Gribsvad, Blommenslyst og vest-sydvest for Glamsbjerg, hvor der er nogen-stor sårbarhed. Grundvandsdannelsen er stor og gradienten er nedadrettet, undtagen ved Odense Ådal, Ryds Å, Haarby Ådal og
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Brende Å syd for Vissenbjerg. Forhøjet nitrat findes fra Glamsbjerg til Bellinge. I samme område og videre til
Odense–Blommenslyst er der forhøjet sulfat.
Mellem Sandmagasiner er de højest liggende primære magasiner i kortlægningsområdet, så der skal ske en
arealudpegning af NFI over disse magasiner. Samlet kan det konkluderes, at der er nitratfølsomt, dvs. der skal
udpeges NFI i området fra Vissenbjerg via Odense, fra Odense til Flemløse og videre ned til Jordløse.
Desuden er der nitratfølsomt i stor dybde i området vest og sydvest for Glamsbjerg på grund af oxiderede
vandtyper og forhøjet nitrat- og sulfatindhold op til 80 meter under terræn (omkring kote 0). I området er der
tykke dæklag over Mellem Sandmagasiner, men en nitratfront i bunden af Mellem Sandmagasiner (ca. kote
0), samt 2 nitratfronter herover viser, at der sker en tilstrømning af nitrat fra nærområdet, men ikke fra arealerne lige ovenover. Da nitratudvaskningen til magasinet sker et andet sted end på arealerne vest og sydvest
for Glamsbjerg, vil disse arealer ikke blive udpeget som NFI.
Både Nedre Sandmagasiner og Kalkmagasinet er ikke sårbare overfor nitrat. I områder, hvor Mellem og Nedre sandmagasiner står i direkte forbindelse med hinanden kan der i fremtiden ske nitratforurening af det
Nedre, hvis det Øvre bliver forurenet i hele dybden. Det kan bl.a. vest og sydvest for Glamsbjerg, hvor Mellem
Sandmagasin i dag er nitratsårbart i hele dybden.
De reviderede nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) er 139,8 km2 og de tidligere nitratfølsomme indvindingsområder er 60,8 km2 hvilket er en forøgelse på 43 %. Indsatsområder med hensyn til nitrat (ION) udgør
129,5 km2 eller 93 % af NFI.
Da Øvre Sandmagasiner generelt er nitratsårbare, Mellem Sandmagasiner er nitratsårbare i nogle områder og
Nedre Sandmagasiner er potentielt nitratsårbare, hvor de står i direkte kontakt til Mellem Sandmagasiner,
foreslås det, at Assens, Odense og Faaborg-Midtfyn kommuner sikrer, at den gennemsnitlige nitratudvaskning ikke øges, men om muligt nedbringes indenfor indsatsområde med hensyn til nitrat.
Generelt indenfor indsatsområde med hensyn til nitrat foreslås, at Assens, Odense, og Faaborg-Midtfyn
kommuner udpeger nye skovrejsningsområder og der iværksættes initiativer til fremme af skovrejsning i
eksisterende skovrejsningsområder.
Kortlægningen har vist, at udviklingen i nitrat bør overvåges, enten i vandværkernes indvindingsboringer
eller i nogle af de nye eksisterende kortlægningsboringer. Kommunerne skal tage stilling til, hvilke der skal
overvåges i. Udviklingen i indhold af sulfat bør også overvåges, da det viser udviklingen i nitratnedbrydning.
Da den naturlige grundvandskvalitet ved Nårup og Stæremose vandværker er problematisk, som følge af
forhøjet indhold af arsen, vil det være hensigtsmæssigt, at Assens Kommune, i samarbejde medvandværkerne, sikrer, at indholdet af arsen i rentvand bringes ned under grænseværdien.
Da den naturlige grundvandskvalitet ved Nårup og Stæremose vandværker er problematisk, som følge af
forhøjet indhold af arsen, vil det være hensigtsmæssigt, at Assens Kommune, i samarbejde medvandværkerne, sikrer, at indholdet af arsen i rentvand bringes ned under grænseværdien. Højt indhold af arsen og lavt
indhold af jern bevirker, at Skydebjerg Vandværk bør analysere for arsen i rentvandet.
Da der enkelte steder er konstateret et stigende indhold af klorid i området fra Glamsbjerg til Odense, som
følge af optrængende saltvand på grund af vandindvinding og opadrettet strømning langs Odense Å, vil det
være hensigtsmæssigt at Assens og Odense kommuner i samarbejde med Vandcenter Syd og de øvrige vandværker mellem Glamsbjerg og Odense overvåger udviklingen af klorid i forbindelse med de lovpligtige boringskontroller.
Der er i kortlægningsområdet fundet pesticider og andre miljøfremmede stoffer i grundvandsmagasinet. Det
foreslås, at OSD søges friholdt for byudvikling, at der gennemføres en oplysningskampagne i byområder og at
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kommunerne sikrer, at ubenyttede brønde og boringer opspores og sløjfes samt at boringer udført uden tilladelse opspores og vurderes.
Der er kortlægningsområdet 320 lokaliteter, som er omfattet af jordforureningskortlægningen. Som en del af
indsatsplanen foreslås, at kommunerne fører en dialog med Region Syddanmark om prioriteringen af jordforureningslokaliteterne indenfor OSD og indvindingsoplande. En eventuel grundvandstruende forurening vil
det være hensigtsmæssigt at sikre fjernet eller afgrænset, så den ikke udgør en trussel overfor grundvandet.

6

Redegørelse for Odense Vest - Sammenfatning

3.

Vandindvindingsstruktur

I dette kapitel beskrives den nuværende vandindvinding i kortlægningsområdet, herunder fordelingen af
indvindingstyper og vandmængder. Der er særlig fokus på de almene vandforsyningers indvinding.
Indvindingsstrukturen har betydning i forhold til arealanvendelse og sårbarhed, specielt i de områder, hvor
indvindingen anvendes til drikkevand. Indvindingsstrukturen har endvidere betydning for, hvordan grundvandsressourcen belastes.
Der er i kortlægningsområdet i 2011 tilladt en samlet vandindvinding på 14,6 mio. m3 (inkl. markvandinger,
industri mv.). Der blev i 2011 indvundet i alt 9.2 mio. m3 (inkl. markvandinger, industri mv.), heraf udgjorde
indvindingen til de almene vandforsyninger omkring 8.9 mio. m3.

3.1

Vandforsyninger og kildepladser

I kortlægningsområdet er der 30 almene vandforsyninger, hvoraf Vandcenter Syd har 4 separate kildepladser.
Den tilladte indvindingsmængde og den aktuelle indvinding, vurderet som et gennemsnit for de sidste 5 år
(2007-2011), for hver vandforsyning fremgår af figur 3.1
21 vandforsyninger indvinder under 100.000 m3 årligt og 8 vandforsyninger indvinder 100.000-250.000 m3
årligt, knap 1.2 mio. m3. De resterende udgøres af VandCenter Syds 4 kildepladser, hvor de 2 kildepladser
indvinder godt 1 million m3 årligt og de 2 andre kildepladser indvinder ca. 2-2,3 millioner. VandCenter Syd
indvinder i alt ca. 7 millioner m3 eller 73 % af den samlede vandindvinding til de almene vandforsyninger i
kortlægningsområdet. Kortlægningsområdet er således en vigtig kilde til drikkevand for Odense by.
Udviklingen af indvindingen på VandCenter Syds fire kildepladser gennem de sidste 30 år er vist øverst på
figur 3.2, mens udviklingen i de øvrige almene vandforsyningers indvinding for henholdsvis Odense og Assens Kommune er vist nederst på figuren.
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Vandforsyning/kildeplads

Bellinge Øst
Bellinge Vest
Bregnemose
Brylle
Brændekilde
Dærup og Omegn

Aktive
boringer

Tilladt
indvinding
(m3)

2*
6*
2
4
3*
2

80.000
200.000
110.000
200.000
38.000
41.000

Flemløse-Voldtofte1

2

52.000

Frøbjerg –Skovstrup
Glamsbjerg
Højrup

2

100.000
300.000
20.000

Haarby
Jordløse
Køng-Gummerup
Kådekilde-Orte
Magtenbølle-Kelstrup
Nårup
Skalbjerg
Skallebølle
Skydebjerg
Spedsbjerg 2
Stæremose
Søllested-Vedtofte
Tommerup By
Tommerup St.
Verninge
Vissenbjerg-Bred
Voldtofte1
Ørsted
Årup
Vandcenter
Syd

Sum

Bolbro
Borreby
Exercermarken
Holmehave

3
1
3
3
1
3
3
2
3
2

Årlig gennemsnit
indvinding
for 20072011 (m3)
61.855
148.119
89.699
122.470
26.452
27.900
61.610

Tendens
(2000-2011)

kommune

Stabil
Svagt faldende
Stigende
Stabil
Svagt faldende
Svagt stigende
Stigende

Odense
Odense
Assens
Assens
Odense
Assens
Assens

79.070

Faldende

Assens

Svagt stigende
Faldende
Svagt stigende
Stabil
Faldende
Svagt stigende
Svagt stigende
Svagt faldende
Faldende
Svagt faldende
Faldende
Svagt faldende

Assens
Assens
Assens
Assens
Assens
Assens
Assens
Assens
Assens
Assens
Assens
Odense

22.861

Faldende
Stigende
Svagt Faldende
Svagt faldende
Faldende
Faldende
Svagt faldende
Svagt faldende

Assens
Assens
Assens
Assens
Assens
Assens
Assens
Assens

1.400.000
1.600.000
1.200.000
5.500.000

207.264
1.057.498
1.326.520
2.181.454
2.293.070

Stabil
Faldende
Faldende
Faldende
Faldende

Assens
Odense
Odense
Odense
Odense

13.117.000

9.445.761

2
2*

31.000
14.000

249.652
14.817
383.518
44.208
37.963
94.625
75.973
31.373
34.207
51.444
15.307
10.625

1
2
5
3
3
5
2

45.000
135.000
200.000
160.000
90.000
300.000
35.000

28.803
113.736
127.044
121.278
65.472
217.201
22.673

2
4
3*
5*
9*
12*

33.000
260.000

420.000
57.000
50.000
176.000
125.000
40.000
43.000
62.000

Figur 3.1 Vandværkernes tilladte indvinding og aktuelle indvinding, beregnet som gennemsnit over de seneste 5 år. Oplysninger for aktive boringer er hentet fra JUPITER databasen, mens oplysninger markeret med
* er oplyst af Odense Kommune.
1Voldtofte er nedlagt pr. 1. januar 2011 og lagt sammen med Flemløse. Kildefeltet til Voldtofte anvendes ikke
mere. Det nye vandværk Flemløse–Voldtofte har endnu ikke fået ny tilladelse
2 Spedsbjerg er nedlagt 1. september 2011
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Figur 3.2 Indvindingsmængder for VandCenter Syds fire kildepladser beliggende i Odense Vest kortlægningsområde er vist på den øverste figur. Samlet grundvandsindvinding for øvrige almene vandværker i
henholdsvis Odense og Assens Kommuner inden for Odense Vest kortlægningsområde vises i den nederste
figur.
Siden slutningen af 1980’erne er vandforbruget samlet set faldet for de almene vandværker i
kortlægningsområdet, for at stabilisere sig i omkring år 2000. Det svarer til den landsdækkende tendens, hvor
faldet indtræder efter indførelse af vandmålere hos forbrugerne, grønne afgifter og vandsparekampagner.
For de fire kildepladser til VandCenter Syd ses en lidt anden udvikling af vandforbruget. Vandindvindingen
falder først i slutningen af 1990´erne altså ca. 10 år senere end de almene vandværker i kortlægningsområdet
VandCenter Syd har kildepladser der ligger udenfor kortlægningsområdet Odense Vest, selv om de også samlet set har reduceret deres indvinding siden 1980, så er der i perioden også taget nye kildepladser i brug og
flyttet lidt rundt på indvindingstrykket. Senest er Bolbrokildeplads taget i brug.
På Eksercermarken er der nogle af boringerne, som ikke anvendes eller kun kører meget lidt. Pumpen er
fjernet permanent i boring DGU nr. 145.2817 (boringen planlægges sløjfet). Boringerne DGU numre 145.453,
145.678 og 145.2084 er reserveboringer, som normalt er ude af drift (indvinding ca. 1 time pr. mdr.) De tre
sidstnævnte vil formentligt blive sløjfet, når der foreligger en indvindingstilladelse til tre nye boringer i Bolbro, og disse er sat i drift/kørt ind.
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De almene vandforsyningers og kildepladsernes placering fremgår af figur 3.3 i afsnit 3.2.

3.2

Andre vandindvindinger

Ud over indvinding af grundvand til almene vandforsyninger, er der i kortlægningsområdet indvinding af
vand til industriformål, markvanding og gartneri mv. Beliggenhed af indvindingsanlæggene er vist på figur
3.3. Oplysningerne stammer fra JUPITER databasen.

Figur 3.3 Beliggenhed af indvindingsanlæg i Odense Vest kortlægningsområde.
Fordelingen af den tilladte og faktiske indvinding fordelt på de enkelte indvindingstyper er vist på figur 3.4.
Langt hovedparten af den tilladte indvindingsmængde er givet til almene vandværker, mens den tilladte indvinding til markvandinger, gartnerier og husdyrbrug udgør 10 %. Af den faktiske indvinding i 2011 udgjorde
indvindingen til vandværkerne dog 96 %, mens indvindingen til markvanding udgjorde 4 %.
Indenfor kategorien ”markvanding, gartnerier mm.”, findes der i alt 12 markvandinger
kortlægningsområdet, med en samlet indvinding på 291.700 m3 eller 2 % af den samlede indvinding.
Udover ovennævnte indvindingsanlæg foregår der i kortlægningsområdet indvinding til enkeltindvindere.
I kortlægningsområdet er der 5 enkeltindvindere med tilladelse til at indvinde mere end 3.000 m3.
Tilsammen har de tilladelse til at indvinde 41.900 m3 men den reelle indvinding i 2011 5.822 m3. Indvinding
fra enkeltindvindere udgør ca. 0,3 % af områdets samlede indvinding.
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Der er 44 ejendomme med egen boring eller brønd i området. Hvis det skønnes, at den årlige indvinding er
på 125 m3 pr ejendom, svarer det til en samlet indvinding på 5.500 m3 eller 0,04 % af den samlede
indvinding. I denne forbindelse skal det dog nævnes, at der kan være en hvis usikkerhed om antal brønde, da
oplysninger om disse ikke nødvendighvis foreligger komplet og opdateret i Assens kommunes fagsystem, og
dermed heller ikke JUPITER databasen.

Samlet indvinding i 2011 var 9.233.724 m3

Samlet tilladte mængde er 14.591.790 m3

Figur 3.4 Fordelingen af den tilladte og den faktisk indvundne vandmængde mellem de forskellige indvindingstyper. De indvundne mængder er primært de indberettede mængder fra 2011. For de indvindere, der
ikke har indberettet i 2010, er der anvendt data indenfor de seneste 5 år, der er indberettet en indvindingsmængde.
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4.

Grundvandsressourcen

Kapitel 4 er en gennemgang og sammenstilling af de eksisterende kortlægningsresultater. Der tages udgangspunkt i følgende emner:




Grundvandsmagasiner og dæklag
Hydrologiske forhold
Grundvandskvalitet

Dataene sammenstilles til en samlet vurdering af ressourcen, herunder sårbarheden af denne.
Indledningsvis gennemgås kortlægningsgrundlaget, som består af kortlægningsresultaterne fra de forskellige
kortlægninger og modeller, der er udført og opstillet i området.

4.1

Gennemførte undersøgelser

Denne redegørelse bygger på en lang række nye og tidligere data og undersøgelser. Her er kort beskrevet de
undersøgelser, der er udført i forbindelse med statens afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. Der kan
læses mere om metoder, data og resultater i de rapporter, der nævnes i referencelisten. Rapporterne kan
findes i GEUS´ rapportdatabase:
www.GEUS.dk (fanebladet ”Digitale data og kort” og efterfølgende valg af ”Database med grundvandsrapporter”).
De geofysiske data i databasen GERDA, boringsoplysninger og vandkemi i databasen JUPITER kan ligeledes
findes på GEUS´ hjemmeside:
www.GEUS.dk (fanebladet ”Digitale data og kort” og efterfølgende valg af ”National geofysisk database” eller
valg af ”National boringsdatabase”).
Geofysiske kortlægninger
Inden for kortlægningsområdet er der udført SkyTEM, TEM, MEP, PACES og PACEP og seismik, der er fladeog linjedækkende geofysiske undersøgelser. Heraf er SkyTEM en vigtig metode, hvor der måles med 170 m
mellem linjerne og til en dybde på ca. 200 m. MEP er mere nøjagtig i de øvre lag end SkyTEM. PACES giver et
detaljeret billede af de øverste ca. 20 m, og er derfor god til kortlægning af dæklag. Flade- og linjemålinger
giver fordelingen af sand, ler og kalk. Seismik giver en idé om de dybere strukturers forløb, f.eks. om der i
kalken er folder og forkastninger, der kan være årsag til optrængende saltvand.
Desuden er der målt med MRS, der er en punktmåling til at bestemmer vandindholdet i jordlagene ned til ca.
80 m.
I alle boringer, der er udført i forbindelse med kortlægningen, er der udført geofysisk logging for på en mere
direkte måde at bestemme lagfølge, lagenes materialer og grundvandsforhold. Geofysisk logging bruges også
til at se hvor filtrene til vandprøvetagning bedst sættes. Der er udført naturlig gammalog, fokuseret resistivitetslog, induktionslog, temperaturlog og konduktivitetslog.
Undersøgelsesboringer
I forbindelse med grundvandskortlægningen er der blevet udført 57 boringer. Boringerne giver viden om
lagenes materialer, aldersfordeling og vandkemi. Ellog-boringer giver desuden geofysisk måling af jordlagenes modstand (ellog) og naturlige radioaktivitet (naturlig gammalog). Der blev sat 1-3 filtre i de dybe boringer. 33 boringer er bevaret til eventuel senere overvågning af indsatsplanens virkning.
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Desuden er der lavet sediment- og mineralanalyser i boringerne DGU nr. 145.2992 og 145.2994, for bedre at
kunne korrelere lagene i de nye boringer samt i boringer i JUPITER. Der er også udtaget 133 prøver fra 38
boringer, for at kunne bestemme jordens evne til at nedbryde nitrat.
Endelig er flere ældre boringer i kortlægningsområdet blevet registreret og indmålt på ny, så boringsdatabasen JUPITER er blevet opdateret og evt. rettet for fejl og boringer der ikke længere eksisterer, er blevet registreret som sløjfet.

Figur 4.1 Oversigt over de geofysiske undersøgelser og boringer, der er lavet i forbindelse med kortlægningen.
Geologiske modeller
Som en del af kortlægningen er der blevet opstillet en geologisk model for hele kortlægningsområdet Odense
Vest.
Opstilling af de geologiske modeller består af følgende tre trin:
1.
2.
3.

Geologisk forståelsesmodel: Tolkning af eksisterende viden
Rumlig geologisk model: 3D-model med de lag, flager mm. som er i området
Hydrostratigrafisk model: Den rumlige geologiske model omsat til 3D-model med gennemgående,
vandførende og vandstandsende lag.

Formålet med at opstille geologske modeller er:
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At afgrænse grundvandsmagasiner, herunder OSD, og dæklag (lertykkelseskort)
Grundlag for strømningsmodel og hydro-geokemisk model
Forståelse og tolkning af den geologiske historie og opbygning i området
Afdækning af datasvage områder
Datastrukturering og -opbevaring herunder opdatering af landsdækkende DK-model
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Hydrologisk strømningsmodel
På baggrund af den hydrostratigrafiske model er der opstillet en hydrologisk model i værktøjet MIKE SHE.
Ny indsamlede data til modellen er synkronpejlerunder for delområder ved Aarup (gamle Assens Nord Kortlægningsområde), Glamsbjerg og i det gamle Odense Vest Kortlægningsområde. Desuden er alle ny udførte
boringer pejlet.
Formålet med modellen er at bestemme:












Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande
Grundvandsdannelsen og udstrømningsområder i hele kortlægningsområdet
Opad- og nedadrettede gradienter mellem jordoverfladen og grundvandsmagasiner og mellem de
enkelte grundvandsmagasiner
Vandbalancen samt strømnings- og potentialeforhold i det enkelte grundvandsmagasin
Afstrømning i vandløbene
Estimering af transporttiden fra de grundvands dannende områder til vandværkernes indvindingsboringer (grundvandets alder).
Et scenarie svarende til den aktuelle indvinding for vandforsyningerne
Et scenarie svarende til den tilladte indvinding for vandforsyningerne
To scenarier over konsekvenserne af ny, reduceret og ophørt indvinding på eksisterende og fremtidige kildepladser
Et scenarie svarende til ingen indvinding i kortlægningsområdet
Konsekvenserne af mindre eller større nettonedbør (klimascenarier)

Modellen er opstillet i et 200 meter grid, og der er blevet udført detailanalyser og scenarieberegninger.
Hydro-geokemisk model
I kortlægningsområdet er der udtaget kemianalyser i alle nye boringers filtre, samt udtaget analyser fra en
række ældre boringer (95 prøver). Der er foretaget en udredning af de grundvands- og sedimentkemiske processer, problemstoffer og sårbarheder, samt opstillet en 3D hydro-geokemisk model vha. den hydrostratigrafiske model. Udredningen skal:






4.2

Afgrænse nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder med hensyn til nitrat (ION)
Afklare saltvandsindtrængning
Identificere naturligt forekommende og miljøfremmede stoffer, der er årsag til forurening af grundvandet, samt udvikling i forureningen
Identificere mulige kilder til punkt-, linje- og fladebelastninger fra miljøfremmede stoffer
Finde mulig placering af nye kildepladser til vandværker

Grundvandsmagasiner og dæklag

Et af de væsentligste resultater fra den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning er afgrænsningen af
grundvandsmagasinerne og deres dæklag. Vurderingerne bygger på de geologiske modeller for Odense Vest
Kortlægningsområde samt eksisterende litteratur om Fyn.

4.2.1

Geologiske og landskabsmæssige forhold

De geologiske aflejringer og jordlagene er kortlægningsområdets grundvandsmagasiner og beskyttende
dæklag. Derfor er kendskab til aflejringernes fordeling vigtig for de hydrologiske strømningsmønstre, den
konkrete mulighed for vandindvinding og for bestemmelse af grundvandets sårbarhed. Desuden er sedimenternes fysiske og mineralogiske forhold vigtige for grundvandsstrømningen og vandkemien.
Ud over den nuværende opbygning er det vigtigt at kende lagenes dannelseshistorie, da det kan forklare hydrologiske og vandkemiske problemstillinger. Ligeledes er forståelsen af de dybereliggende strukturer i aflejringerne væsentlig, da disse i høj grad har medvirket til udformningen af grundvandsmagasiner og dæklag.
Landskabet og de terrænnære jordlag
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På figur 4.2 ses, at den centrale del af området, fra Vissenbjerg til nord for Glamsbjerg, har markante, velafgrænsede bakker, med Frøbjerg Bavnehøj på 131 meter som den højeste på Fyn. Ved Neverkær mellem Aarup
og Grønnemose er der en større lavning i det bakkede område, hvorfra Brændeå har sit udspring. Ved Haarby
er der et lavere liggende område, hvor Haarby Å løber, som fortsætter ned til Helnæs Bugt. Også langs Odense
Å er der en markant ådal, hvis lavning har en sidegren ind til området ved Verninge.

Figur 4.2 Højderelief indenfor Odense Vest Kortlægningsområde /1/.
På figur 4.3 ses de terrænnære jordlag, som de er tolket af GEUS /2/. Den øverste meter af lagpakken består
overordnet af moræneler. I den vestlige del af området ses smeltevandssand og grus. Endvidere ses en del
områder med issøler.
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Figur 4.3 Jordartskortet for Odense Kortlægningsområde /2/.
Kortlægningsområdets nuværende landskab er dannet i den sidste istid, Weichsel, hvor det Ungbaltiske
Fremstøds inaktive is har dækket det centrale Fyn og efterladt et bakket terræn. Det består overvejende af
moræneler og smeltevandsler, men visse steder er der grusbakker, der kan udgøre et vindue ned til
grundvandsmagasinerne hvor nedsivning kan ske særlig hurtig.
Bakkedraget Jordløse Bakker - Svanninge Bakker formodes at være en grus- og sandudfyldning mellem
dødismasser, eventuelt med en ældre kerne af moræneler. Dette område forventes at være sårbart overfor
nedsivning.
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Smeltevandsafløb fra dødisen er sket via Odense Ådal til den nuværende Odense Fjord, så der blev aflejret
sand i overfladen i ådalen.

Figur 4.4: Geomorfologisk kort over Odense kortlægningsområde.
Prækvartæret
De prækvartære lag, der har betydning for grundvandet, er fra perioderne Kridt og Palæogen. Derover følger
de yngre lag fra perioden Kvartær, der består af aflejringer fra istider og mellemistider. Grænsefladen mellem
Palæogen og Kvartær kaldes prækvartæroverfladen.
Der er ikke fundet overordnede strukturer i prækvartæroverfladen. Ved Ringe, øst for kortlægningsområdet,
er der en højderyg i prækvartæroverfladen, men der er ikke tegn på, at det kan ses i kortlægningsområdet.
Lokalt går der begravede dale ned i prækvartæoverfladen. Det er dale i de gamle landskaber, der senere er
blevet dækket af yngre aflejringer. Figur 4.5 viser, at de fundne dalstrækninger i kortlægningsområdet.
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Figur 4.5 Begravede dale i kortlægningsområdet /3/.
De ældste lag er skrivekridt fra perioden Øvre Kridt. Skrivekridt findes i hele kortlægningsområdet, men udgør muligvis kun prækvartæroverfladen ved boring DGU nr. 145.433 under Odense, hvor Skrivekridt er truffet
i 180 meters dybde, samt det seismiske profil på strækningen Vedtofte-Grønnemose syd for Aarup. Der indvindes ikke fra skrivekridt i området.
Figur 4.6 viser, hvilke lag fra palæogen der er truffet i boringer i området. Danien Kalk fra Palæogen er truffet
i 2 nederoderede, begravede dale ved Tommerup Stationsby og Verninge i kote ca. -90 til -108 m. Desuden er
det fundet i enkelte boringer ved Brylle og under Odense, se figur 4.6. Det har ikke været muligt at tolke, om
Danien Kalk findes under hele kortlægningsområdet, men det formodes at være tilfældet. Overfladen af Danien Kalk ligger ca. i kote -60 til -120 m.
De lidt yngre lag fra palæogen, der er fundet i området, er Kerteminde Mergel Formation og Æbelø Formation. Formodentlig kan der også træffes Ølst Formation, Røsnæs Ler formation og Lillebælt Ler Formation, da
de er truffet ved Assens som bund af de begravede dale. Kerteminde Mergel udgør bunden af de begravede
dale ved Vissenbjerg, Odense og Tommerup. Grænsen mellem mergel og plastisk ler ligger langs Vestfyn omtrent fra Haarby til Grønnemose. Der indvindes fra Danien Kalk men ikke fra Kerteminde Mergel og de øvrige
prækvartære lag.
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Figur 4.6 Prækvartære aflejringer truffet i boringer.
Kvartæret
Fra perioden Kvartær er der aflejringer fra Saale Istid, Eem Mellemistid og Weichsel Istid, se figur 4.4. Aflejringerne er dels vandstandsende moræneler, der dog i de øverste ca. 10 under jordoverfladen kan være opsprækket, så der kan ske nedsivning gennem sprækkerne. Dels er der smeltevandssand, -grus og -sten, der
udgør områdets vandførende grundvandsmagasiner.
Fra Saale Istid er der fundet moræneler og smeltevandssand, muligvis aflejret af istidens sidste
gletsjerfremstød fra sydøst.
Aflejringer fra Eem Mellemistid findes som flager af marint ler og søaflejringer, sydøst for linjen Glamsbjerg –
Tommerup-Odense, se figur 4.7. Flagerne er skubbet rundt af Weichsel Istidens forskellige gletsjere og der er
ikke nogen umiddelbar systematik i, hvor dybt under jordoverfladen de ligger. Flagernes fordeling viser måske hvor der har været hav i Eem Mellemistid, men kan også afspejle hvor langt det Gammelbaltiske Fremstøds gletsjer fra sydøst har slæbt flagerne til. Flagerne kan have betydning for grundvandskemien, da de har
et højt organisk indhold og kan indeholde saltvand.
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Figur 4.7 Interglaciale aflejringer.
Fra Weichsel Istid er fundet moræneler og smeltevandssand fra både det Gammelbaltiske Fremstøds gletsjer
fra sydøst, Hovedfremstødet fra nordøst og det Ungbaltiske Fremstød fra sydøst. Det sidste gletsjerfremstød
fra sydøst har som nævnt dannet nutidens landskab. Alle 3 gletsjere har dækket hele kortlægningsområdet.
I de begravede dale på figur 4.5 er der fyld af moræneler og smeltevandsmateriale fra de forskellige istider.
Tykke lag af smeltevandssand fra Saale Istid findes typisk i bunden af dale. Erosionen fra Weichsel Istidens
gletsjere kan dog have været så kraftig, at der kun træffes lag fra Weichsel som dalfyld i andre dale.

4.2.2

Geologisk og hydrostratigrafisk model

Med udgangspunkt i den geologiske model er der opstillet en 3D model af de geologiske lag, der har betydning
for grundvandets strømning. Modellen er en hydrostratigrafisk model, som er opbygget med gennemgående
lag, der mere tager sigte på at skelne mellem lagenes hydrauliske egenskaber end på den geologiske dannelse
af de enkelte lag. Modelområdet dækker hele kortlægningsområdet og udgør et areal på 407 km2.
Den hydrostratigrafiske model er opdelt i 9 modellag, se figur 4.8, hvilket svarer til GEUS’ landsdækkende
DK-model. Lagene er sand eller opsprækket kalk, hvilket svarer til magasiner, og ler eller fast kalk, hvilket
svarer til dæklag. Andre materialebetegnelser som f.eks. silt og smeltevandsler er indeholdt i beskrivelsen
”moræneler” og betegnelserne sand, grus og sten er indeholdt i ”smeltevandssand”.
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Periode

Tid

Sedimenter og aflejringsmiljø

Hydrostratigrafiske lag

Magasiner og dæklag

Efter sidste istid

Ler, sand, tørv og gytje

1-2

Dæklag

3

Øvre sandmagasiner

(DK-modellag)
Smeltevandssand

–

Ungbaltiske

Fremstød

(KS1)

Moræneler – Ungbaltiske Frem-

4

Dæklag

5

Mellem sandmagasiner

stød
Smeltevandssand – Hovedfrem-

Weichsel Istid

stødet

(KS2)

Moræneler – Hovedfremstødet

6

Dæklag

Moræneler

Gammelbaltiske

6

Dæklag

Smeltevandssand – Gammelbalti-

7

Nedre Sandmagasiner

ske Fremstød eller Hovedfremstø-

(KS3)

–

Fremstød
Kvartær

det. Kan også være fra Saale Istid
eller ældre
Eem Mellemistid

Cyprinaler – Marint og limnisk,

Lokalt

Dæklag

7

Nedre Sandmagasiner

flager
Saale Istid

Smeltevandssand – Saale Istid eller
ældre. Kan også være fra Gammelbaltiske Fremstød eller Hovedfremstødet.

Saale Istid

Moræneler

8

Dæklag

Æbelø Fm.

Fed plastisk ler. Brune, grønne og

8

Dæklag

røde farver. Kan være kalkholdig og

(Prækvartært Ler)

(Muligvis

også

kalkfri.

Ølst Fm., Røsnæs

Palæogen

Ler Fm., Lillebælt

De forskellige formationer kan kun

Ler Fm.)

vanskeligt adskilles visuelt.

Kerteminde Mergel Fm.

Danien Kalk Fm.

Marin, grå mergel. Er kun fundet

8

som en fast, ikke opsprækket mer-

(Prækvartært Ler)

Dæklag

gel
Marin, dannet af bankeformede

9

rev.

(Kalk)

Udgør

bunden

af

nogle

Kalkmagasin

dalstrukturer. Kan være opsprækket i toppen

Kridt

Skrivekridt

Kan udgøre prækvartæroverfladen.

9

Har forkastninger

(Kalk)

Kalkmagasin

Figur 4.8 Geologiske lag i kortlægningsområdet og deres nummer i den hydrostratigrafiske model.
De hydrostratigrafiske lag er beskrevet som:
Lag 1: er et oxyderet lag. Her er nitratreduktionskapacieten brugt op. Toppen af laget følger terræn, bunden
af laget følger den øverste redoxgrænse, hvor redoxgrænsen ligger i ler. Hvor redoxgrænsen ligger dybere end
bunden af lerlag, sættes bunden af lag 1 lig med bunden af lerlaget. I alle andre tilfælde er bunden af laget
defineret som fast 3 m under terræn hvor sand 1 går til terræn og hvor jordartskortet viser sand, grus, tørv
eller gytje.
Lag 2: Toppen er lig med bunden af lag 1. Bunden af lag 2 følger toppen af lag 3. Der er tale om reduceret ler
over sandet i lag 3.
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Lag 3: Laget defineres af top og bund af sandlaget fraregnet 3 meter, hvis lag 3 går i terræn. Lag 3 ligger ofte
forholdsvis terrænnært. Og stedvis er der kun tale om lokale mindre magasiner. Lag 3 har størst udbredelse
ved Skallebølle, Tommerup Stationsby, Glamsbjerg, Flemløse og Haarby. Sandlaget har tykkelser op til 20 m,
men ved Frøbjerg og ved Haarby er der tykkelser op til 60 m. På figur 4.9 ses udbredelsen og tykkelsen af
sandlaget.
Lag 4: Laget defineres af top og bund af lerlaget. Laget er også defineret i områder, hvor sandlagene 3 og 5
mangler.
Lag 5: Er det sandlag, som har den største udbredelse i kortlægningsområdet.
Lag 6: Omfatter bl.a. den meget hårde morænelersenhed, der findes på Fyn. Er formodentlig aflejret af 2
forskellige gletsjere i Weichsel istid
Lag 7: Sandlaget findes overvejende i dybtliggende begravede dale, hvor det også har størst tykkelse, men
findes også udenfor dalene i den centrale og sydlige del af kortlægningsområdet. Der er en tendens til, at laget
ligger dybere i dale end udenfor, formodentlig fordi det er dannet på forskellige tidspunkter. Sandet i lag 7 er
overvejende sammenhængende med sandet i lag 5, se figur 4.10 og 4.11. Ved Flemløse og BlommenslystOdense er der meget lokalt fundet sand, der ligger noget dybere end de øvrige forekomster af Lag 7, men det
er valgt at slå dem ind under lag 7.
Lag 8: Laget omfatter det palæogene ler og mergel samt kvartært ler.
Lag 9: Omfatter Danien Kalk. Toppen af lag 9 følger den tolkede kalkoverflade fra den rumlige geologiske
model. I de områder, hvor der ikke har kunnet tolkes en kalkoverflade i den geologiske model, benyttes enkelte tolkningspunkter fra kalkoverfladen i DK-modellen. Bunden af lag 9 er fastlagt så laget har en fast lagtykkelse på 50 meter.
Interglaciale aflejringer: Flager af interglaciale hav- og ferskvandsaflejringer fra Eem Mellemistid er ikke
vist i de geologiske 3D-modeller, da de kun findes i et begrænset antal boringer, se figur 4,7.

4.2.3

Grundvandsmagasiner

Lag 3, der ligger højt i terræn har flere steder et frit grundvandsspejl, som først træffes et stykke nede i sandlaget. Det er således kun de vandmættede dele af sandlaget, der kan betragtes som grundvandsmagasiner.
Lag 5 vil oftest være fuldt vandførende. Både lag 7 og 9, ligger under havniveau og er altid fuldt vandførende.
Lag 3, 5 og 7 er porøse sandlag og 9 er opsprækket kalk, især opsprækket i den øvre del. Kerteminde Mergel er
for hele kortlægningsområdet antaget at et være fast, ikke opsprækket dæklag, og der indvindes ikke fra mergelen i området.
Øvre Sandmagasiner kaldes lag 3 i den hydrostratigrafiske model og KS1 i DK-modellen. Fra Øvre Sandmagasin indvinder ejere af private brønde og boringer, samt et par vandværker.
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Figur 4.9 Udbredelse og tykkelse af Øvre Sandmagasiner – Lag 3. De største sandlagstykkelser ses ved
Skalbølle øst for Vissenbjerg, vest for Voldtofte og øst for Haarby. Det bemærkes, at det kun er den del af lag
3, som ligger under grundvandsspejl, som udgør grundvandsmagasiner.
Mellem Sandmagasiner kaldes lag 5 i den hydrostratigrafiske model og KS2 i DK-modellen. Det er de
mest gennemgående og generelt de tykkeste sandlag i området, jf. figur 4.10. I områdets nordlige og nordvestlige dele er de Mellem Sandmagasiner højtliggende og topkoten er til en vis grad præget af områdets topografi, mens dette i mindre grad er tilfældet i resten af kortlægningsområdet. Laget ligger i store dele af kortlægningsområdet med top over kote 0 og bund under kote 0, mens det i den nordlige del af kortlægningsområdet
ligger noget højere. Fra Haarby til Odense og omkring Aarup er tykkelserne op til 20 m, mens de er 60-70 m
(op til 100 m) i et bælte fra Glamsbjerg til Blommenslyst.
Hovedparten af kildepladser til almene vandforsyninger indvinder fra Mellem Sandmagasin
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Figur 4.10 Udbredelse og tykkelse af Mellem Sandmagasiner – Lag 5.
De Nedre sandmagasiner kaldes lag 7 i den hydrostratigrafiske model og KS3 i DK-modellen. Det er dybereliggende sandmagasiner hvor toppen i de fleste områder ligger under kote -20 m (figur 4.11).
Nedre Sandmagasiner findes overvejende i dybtliggende begravede dale, hvor der er de største tykkelser, op
til 170 m, men findes også udenfor dalene i den centrale og sydlige del af kortlægningsområdet. Der er en
tendens til, at laget ligger dybere i dale end udenfor. Sandmagasinerne i lag 7 kan være mere sammenhængende end vist i figur 4.11. SkyTEM kortlægningen har stedvis svært ved fuld at opløse de dybe lag og strukturer. Ligeledes er mængden af boringsinformationer aftagende med dybden. Lag 7 er overvejende tolket sammenhængende med sandet i lag 5. I en række områder, især i den vestlige halvdel af kortlægningsområdet,
kan SkyTEM ikke opløse eventuelle lerlag mellem sandlagene 5 og 7 men viser i stedet en samlet sandpakke. I
nogle delområder antyder boredata, at der er et adskillende lerlag, i andre delområder er dette mere usikkert.
Fra Nedre sandlag indvinder f.eks. Vandcenter Syd på kildepladser ved Holmehave og Borreby, samt Haarby
Vandværk.
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Figur 4.11 Udbredelse og tykkelse af Nedre Sandmagasiner – Lag 7.
Kalkmagasinet kaldes lag 9 i den hydrostratigrafiske model og Kalk i DK-modellen. Magasinet består af
Danien Kalk Formationen, der er opbygget af banker fra de kolonidannende organismer bryozoer. Mellem
bryozoerne er der kalkslam, så selve bjergartens matrix er ikke porøs og dermed ikke vandførende. Imidlertid
er de øvre dele af Danien Kalken ofte opsprækket af gletsjeres senere erosion, så vandet strømmer i disse
sprækker. Som hovedregel er der saltvand i kalkens sprækker, hvor der er tykke lag af Kerteminde Mergel
eller palæogen plastisk ler over kalken, mens der er ferskvand i sprækkerne, i de områder hvor mergel eller ler
mangler eller er så tynde at nedsivende vand kan fortrænge saltvandet. Kalklaget er derfor kun kalkmagasin i
de områder, hvor det er opsprækket og indeholder ferskvand.
Topkoten af lag 9, kalkoverfladen, hælder generelt fra nordøst mod sydvest og vest. Flere af de begravede dale
skærer sig ned i kalken. I store dele af kortlægningsområdet er kalkoverfladen usikkert bestemt på grund af
meget spredte boringer og manglende opløsning af laget i SkyTEM. Danien Kalk er i kortlægningsområdet ca.
50 m tyk, men kan være op til 120 m. Ganske få steder kan magasinet bestå af skrivekridt.
Der indvindes kun fra Danien Kalk i boring DGU nr. 145.2025 på Exercermarken Kildeplads, der tilhører
Vandcenter Syd. Der indvindes ikke fra skrivekridt. Fra Kerteminde Mergel, og de øvrige prækvartære lag,
indvindes der heller ikke og der kendes ingen opsprækkede horisonter i Kerteminde Mergel indenfor kortlægningsområdet.

4.2.4

Dæklag

Lagene 2, 4, 6 og 8 fra den hydrostratigrafiske model i figur 4.8 er mere eller mindre vandstandsende, og kan
derfor betragtes som dæklag, der beskytter magasinerne mod nedsivende forurening.
Da Lag 1 er defineret som et oxideret lag, se kapitel 4.2.2, vil dette ikke være et dæklag, der beskytter overfor
nedsivende nitrat, pesticider og andre miljøfremmede stoffer.
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Lag 1 består af både sand, ler, tørv og gytje. Lag 2, 4 og 6 består overvejende af moræneler, men kan også
stedvis være smeltevandsler. Lag 8 omfatter de palæogene ler og mergelaflejringer, men kan i den øvre del
også bestå af kvartært ler.
Dæklag over Øvre Sandmagasiner (Lag 3) består af lag 2 i den hydrostratigrafiske model. På figur 4.12
ses det, at der ved Skallebølle, Tommerup Stationsby, Nårup og Søllested pletvist er over 15 m dæklag, hvilket
viser lille sårbarhed. I resten af kortlægningsområdet er der nogen eller stor sårbarhed, da dæklagene er hhv.
5-15 m tykke eller under 5 m tykke.

Figur 4.12 Akkumuleret lertykkelse over Øvre Sandmagasiner – Lag 3.
Dæklag over Mellem Sandmagasiner (Lag 5) består af lag 2 og 4 i den hydrostratigrafiske model.
Lerdækket over Mellem Sandmagasiner er mellem 0 og 110 meter inden for Odense Vest kortlægningsområde, se figur 4.13. I ådalene for Odense Å og Hårby Å, og omkring Vissenbjerg-Gribsvad og Blommenslyst ses
en lertykkelse på maksimalt 15 meter, ofte under 5 m. Her er der stor og nogen sårbarhed. I den øvrige del af
kortlægningsområdet er der lille sårbarhed med lertykkelser over 15 m. De største lertykkelser på op til 60-80
m ses i den centrale del af kortlægningsområdet ved Krengerup og øst for Haarby.
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Figur 4.13 Akkumuleret lertykkelse over Mellem Sandmagasiner – Lag 5.
Dæklag over Nedre Sandmagasiner (Lag 7) består af lag 2, 4 og 6 i den hydrostratigrafiske model.
Lerdækket over Nedre Sandmagasiner er mellem 0-190 meter inden for Odense Vest Kortlægningsområde, se
figur 4.14. Da dæklagene stort set har en tykkelse på over 15 m, har Nedre Sandmagasin ringe sårbarhed.
I den sydlige del af kortlægningsområdet ses dæklag mindre end 15 m i de områder, hvor der ikke er lerlag
imellem Mellem og Nedre Sandmagasiner. Det er meget små, isolerede områder, men eventuel forurening af
Mellem Sandmagasiner kan her trænge ned i Nedre Sandmagasin.
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Figur 4.14 Akkumuleret lertykkelse over Nedre Sandmagasiner – Lag 7.
Dæklag over Kalkmagasin (Lag 9) består af lag 2, 4, 6 og 8 i den hydrostratigrafiske model. Dæklaget er
over hele kortlægningsområdet mere end 15 meter tykt, så sårbarheden over Kalkmagasinet er lille.

4.3

Hydrologiske forhold

Beskrivelsen af de hydrologiske forhold i området omfatter en beskrivelse af overfladevandet, især vandløbene, samt en beskrivelse af potentiale- og strømningsmæssige forhold i grundvandsmagasinerne. Beskrivelsen
bygger på nye målinger af grundvandsspejlet, databasen JUPITER, Naturstyrelsens temakort og grundvandsmodellen, der er opstillet for området.

4.3.1

Overfladerecipienter

Grundvandets til- og frastrømning til vandløb og søer har, sammen med de topografiske forhold, betydning
for trykniveauet i grundvandet og dermed strømningsretningen af grundvandet
På figur 4.15 vandløbene i og omkring Odense Vest kortlægningsområde.
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Figur 4.15 Vandløb, søer og målestationer for vandføring i vandløb.
Odense Vest Kortlægningsområde deles af et vandskel i vandløbene, der går fra Glamsbjerg, mod nord til
Frøbjerg, derefter mod øst til Tommerup og igen mod nord til Skallebølle. Hovedvandløbene vest for skellet
er Brende Å og Puge Mølleå, der løber ud i Lillebælt samt Haarby Å, der løber mod syd ud i Helnæs Bugt.
Hovedvandløbet øst for skellet er Odense Å med sideløbene Holmehave Bæk og Borreby Møllebæk. Odense Å
løber mod nordøst, ud i Odense Fjord. Lige nord for kortlægningsområdet løber Ryds Å og Stavids Å mod øst
ud i Odense Fjord.
Af søer er der de meget små Paddesø og Ravedam og den 0,3 km2 store Søholm Sø, der gennemstrømmes af
Haarby Å.
Langs vandløbene er der 18 målestationer, hvorfra der kan indhentes vandføringsdata over en årrække. Af
disse 18 stationer ligger 7 indenfor kortlægningsområdet. Vandføringsdata fra målestationerne er suppleret
med enkeltstående målinger af medianminimumsvandføring. De største værdier findes nedstrøms i Odense
Å, hvor medianminimum næsten når op på 1000 l/s. I de mindre vandløb og helt opstrøms i de større vandløb er medianminimum under 25 l/s.

4.3.2

Vandbalance og potentialeforhold

Med udgangspunkt i den opstillede hydrostratigrafiske model, jf. afsnit 4.2.2, er der opstillet en grundvandsmodel i området. Grundvandsmodellen dækker hele kortlægningsområdet. Den følgende beskrivelse tager
udgangspunkt i en situation, hvor indvindingen svarer til de tilladte mængder for hvert af vandværkerne.
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Den gennemsnitlige nettonedbør i modelområdet er 326 mm/år. Modellen viser, at afstrømningen af vand fra
området primært foregår via dræn (57 %), mens 13 % fjernes via grundvandsafstrømning til overfladevand
eller strømning over modelranden til naboområder (14 %). Kun 11 % af infiltrationen oppumpes via indvinding i modelområdet.
Infiltrationen til grundvandsmagasinerne indenfor kortlægningsområdet reduceres med dybden fra ca. 326
mm i gennemsnitte til det øverste grundvandsspejl, over 113 mm til Øvre Sandmagasiner (Lag 3), 63 mm til
Mellem Sandmagasin (Lag 5), 42 mm til Nedre Sandmagasiner (Lag 7). Omregnet til årlig grundvandsdannelse svarer disse værdier til 38 millioner m3 til Øvre Sandmagasiner, 21 millioner m3 til Mellem Sandmagasiner
og 14 millioner m3 til Nedre Sandmagasiner. Den samlede tilladte årlige indvinding på 14,6 mio. m3 er dermed
betydelig mindre end grundvandsdannelsen til henholdsvis det Øvre og det Mellem Sandmagasiner og ca. på
samme niveau som grundvandsdannelsen til Nedre Sandmagasiner. Figurerne 4.16a, b, c viser grundvandsdannelse til de forskellige sandmagasiner (magasinlag) i området.

Figur 4.16a Gennemsnitlig grundvandsdannelse (mm/år) til Øvre Sandmagasiner. Positive værdier angiver nedadrettet og negative værdier viser opadrettet grundvandsstrømning.
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Figur 4.16b Gennemsnitlig grundvandsdannelse (mm/år) til Mellem Sandmagasiner. Positive værdier angiver nedadrettet og negative værdier viser opadrettet grundvandsstrømning.
Figurerne, der viser grundvandsdannelse til sandmagasinerne, vises også uden for de områder hvor laget er til
stede. I disse områder sker grundvandstrømningen mellem de lerlag der ligger oven på hinanden.
Grundvandsdannelsen til Øvre Sandmagasiner er høj i stort set hele kortlægningsområdet, bortset fra arealer
omkring Ørsted, Vissenbjerg og fra Skallebølle i nord mod Skovstrup i syd, hvor grundvandsdannelsen er
mindre. Kendskabet til grundvandsdannelsen under byområder er generelt begrænset, både fordi kortlægning
er mere vanskelig og fordi det kan være sværere at vurdere befæstelsesgraden i byerne.
Også til Mellem Sandmagasiner foregår der en grundvandsdannelse indenfor stort set hele kortlægningsområdet om end i betydelig mindre omfang end til Øvre Sandmagasiner og på nær langs de større vandløb, navnlig Odense Å, Holmehavebæk og Hårby Å med nogle af dets sydlige sidevandløb, hvor grundvandstrømning er
opadrettet.
Grundvandsdannelse er general mindst til Nedre Sandmagasiner og sammenlignet med grundvandsdannelsen til Mellem Sandmagasiner er der endnu flere arealer, hvor grundvanddannelsen er reduceret.
Reduktionen af afstrømningen skyldes dels vandindvinding og dels naturlige processer i form af afstrømning
ud af området og til vandløb.
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Figur 4.16c Gennemsnitlig grundvandsdannelse (mm/år) til Nedre Sandmagasiner. Positive værdier angiver nedadrettet og negative værdier viser opadrettet grundvandsstrømning.
Vha. grundvandsmodellen er potentialet (vandtrykket) i hvert grundvandsmagasin beregnet. Grundvandspotentialet i Mellem Sandmagasiner ses på figur 4.17. Der er et potentialetoppunkt ved Vissenbjerg hvorfra
vandet mod syd i retning af de mest nedstrøms dele af Hårby Å og mod øst til Odense Ådal.
Potentielle udstrømningsområder er defineret som de områder, hvor grundvandspotentialet ligger over eller
tæt på terræn. Øvre Sandmagasiner udstrømmer især til Odense Å, Hårby Å og ved kortlægningsområdets
nordlige rand til Stavis Å og Storåen. Desuden til Brende Å og Puge Mølle Å langt nedstrøms i
vandløbssystemerne. Det samme gælder for Mellem Sandmagasiner, dog har de større udstrømningsområder
til Brende Å og Puge Mølle Å (se figur 4.18). Modelberegninger viser, at udstrømningsområderne formindskes
på grund af vandindvinding, især omkring Odense Å.
I udstrømningsområder er grundvandet ikke så sårbart over for nedsivende forurening, da forureningen har
sværere ved at trænge ned. Når udstrækningen af disse reduceres stiger således grundvandets sårbarhed overfor forurening. Derudover er de reducerede udstrømningsområder et udtryk for at der strømmer mindre
grundvand til vandløbene når grundvandsindvindingen stiger.
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Figur 4.17 Grundvandspotentialer i Mellem Sandmagasiner.
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Figur 4.18 Områder, hvor grundvand strømmer fra Mellem Sandmagasiner til jordoverfladen.
Figurerne 4.19 a, b og c viser betydningen af indvindingen for, hvordan vandet vil strømme (potentialegradienterne) imellem Mellem Sandmagasin og Nedre Sandmagasin. Den første figur angiver en situation uden
indvinding, den anden figur er med den aktuelle indvinding, mens den sidste viser en situation hvor der indvindes med den tilladte indvinding.
Nedadrettede gradienter fra Mellem til Nedre Sandmagasiner er størst i den nordlige del af området, samt øst
for Hårby. Derimod er gradienterne opadrettet fra Nedre til Mellem Sandmagasiner ved Odense Å, Haarby Å
og Stavids Å, hvilket er i overensstemmelse med de figurer der viser grundvandsdannelsen og udstrømning. I
områder med opadrettet gradient mellem to sandmagasiner er grundvandet ikke så sårbart over for
nedsivende forurening, da forureningen har sværere ved at trænge ned.
Sammenligner man figur 4.19a med figur 4.19b og 4.19c kan man se, at en stigende indvinding fører til større
nedadrettede gradienter, hvilket betyder, at indvinding giver større grundvandsdannelse på den ene side og
indskrænkning af arealer med opadrettet gradienter på den anden side.
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Figur 4.19a Potentialgradient imellem Mellem Sandmagasiner og Nedre Sandmagasiner når der ikke indvindes.
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Figur 4.19b Potentialgradient imellem Mellem Sandmagasiner og Nedre Sandmagasiner ved aktuel indvinding.
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Figur 4.19c Potentialgradient imellem Mellem Sandmagasiner og Nedre Sandmagasiner når der indvindes
så meget som der er tilladt.

4.3.3

Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande

Med udgangspunkt i den opstillede grundvandsmodel er der beregnet indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande for de enkelte vandværker.
Indvindingsoplandene omfatter de arealer, hvor modellen viser, at der strømmer grundvand til vandværkernes indvindingsboringer. De grundvandsdannende oplande er de infiltrationsområder, hvor der siver vand
ned fra de terrænnære lag og strømmer til indvindingsboringerne.
Størrelsen af såvel indvindingsoplandene og de grundvandsdannende oplande er afhængig af indvindingsmængdens størrelse. Også her er der beregningerne taget udgangspunkt i den tilladte indvindingsmængde for
hvert vandværk.
Indvindingsoplandene (IO) er afgrænset ved at sende partikler fra samtlige celler i modellen og analysere fra
hvilke celler, der ankommer partikler til de forskellige kildepladser og boringer. Grundvandsdannende oplande (GO) er afgrænset ved at analysere partiklerne fra de øverste modelag. De grundvandsdannende oplande er
bestemt med udgangspunkt i partikler fra lag 1 og lag 2.
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Figur 4.20 Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande i Odense Vest kortlægningsområde.
Indvindingsoplandene er beregnet både for den nuværende indvinding og for tilladelsesmængden. Tilladelsesscenariet, som vises i figur 4.20 er kørt som et samlet maksimal scenarie, hvor der ved alle vandværker
indvindes hele den tilladte vandmængde, på nær for Eksercermarkens vandværks vedkommende, hvor der
blev valgt at vise oplandet ved den aktuelle indvinding. Begrundelsen for det sidstnævnte valg er, at den aktuelle indvinding her er større end den tilladte.
De endelige oplande er udpeget efter følgende metodik:
1.
2.

Der er udpeget et referenceopland (både indvindingsopland og grundvandsdannende opland) på
baggrund af den tilladte indvinding.
Der er generelt indlagt en buffer på 100 meter. Omkring boringerne er indlagt en 300 meter zone/h/.

Da kortlægningsområdet og antallet kildepladser er forholdsvis stort, er det svært at vise mere end et overordnet billede på figur 4.20. For mere detaljerede informationen på kildepladsniveau henvises til kortlægningsrapporten om den hydrologiske model /53/.
Det overordnede billede er, at:



Oplandenes retning følger det overordnede strømningsmønster: øst-vest ved Odense, sydøstnordvest i centrale dele af kortlægningsområdet og sydvest-nordøst ved Vissenbjerg- Hårby.
Størstedelen at kortlægningsområdet er dækket med indvindingsoplande og grundvandsdannende
oplande.
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4.4

Der er tydelig overlap mellem mange af oplandene, hvilket betyder, at kildepladserne konkurrerer
om grundvandet og de enkelte oplande påvirkes af indvinding på nabokildepladser.

Grundvandskvalitet

Grundvandets kemiske sammensætning er et produkt af alle de påvirkninger, vandet har været udsat for på
vejen fra terrænoverfladen til grundvandsmagasinet. Den kemiske sammensætning af en vandprøve afspejler
derved indirekte vandets alder, dæklagenes beskaffenhed og det geokemiske miljø generelt.
Nedenfor beskrives de væsentligste hovedstoffer, der beskriver de grundvandskemiske forhold og processer i
området, samt de hovedstoffer og miljøfremmede stoffer, der udgør et problem for grundvandskvaliteten. Der
er undersøgt for nitrat, sulfat, klorid, arsen, NVOC, fosfor og miljøfremmede stoffer.
Beskrivelsen bygger på rapporten om de grundvandskemiske forhold " Opstilling af en hydro-geokemisk model i kortlægningsområde Odense Vest" /i/. Dataene er udtrukket i november 2010 fra JUPITER og suppleret
med oplysninger der ikke er registreret i JUPITER databasen, fra Fyns Amts GeoGIS-database fra 2006 og
Vandcenter Syds GeoGIS-database. Ud over prøver fra grundvandet (råvand) er der medtaget prøver af klorid
og arsen fra rentvandet på vandværker.

4.4.1

Naturlige stoffer

Nitrat
Nitrat er væsentligt i forhold til at vurdere grundvandskvaliteten og grundvandsmagasinets sårbarhed. Grænseværdien for nitrat i drikkevand er 50 mg/l. I menneskekroppen omdannes nitrat til nitrit, der kan være
kræftfremkaldende, give fosterskader og hæmme iltoptagelsen hos spædbørn.
Er der målt nitrat i grundvandet, kan grundvandsmagasinet karakteriseres som sårbart overfor påvirkninger
fra overfladen, hvilket kan betyde at magasinet også kan være sårbart overfor andre stoffer som f.eks. miljøfremmede stoffer.
Nitrat stammer primært fra handels- og husdyrgødning, der spredes på landbrugsarealer, men der vil også
under naturarealer ske en udvaskning af nitrat ved nedbrydningen og omsætning af det organiske stof i jordbunden. Udvaskning under naturarealer er dog betydeligt mindre end under landbrugsarealer.
Hvorvidt den nedsivende nitrat når grundvandsmagasinet, afhænger bl.a. af jordens evne til at nedbryde og
omsætte nitraten. Hvis jordlagene har tilstrækkelig af denne reduktionskapacitet, i form af mineralet pyrit,
ferrojern og organisk stof, vil nitraten blive nedbrudt før det når grundvandsmagasinet. Dybden under jordoverfladen, hvor reduktionen sker, kaldes nitratfronten. Efterhånden som jordlagenes reduktionskapacitet
bliver opbrugt, vil nitratfronten vandrer nedad for til sidst at nå grundvandsmagasinet og grundvandet er
dermed forurenet med nitrat. Nitrat kan også strømme gennem sprækker i lerlag, hvorved reduktionskapaciteten i jorden får mindre betydning.
Der er analyseret for nitrat i 384 filtre i kortlægningsområdet. Det højeste fund er på 230 mg/l, og er fundet i
Mellem Sandmagasin, jf. figur 4.21 og 4.22. Der er i den seneste analyse fundet nitrat (over 1 mg/l) i 78 filtre,
mens der ikke er fundet nitrat eller kun i et meget lille indhold i 306 filtre. Der er således fundet nitrat i en
femtedel af de undersøgte filtre. I 35 filtre er der nitrat over 5 mg/l og i 18 filtre er der nitrat over 25 mg/L 7
filtre indeholder mere end 50 mg/l.
I Øvre og Mellem Sandmagasiner er der i området mellem Glamsbjerg og Bellinge fundet forhøjede nitratkoncentrationer over hhv. 5 og 25 mg/l, samt nitrat over grænseværdien på 50 mg/l. Der kun fundet nitrat
under 5 mg/l i Nedre Sandmagasin og Kalkmagasinet.
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Figur 4.21. Nitrat sammenholdt med dybden til filtertop. Rød: Øvre Sandmagasin (KS1), gul: Mellem
Sandmagasin (KS2), grøn: Nedre Sandmagasin (KS3), blå: Kalkmagasin (Kalk).

Figur 4.22 Nitratindhold i boringerne i Odense Vest kortlægningsområde (senest analyse opdelt på de 4
grundvandsmagasiner).
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Tendens til stigende eller faldende indhold af nitrat er undersøgt for kortlægningsområdets boringer med
nitratindhold over 5 mg/l. 6 har svagt faldende tendens, 1 har både fald og stigning og 3 har stigning. Ingen af
tendenserne er særligt velunderbygget og hverken stigninger eller fald sker med store udsving i værdierne.
Derfor kan der ikke ud fra vandanalyser siges noget om nitratudviklingen over tid.
Sammenfattende for nitrat kan det konkluderes, at fund af nitrat primært er knyttet til de terrænnære kvartære sandmagasiner Øvre og Mellem Sandmagasiner.
Nitrat udgør derfor lokalt et problem for drikkevandsindvindingen, men synes ikke at være udbredt til hele
området. Der er ikke nogen entydig tendens i den tidslige udvikling i indholdet.
Sulfat
Der er generelt forhøjet sulfatindhold, figur 4.23, omkring Glamsbjerg, i området Brylle-Brændekilde og videre til Odense-Blommenslyst. I disse områder sker der enten en nedbrydning af nitrat ved hjælp af mineralet
pyrit eller en grundvandssænkning som ilter pyrit, den såkaldte pyritoxidation. Ved at se på sulfat i forhold til
calcium, figur 4.24, ses om pyrit oxideres med ilt eller med nitrat. Det tyder på, at det i Øvre Sandmagasiner
er det nitrat der nedbryder pyrit, og derved sker der en nitratreduktion. I Mellem og Nedre Sandmagasiner er
det ilt der nedbryder pyrit, så her findes der overvejende sulfat i grundvandet på grund af indvindingernes
sænkning af grundvandsspejlet.

Figur 4.23 Sulfatindhold i Odense Vest kortlægningsområde (senest analyse opdelt på de 4 grundvandsmagasiner). Øvre Sandmagasin: KS1, Mellem Sandmagasin: KS2, Nedre Sandmagasin: KS3, Kalkmagasin:
Kalk.
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Figur 4.24 Fund af sulfat sammenholdt med calcium. Se tolkning i teksten. Rød: Øvre Sandmagasin (KS1),
gul: Mellem Sandmagasin (KS2), grøn: Nedre Sandmagasin (KS3), blå: Kalkmagasin (Kalk).
Der er en tendens til stigende sulfat over tid i grundvandet, da ca. 60 % af boringerne viser en mere eller mindre stor stigning, mens de øvrige 40 % viser ingen eller faldende tendens. Det betyder, at der er en tendens til,
at nitrat trænger ned og nedbrydes af mineralet pyrit.
Naturligt forekommende stoffer i reduceret grundvand
Sulfid (eller svovlbrinte) og methan findes overvejende i lave koncentrationer, og er derfor ikke et problem for
grundvandets brug til drikkevand i kortlægningsområdet. I området mellem Glamsbjerg og Tommerup Stationsby kan der i Nedre Sandmagasin være høje koncentrationer af methan op til 3,2 mg/l. Nedre Sandmagasin
er her en udfyldning i bunden af en begravet dal, med tykke lerlag over, så derfor forekommer der gammelt
ikke-iltet grundvand. Methan herfra formodes ikke at have generel betydning for drikkevandskvaliteten.
Ammonium findes i stærkt reducerede vandtyper, eller på grund af forurening fra spildevand, husdyrgødning
og lossepladser. I høje koncentrationer, dvs. over 1,5 mg/l, kan det kræve udvidet vandbehandling, så der ikke
bliver dannet det giftige nitrit. Da kun 6 filtre har ammonium over 1,5 mg/l, er dette ikke et generelt problem
for kortlægningsområdet.
Indholdet af organisk stof i grundvandet måles som ”ikke-flygtigt organisk kulstof” (NVOC). Det organiske
stof over grænseværdien på 4 mg/l kan ikke fjernes på vandværkerne. Det kan give bakterievækst i ledningsnettet og misfarve drikkevandet, og det kan hindre at jern og mangan udfældes. I kortlægningsområdet findes
høje indhold af NVOC overvejende i Øvre, Mellem og Nedre Sandmagasiner mellem Glamsbjerg og Odense,
dvs. i det område, hvor der som vist på figur 4.7 er flager af organiskholdige havaflejringer. I dette område
kan der lokalt forekomme problemer i vandbehandlingen, selvom de nuværende vandværker ikke har problemer.
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Jern, mangan og fosfor stammer fra mineraler i jorden. Det forekommer over grænseværdierne i hele kortlægningsområdet i Øvre, Mellem og Nedre sandlag, men kan fjernes i vandbehandlingen på vandværkerne.
Saltvand
Saltvand består af natrium, der har grænseværdi i drikkevand på 175 mg/l, og klorid, med grænseværdi på
250 mg/l. Natrium kan medføre forhøjet blodtryk og klorid giver salt smag ved mere end 200 mg/l i vandet.
Salt grundvand kan opdeles i: Marint infiltrationsvand, dvs. er havvand der trænger ind i ferskvand langs
kysterne; marint residualvand, der stammer far gamle marine jordlag eller fra inddæmmede områder, dvs.
tidligere havbund samt salt mineralsk grundvand, der stammer fra dybereliggende saltlag og salthorste. Den
geologiske model for Odense Vest kan ikke pege på kilder til salt mineralsk grundvand i kortlægningsområdet.
Disse 3 typer salte grundvand trænger ud i det ferske grundvand ved naturlig strømning, men tit sker tilstrømningen af høje koncentrationer på grund af vandindvinding.
På figur 4.25 ses fordelingen af klorid i grundvandet i de fire magasindybder. Forhøjede kloridindhold over 75
mg/l ses fra Dalum og ned langs Odense Å. Desuden er der også forhøjede koncentrationer mellem Glamsbjerg og Brylle. Langs Odense Å er der forhøjede koncentrationer og overskridelser af drikkevandskravet i
både kalkmagasinet, Nedre Sandmagasiner og Mellem Sandmagasiner. Mellem Glamsbjerg og Brylle er det
mest i kalkmagasinet, men enkelte steder i Mellemste Sandmagasiner.

Figur 4.25 Klorid i boringerne i Odense Vest Kortlægningsområde (senest analyse opdelt på de 4 grundvandsmagasiner). Øvre Sandmagasin: KS1, Mellem Sandmagasin: KS2, Nedre Sandmagasin: KS3, Kalkmagasin: Kalk.
Forhøjede kloridkoncentrationer findes stort set under kote 0 og findes udbredt under kote -70 m, jf. figur
4.26.
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Figur 4.26 Klorid sammenholdt med koten af filterbund.
Grundvand med klorid over grænseværdien er ikke ionbyttet, se figur 4.27. Det viser, at grundvandet er det
oprindelige havvand som ikke er påvirket af ferskvand. Dette marine residualvand findes overvejende i Kalkmagasiner. En enkelt måling viser høj klorid og ionbytning, men dette er en analysefejl, da der efterfølgende
ikke er konstateret højt kloridindhold.
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Figur 4.27 Klorid sammenholdt med ionbytningsgraden. Værdier over den vandrette linje ved 250 mg/l
overskrider grænseværdien i drikkevand. Værdier mellem de lodrette linjer er ikke-ionbyttet, værdier til
venstre for linjerne er omvendt ionbyttet og til højre for er ionbyttet. Rød: Øvre Sandmagasin (KS1), gul:
Mellem Sandmagasin (KS2), grøn: Nedre Sandmagasin (KS3), blå: Kalkmagasin (kalk).

Redegørelse for Odense Vest - Grundvandsressourcen

45

Andre boringer har en høj ionbytningsgrad, men ikke højt kloridindhold. Det kan skyldes, at jorden har et
højt indhold af lermineraler eller organisk materiale, eller at marine aflejringer er blevet udvasket af ferskvand, ofte i en længere periode af langsomt gennemstrømmende vand. Høj ionbytningsgrad findes både i
Mellem og Nedre Sandmagasiner og Kalkmagasinet, se figur 4.27. Der kan ikke ses nogen entydig sammenhæng mellem marine aflejringer og høj ionbytningsgrad i sandmagasinerne, og da kloridindholdet med få
undtagelser er under 75 mg/l, må saltvandet være helt udskyllet. For kalkmagasinet er der en tendens til høj
ionbytningsgrad i området mellem Glamsbjerg og Brylle. Det tyder på, at ferskvand har fortrængt saltvand i
den øvre del af kalken i dele af dette område.
Omvendt ionbytning i grundvandet er et tegn på, at ferskvand er ved at blive fortrængt af saltvand. Det er kun
fundet i få boringer, overvejende i Mellem Sandmagasin, der typisk ligger langs større veje. Det kan derfor
skyldes vejsaltning. Det har ikke været muligt vha. indholdet af bromid i grundvandet at konstatere, om det
reelt skyldes vejsalt/l/. Da der ikke er konstateret klorid over 120 mg/l i boringerne, skønnes eventuel vejsaltforurening ikke at være et aktuelt problem.
Da der ses relativt lidt omvendt ionbytning i kortlægningsområdet, er tilstrømningen af saltvand enten konstant eller aftagende.
Indholdet af strontium og fluorid følger indholdet af klorid i Kalkmagasinet. Strontium og fluorid frigives
langsomt fra kalken til det salte grundvand i kalken. Derimod er der ingen sammenhæng mellem indhold af
klorid og indholdet af strontium eller fluorid i sandmagasinerne. Det tyder på, at saltvandet er marint residualvand, dvs. det oprindelige havvand fra Danien perioden, der kun langsomt frigives opad i sandlagene fra
mikroporer, og ikke strømmer fra sprækker i kalken. Det bekræftes af de geofysiske induktionslogs udført i
boringer, der viser, at saltindholdet i kalken tiltager lineært med dybden. Det tyder på, at der sker langsom
diffusion fra det dybereliggende saltvand op i ferskvandet.
I de enkelte boringer ses der både stigende og faldende indhold af klorid med tiden. Det skyldes ændringer i
indvindingen i og omkring de saltpåvirkede boringer.
Konklusionen er, at forhøjede koncentrationer af saltvand, samt overskridelser af grænseværdien, sker i et
bælte fra Glamsbjerg via Brylle, Odense Å til Odense. Det skyldes langsom diffusion af marint residualvand
fra Kalkmagasinet. Påvirkningen fra saltvand er konstant eller generelt aftagende og kun stigende for enkelte
boringer. Diffusionen i området mellem Glamsbjerg og Brylle er afhængig af indvindingen fra hver enkelt
boring på vandværker og kildepladser, mens diffusionen langs Odense Å skyldes opadrettet strømning fra de
dybtliggende sandlag og til jordoverfladen.
Arsen
Arsen i drikkevandet er kræftfremkaldende og grænseværdien er 5 µg/l. Ofte udfældes arsen i vandværkernes
filtre sammen med jern, men ved høje koncentrationer af arsen og lave koncentrationer af jern kræves der
udvidet vandbehandling vha. jernfiltrering hvis arsen skal fjernes fra drikkevand.
Arsen findes i jernholdige mineraler og frigives til grundvandet i reducerede vandtyper, se kapitel 4.4.2, hvis
der er organisk materiale til stede.
Figur 4.28 viser fordelingen af arsen i kortlægningsområdet. Generelt er arsenindholdet højt, men har dog
lavere værdier i området syd for linjen Glamsbjerg-Odense. De fleste overskridelser af grænseværdien forekommer i Mellem og Nedre Sandmagasiner, hvor der forekommer reduceret grundvand.
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Figur 4.28 Arsen i boringerne i Odense Vest Kortlægningsområde (senest analyse opdelt på de 4 grundvandsmagasiner). Øvre Sandmagasin: KS1, Mellem Sandmagasin: KS2, Nedre Sandmagasin: KS3, Kalkmagasin: Kalk.
Højt indhold af arsen og lavt indhold af jern bevirker, at følgende vandværker i kortlægningsområdet har haft
enkelte eller flere overskridelser af grænseværdien i drikkevandet:


Aarup Vandværk



Bregnemose Vandværk



Nårup Vandværk



Stærmose Vandværk



Tommerup Bys Vandværk



Verninge Vandværk

Desuden tyder højt indhold af arsen og lavt indhold af jern i råvandet til Skydebjerg Vandværk, at de også kan
have overskridelser af grænseværdien, men rentvandet er ikke analyseret for arsen.
Arsenproblemet for hvert vandværk er nærmere beskrevet i kapitel 7.3. Aarup vandværk har en tilladelse til
udvidet vandbehandling med jernklorid, der udløber i 2019. Bregnemose Vandværk, Tommerup Bys Vandværk og Verninge Vandværk vil ikke fremover have problemer med arsen i drikkevandet, men Nårup Vandværk og Stærmose Vandværk bør håndtere overskridelserne af arsen, se kapitel 7. Skydebjerg Vandværk bør
analysere for arsen i rentvandet.
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4.4.2

Vandtype

Ud fra en række af de redoxfølsomme hovedstoffer og beregnede parametre: Ilt, nitrat, sulfat, jern, methan og
forvitringsgrad, har Miljøstyrelsen opstillet en klassifikation i 4 vandtyper /f/. Der er i Geo-Vejledning nr. 6
/g/ opstillet en algoritme på baggrund af denne klassifikation. Vandtyperne i kortlægningsområdet er bestemt
med udgangspunkt i denne algoritme. Der er dog ved udskilning af vandtype D lagt mindre vægt på forvitringsgraden, idet der er tale om en sekundær redoxparameter, som påvirkes af andre typer processer i grundvandsmiljøet.
På figur 4.29 er vist fordelingen af vandtyperne i alle 4 niveauer af magasiner.

Figur 4.29 Vandtyper opdelt på de fire grundvandsmagasiner i Odense Vest Kortlægningsområde. Øvre
Sandmagasin: KS1, Mellem Sandmagasin: KS2, Nedre Sandmagasin: KS3, Kalkmagasin: Kalk.
I Øverste Sandmagasiner er vandtyperne overvejende A og B, dvs. oxideret vand, der vidner om sårbare magasiner. I ca. halvdelen af boringerne er der blandingsvand og svagt reduceret vandtype C2 0-10 m under
terræn, så her sker der nitratreduktion.
I Mellem Sandmagasiner er de reducerede vandtyper C og D dominerende, så magasinerne er middel til godt
beskyttet. Undtagen vest og sydvest for Glamsbjerg, hvor der er vandtyper A og B 60-80 m under terræn,
hvilket tyder på at Mellem Sandmagasiner her er sårbare til stor dybde. Ved Brylle-Brændekilde er der også
fund af vandtyper A og B.
I Mellem Sandmagasiner er der vandtype C2, dvs. med forhøjet sulfatindhold, omkring Glamsbjerg, i området
Brylle-Brændekilde og videre til Odense-Blommenslyst. I disse områder sker der enten en nedbrydning af
nitrat eller en grundvandssænkning. Det er mest udpræget ned til 40 m under terræn, men forekommer helt
ned til 80 meters dybde.
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I Nederste Sandmagasin er der altovervejende reducerede vandtyper, bl.a. er den stærkt reducerede vandtype
D udbredt i magasinerne, hvilket tyder på velbeskyttede magasiner.
For Kalkmagasinet forekommer der kun data i det nordøstlige område ved Odense. Det er de reducerede
vandtyper C1 og C2, der er dominerende, hvor C2 skyldes forhøjet sulfat fra opstigende havvand.
Konklusionen på vandtyperne er, at de Øvre Sandmagasiner er sårbare med de oxiderede vandtyper A og B.
Mellem Sandmagasiner er også sårbare sydvest for Glamsbjerg, hvor der findes vandtyper A og B. Både de
Nedre Sandmagasiner og Kalkmagasinet er velbeskyttet med reducerede vandtyper C og D.
Værdierne for fri energi, som estimat af redoxforhold, svarer til de fundne vandtyper.

4.4.3

Miljøfremmede stoffer

Figur 4.30 viser de 23 forskellige pesticider der er fundet i Odense Vest Kortlægningsområdet samt deres
anvendelsesområde og -periode.

Navn

Anvendelsesperiode

Anvendelsesområde

Tilladt

2,6 - Dichlorbenzamid (BAM)

Nedbrydningsprodukt – se dichlobenil

Bentazon

1974 -

Ukrudtsbekæmpelse i korn og græs

Ja

Atrazin

1960 - 1995

Mod bredbladet ukrudt, især majs

Nej

Atrazin, desethyl-

Nedbrydningsprodukt – se atrazin

Atrazin, desisopropyl-

Nedbrydningsprodukt – se atrazin og simazin

Desethylisopropylatrazin (DEIA)

Nedbrydningsprodukt – se atrazin, simazin, cyanzin og terbutylazin

Atrazin, hydroxy-

Nedbrydningsprodukt – se atrazin

Simazin

1957 - 2005

hække og buske

Nej

Cyanzin

1972 – 1993

Ukrudtsbekæmpelse i ærter, raps og majs

Nej

Ukrudtsbekæmpelse på planteskoler samt i

Mod bredbladet ukrudt. Må i dag kun anDichlorprop

1963 -

vendes på private græsplæner

Ja

Mod bredbladet ukrudt. Må i dag kun anMechlorprop

1959 -

vendes på private græsplæner

Ja

Dichlobenil
Dinoseb

1965 – 1996

Totalukrudtsmiddel

Nej

1956 – 1990

Ukrudtsbekæmpelse i ærter

Nej

Dinoterb

1974 – 1987

Ukrudtsbekæmpelse

Nej

Ukrudtsbekæmpelse i frøgræs, korn, ærter
MCPA

1956 -

og græsplæner

Ja

Hexazinon

1978 – 1995

Ukrudtspekæmpelse, f.eks. juletræer

Nej

4-Nitrophenol

1956 - 1990

2,6-dichlorbenzosyre

Nedbrydningsprodukt – se BAM

Nedbrydningsprodukt – anvendt som insektmidler (Bladan, Ekatox)

Glyphosat

1975 -

AMPA

Nedbrydningsprodukt – se glyphosat

Totalukrudtsmiddel

Trichloreddikesyre (TCA)

1958 – 1989

Ukrudtsbekæmpelse af kvikgræs

Nej
Ja
Nej

Ukrudtsbekæmpelse i majs og ærter samt på
Hydroxyterbuthylazin

1973 - 2009

Desethylterbuthylazin

1973 – 2009

planteskoler

Nej

Ukrudtsbekæmpelse i majs og ærter samt på
planteskoler

Nej

Figur 4.30 Navn og brug af de fundne pesticider og nedbrydningsprodukter. Med fed er markeret de stioffer, der er fundet over grænseværdien for drikkevand.
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I Odense Vest kortlægningsområde udgør fund af BAM 45 % af samtlige fund af miljøfremmede stoffer. BAM
(2,6-dichlorbenzamid) er et nedbrydningsprodukt fra pesticiderne dichlobenil og chlorthiamid, og er til dato
det pesticid, som har forurenet flest drikkevandsboringer i Danmark. Dette skyldes primært, at BAM hverken
bindes (sorberes) eller nedbrydes i grundvandsmagasiner /i, j/. Det har været forbudt at sælge moderstofferne til BAM siden 1997, men BAM findes fortsat på landsplan i ca. 20 % af de undersøgte vandforsyningsboringer /k/. Moderstofferne til BAM har primært været anvendt på befæstede arealer som f.eks. gårdspladser,
indkørsler, veje, jernbaner og sportspladser, og der er derfor som regel en overvægt af BAM-fund i byområder.
Det nu forbudte ukrudtsmiddel hexazinon er fundet i 11 analyser, mens alle andre stoffer er fundet i mindre
end 10 analyser.
I de to undersøgelsesboringer DGU nr. 145.2992 og 145.2994 er der fundet AMPA, der er nedbrydningsprodukt fra glyphosat (handelsnavn Roundup). Begge fund er gjort i de dybeste filtre, mens der ikke er fund i de
to overliggende filtre. Grundvandet skal være dannet efter 1975, hvor Roundup kom på markedet, hvis der
skal findes AMPA. Men da grundvandet er gammelt og velbeskyttet, kan detektionerne være en fejl.
På figur 4.31 ses fordelingen af seneste pesticidfund i kortlægningsområdet. Der er spredte fund i kortlægningsområdet, overvejende i den østlige del, og en mindre koncentration af fund i Odense omkring Bolbro.
Alle fund og overskridelser af grænseværdien på 0,1 µg/l skyldes punktkilder, da der ikke er tegn på fladeforurening med et bestemt pesticid over større områder.

Figur 4.31 Fordelingen af pesticider og/eller nedbrydningsprodukter. For at repræsenterer et nutidsbillede,
er kortet baseret på seneste analyser i de enkelte boringer. Øvre Sandmagasin: KS1, Mellem Sandmagasin:
KS2, Nedre Sandmagasin: KS3, Kalkmagasin: Kalk.
Det fremgår af figur 4.32, at pesticider først og fremmest er påvist i Mellem Sandmagasiner. Det skyldes, at
der er flest analyser fra dette magasin.
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Magasin

Øvre

Mellem

Nedre

Kalkmagasin

Sandmagasiner

Sandmagasiner

Sandmagasiner

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Analyseret

16

84

115

78

57

88

8

67

Under drikkevandskrav

3

16

20

13

6

9

4

33

Over drikkevandskrav

0

0

13

9

2

3

0

0

Sum

19

100

148

100

65

100

12

100

Figur 4.32 Fordeling af pesticidfund på de forskellige magasiner.
Tendens til stigende eller faldende indhold af pesticider er undersøgt for BAM, se figur 4.33, som gav tilstrækkelig med data. Generelt er påvirkningen af BAM aftagende, men i enkelte boringer er koncentrationen
stadig stigende, selv om stoffet formodes at være brugt i den tilladte periode 1965-1996. Der kan ikke konkluderes noget generelt for hele kortlægningsområdet om pesticidindhold over tid.
For DGU nr. 145.453 og 145.880 følger ændringer i vandspejlet koncentrationen af BAM, så lavt vandspejl
giver højt indhold af BAM. Indvinding fra boringerne påvirker derved koncentrationen af pesticid.
DGU-nr.
Indtagsdybde (m u.t.)
Magasin
Tilhørsforhold
Problemstof

Koncentrationsudvikling
Overskridelser af drikkevandskrav?
Bemærk
DGU-nr.
Indtagsdybde (m u.t.)
Magasin
Tilhørsforhold
Problemstof

Koncentrationsudvikling
Overskridelser af drikkevandskrav?
Bemærk

145.36L
145.453
145.714
145.718
145.744
30,5 - 43,7
26,7 - 36,8
43 - 48
37,3 - 44,5
33 - 39
ks2
ks2
ks2
ks3
ks2
Vandcenter Syd Vandcenter Syd
Skalbjerg VV
Vandcenter Syd
Verninge VV
BAM
BAM
BAM
BAM
BAM
Varierende, men
Varierende Genrelt faldende
generelt
Stigende frem til senest under
Ret stabil, men
efter top i 2000
faldende
2006
det. grænse
senest faldende
3
0
0
0
0
Overboret
145.814
25,8 - 39,8
ks2
Vandcenter Syd
BAM
Varierende senest under
det. grænse
0

145.880
41 - 47
ks2
Tommerup VV
BAM

145.2046
145.2084
38,7 - 42,7
31,4 - 40,9
ks3
ks3
Vandcenter Syd Vandcenter Syd
BAM
BAM

Senest kraftig
stigning
1

Seneste
detektion i 2002
0
Sløjfet 2007

Stigende siden
2006
0

145.2123
29,5 - 30,5
ks2
NST Odense
BAM
Ret stabil efter
fald sidst i
90'erne
6
Monitering

Figur 4.33 Udviklingen i indholdet af BAM i 10 boringer.
Øvrige miljøfremmede stoffer
Klorerede opløsningsmidler er fundet under grænseværdien på 1 µg/l i det sydvestlige Odense og 1 fund i
Glamsbjerg. Det passer med, at klorerede opløsningsmidler typisk findes på gamle industrigrunde, hvor det i
industrien har været brugt til affedtningsmiddel, kølemiddel, opløsningsmiddel i maling og lag samt på renserier.
BTEXN kommer fra benzin, og stammer derfor overvejende fra benzinstationer, men kan også være fra større
olietanke. Fund af BTEXN-komponenter er alle under grænseværdierne på hhv. 1, 2 og 5 µg/l og findes overvejende i landområder i kortlægningsområdet. I undersøgelsesboringer er det fundet i dybeste filter men ikke
i de to overliggende filtre. Der kan ikke drages nogen konklusion ud fra data, om fundene er ægte og hvilke
forureningskilde de hver kan stamme fra.
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MTBE stammer fra blyfri benzin og findes typisk i forbindelse med benzinstationer: Det har været anvendt
siden omkring 1985. Der er fundet under grænseværdien på 5 µg/l i 16 boringer. Ved boring DGU nr. 145.40b
(Store Brønd), der tilhører Vandcenter Syd, blev der konstateret en høj forurening. Boringen ligger i Odense
lige nordøst for kortlægningsområdet. To afværgeboringer 145.2220 og 145.2221 som er blevet sløjfet i hhv.
2007 og 2008, blev oprettet for at forhindre forurening med klorerede opløsningsmidler. Både i vandforsyningsboringen 145.40b og i de to boringer til afværgepumpning falder indholdet af MTBE fra 2001 til 2005 til
under grænseværdien, som følge af afværgepumpningen. Efter 2005 ophører afværgepumpningen og indholdet af MTBE stiger i vandforsyningsboringen, dog ikke over grænseværdien. Det tyder på, at der er en udbredt
forurening med MTBE i lokalområdet.

4.4.4

Nitratfront og nitratreduktion

Figur 4.34 viser dybden til den øverste redoxgrænse, bestemt ved farveskift i boringer. I hovedparten af kortlægningsområdet ligger grænsen mindre end 5 m under terræn. En dybtliggende øverste redoxgrænse ligger
5-15 m under terræn, med maksimum 43 m. u. terræn. Den findes i kortlægningsområdets østlige del, fra de
sandede randmorænebakker og smeltevandssletten ved Haarby og videre langs sandområderne i Odense Ådal
til Odense. Desuden følger de dybere redoxgrænser grus-topbakkerne i området ved Vissenbjerg.
Imidlertid viser figur 4.34 den første redoxgrænse man møder fra jordoverfladen., men i kortlægningsområdet er der i alt fundet 3 redoxgrænser over hinanden. Det dybestliggende fund af en redoxgrænse er 89 m
under terræn, hvad der svarer til kote –6 m. Den øvre redoxgrænse skyldes, at ilt og nitrat fra jordoverfladen
udvaskes lodret ned, mens de dybereliggende redoxgrænser skyldes, at grundvand med nitrat strømmer til fra
naboområder og strømmer vandret i grundvandsmagasinerne. Især omkring Glamsbjerg ses en 3. dybtliggende redoxgrænse omkring kote 0, hvilket i dette område kan være både Mellem og Nedre Sandmagasin. De
to magasiner har kontakt med hinanden i store dele af dette område.

Figur 4.34 Kort over redoxgrænsen i Odense Vest Kortlægningsområde. Redoxgrænsen er bestemt ved
hjælp af farveskift i boringer.
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Nitraten i det nedsivende grundvand reagerer med jordlagenes tilgængelige del af organisk kulstof, mineralet
pyrit og ferrojern-mineraler. Der er analyseret for disse stoffer i 133 sedimentprøver fra 38 boringer. Ca. 60 %
af nitratreduktionen i ler sker ved hjælp af organisk stof, 25 % vha. pyrit og 15 % vha. ferrojern. I sand udgør
pyrit 60 % og organisk kulstof 40 %.
Der er foretaget en vurdering af, hvor hurtigt redoxgrænsen vil flytte sig nedad. Beregningerne er udført under følgende forudsætninger, der er mest optimistiske tilfælde:







Alt udvasket nitrat når redoxgrænsen. Der ses bort fra nedbrydning i den umættede zone og bortledning af nitrat via dræn.
Nedsivningen af nitrat sker lodret gennem det beskyttende lag.
Nitrat reduceres umiddelbart ved redoxgrænsen. Dette forudsætter, at reaktionshastigheden er væsentlig større end mængden af tilført nitrat. Da det er den mest reaktive del, der bruges først, vil reaktionshastigheden efterhånden aftage. Med tiden vil nitratreduktionen være så langsom, at ikke alt
tilført nitrat kan nedbrydes.
Infiltrerende nitrat kommer i kontakt med al sedimentmatriks. Der forekommer ikke transport i
sprækker eller sandslirer.
Grundvandsdannelsen foregår gennem et sedimentprofil, der svarer til boringen. Det forudsættes, at
der er en homogen geologi, uden skråtstillede lag og uden huller i lerlagene (sandede områder).

På baggrund af en årlig udvaskning af nitrat på 253,4 kg/ha, beregnet ud fra landbrugsregisterdata for 20072009, er nitratfrontens teoretiske vandringshastighed gennem ler beregnet til 481 år pr. meter. For sand er
den teoretiske vandringshastighed 166 år pr. m.
Hvis man ser på nitratfrontens vandringshastighed på de enkelte markblokke, ud fra markblokkenes landbrugsregisterdata i perioden 2007-2009, vandrer nitratfronten hurtigst (få år pr. meter) sydvest for Glamsbjerg, hvor der også er oxiderede vandtyper.
Indholdet af nitrit forekommer overvejende 12-40 m under terræn, hvilket skulle være den dybde, hvor der
sker nitratreduktion. Det ses også af figur 4.21, at forhøjede koncentrationer af nitrat forekommer ned til 40
meters dybde. Begge resultater svarer til figur 4.34, hvor redoxfronten ved farveskift er set ned til 42 meters
dybde.
Samlet om nitratfronten kan det konkluderes, at den er omtrent 150 år om at vandrer gennem 1 meter sandlag og lidt under 500 år om at vandre gennem 1 m lerlag. De hurtigste vandringshastigheder i nutiden findes
overvejende sydvest for Glamsbjerg. Dette er forudsat, at nitratfronten kun vandrer i jordens porer og ikke i
sprækker. Den øverste redoxfront er nået op til 40 m under jordoverfladen i kortlægningsområdets østlige del
fra Haarby til Odense, og under lokale grusbakker ved Vissenbjerg. Der er fundet op til 3 redoxgrænser over
hinanden. Den øvre redoxgrænse skyldes lodret udvaskning af nitrat fra jordoverfladen, mens de dybereliggende redoxgrænser skyldes vandret tilstrømning af nitratholdigt grundvand. Omkring Glamsbjerg ses en 3.
dybtliggende redoxgrænse omkring kote 0, svarende til niveauet for bunden af Mellem Sandmagasiner.

4.5

Grundvandsressourcens nitratsårbarhed

Sårbarheden af grundvandsressourcen vurderes i forhold til grundvandsmagasinernes sårbarhed overfor
nitrat. Der tages udgangspunkt i det øverste primære grundvandsmagasin, der anvendes til drikkevandsindvinding eller potentielt egner sig til indvinding..
I Odense Vest Kortlægningsområde består de primære grundvandsmagasiner af Mellem og Nedre Sandmagasiner, samt de tre større forekomster i Øvre Sand: vest for Voldtofte, Øst for Haarby og ved Skalbølle øst for
Vissenbjerg. Den væsentlige vandindvinding foregår i Mellem Sandmagasiner.
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Vurderingen af sårbarheden bygger på zoneringsvejledningens principper for fastlæggelse af nitratsårbarhed,
der bl.a. bygger på dæklagsegenskaberne (lertykkelser) og vandkvaliteten /f/, se figur 4.35.

NitratSårbarhed

Egenskaber for dæklag og grundvandsmagasin
 Dæklag af fed grå ler eller glimmerler eller
 Dæklag med højt organisk indhold, evt. brunkul eller

Lille

 Tykkelse af reducerede (grå)sammenhængende lerdæklag > 15 m eller
 Reduceret magasinbjergart med indhold af organisk materiale, pyrit og
evt. brunkul.

Grundvandskvalitet

Grundvand fra
methanzonen og fra
jern- og sulfatzonen.
Vandtype C og D

 Dæklag af oxideret sand med slirer af silt og ler eller

Nogen

 Dæklag af reduceret, gråt sand eller gråt/gråsort sand med lignit eller
pyrit eller
 Tykkelse af reducerede (grå), sammenhængende lerdæklag er 5 til 15 m
eller

Grundvand fra jernog sulfatzonen.
Vandtype C

 Reduceret magasinbjergart.
 Kun dæklag af oxideret, gulligt-gulbrunt sand og/eller ler eller
Stor

 Tykkelse af reducerede, sammenhængende lerdæklag < 5 m og
 Magasinbjergart uden større nitratreduktionspotentiale.

Grundvand fra
ilt- og nitratzonerne.
Vandtype A og B

Figur 4.35 Kriterier for sårbarhedszonering overfor nitrat. Opstillet ud fra zoneringsvejledningen /f/.
Kriterierne fra figur 4.35 for nitratsårbarhed går på ringe geologisk beskyttelse, dvs. de fysiske og materialemæssige (sedimentkemiske) forhold af magasiner og dæklag. På figur 4.36 ses kriterierne brugt for Odense
Vest Kortlægningsområde.
Nitratsårbarheden for Øvre Sandmagasiner er nogen til stor overalt. De områder med over 15 m lerdæklag er
forholdsvis begrænsede i udbredelse til at kunne beskytte hele magasiner, men i området Nårup-Tommerup
er lagene af smeltevandsler så udbredte over magasinerne, at de udgør en god beskyttelse.
Nitratsårbarheden over Mellem Sandmagasin er lille, undtagen omkring Haarby, fra Langsted til Odense og
videre til Blommenslyst og omkring Vissenbjerg. Desuden er der også nitratsårbart vest-sydvest for Glamsbjerg, selv om der er 30-60 m lerdæklag. Her er der oxiderede vandtyper og en hurtig vandring af nitratfronten, der også ligger dybt i området, 72-89 m under terræn eller omkring kote 0. F.eks. ved boring DGU nr.
153.120, hvor nitratfronten mindst er 68,5 meter under terræn og vandrer 1 meter på 27 år. De dybtliggende
redoxgrænser i området skyldes vandret tilstrømning af nitratholdigt vand fa ukendte områder.
Både Nedre Sandmagasiner og Kalkmagasinet er ikke sårbare overfor nitrat. I områder, hvor Mellem og Nedre sandmagasiner står i direkte forbindelse med hinanden kan der i fremtiden ske nitratforurening af det
nedre, hvis det øvre bliver forurenet i hele dybden.
Sårbarhedszoneringen i forhold til nitrat kan med fordel indgå i en vurdering af grundvandsmagasinernes
sårbarhed generelt, herunder pesticidsårbarheden.
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Alder

Magasin

Hydrostratigrafiske
lag
Dæklagstykkelse Nitratfront
(DK-modellag)
m

Vandtype

Nitratfront
ved
Generelt

bestemt

redoxgrænser

boringer,

dybde

magasiner

15 m

der blandingsvand og vand-

Pletvis over 15 m

Øvre
redoxgrænse: type C2 op til
Gennemsnitlig mindre 10 m under

ved Tommerup

end 5 m under terræn

3
(KS1)

A og B

i I halvdelen af
af boringerne er

under 5 m eller 5- nitrat- og nitritfund:
Øvre Sand-

Sårbarhed

Stationsby- Sølle-

Nogen – stor
Lille i afgræn-

terræn, dvs. der sede områder
med over 15
sker nitratre-

duktion.
sted, Vissenbjerg- Gennemsnitlig 5-15 m
under terræn og op til
Blommenslyst
40 meter under terræn Bregning af fri

m dæklag

kortlægningsområ- energi svarer til
dets østlige del fra vandtyperne
i

Haarby

til

Odense.

Desuden under grus- C og D
bakkerne ved Vissenbjerg.

Lille
A og B vest og

Kvartær

Generelt over 15
m
Mellem
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Figur 4.36 Resultat af sårbarhedszonering overfor nitrat i Odense Vest Kortlægningsområde.
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4.6

Sammenfatning af grundvandsressourcen

Grundvandsressourcen i Odense Vest kortlægningsområde findes primært i udbredte lag af smeltevandssand
fra Kvartærtiden, kaldet Mellem Sandmagasiner. En mindre, men ikke uvæsentlig, del af grundvandsressourcen findes i dybereliggende smeltevandssand fra Kvartærtiden, kaldet Nedre Sandmagasiner. De findes ved
Brændekilde og i området syd for Tommerup til Haarby. Nedre Sandmagasiner findes i begravede dale. De
almene vandforsyninger indvinder primært fra Mellem og Nedre Sandmagasiner. Øvre Sandmagasiner er
tynde, ofte lokale lag af smeltevandssand tæt på jordoverfladen. Grundvandsspejlet træffes ofte et stykke nede
i sandlaget. Kun den vandfyldte del af lag 3 betragtes som grundvandsmagasiner. Privates brønde og boringer
indvinder fra disse terrænnærer magasiner og kun få almene vandforsyninger indvinder fra Øvre Sandmagasiner. I tre områder nær Vodtofte, Haarby og Skalbølle vurderes grundvandsmagasinerne i lag 3 dog at have
mægtigheder og en kvalitet der gør dem til primære grundvandsmagasiner.
Bortset fra en boring ved Odense indvindes der ikke fra Kalkmagasinet. Der forventes ikke at være stort indvindingspotentiale fra Kalkmagasinet og heller ikke fra det overliggende Kerteminde Mergel.
Afstrømning af vand fra området foregår via dræn (57 %), grundvandsafstrømning til overfladevand (13 %),
strømning til naboområder (14 %) og 11 % oppumpes via indvinding. Årlig grundvandsdannelse er 38 millioner m3 til Øvre Sandmagasiner, 21 millioner m3 til Mellem Sandmagasiner og 14 millioner m3 til Nedre
Sandmagasiner. Den samlede tilladte årlige indvinding på 14,6 mio. m3 er dermed betydelig mindre end
grundvandsdannelsen til Øvre og Mellem Sandmagasiner og på samme niveau som grundvandsdannelsen til
Nedre Sandmagasiner.
Grundvandsdannelsen til Øvre og Mellem Sandmagasiner er høj i stort set hele kortlægningsområdet. Grundvandsdannelse er mindst til Nedre Sandmagasiner.
Overordnet strømmer grundvandet fra Vissenbjerg og mod syd i retning af Hårby Å og mod øst i retning af
Odense Ådal. Fra Øvre og Mellem Sandmagasin udstrømmer grundvandet til Odense Å, Hårby Å, Stavis Å,
Storåen, Brende Å og Puge Mølle Å. Udstrømningsområderne formindskes på grund af vandindvinding, især
omkring Odense Å.
Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande til vandværkernes kildepladser går øst-vest ved Odense, sydøst-nordvest i centrale dele af kortlægningsområdet og sydvest-nordøst ved Vissenbjerg- Hårby. Langt
den største del at kortlægningsområdet er dækket med indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande
og der er overlap mellem mange oplande, da kildepladserne konkurrerer om grundvandet og påvirkes af indvindingen fra nabokildepladser.
Øvre Sandmagasiner er nitratsårbare i stort set hele området. Mellem Magasiner er nitratsårbare i området
omkring Haarby, fra Langsted til Odense og videre til Blommenslyst, omkring Vissenbjerg samt syd-sydvest
for Glamsbjerg. Nedre Sandmagasiner og Kalkmagasinet er ikke nitratsårbare.
For saltvand er der forhøjede koncentrationer samt overskridelser af grænseværdien i området GlamsbjergBrylle-Odense Å-Odense. De forhøjede koncentrationer skyldes, at saltvand trækkes op fra kalken på grund af
indvinding på vandværkerne. På nuværende tidspunkt udgør saltvand ikke et problem for drikkevandsforsyningen i kortlægningsområdet.
Arsen udgør et problem for drikkevandsforsyningen på Aarup Vandværk, Nårup Vandværk og Stærmose
Vandværk. Aarup Vandværk har tilladelse til udvidet vandbehandling med jernklorid. Nårup Vandværk og
Stærmose Vandværk bør håndtere overskridelserne af arsen. Højt indhold af arsen og lavt indhold af jern
bevirker, at Skydebjerg Vandværk bør analysere for arsen i rentvandet.
BAM er det pesticid som udgør den største pesticidforurening i Odense Vest kortlægningsområde, nemlig 45
% af alle analyser. Hexazinon er fundet i 11 analyser, mens alle andre stoffer er fundet i mindre end 10 analyser. Der er fundet både tilladte og nu forbudte pesticider.
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I to undersøgelsesboringer er der fundet AMPA, der er nedbrydningsprodukt fra glyphosat (handelsnavn
Roundup). Disse fund kan være en fejl. Alle pesticidfund skyldes forurening fra punktkilder.
Klorerede opløsningsmidler er fundet under grænseværdien i byområder i det sydvestlige Odense og i Glamsbjerg.
BTEXN fra benzinstationer og større olietanke under grænseværdierne er overvejende fundet i landområder.
Der kan ikke drages nogen konklusion om fundene er ægte og hvilke forureningskilde de kan stamme fra.
MTBE fra blyfri benzin er fundet under grænseværdien i 16 boringer. I Odense, lige nordøst for kortlægningsområdet ved boring DGU nr. 145.40b, er indholdet af MTBE steget efter ophør af afværgepumpning i 2005.
Det tyder på, at der er en udbredt forurening med MTBE i lokalområdet.
Figur 4.37 viser en principskitse for lagene i Odense Vest Kortlægningsområde.

Figur 4.37 Principskitse for Odense Vest Kortlægningsområde. Se teksten og henvisning /47/ for
signaturforklaring og forklaring på numre.

På principskitsen ses to begravede dale, der er eroderet ned i Kerteminde Mergel (blå) og kalk (grøn). Øvre,
Mellem og Nedre Sandmagasiner (røde lag) ses mellem vandstandsende moræneler (brun), hvor Nedre
Sandmagasiner er delt i dybtliggende lag i en begravet dal og et højereliggende lag udenfor. Saltvand kan
trænge fra kalken til Nedre Sandmagasin i den ene begravede dal, da der er direkte kontakt mellem kalken og
sandet. Mellem Sandmagasin går til jordoverfladen i højre side af figuren, hvor nitrat kan trænge ned. Øvre
Sandmagasin ligger overalt så tæt på jordoverfladen, at nitrat kan trænge ned.
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5.

Arealanvendelse og forureningskilder

I dette kapitel redegøres der for arealanvendelsen og de potentielle forureningskilder i kortlægningsområdet.
Arealanvendelsen og de potentielle forureningskilder har afgørende betydning for indsatsbehovet og de virkemidler, der er relevant at tage i anvendelse. Redegørelsen indgår sammen med resultaterne fra den øvrige
kortlægning i en samlet vurdering af indsatsbehovet i forhold til at beskytte grundvandet.

5.1

Arealanvendelse og planmæssige forhold

Arealanvendelsen på landbrugsarealer og i byområder kan udgøre en forureningstrussel i forhold til grundvandet, mens skov- og naturarealer oftest vil medføre en god beskyttelse af grundvandet.
Arealanvendelsen i hele kortlægningsområdet består primært af landbrug, se figur 5.1. Fra Glamsbjerg til
Vejrup er der skov, især omkring Krengerup Gods, samt omkring Vissenbjerg. Større bebyggede arealer er
Odense med forstæder samt byerne Aarup, Vissenbjerg, Tommerup Stationsby, Tommerup, Brylle, Verninge,
Glamsbjerg, Flemløse, Haarby og Jordløse. Naturarealerne er små, dog er der et større ved Odense (golfbane
og 1000 års skov). Der er en del større veje i området, bl.a. motorvejen E20, hovedlandevej 161 mellem Odense og Vissenbjerg og 168 mellem Odense og Glamsbjerg.

Figur 5.1 Arealanvendelsen i kortlægningsområdet.
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5.1.1

Byer, byvækstområder og råstofområder

Byområder udgør en potentiel forureningstrussel i forhold til grundvandet. Det er anvendelsen, opbevaringen
og håndteringen af pesticider, olie og kemikalier samt eventuel udsivning fra kloaker, der udgør de største
trusler overfor grundvandet.
Råstofområder kan ligeledes udgøre en trussel overfor grundvandet, navnlig er det afgørende for grundvandsbeskyttelsen, at de efterbehandlede råstofgrave ikke anvendes på en måde, som kan medføre forurening
af grundvandet. Efter råstofloven udarbejder regionerne en råstofplan, hvori der fastlægges en kortlægning og
planlægning af råstofgraveområder og fremtidige råstofinteresseområder. Det er Region Syddanmark der
udarbejder råstofplaner i dette område.
På figur 5.2 er vist de planlagte byvækstområder i Odense Vest Kortlægningsområde. På figuren er endvidere
vist råstofgraveområderne og råstofinteresseområderne.

Figur 5.2 Byvækstområde samt råstofgraveområde og råstofinteresseområde.

Af planlagt byzone er et område nord for Bellinge, hvor der er planlagt lav boligbebyggelse (lokalplan LP 6698). Områdets eneste grusgrav ligger ved Skallebjerg, hvor der garaves forholdsvist dybt under grundvandsspejlet. De øvrige råstofområder er interesseområder, hvor der enten graves 1-2 m rødbrændende ler til tegl,
eller hvor der er potentiel interesse i at indvinde grus. I en enkelt lergrav ved Vissenbjerg graves der dybere
ned efter gulbrændende ler, men ikke under grundvandsspejlet.
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5.1.2

Beskyttede naturtyper

Beskyttede naturtyper er områder, som er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Områderne
omfatter heder, moser og lignende, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og overdrev. Områderne
yder som udgangspunkt en god beskyttelse af grundvandet, da de enten henligger som natur eller drives ekstensivt uden eller kun med begrænset brug af kvælstof og pesticider.
Figur 5.3 viser, hvor der findes beskyttede naturtyper indenfor kortlægningsområdet.

Figur 5.3 Beskyttede naturtyper.
De beskyttede naturområder er forholdsvis små og fortrinsvis knyttet til arealer langs med vandløbene. Inden
for kortlægningsområdet findes eng, mose, overdrev, sø, strandeng og vandløb. Der er 4 fredninger, hvor
fredningskendelsen ikke tillader dyrkning af arealerne. Det er Dyred Banke (reg. nr. 00819.00), Frøbjerg
Bavnehøj (reg. nr. 01009.00), Pilebakken (reg. nr. 00819.00) og Brændholt Bjerg (reg. nr. 04212.00).

5.1.3

Skov, skovrejsningsområder og SFL områder

Skovarealer, bortset fra juletræskulturer, giver som udgangspunkt en god og langsigtet beskyttelse af grundvandet. Skovrejsningsområderne er derfor vigtige i forhold til indsatsplanlægningen.
Det er muligt at få tilskud til skovrejsning. Der kan gives tilskud til private ejere af landbrugsjord til at anlægge og pleje skov. Landbrugsjorden skal ligge i skovrejsningsområde eller område, hvor skovrejsning er mulig.
Hvis landbrugsjorden er beliggende i et område, hvor skovtilplantning er uønsket, kan kommunen i særlige
tilfælde give dispensation til skovrejsning.
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I forbindelse med tilskud til skovrejsning vil arealet blive pålagt fredskovspligt. Naturstyrelsen administrer
tilskudsordninger til skovrejsning. For yderligere oplysninger henvises til Naturstyrelsens hjemmeside
www.naturstyrelsen.dk.
De Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL-områder) er udpeget af de tidligere amter, hvor ekstensiv og
miljøvenlig landbrugsdrift i særlig grad vil være til gavn for miljøet og naturen. Inden for disse områder var
det til og med 2006 muligt at få tilskud til en række miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ). De sidste
tilsagn til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger udløber i 2023.
Indenfor de særligt følsomme landbrugsområder er MVJ ordningen erstattet af en række andre muligheder
for at opnå støtte til en række miljøvenlige dyrkningsmuligheder. SFL områderne har derfor en betydning i
forhold til de virkemidler, der kan anvendes i indsatsplanlægningen.
Mht. støttemulighederne indenfor SFL områderne, og i øvrigt også indenfor Natura 2000 og de § 3 beskyttede
naturtyper, henvises til FødevareErhvervs hjemmeside fvm.dk.
På figur 5.4 og 5.5 ses hhv. skovrejsningsområderne og SFL områderne.

Figur 5.4 Eksisterende skovområder, skovrejsningsområder, uønsket skovrejsning og fredskov.
Der er i Odense Vest Kortlægningsområde udpeget arealer til mulig skovrejsning omkring Glamsbjerg, Verninge, Tommerup og Bolbro-Blommenslyst. Områder, hvor skovrejsning er uønsket, er udpeget på baggrund
af eksempelvis naturmæssige, kulturhistoriske, geologiske og landskabelige interesser, råstof-, vindmølle- og
byudviklingsområder samt vejtekniske anlæg, der ikke er forenelige med skovrejsning. Skovrejsning i disse
områder er derfor ikke tilladt. De arealer i kortlægningsområdet hvor skovrejsning er uønsket, er omkring
Vissenbjerg-Tommerup Stationsby, Krengerup, Voldtofte-Flemløse, Haarby og lang Odense Ådal.
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Fredskov findes stort set hvor der er nuværende skov, dvs. fra Glamsbjerg til Vejrup, især omkring Krengerup
Gods, samt omkring Vissenbjerg.

Figur 5.5 SFL-områder (særlig følsomme landbrugsområder).
I kortlægningsområdet er arealer langs vandløb og søer, samt syd og vest for Vissenbjerg, udpeget som SFLområde for overfladevand. SFL-områder for natur er udpeget i bakkelandskabet omkring Skalbjerg, Frøbjerg
og Jordløse, ved Flemløse og i mindre korridorer. SFL-områder for grundvand er kun udpeget ved Bolbro
Kildeplads ved Stegsted og Vissenbjerg-Bred Vandværks kildeplads ved Koelbjerg.

5.2

Landbrugsforhold

Dette afsnit indeholder en overordnet beskrivelse af landbrugsforholdene i kortlægningsområdet.
Beskrivelsen bygger på landbrugsdata fra det generelle landbrugsregister (GLR), det centrale husdyrregister
(CHR) og Gødningsregnskabet. Landbrugsdataene er som udgangspunkt registerdata fra år 2010. For beregningen af den potentielle nitratudvaskning er der dog tale om registerdata for perioden 2007-2010.
Landbrugsdata er henholdsvis koblet til en bedrift, det vil sige en punktplacering, og til markblokke.
Markblokke er en opdeling af landbrugsarealer i blokke, bestående af en eller flere marker. Grænserne følger
typisk faste grænser i landskabet, som f.eks. hegn og vandløb. I en markblok kan der være marker tilhørende
forskellige bedrifter.

5.2.1

Landbrugsbedrifter

Landbrugsbedrifter kan være potentielle forureningskilder både i forhold til fladekilder og til punktkilder.
Fladekilder kan være udbringning af kvælstof, pesticider og andre miljøfremmede stoffer på marken. Punktkilder kan være opbevaringsfaciliteter til husdyrgødning (gyllebeholdere, møddingspladser, ajlebeholdere og
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markstakke), vaske- fyldpladser for marksprøjter, olie- og drivmiddeltanke, værkstedsaktiviteter og spildevandsinstallationer.
På figur 5.6 er vist fordelingen af de forskellige landbrugsbedrifter i området. Bedrifter med ingen ”dyreenheder” (DE) vil ofte være planteavlsbrug. Anvendelsen af pesticider vil som udgangspunkt være uafhængig af
bedriftstype. For hver landbrugsbedrift foreligger der oplysninger om bl.a. dyreenhed og dyrket areal. En del
af dyrkningsarealet kan ligge udenfor kortlægningsområdet. Ligeledes kan bedrifter, der ligger udenfor kortlægningsområdet, have dyrkningsarealer indenfor området.

Figur 5.6 Placeringen af landbrugsbedrifterne samt antal dyreenheder (DE) ved hver bedrift.
Husdyrtrykket varierer betydeligt indenfor kortlægningsområdet. Det er navnlig i området fra Flemløse til
Brændekilde at der er store husdyrsbedrifter. Det er væsentligt at være opmærksom på, at der på store husdyrbedrifter ofte findes andre forureningskilder som eksempelvis opbevaringsfaciliteter til husdyrgødning.

5.2.2

Potentiel nitratudvaskning

Den potentielle nitratudvaskning er den mængde nitrat, der med udgangspunkt i kvælstofoverskuddet og
nettonedbøren principielt kan sive fra rodzonen ned mod grundvandet. Kvælstofoverskuddet beregnes ud fra
gødningsregnskaberne, som er indberettet på bedriftsniveau. Det betyder, at opgørelserne, som er vist på
markblokniveau, udgør det gennemsnitlige kvælstofoverskud for hele bedriften.
Den potentielle nitratudvaskning fra rodzonen indenfor de enkelte markblokke er beregnet som et gennemsnit for perioden 2007-2010. Data for 2010 fremgår af figur 5.7.
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Figur 5.7 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning opgjort på markblokniveau for 2010.
Den potentielle nitratudvaskning varierer meget indenfor området, fra under 25 mg/l til over 100 mg/l. Høj
nitratudvaskning, dvs. over Nitratdirektivets grænse på 50 mg/l ses spredt over området og ekstra høje udvaskninger ses vest for Vissenbjerg og ved Brændekilde. Den gennemsnitlige udvaskning fra markblokkene
indenfor kortlægningsområdet, beregnet ud fra markblokkenes areal, er 79 mg/l.
Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning omfatter kun de arealer, som dyrkes landbrugsmæssigt. Den
gennemsnitlige nitratudvaskning fra alle arealer inklusiv skov og naturarealer vil være lavere.
Den potentielle nitratudvaskning på figur 5.7 bygger som nævnt på gennemsnitdata fra 2007-2010. Der kan
således i dag lokalt være ændrede forhold, som giver ændret udvaskning af nitrat. I forhold til denne redegørelsesrapport og det efterfølgende indsatsplanarbejde bruges kortet primært som en screening, der viser områder med intensivt dyrkede landbrugsarealer og dermed arealer, hvor der er en potentiel risiko for stor nitratudvaskning.
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5.3

Forureningskilder

I nærværende afsnit beskrives forureningskilderne i kortlægningsområdet primært med udgangspunkt i de
kortlagte jordforureninger. En række øvrige mulige forureningskilder er dog også berørt.

5.3.1

Kortlagte jordforureninger

Tidligere tiders brug af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier, håndtering af affald mv. betyder, at der på en
række lokaliteter inden for Odense Vest Kortlægningsområde er forurenede grunde, hvorfra der sker eller kan
ske udvaskning af forurenende stoffer til grundvandet. Inden for kortlægningsområdet er det Region Syddanmark, der ifølge jordforureningsloven prioriterer kortlægning, undersøgelse og oprensning af punktkilder
inden for indsatsområderne.
Undersøgelserne og afværgeindsatserne i forhold til grundvand vil blive prioriteret af Region Syddanmark i
forhold til den vurderede forureningsrisiko. Fremdriften i grundvandskortlægningen og kommunernes indsatsplaner for grundvand vil også være af væsentlig betydning for Region Syddanmark prioritering af indsatsen til sikring af grundvandsressourcen. Regionen kan også inddrage anden potentiel forureningspåvirkning
samt udnyttelsesgraden og kvaliteten af grundvandsressourcen i sin prioritering.
Jordforureningskortlægningen foregår på to niveauer. Vidensniveau 1 (V1) betyder, at der har været aktiviteter, som kan have medført forurening. Vidensniveau 2 (V2) betyder, at der er konstateret forurening, som kan
udgøre en miljø- og sundhedsmæssig risiko.
Region Syddanmark har på nuværende tidspunkt afsluttet den indledende kortlægning (V1-kortlægning) i den
tidligere Vissenbjerg kommune og Tommerup Kommune, samt den del af den tidligere Aarup og Broby kommune, der er beliggende i Odense Vest området. For den tidligere Glamsbjerg og Haarby kommune gælder at
der kun er kortlagt lokaliteter som har været i drift frem til midten af 1970’erne. I de tilfælde, hvor regionen
ikke har undersøgt eller afværget kendte forureninger i et indsatsplanområde, vil regionen i forbindelse med
indsatsplanlægningen oplyse kommunen om en forventet tidsplan for regionens indsats i det omfang regionen har en tidsplan for indsatsen i indvindingsoplandet. Regionen deltager i øvrigt gerne i kommunernes
indsatsplanlægningsarbejde allerede fra den indledende fase.
Da jordforureningskortlægningen omfatter et stort antal lokaliteter fordelt over hele regionen, må der forventes at gå nogle årtier, før regionen har undersøgt og eventuelt afværget alle relevante forureninger omfattet af
regionens indsats. Regionen er afhængig af kontinuerte opdateringer af grundvandskortlægningen og indsatsplanlægningen, for at kunne optimere og prioritere indsatsen inden for de korrekte områder.
Regionens kortlægning efter jordforureningsloven er en fortløbende proces. Ny viden kan derfor medføre, at
der kommer lokaliteter til, som ikke tidligere har været omfattet af jordforureningslovens kortlægninger eller
den offentlige indsats.
Med udgangspunkt i data hentet ved Region Syddanmark den 13. september 2012, findes der i tilknytning til
kortlægningsområdet 320 lokaliteter, som er omfattet af jordforureningskortlægningen. Placeringen af lokaliteterne er angivet på figur 5.8.
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Figur 5.8 Kortlagte forureningslokaliteter.
254 lokaliteter er V2 kortlagte mens 148 lokaliteter er V1 kortlagte. 28 lokaliteter er både kortlagt som V1 og
V2.
I tabellen Bilag 1 ses status pr. 20. november 2012 for de kortlagte V1 og V2 lokaliteter, som udgør eller kan
udgøre en risiko for grundvandsressourcen.

5.3.2

Øvrige forureningskilder

Udover de kortlagte jordforureninger er der en række øvrige potentielle kilder til grundvandsforurening.
Spildevandsanlæg
Spildevandsanlæg, spildevandstanke og spildevandsledninger kan udgøre en forureningsrisiko for grundvandet. Spildevandet fra de kloakerede dele af området ledes til de kommunale renseanlæg. Spildevandsledninger
fra huse til renseanlæg kan give forurening med miljøfremmede stoffer og bakterier, hvis ledningerne er gamle og utætte. I det åbne land har flere ejendomme nedsivningsanlæg. Der er risiko for, at miljøfremmede stoffer og bakterier herfra ender i grundvandet. Især hvor der er flere nedsivningsanlæg i et område, kan der være
risiko for grundvandsforurening.
Pesticider
I landzonen er der risiko for udvaskning af pesticider og nedbrydningsprodukter heraf fra fladekilder og især
punktkilder i form af vaske- og fyldpladser. Uhensigtsmæssig indretning af fyld- og vaskepladser kan resultere
i spild af pesticider. Herudover har gartnerier, frugtplantager og planteskoler ofte et meget stort forbrug af
pesticider. Gårdspladser udgør med stor sandsynlighed en forureningsrisiko, da der ofte har været anvendt
ukrudtsmidler, ligesom det flere steder har været normen at anvende gårdspladserne som fyld- og vaskeplads.
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Der er risiko for pesticidpåvirkning fra anvendelse i parcelhushaver, på sportspladser, kirkegårde og golfbaner samt langs jernbaner, stier, veje og andre befæstede arealer.
Vejsalt
Vejsaltning kan påvirke kloridindholdet i grundvandet. I GEUS rapport fra 2009 /8/ anføres, at vejsaltning
sandsynligvis påvirker grundvandets kvalitet i boringer omkring byer og langs trafikintensive veje, men at der
ud fra det eksisterende datamateriale i JUPITER, kun er et meget begrænset antal boringer, hvor vejsalt har
medført en kloridkoncentration i grundvandet over drikkevandskriteriet. Vejsalt kan udgøre et lokalt problem
i større byer og langs trafikintensive veje, der saltets intensivt. Ifølge kapitel 4.4.1 tyder fund af omvendt ionbytning i Mellem Magasiner langs større veje på, at vejsalt er trængt ned. Figur 5.1 viser hvor der er større
veje. Da der ikke er konstateret klorid over 120 mg/l, skønnes eventuel vejsaltforurening ikke at være et aktuelt problem.

Ubenyttede boringer og brønde
Brønde og boringer, som ikke er i brug, udgør en forureningsrisiko, da de kan transportere forurening fra
jordens overflade ned til grundvandsmagasinet. På den måde kan miljøfremmede stoffer ledes direkte ned i
grundvandet. Brønde kan desuden være anvendt til bortskaffelse af affald. De udgør derfor en særlig risiko.
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6.

Områdeudpegning

I dette kapitel vurderes afgrænsningen mellem Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og de
omkringliggende Områder med Drikkevandsinteresser (OD). Justeringen af OSD præsenteres. Endvidere
præsenteres de reviderede indvindingsoplande til de almene vandforsyninger. Endelig vurderes sårbarheden
af magasinerne indenfor OSD, og på baggrund heraf udpeges de nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)
og indsatsområder med hensyn til nitrat (ION).
De ændrede områdeafgrænsninger træder i kraft, når redegørelsen er overdraget til kommunen. Områdeafgrænsningerne vil herefter kunne findes på miljøportalen for så vidt angår OSD, OD, NFI og ION.

6.1

Indvindingsoplande

Med udgangspunkt i den opstillede grundvandsmodel, se afsnit 4.3, er indvindingsoplandene til vandværkerne beregnet og optegnet. Indvindingsoplandet er det område, indenfor hvilket grundvandet strømmer hen til
den givne indvindingsboring.
I grundvandsmodellen er der gennemført en partikelbanesimulering, hvor partikler placeret i indvindingsboringerne er sporet baglæns til grundvandsspejlet nær terræn. Indvindingsoplandene er efterfølgende optegnet
som yderkanten af partikelbanerne tillagt en buffer på 100 m. For de nærmere detaljer om optegningen af
indvindingsoplandene henvises til afsnit 4.3.3. Indvindingsoplandene fremgår af figur 6.1.

Figur 6.1 Indvindingsoplande for vandværkerne i Odense Vest Kortlægningsområde.
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Der er samtidig med beregningen af indvindingsoplandene foretaget en beregning af de grundvandsdannende
oplande til vandværkerne vha. den opstillede grundvandsmodel, se afsnit 4.3.3, der nærmere redegør for
grundvandsmodellen og disse beregninger.
De grundvandsdannende oplande kan anvendes som en prioritering af de eventuelle indsatser, der skal foretages i indvindingsoplandene. De grundvandsdannende oplande er dog ikke administrative områdeafgrænsninger og bliver ikke indlæst i Miljøportalen.

6.2

Område med særlige drikkevandsinteresser

Den sidste udpegning af Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og Områder med Drikkevandsinteresser (OD) skete i kortlægningsområdet i forbindelse med Fyns Amts Regionplan 2005, ud fra daværende eksisterende data. I forbindelse med kortlægningen i Odense Vest Kortlægningsområde er der opnået en
større viden om området, der har medført, at områdeafgrænsningerne er justeret ganske lidt i forhold til den
nye viden.
Det reviderede OSD og tidligere OSD fremgår af figur 6.2. Det tidligere OSD var på 334 km2 og det nye OSD
er på 333,5 km2.

Figur 6.2 OSD og tidligere OSD ved Odense Vest Kortlægningsområde.
Næsten hele kortlægningsområdet er bibeholdt som Område med Særlige Drikkevandsinteresser. Kun omkring Ørsted, langs den vestligste kant, er et lille område trukket ud af OSD og overgået til OD. Området er
udtaget med begrundelse i, at der ikke er fundet grundvandsmagasiner, sammenholdt med at grundvandstrømretningen for området primært er rettet mod vest væk fra OSD.
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En revision af den sydlige OSD-grænse kan senere blive aktuel. Det er på figur 6.2 er markeret, hvilket område der er tale om (potentiel fremtidig OSD revision). Kortlægningen af Odense Vest har vist at der er større
grundvandsforekomster, som fortsætter ud af OSD nede i området omkring Haarby Både Mellem og Nedre
Sandmagasiner fortsætter sandsynligvis fra kortlægningsområdet og videre mod sydøst .og sydvest for Haarby. Når grundvandskortlægningen i nabokortlægningsområderne Ringe og Faaborg-Egebjerg samt oplandet
til Brydegård og Omegn Vandværk afsluttes, vil der blive set på området igen og taget stilling til om der skal
ske en fælles udvidelse af OSD.

6.3

Nitratfølsomme indvindingsområder

Nitratfølsomme indvindingsområder udpeges, hvor grundvandsmagasinerne er sårbare overfor nitrat indenfor OSD og indenfor almene vandforsyningers indvindingsoplande udenfor OSD. Udpegningen foretages i
henhold til miljømålslovens § 8 a.
De nitratfølsomme indvindingsområder er oprindeligt udpeget i amtets regionplan og efterfølgende udpeget i
vandplanerne. Med udgangspunkt i den detaljerede kortlægning er udpegningen som nitratfølsomt indvindingsområde og sårbarheden vurderet nærmere.
Udpegningen af nitratfølsomme indvindingsområder tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens zoneringsvejledning /f/. Heraf fremgår, at i områder med nogen eller stor grundvandsdannelse udpeges de nitratfølsomme
indvindingsområder, hvor mindst et af følgende kriterier er opfyldt:




Nitratkoncentrationer over 25 mg/l i indvindingsboringer eller i grundvandsmagasinet
Nitratkoncentrationer over 5 mg/l med stigende tendens i indvindingsboringer eller i grundvandsmagasinet
Ringe geologisk beskyttelse over for nitrat

Der udpeges ikke nitratfølsomme indvindingsområder i områder med ringe eller ingen grundvandsdannelse
/f/. De øvrige arealer over grundvandsmagasiner, der er kortlagt til nogen eller stor nitratsårbarhed, skal som
udgangspunkt udpeges som nitratfølsomme indvindingsområder.
Områder med grundvandsdannelse er vurderet og udpeget i kapitel 4, afsnit 4.3 (hydrologiske forhold), mens
de grundvandskemiske forhold, herunder nitratindhold er tolket i kapitel 4, afsnit 4.4 (grundvandskemi).
Endelig er der i kapitel 4, afsnit 4.5 foretaget en sårbarhedszonering af de områder, der er sårbare overfor
nitrat, jf. /f/, dvs. de områder hvor der er en ringe geologisk beskyttelse overfor nitrat.
På figur 6.3 er vist sårbarhedszoneringen overfor nitrat sammen med grundvandsdannelse, gradientforhold
og udvikling i nitrat og sulfat. Figuren er en udbygning af figur 4.35 over vurdering af nitratsårbarhed, se
kapitel 4. 5
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GrundvandsdanC1 og C2

Figur 6.3 Nitratfølsomhed i Odense Vest kortlægningsområde.

72

men opadrettet

Gradient ubestemt

ner.

(Kalk)

gradient generelt,

vandsdannelse:

bunden af Mellem Sandmagasi- vandtyperne

9

Nedadrettet

Nogen grund-

tholdigt grundvand. Omkring C og D

Over 15 m

Ca. 60 mm/år

Forhøjet nitrat, over hhv. 5 og 25
mg/l, samt nitrat over grænseværdien 50 mg/l mellem Glamsbjerg
og Bellinge.
Stigende/faldende tendenser kan
ikke bestemmes.

Forhøjet sulfat fra Glamsbjerg til
Odense og fra Odense til Blommenslyst pga. pyritoxidation med
ilt ved grundvandsænkning.

redoxgrænser:

Vandret tilstrømning af nitra-

7

Nogen grund-

Lille

nelse og gradient
ubestemt

Nitrat under 5 mg/l.
Stigende/faldende tendenser kan
ikke bestemmes.

Forhøjet sulfat pga. pyritoxidation
med ilt ved grundvandsænkning.

Nitrat under 5 mg/l.
Stigende/faldende tendenser kan
ikke bestemmes.
Forhøjet sulfat pga. saltvand

Øvre Sandmagasiner har nogen til stor sårbarhed på grund af ringe dæklag, øverste nitratfront der i visse
områder når til bunden af magasinerne samt oxiderede vandtyper. Grundvandsdannelsen er stor og gradienten er nedadrettet, undtagen ved Odense Ådal, Ryds Å, Haarby Ådal og Brende Å syd for Vissenbjerg. Forhøjet nitrat findes fra Glamsbjerg til Bellinge. I samme område og videre til Odense–Blommenslyst er der forhøjet sulfat.
Mellem Sandmagasiner har lille sårbarhed, undtagen i ådalene ved Odense Å og Hårby Å, og omkring Vissenbjerg-Gribsvad, Blommenslyst og vest-sydvest for Glamsbjerg, hvor der er nogen-stor sårbarhed. Grundvandsdannelsen er stor og gradienten er nedadrettet, undtagen ved Odense Ådal, Ryds Å, Haarby Ådal og
Brende Å syd for Vissenbjerg. Forhøjet nitrat findes fra Glamsbjerg til Bellinge. I samme område og videre til
Odense–Blommenslyst er der forhøjet sulfat.
Mellem Sandmagasiner er de højest liggende primære magasiner i kortlægningsområdet, så der skal ske en
arealudpegning af NFI over disse magasiner. Samlet kan det konkluderes, at der er nitratfølsomt, dvs. der skal
udpeges NFI i området fra Vissenbjerg via Odense, fra Odense til Flemløse og videre ned til Jordløse.
Desuden er der nitratfølsomt i stor dybde i området vest og sydvest for Glamsbjerg på grund af oxiderede
vandtyper og forhøjet nitrat- og sulfatindhold op til 80 meter under terræn (omkring kote 0). I området er der
tykke dæklag over Mellem Sandmagasiner, men en nitratfront i bunden af Mellem Sandmagasiner (ca. kote
0), samt 2 nitratfronter herover viser, at der sker en tilstrømning af nitrat fra nærområdet, men ikke fra arealerne lige ovenover. Da nitratudvaskningen til magasinet sker et andet sted en på arealerne vest og sydvest for
Glamsbjerg, vil disse arealer ikke blive udpeget som NFI.
Både Nedre Sandmagasiner og Kalkmagasinet er ikke sårbare overfor nitrat. I områder, hvor Mellem og Nedre Sandmagasiner står i direkte forbindelse med hinanden kan der i fremtiden ske nitratforurening af det
Nedre, hvis det Øvre bliver forurenet i hele dybden. Det kan bl.a. ses vest og sydvest for Glamsbjerg, hvor
Mellem Sandmagasin i dag er nitratsårbart i hele dybden.
I ovennævnte arealer er der således så stor risiko for så høj nitratudvaskning til Øvre, Mellem og Nedre
Sandmagasiner, at der er behov for at udpege nitratfølsomme indvindingsområder for at beskytte den nuværende og fremtidige drikkevandsressource, også selv om der ikke alle steder i dag er konstateret forhøjet nitrat
i grundvandet alle steder. På figur 6.4 er vist de reviderede nitratfølsomme indvindingsområder samt de tidligere nitratfølsomme indvindingsområder.
De reviderede nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) er 139,8 km2 og de tidligere nitratfølsomme indvindingsområder er 60,8 km2 hvilket er en forøgelse på 43 %. En del flere områder er udpeget til stor sårbarhed i
forhold til tidligere sårbarhedsvurderinger, mens andre tidligere områder er fjernet. Især i området AarupTommerup-Glamsbjerg har det vist sig efter den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning, at der ikke længere er nitratfølsomt.
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Figur 6.4. Nitratfølsomme indvindingsområder og tidligere nitratfølsomme indvindingsområder.

Nitratfølsomme områder er i områderne: øst for Vissenbjerg, vest for Voldtofte og øst for Hårby udpeget i
forhold til primære magasiner i lag 3, mens nitratfølsomme indvindingsområder i den øvrige del af kortlægningsområdet er udpeget i forhold til de udbredte magasiner i lag 5.
På kortet ses relativt store forskelle i udpegningerne af de gamle NFI-områder og de nye. Hertil skal nævnes
at der i Fyns Amt var praksis for, at det kun var indenfor områder, hvor man forventede tilstedeværelse af
grundvandsmagasiner, at der blev udpeget NFI. NFI blev i disse områder både udpeget hvor lertykkelsen var
mindre end 15 meter og hvor man ikke kendte lertykkelsen.
Eksempelvis, så var de udbredte magasiner ved Voldtofte og Haarby ikke kendte i fuld udstrækning førend de
blev kortlagt med SkyTEM, så først efter kortlægningen er fuldført ved man at der er magasiner og at de er
sårbare.
I delkortlægningsområdet ved Dalum ses en stor forskel på udpegning af nitratfølsomme områder før og efter
nærværende kortlægning. I forbindelse med at Fyns Amt udarbejdelse af delindsatsplan for området, brugte
Fyns Amt deres egne strengere kriterier til udpegning af NFI end der senere er fundet praksis for på landsplan. Fyns Amt fjernede i forbindelse med indsatsplanen eksisterende nitratfølsomme områder og erstattede
dem ikke med indsatsområder, da man ikke fandt at et tyndt lerdæklag alene var nok til at udpege områderne
som indsatsområder med hensyn til nitrat.
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6.4

Indsatsområder med hensyn til nitrat

Indsatsområder med hensyn til nitrat (ION) udpeges indenfor de nitratfølsomme indvindingsområder, hvor
en særlig indsats er nødvendig for at opretholde en god grundvandskvalitet. Udpegningen sker på baggrund af
en konkret vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af grundvandsressourcerne.
De udpegede indsatsområder med hensyn til nitrat er de dele af de nitratfølsomme indvindingsområder, hvor
der er et dokumenteret behov for en særlig indsats for at begrænse nitratudvaskningen. Større områder med
skov, mose, fredning og vådområde, hvorfra der som udgangspunkt kun sker en begrænset nitratudvaskning,
udpeges ikke som indsatsområder med hensyn til nitrat. Hvis arealanvendelsen eller forureningstruslen senere ændres, vil arealerne dog senere kunne få et indsatsbehov.
Der er i arealanvendelsen, kapitel 5, vurderet at følgende arealer ikke skal udpeges som indsatsområder med
hensyn til nitrat:



Større sammenhængende arealer af skov (figur 5.3)
Større sammenhængende bebyggede arealer

Disse arealer vil altovervejende være beskyttet mod høj nitratudvaskning, så der vil ikke være behov for at
foretage indsatser der. Også de beskyttede naturtyper moser og overdrev, samt søer og vandløb vil være beskyttet, men da fundne arelaer arealerne er små, er det valgt at medtage dem i indsatsområder med hensyn til
nitrat. I nogle tilfælde vil fredninger og den beskyttede naturtype ferske enge også være beskyttet mod høj
nitratudvaskning.
Kommunerne kan vælge ikke at få foretaget indsatser på disse arealer.
På baggrund af ovennævnte udgør indsatsområderne med hensyn til nitrat de arealer, som er vist på figur 6.5.
Indsatsområder med hensyn til nitrat (ION) udgør 129,5 km2 eller 93 % af NFI.
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Figur 6.5. Indsatsområde med hensyn til nitrat.
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7.

Indsatsforslag

I dette kapitel er der opstillet en række forslag til indsatser med henblik på at sikre nuværende og fremtidige
drikkevandinteresser i området. Der tages udgangspunkt i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser
(OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. For vandforsyninger, hvor det er
vurderet relevant, er der også opstillet forslag til indsatser.
Indsatsforslagene er baseret på en vurdering af beskyttelsesbehovet i området. I vurderingen indgår sårbarheden, arealanvendelsen og forureningstruslerne.
Det endelige valg af indsatser foretages af kommunen, der er den ansvarlige myndighed i forbindelse med den
kommende indsatsplan. Nedenstående indsatsforslag skal således alene opfattes som inspiration. Det skal i
den forbindelse nævnes, at der ud over nedenstående kan være relevante beskyttelsesindsatser, som den enkelte kommune efter de konkrete problemstillinger kan iværksætte.

7.1

Beskyttelsesbehov generelt

1A/Kortlægningen har vist, at Øvre Sandmagasiner generelt er nitratsårbare, Mellem Sandmagasiner er nitratsårbare i nogle områder og Nedre Sandmagasiner er potentielt nitratsårbare, hvor de står i direkte kontakt
til Mellem Sandmagasiner. Det skyldes bl.a., at der kun er et begrænset beskyttende lerlag over magasinerne.
Sammen med arealanvendelsen betyder dette, at dele af OSD er udpeget som indsatsområde med hensyn til
nitrat.
Indenfor indsatsområder med hensyn til nitrat er kommunen forpligtet til at udarbejde en indsatsplan med
hensyn til nitrat.
For at sikre, at der fortsat kan indvindes vand af en god kvalitet, foreslås det, at Assens Kommune; Odense
Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune sikrer, at den gennemsnitlige nitratudvaskning ikke øges, men
muligt nedbringes indenfor indsatsområde med hensyn til nitrat.
1B/Kortlægningen har vist, at store dele af Nedre Sandmagasiner og Kalkmagasinet ikke er sårbare overfor
nitrat, bl.a. fordi der er et tykt beskyttende lerlag over magasinerne. Det betyder, at der ikke er udpeget indsatsområder med hensyn til nitrat i forhold til disse magasiner.
2/I forbindelse med kortlægningen er det konstateret, at der er en række forureningslokaliteter, som er kortlagt efter jordforureningsloven, beliggende indenfor OSD og indvindingsoplandene. I forbindelse med kommunens indsatsplanlægning vil der være behov for en opdateret viden om disse lokaliteter, herunder prioriteringen af oprydningen.
3/Det foreslås, at Assens, Odense og Faaborg-Midtfyn kommuner sikrer, at eventuelle fremtidige ændringer i
arealanvendelsen indenfor OSD og indvindingsoplande uden for disse, sker under hensyntagen til grundvandsbeskyttelsen.
4/Da der er byområder i OSD, og da magasinerne er kortlagt til nogen/stor sårbarhed overfor nitrat, kan der
være behov for information til beboerne om konsekvenserne af evt. spild af miljøfremmede stoffer.
5/Der er i kortlægningsområdet fundet pesticider og andre miljøfremmede stoffer i grundvandsmagasinet. En
mulig kilde kan være ubenyttede boringer og brønde. Der kan være behov for yderligere viden om disse ubenyttede boringer og brønde.
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6/Generelt indenfor OSD og indvindingsoplande kan det være hensigtsmæssigt, at der ved miljøtilsyn af virksomheder, herunder landbrug, er fokus på at vurdere risikoen for forurening af grundvandet. Tiltag bør
iværksættes, såfremt der vurderes at være en sådan risiko.
7A/Kortlægningen har vist, at i Odense Vest Kortlægningsområde er den naturlige grundvandskvalitet præget
af et forhøjet indhold af arsen, især i området nord for linjen Glamsbjerg-Odense. De fleste overskridelser af
grænseværdien forekommer i Mellem og Nedre Sandmagasiner, hvor der er reduceret grundvand af vandtyper C og D. . Højt indhold af arsen og lavt indhold af jern bevirker, at Nårup Vandværk og Stærmose Vandværk bør håndtere overskridelserne af arsen, og Skydebjerg Vandværk bør analysere for arsen i rentvandet.
Aarup vandværk har indtil 2019 tilladelse til udvidet vandbehandling med jernklorid.
7B/ Kortlægningen har også vist, at der er forhøjede koncentrationer af saltvand, samt overskridelser af grænseværdien, i et bælte fra Glamsbjerg via Brylle, Odense Å til Odense. Det skyldes langsom diffusion af marint
residualvand fra Kalkmagasinet, forårsaget af indvinding på kildepladserne i området mellem Glamsbjerg og
Brylle og af opadrettet grundvandsstrømning langs Odense Å.
Påvirkningen fra saltvand i boringerne er konstant eller generelt aftagende og kun stigende for enkelte boringer. Det foreslås, at udviklingen i grundvandets indhold af klorid fortsat overvåges i indvindingsboringer, for
at man kan omstille indvindingen hvis der sker en generel stigende tendens over området.
7C/ Der findes i begrænsede områder i Mellem og Nedre Sandmagasiner indhold af methan, ammonium og
organisk materiale (NVOC) over grænseværdien, især i området fra Glamsbjerg til Odense. Det er i dag ikke et
problem for kortlægningsområdets vandindvinding, men ved anlæggelse af fremtidige kildepladser skal man
være opmærksom på, at indvinding af de reducerede vandtyper med disse stoffer skal kunne håndteres i
vandbehandlingen.
7D/ Kortlægningen har vist, at udviklingen i nitrat bør overvåges, enten i vandværkernes indvindingsboringer
eller i nogle af 33 nye kortlægningsboringer. Kommunerne skal tage stilling til, hvilke der skal overvåges i.
Udviklingen i indhold af sulfat bør også overvåges, da det viser udviklingen i nitratnedbrydning før der konstateres forhøjede nitratfund.
8/Der er indenfor Odense Vest Kortlægningsområde råstofgravning ved Skallebjerg. Råstofindvinding er ikke
i sig selv en forurenende proces, og kan sammenlignes med den uregulerede risiko for grundvandsforurening i
forbindelse med jordbrugsmæssig drift. Ved indvinding af sand, grus og sten fjernes typisk let gennemtrængelige lag, der ikke har ydet en særlig god beskyttelse af grundvandet. Grundvandet vil, såfremt det ikke er beskyttet af mellemliggende gennemgående impermeable lerlag, generelt være sårbart overfor arealanvendelse
efter endt råstofindvinding. Det er derfor afgørende for grundvandsbeskyttelsen, at de efterbehandlede råstofgrave ikke anvendes på en måde, som kan medføre forurening af grundvandet. Ifølge råstoftilladelsen skal
graveområdet ved Skallebjerg efterbehandles til naturformål, hvilket betyder at risikoen for forurening minimeres. Ved tilladelsens eventuelle fornyelsen i 2013 skal forureningsrisikoen overfor grundvandsressourcen
genovervejes.

7.2

Forslag til virkemidler

Beskyttelsesniveauet for grundvand i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fastlægger, at der ved tilladelse
eller godkendelse af husdyrbrug på arealer inden for nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) skal stilles
krav om, at der ikke må ske merbelastning, såfremt udvaskningen fra rodzonen overstiger 50 mg nitrat/l i
efter-situationen. Dette krav gælder ikke, hvis udvaskningen fra rodzonen ikke overstiger 50 mg nitrat/l i
efter-situationen.
Jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen gælder, at der for arealer omfattet af en indsatsplan skal stilles krav i
en tilladelse eller godkendelse, så denne lever op til indsatsplanen. Dog kan der ikke stilles mere vidtgående
krav end svarende til en nitratudvaskning fra et planteavlsbrug, dvs. det niveau for nitratudvaskning man har
ved dyrkning af jorden uden tilførsel af husdyrgødning.
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Efter lov om Miljøbeskyttelse § 24 kan kommunalbestyrelsen give påbud eller nedlægge forbud for at undgå
fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand.
1/ Indenfor indsatsområde med hensyn til nitrat foreslås, at kommunen sikrer, at den gennemsnitlige nitratudvaskning ikke øges. Det foreslås derfor, at kommunen som grundlag for behandling af sager efter Husdyrloven i indsatsplanen fastsætter skærpet krav til den maksimalt tilladelige nitratudvaskning på markniveau,
således at den gennemsnitlige nitratudvaskning ikke øges, men om muligt nedbringes.
Generelt indenfor indsatsområde med hensyn til nitrat foreslås, at Assens, Odense, og Faaborg-Midtfyn
kommuner udpeger nye skovrejsningsområder og der iværksættes initiativer til fremme af skovrejsning i
eksisterende skovrejsningsområder.
2/ Det foreslås, at Assens og Odense kommuner ved dialog med Region Syddanmark sikrer, at opdaterede
informationer om jordforureningslokaliteter indenfor OSD og indenfor indvindingsoplande til vandforsyningerne udenfor OSD tilgår kommunen. Det vil være hensigtsmæssigt at sikre, at kortlægningen efter jordforureningsloven færdiggøres i OSD og indvindingsoplandene udenfor OSD, samt at de uafklarede lokaliteter i
området søges afklaret.
Som en del af indsatsplanen foreslås, at kommunerne fører en dialog med Region Syddanmark om prioriteringen af jordforureningslokaliteterne indenfor OSD og indvindingsoplande. En eventuel grundvandstruende
forurening vil det være hensigtsmæssigt at sikre fjernet eller afgrænset, så den ikke udgør en trussel overfor
grundvandet.
3/OSD og indvindingsoplande udenfor disse skal så vidt muligt søges friholdt for byudvikling. De statslige
vandplaner opstiller nærmere retningslinjer herfor, jf. vandplanernes retningslinjer 40 og 41, samt supplerende vurderingsgrundlag fra Naturstyrelsen.
4/Det kan være hensigtsmæssigt, at der gennemføres oplysningskampagner indenfor nitratsårbare områder.
Oplysningskampagnen kan for eksempel informere om indvindingsoplandets afgrænsning og bl.a. om alternativ ukrudtsbekæmpelse og hensigtsmæssig håndtering af miljøfremmede stoffer.
5/ Det foreslås, at Assens, Odense og Faaborg-Midtfyn kommuner sikrer, at ubenyttede brønde og boringer
opspores og sløjfes samt at boringer udført uden tilladelse opspores og vurderes, i det omfang kommunerne
ikke allerede har gjort det.
6/Generelt indenfor OSD og indvindingsoplande foreslås det, at der i forbindelse med tilsyn med virksomheder fokuseres på risikoen for forurening af grundvandsressourcen, herunder risiko for forurening fra:
•
•
•

Opbevaringsfaciliteter for forurenende stoffer
Olie- og drivmiddeltanke
Værkstedsaktiviteter og spildevandsinstallationer

I forbindelse med tilsyn med landbrugsbedrifter (både med og uden dyrehold) foreslås, at der fokuseres på
grundvandsbeskyttelsen, herunder risiko for forurening fra:
•
•
•
•
•

Opbevaringsfaciliteter for husdyrgødning (gyllebeholdere, møddingspladser, ajlebeholdere og markstakke)
Vaske- og fyldpladser for marksprøjter
Opbevaring og håndtering af pesticider
Olie- og drivmiddeltanke
Værkstedsaktiviteter og spildevandsinstallationer
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7a/Da den naturlige grundvandskvalitet ved Nårup og Stæremose og Skydebjerg vandværker er problematisk,
som følge af forhøjet indhold af arsen, vil det være hensigtsmæssigt, at Assens Kommune, i samarbejde med
vandværkerne, sikrer, at indholdet af arsen i rentvand bringes ned under grænseværdien. Det kan gøres ved at
optimere indvinding fra eksisterende boringer, etablere nye indvindingsboringer (f.eks. indvinde fra en anden
dybde), rense råvand for arsen (aflukke dele af filtret, udvidet vandbehandling) eller sammenlægge eller samarbejde med andet vandværk. Der kan hentes inspiration i Miljøministeriets Manual om arsen i dansk drikkevand\x\.
7b/ Da der enkelte steder er konstateret et stigende indhold af klorid i området fra Glamsbjerg til Odense,
som følge af optrængende saltvand på grund af vandindvinding og opadrettet strømning langs Odense Å, vil
det være hensigtsmæssigt at Assens og Odense kommuner i samarbejde med VandCenter Syd og de øvrige
vandværker mellem Glamsbjerg og Odense overvåger udviklingen af klorid i forbindelse med de lovpligtige
boringskontroller.
8/ Det foreslås, at Assens og Odense kommuner arbejder videre med at etablere BoringsNære BeskyttelsesOmråder (BNBO) i nærområdet til de almene vandforsyningers indvindingsboringer.
9/ Det er afgørende for grundvandsbeskyttelsen, at de efterbehandlede råstofgrave ikke anvendes på en måde,
som kan medføre forurening af grundvandet. Indenfor OSD og indvindingsoplande til vandforsyninger udenfor OSD, tilrådes kommunen, efter en konkret vurdering, at stille vilkår i de givne råstoftilladelser om at der
ikke må gødes eller bruges pesticider på de efterbehandlede arealer. Vilkåret bør tinglyses på matriklerne. Der
kan være tale om fremtidig anvendelse af arealet til f.eks.:

7.3



Ekstensivt landbrug i form af vedvarende græs eventuelt med høslæt.



Tilplantning med skov (ikke juletræer)



Rekreative arealer med en blanding af græs og beplantning og søanlæg uden tilløb af dræn og overfladevand indeholdende forurenende stoffer som eksempelvis gødnings- og pesticidrester fra omkringliggende landbrugsarealer.



Naturarealer uden anden anvendelse

Beskyttelsesbehov og forslag til indsatser ved vandværker

I nærværende afsnit beskrives beskyttelsesbehovet ved de almene vandforsyninger. Der er endvidere opstillet
en række forslag til indsatser. Det endelige valg af indsatser foretages af kommunen, der er den ansvarlige
myndighed i forbindelse med den kommende indsatsplan. Nedenstående indsatsforslag skal således alene
opfattes som inspiration. Det skal i den forbindelse nævnes, at der ud over nedenstående kan være relevante
beskyttelsesindsatser, som den enkelte kommune efter de konkrete problemstillinger kan iværksætte.
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7.3.1

Bellinge Øst Vandværk

Vandværket har i dag 2 aktive indvindingsboringer. På figur 7.1 ses vandværkets indvindingsopland.
Vandværket har i dag ingen kvalitetsproblemer med drikkevandet, men har tidligere haft problemer med
pesticidet BAM. Vandværket bør overvåge udviklingen i klorid for at undersøge, om der er en generel stigende
eller faldende tendens i området.

Figur 7.1 Indvindingsopland og grundvandsdannende områder til Bellinge Øst Vandværk. Odense Vest
Kortlægningsområde.
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7.3.2

Bellinge Vest Vandværk

Vandværket har i dag 6 aktive indvindingsboringer. På figur 7.2 ses vandværkets indvindingsopland.
Vandværket har i dag ingen kvalitetsproblemer med drikkevandet, men har tidligere haft problemer med
forhøjet indhold af klorid. Vandværket bør overvåge udviklingen i klorid for at undersøge, om der er en generel stigende eller faldende tendens i området.

Figur 7.2 Indvindingsopland og grundvandsdannende områder til Bellinge Vest Vandværk. Odense Vest
Kortlægningsområde.
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7.3.3

Bregnemose Vandværk

Vandværket har i dag 2 aktive indvindingsboringer. På figur 7.3 ses vandværkets indvindingsopland.
Vandværket har i dag ingen kvalitetsproblemer med drikkevandet, men har tidligere haft overskridelser af
grænseværdien for arsen i drikkevandet. Vandværket bør overvåge udviklingen i klorid for at undersøge, om
der er en generel stigende eller faldende tendens i området.

Figur 7.3 Indvindingsopland og grundvandsdannende områder til Bregnemose Vandværk. Odense Vest
Kortlægningsområde.
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7.3.4

Brylle Vandværk

Vandværket har i dag 4 aktive indvindingsboringer. På figur 7.4 ses vandværkets indvindingsopland.
Vandværket har i dag ingen kvalitetsproblemer med drikkevandet. Vandværket bør overvåge udviklingen i
klorid for at undersøge, om der er en generel stigende eller faldende tendens i området.

Figur 7.4 Indvindingsopland og grundvandsdannende områder til Brylle Vandværk. Odense Vest Kortlægningsområde
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7.3.5

Brændekilde Vandværk

Vandværket har i dag 3 aktive indvindingsboringer. På figur 7.5 ses vandværkets indvindingsopland.
Vandværket kan ikke nødforsynes fra andre vandværker.
Vandværket har ingen kvalitetsproblemer med drikkevandet.

Figur 7.5 Indvindingsopland og grundvandsdannende områder til Brændekilde Vandværk. Odense Vest
Kortlægningsområde.
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7.3.6

Dærup og Omegn Vandværk

Vandværket har i dag 2 aktive indvindingsboringer. På figur 7.6 ses vandværkets indvindingsopland.
Vandværket har i dag ingen kvalitetsproblemer med drikkevandet, men har ofte forhøjede værdier af mangan,
nitrit og nedbrydningsproduktet BAM fra pesticidet diclobenil. Nitrat bør overvåges, for at se om der sker en
stigning fremover.

Figur 7.6 Indvindingsopland og grundvandsdannende områder til Dærup og Omegn Vandværk. Odense
Vest Kortlægningsområde.
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7.3.7

Flemløse-Voldtofte Vandværk

Vandværket har i dag 2 aktive indvindingsboringer. På figur 7.7 ses vandværkets indvindingsopland.
Vandværket har i dag ingen kvalitetsproblemer med drikkevandet, men har ofte haft forhøjede værdier af
nitrit, samt mangan over grænseværdien for drikkevand. Nitrat bør overvåges, for at se om der sker en stigning fremover.

Figur 7.7 Indvindingsopland og grundvandsdannende områder til Flemløse-Voldtofte Vandværk. Odense
Vest Kortlægningsområde.
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7.3.8

Frøbjerg – Skovstrup Vandværk

Vandværket har i dag 2 aktive indvindingsboringer. På figur 7.8 ses vandværkets indvindingsopland.
Vandværket har i dag ingen kvalitetsproblemer med drikkevandet.

Figur 7.8 Indvindingsopland og grundvandsdannende områder til Frøbjerg-Skovstrup Vandværk. Odense
Vest Kortlægningsområde.
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7.3.9

Glamsbjerg Vandværk

Vandværket har i dag 3 aktive indvindingsboringer. På figur 7.9 ses vandværkets indvindingsopland.
Vandværket har i dag ingen kvalitetsproblemer med drikkevandet, men har tidligere haft mangan over grænseværdien for drikkevand samt enkelte forhøjede værdier af nitrit.

Figur 7.9 Indvindingsopland og grundvandsdannende områder til Glamsbjerg Vandværk. Odense Vest
Kortlægningsområde.
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7.3.10

Højrup Vandværk

Vandværket har i dag 1 aktiv indvindingsboring. På figur 7.10 ses vandværkets indvindingsopland.
Vandværket har i dag ingen kvalitetsproblemer med drikkevandet, men har før 1987 haft forhøjet indhold af
mangan.

Figur 7.10 Indvindingsopland og grundvandsdannende områder til Højrup Øst Vandværk. Odense Vest
Kortlægningsområde.
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7.3.11

Haarby Vandværk

Vandværket har i dag 3 aktive indvindingsboringer. På figur 7.11 ses vandværkets indvindingsopland.
Vandværket har i dag ingen kvalitetsproblemer med drikkevandet, men har haft forhøjede værdier af toluen,
sandsynligvis fra boring DGU nr. 154.328.

Figur 7.11 Indvindingsopland og grundvandsdannende områder til Haarby Vandværk. Odense Vest Kortlægningsområde
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7.3.12

Jordløse Vandværk

Vandværket har i dag 3 aktive indvindingsboringer. På figur 7.12 ses vandværkets indvindingsopland.
Vandværket har i dag ingen kvalitetsproblemer med drikkevandet, dog er der ofte jern over grænseværdien i
drikkevandet. Der er ikke analyseret for MTBE i drikkevandet, selv om der er fundet MTBE i boring DGU nr.
154.141

Figur 7.12 Indvindingsopland og grundvandsdannende områder til Jordløse Vandværk. Odense Vest Kortlægningsområde.
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7.3.13

Køng-Gummerup Vandværk

Vandværket har i dag 1 aktiv indvindingsboring. På figur 7.13 ses vandværkets indvindingsopland.
Vandværket har jern og mangan over grænseværdien i drikkevandet.

Figur 7.13 Indvindingsopland og grundvandsdannende områder til Køng-Gummerup Vandværk. Odense
Vest Kortlægningsområde.
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7.3.14

Kådekilde-Orte Vandværk

Vandværket har i dag 3 aktive indvindingsboringer. På figur 7.14 ses vandværkets indvindingsopland.
Vandværket har i dag ingen kvalitetsproblemer med drikkevandet.

Figur 7.14 Indvindingsopland og grundvandsdannende områder til Kådekilde-Orte Vandværk. Odense Vest
Kortlægningsområde.
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7.3.15

Magtenbølle-Kelstrup Vandværk

Vandværket har i dag 3 aktive indvindingsboringer. På figur 7.15 ses vandværkets indvindingsopland.
Vandværket har i dag ingen kvalitetsproblemer med drikkevandet.

Figur 7.15 Indvindingsopland og grundvandsdannende områder til Magtenbølle-Kelstrup Vandværk. Odense Vest Kortlægningsområde.
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7.3.16

Nårup Vandværk

Vandværket har i dag 2 aktive indvindingsboringer. På figur 7.16 ses vandværkets indvindingsopland.
Vandværket har i dag arsen over grænseværdien i drikkevandet. Det bør håndteres, f.eks. på vandværket ved
ændret filtrering, på kildepladsen ved indvinding fra andre grundvandsmagasiner eller andre tiltag. Vandværket fik renoveret filter i 2006, men dette synes ikke at have bragt arsen under grænseværdien for rentvand, da indholdet stiger igen i 2008.

Figur 7.16 Indvindingsopland og grundvandsdannende områder til Nårup Vandværk. Odense Vest Kortlægningsområde.
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7.3.17

Skalbjerg Vandværk

Vandværket har i dag 3 aktive indvindingsboringer. På figur 7.17 ses vandværkets indvindingsopland.
Vandværket har i dag ingen kvalitetsproblemer med drikkevandet. Der er konstateret nedbrydningsproduktet
BAM fra pesticidet diclobenil i råvandet, men ikke i rentvandet.

Figur 7.17 Indvindingsopland og grundvandsdannende områder til Skalbjerg Vandværk. Odense Vest Kortlægningsområde.
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7.3.18

Skallebølle Vandværk

Vandværket har i dag 2 aktive indvindingsboringer. På figur 7.18 ses vandværkets indvindingsopland.
Vandværket har i dag ingen kvalitetsproblemer med drikkevandet.

Figur 7.18 Indvindingsopland og grundvandsdannende områder til Skallebølle Vandværk. Odense Vest
Kortlægningsområde.
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7.3.19

Skydebjerg Vandværk

Vandværket har i dag 2 aktive indvindingsboringer. På figur 7.19 ses vandværkets indvindingsopland.
Vandværket har ingen analyser for arsen i drikkevandet. Det høje arsenindhold og lave jernindhold viser, at
der kan være arsen over grænseværdien i drikkevandet.

Figur 7.19 Indvindingsopland og grundvandsdannende områder til Skydebjerg Vandværk. Odense Vest
Kortlægningsområde.
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7.3.20

Stæremose Vandværk

Vandværket har i dag 1 aktiv indvindingsboring. På figur 7.20 ses vandværkets indvindingsopland.
Vandværket har i dag arsen over grænseværdien i drikkevandet. Det bør håndteres, f.eks. på vandværket ved
ændret filtrering, på kildepladsen ved indvinding fra andre grundvandsmagasiner eller andre tiltag.

Figur 7.20 Indvindingsopland og grundvandsdannende områder til Stæremose Vandværk. Odense Vest
Kortlægningsområde.
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7.3.21

Søllested-Vedtofte Vandværk

Vandværket har i dag 2 aktive indvindingsboringer. På figur 7.21 ses vandværkets indvindingsopland.
Vandværket har i dag ingen kvalitetsproblemer med drikkevandet.

Figur 7.21 Indvindingsopland og grundvandsdannende områder til Søllested-Vedtofte Vandværk. Odense
Vest Kortlægningsområde.

Redegørelse for Odense Vest - Indsatsforslag

101

7.3.22

Tommerup By Vandværk

Vandværket har i dag 5 aktive indvindingsboringer. På figur 7.22 ses vandværkets indvindingsopland.
Vandværket har i dag ingen kvalitetsproblemer med drikkevandet, dog er der tidligere været arsen over grænseværdien i drikkevandet.

Figur 7.22 Indvindingsopland og grundvandsdannende områder til Tommerup By Vandværk. Odense Vest
Kortlægningsområde.
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7.3.23

Tommerup St. Vandværk

Vandværket har i dag 3 aktive indvindingsboringer. På figur 7.23 ses vandværkets indvindingsopland.
Vandværket har i dag ingen kvalitetsproblemer med drikkevandet, dog bør det overvåges, om der vil ske en
stigning i nitratkoncentrationen fremover. Tidligere var der fund af nedbrydningsproduktet BAM fra pesticidet diclobenil.

Figur 7.23 Indvindingsopland og grundvandsdannende områder til Tommerup St. Vandværk. Odense Vest
Kortlægningsområde.
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7.3.24

Verninge Vandværk

Vandværket har i dag 3 aktive indvindingsboringer. På figur 7.24 ses vandværkets indvindingsopland.
Vandværket har i dag ingen kvalitetsproblemer med drikkevandet, selv om der er konstateret forhøjede værdier af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i boringerne. Vandværket bør overvåge udviklingen i klorid
for at undersøge, om der er en generel stigende eller faldende tendens i området.

Figur 7.24 Indvindingsopland og grundvandsdannende områder til Verninge Vandværk. Odense Vest Kortlægningsområde.
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7.3.25

Vissenbjerg-Bred Vandværk

Vandværket har i dag 5 aktive indvindingsboringer. På figur 7.25 ses vandværkets indvindingsopland.
Vandværket har i dag ingen kvalitetsproblemer med drikkevandet.

Figur 7.25 Indvindingsopland og grundvandsdannende områder til Vissenbjerg-Bred Vandværk. Odense
Vest Kortlægningsområde.
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7.3.26

Ørsted Vandværk

Vandværket har i dag 2 aktive indvindingsboringer. På figur 7.26 ses vandværkets indvindingsopland.
Vandværket har i dag ingen kvalitetsproblemer med drikkevandet.

Figur 7.26 Indvindingsopland og grundvandsdannende områder til Ørsted Vandværk. Odense Vest Kortlægningsområde.

106

Redegørelse for Odense Vest - Indsatsforslag

7.3.27

Aarup Vandværk

Vandværket har i dag 4 aktive indvindingsboringer. På figur 7.27 ses vandværkets indvindingsopland.
Vandværket har i dag ingen kvalitetsproblemer med drikkevandet, da man har en tilladelse til udvidet vandbehandling for arsen med jernklorid. Tilladelsen udløber i 2019.

Figur 7.27 Indvindingsopland og grundvandsdannende områder til Aarup Vandværk. Odense Vest Kortlægningsområde.
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7.3.28

Vandcenter Syd (Exercermarken, Bolbro, Borrby og Holmehave)

Vandcenter Syd har 4 kildepladser i kortlægningsområdet, med i alt 29 aktive indvindingsboringer. På figur
7.28-7.31 ses kildepladsernes indvindingsoplande.
Kildepladserne har i dag ingen kvalitetsproblemer med drikkevandet. Kildepladserne ved Borreby og Holmehave bør overvåge udviklingen i klorid for at undersøge, om der er en generel stigende eller faldende tendens i
området.
Vandcenter Syd har planer om at øge indvindingen fra Bolbro kildeplads og sænke indvindingen tilsvarende
på Borreby kildeplads. I rapporten over hydrologisk model, reference /53 /, er der foretaget forskellige scenarier: 1) Øget indvinding fra 3 nye boringer ved Bolbro kildeplads giver en sænkning af grundvandsspejlet på
3-4 m i den sydvestlige del af Odense. 2) Stop for indvinding ved Borreby kildeplads og øget indvinding på
Bolbro kildeplads’ 3 nye boringer giver sænkning af grundvandsspejlet ved Odense og hævet grundvandsspejl
ved Borreby. Ændring af kildepladsstrukturen kan bl.a. give ændringer i vandløbenes vandføringer.

Figur 7.28 Indvindingsoplande og grundvandsdannende områder til Exercermarken Kildeplads. Odense
Vest Kortlægningsområde.
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Figur 7.29 Indvindingsoplande og grundvandsdannende områder til Bolbro Kildeplads. Odense Vest Kortlægningsområde.
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Figur 7.30 Indvindingsoplande og grundvandsdannende områder til Borrby Kildeplads. Odense Vest Kortlægningsområde.
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Figur 7.31 Indvindingsoplande og grundvandsdannende områder til Holmehave Kildeplads. Odense Vest
Kortlægningsområde.
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V1 og V2 kortlagte Grunde

Lokalitetsnavn

420-81015

Haarby Møntvask
og -Rens

420-81022

Smedeværksted/m
askinværksted
V1-kortlagt

Maskinindustri

420-81023

Lossepladsaffald,
Hovgyden

V2-kortlagt

Losseplads

421-00016

Vedstaarup
Teglværk, BP

V2-kortlagt

Dieselolie,
Indsats, ingen, pga.
Sten-, ler- og glasindustri Fyringsolie,
mv.
Tetrachlorethylen risikovurdering

425-00001

Odensevej
Losseplads

V2-kortlagt

Drift af
Lossepladsperkol undersøgelse,
affaldsbehandlingsanlæg. at
videregående

425-00002

Bøgholmvej
Losseplads

V2-kortlagt

Drift af
Lossepladsperkol Indsats, ingen, pga.
affaldsbehandlingsanlæg. at
risikovurdering

425-00005

Odensevej
Losseplads

V2-kortlagt

Drift af
Lossepladsperkol undersøgelse,
affaldsbehandlingsanlæg. at
videregående

425-70022

Tidl.
flugtskydebane

429-50067
430-81122

Gelsted Galvano
Olieoplag ved
isoleringsfirma

433-00001

Halstedvej
Losseplads

433-00005

Status

Planlagte Indsatser

Lokalitetsnr

V2-kortlagt

V1-kortlagt
V1 og V2
kortlagt
V1-kortlagt

V2-kortlagt

Branchen

Stoffer

Vaskerier og renserier

Indsats, ingen, pga.
Tetrachlorethylen risikovurdering
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indledende (V2)
Undersøgelse,
Indledende (V2),
grundvand

Glamsbjerg VV

Genbrug af
metalaffaldsprodukter

Ørsted VV

433-00008

Glamsbjerg
Emballagefabrik

V2-kortlagt

Træemballagefabrikker

433-00009

Esso Depot

V2-kortlagt

Engroshandel med
motorbrændstof,
brændsel, smøreolie mv. Olie-benzin

433-00011

Calpam Glamsbjerg
Depot
V2-kortlagt

Engroshandel med
motorbrændstof,
brændsel, smøreolie mv. Olie-benzin

433-00012

Vognmand

Vognmandsvirksomhed

433-00013

Esso Service,
Statoil

433-00014

Dærup Graves
Autoophug

433-00016

V2-kortlagt

Servicestationer

V2-kortlagt
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metalaffaldsprodukter

Bly, Olie-benzin,
Zink, Cadmium

433-00018

Fredensvej
Losseplads
Kork- og
Metalvarefabrik,
Fyn

433-00019

Chevron/Autoværk
sted
V2-kortlagt

433-00017

V2-kortlagt

V2-kortlagt

433-04005

Bryggermarken
losseplads
Autoværksted,
Servicestation

V2-kortlagt
V1 og V2
kortlagt

433-04008

Villaolietank,
Nårupvej 8

V2-kortlagt

433-04012

Køng
Autoværksted,
Shell Benzin Salg

V1-kortlagt

433-50015

Mekaniker, BP

V2-kortlagt

433-50023

Mekaniker, Shell

V1 og V2
kortlagt

433-00020

MTBE, BTEX'er,
Olie-benzin
Tjære,
kulbr.frakt,
Chlorerede
opl.midl., Bly,
Olie-benzin

Olie-benzin
BTEX'er og
lignende, Oliebenzin

Shell Servicestation V2-kortlagt

Glamsbjerg VV

Drift af
Lossepladsperkol undersøgelse,
affaldsbehandlingsanlæg. at
videregående
Chlorerede
Indsats, ingen, pga.
Renserier
opl.midl.
afværge
Indsats, ingen, pga.
Autolakererier
Tetrachlorethylen undersøgelse

433-00007

V2-kortlagt

Indviningsopland

Indsats, ingen, pga.
forlystelser, sport m.v.
risikovurdering
Autoreparationsværksted Chrom,hexavalen
er
t
Engroshandel med biler
Undersøgelse,
mv.
indledende (V2)

Rekord Renseriet, V2-kortlagt
Glamsbjerg
Autolakering
V2-kortlagt
Caltex Benzin
Salg/Vestfyns
Autogenbrugscente
r
V2-kortlagt

433-00006

Bilag 1

Servicestationer

Losseplads

Maskinindustri

Servicestationer

Kulbr.frakt, Xylen
(Jord), BTEX'er
og lignende
Tjære, Olie,
Methan, Phenol,
tungmetaller,
Benz[a]pyren,
Lossepladsperkol
at
Dichlorethylen,
Trichlorethylen,
Trichlorethylen
Dieselolie,
BTEX'er og
lignende Benzin

Afværge, grundvand

undersøgelse,
videregående

Glamsbjerg VV

undersøgelse,
videregående

Glamsbjerg VV

undersøgelse,
videregående
undersøgelse,
videregående

Glamsbjerg VV

undersøgelse,
videregående

Kong Gummerup VV

undersøgelse,
videregående

Kong Gummerup VV

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

Glamsbjerg VV

undersøgelse,
videregående

Glamsbjerg VV

undersøgelse,
videregående

VCS: Holmehaveværket

undersøgelse,
videregående

Voldtofte VV

Drift af
Lossepladsperkol undersøgelse,
affaldsbehandlingsanlæg. at
videregående
Tjære,
Undersøgelse,
Servicestationer
Benzo(e)pyren
indledende (V2)
BTEX'er og
parcel- og rækkehus
lignende,
undersøgelse,
(villaolietank)
Fyringsolie
videregående

Autoreparationsværksted
er.
Autoreparationsværksted
er.
Olieprodukter
Kulbr.frakt,
Autoreparationsværksted Dieselolie, Olieer.
benzin

Søllested Vedtofte VV
Glamsbjerg VV

Glamsbjerg VV
Glamsbjerg VV

Undersøgelse,
indledende (V2)
undersøgelse,
videregående
Undersøgelse,
indledende (V2)

Ørsted VV

1
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Lokalitetsnr

Lokalitetsnavn

V1 og V2 kortlagte Grunde

Status

Branchen

V2-kortlagt

Fremstilling af
mejeriprodukter

433-50046

Mejeri

433-50048

Hansens´s
V1 og V2
Autoservice, Børge kortlagt

Servicestationer

Stoffer

Olie
BTEX'er og
lignende, Oliebenzin, C10
kulbr.frakt

Indviningsopland

Indsats, ingen offentlig,
ikke omfattet

Glamsbjerg VV

Undersøgelse,
indledende (V2)

Glamsbjerg VV

V1 og V2
kortlagt

Genbrug af
metalaffaldsprodukter

V2-kortlagt

Renserier

433-50096

V2-kortlagt

Renserier

433-50097

Elværk

V1-kortlagt

Produktion af elektricitet

Undersøgelse,
indledende (V2)
undersøgelse,
videregående
undersøgelse,
videregående
Undersøgelse,
indledende (V2)

Benzin og olie,
erhvervsmæssig oplag af

Undersøgelse,
indledende (V2)

Engroshandel med korn,
såsæd og foderstoffer
Autoreparationsværksted
er.

Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)

forlystelser, sport m.v.

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

433-50095

433-70101

Brahesholm Gods

V1-kortlagt

433-70102

Carl Rasmussen
Korn & Foderstof
A/S

V1-kortlagt

433-70103

Bly, Zink ,
Cadmium
Chlorerede
opl.midl.
Chlorerede
opl.midl.

Planlagte Indsatser

Holte Autoophug
Rens og
Tekstilmiljø
K.D. Rens
Tekstilmiljø

433-50075

Bilag 1

VCS: Holmehaveværket
Glamsbjerg VV
Glamsbjerg VV
Glamsbjerg VV

433-70105

Tidl. Autoværksted V1-kortlagt
Fyns Flyveklub /
Flemløse
Jagtforening
V1-kortlagt

433-70106

Lindys Maskinfabrik
Aps
V2-kortlagt

Maskinindustri

433-70107

Dansk Returmetal

V2-kortlagt

Genbrug af
metalaffaldsprodukter

433-70110

Krengerup Gods

V1-kortlagt

Engroshandel med
motorbrændstof,
brændsel, smøreolie mv.

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Holmehaveværket

V1-kortlagt

Engroshandel med
motorbrændstof,
brændsel, smøreolie mv.

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Holmehaveværket

V2-kortlagt

Forurenet fyldjord, tilført,

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

V1-kortlagt

Engroshandel med
motorbrændstof,
brændsel, smøreolie mv.

Undersøgelse,
indledende (V2)

Glamsbjerg VV

V2-kortlagt

parcel- og rækkehus
(villaolietank)

undersøgelse,
videregående

Kong Gummerup VV

V2-kortlagt

Drift af
Lossepladsperkol undersøgelse,
affaldsbehandlingsanlæg. at
videregående

V2-kortlagt

Drift af
Lossepladsperkol undersøgelse,
affaldsbehandlingsanlæg. at
videregående

433-70112

Søholm Gods

433-80001

Udlægning af
slagger

433-80004

Olieforurening i
vejareal

Polyc.arom.kulbr.
PAH,
Trichlorethylen ,
undersøgelse,
Tungmetaller
videregående
Tjære ,Kobber,
Bly , Zink,
undersøgelse,
Cadmium
videregående

433-90003

Olietank

437-00002

Skallebjergvej
Losseplads

437-00003

Skolevej
Losseplads

437-00004

Bremerholmsgyden
Losseplads
V2-kortlagt

Drift af
Lossepladsperkol Indsats, ingen, pga.
affaldsbehandlingsanlæg. at
risikovurdering

437-00006

Hårby
Automobilforretnin
g, Shell Benzins
V2-kortlagt

Servicestationer

437-00007

Hårby Maskinfabrik V2-kortlagt

Maskinindustri

437-00008

Hårby Elværk

V2-kortlagt

Produktion af elektricitet

437-00009

Opfyldt silo

V2-kortlagt

437-04006

Hårby Traktor og
Motorkompagni,
Shell

V1-kortlagt

Servicestationer

V2-kortlagt

Servicestationer

V1-kortlagt

Autoreparationsværksted
er.

437-50013

Ørsted VV

Olieprodukter

undersøgelse,
Dieselolie, Benzin videregående
undersøgelse,
Fyringsolie
videregående
Bly, Fyringsolie,
Tjære
Rådgivning

Hårby VV

Hårby VV
Hårby VV

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

Undersøgelse,
Olie-benzin
indledende (V2)
Olieprodukter,
Polyc.arom.kulbr.
PAH , Bly, OlieIndsats, ingen, pga.
benzin
risikovurdering

437-50016

Mobil Service
Autoværksted
(Esso Service
Station)

461-00001

Korup Husmosevej
Losseplads
V2-kortlagt

Drift af
Lossepladsperkol undersøgelse,
affaldsbehandlingsanlæg. at
videregående

461-00020

Tasso Losseplads
(Støberiaff.)

V2-kortlagt

Drift af
Lossepladsperkol undersøgelse,
affaldsbehandlingsanlæg. at
videregående

461-00022

Borreby Møllegård
Losseplads

V2-kortlagt

Drift af
Lossepladsperkol undersøgelse,
affaldsbehandlingsanlæg. at
videregående

Undersøgelse,
indledende (V2)
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V1 og V2 kortlagte Grunde

Lokalitetsnr

Lokalitetsnavn

Status

Branchen

461-00023

Stærmosevej
Losseplads

V2-kortlagt

Stoffer
1 1,1,1trichlorethan,
BTEX'er og
lignende ,
Mechlorprop,
Drift af
Lossepladsperkol
affaldsbehandlingsanlæg. at

Planlagte Indsatser

461-00024

Brændekilde
Losseplads

V2-kortlagt

461-00026

Roulund
(Losseplads)

V2-kortlagt

Drift af
Lossepladsperkol Indsats, ingen, pga.
affaldsbehandlingsanlæg. at
risikovurdering

461-00040

Pårup Losseplads

V2-kortlagt

Drift af
Lossepladsperkol undersøgelse,
affaldsbehandlingsanlæg. at
videregående

461-00051

Sanderum
Losseplads

V2-kortlagt

461-00072

Odense Købstads
Losseplads

V2-kortlagt

461-00074

Elmelundsvej
Losseplads

V2-kortlagt

461-00075

Bøllemosegyden
Losseplads

V2-kortlagt

Drift af
Indsats, ingen, pga.
affaldsbehandlingsanlæg. Tungmetaller
risikovurdering
Lossepladsgas ,
Phenol,
Tungmetaller,
Lossepladsperkol Indsats, ingen, pga.
Drift af
risikovurdering
affaldsbehandlingsanlæg. at

461-00079

RTA

V2-kortlagt

Asfalt- og
tagpapfabrikker

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

461-00080

Ved
Provstegårdsskolen V2-kortlagt

Drift af
affaldsbehandlingsanlæg. Olieprodukter

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

Afværge, grundvand

461-00092

Selvbetjeneingsren
seri
V2-kortlagt

461-00100

Dk-Benzin
Tankstation

V2-kortlagt

Autoreparationsværksted Chlorerede
Indsats, ingen, pga.
er.
opl.midl.
risikovurdering
MTBE, BTEX'er og
lignende, Oliebenzin
monitering, overvågning
Servicestationer

461-00102

Nedlagt TexacoStation

V2-kortlagt

Servicestationer

461-00105

Nedlagt TexacoStation

V2-kortlagt

Servicestationer

461-00108

Shell-Depot

V2-kortlagt

Servicestationer

VCS: Excermarken

VCS: Bolbr

VCS: Bolbr

VCS: Excermarken

Lossepladsperkol
at, Olieprodukter,
Polyc.arom.kulbr.
PAH , Phenol,
Olieprodukter
monitering, overvågning VCS: Excermarken

Roeskovvej
Losseplads

Losseplads

Bellinge Øst/Vest VV

monitering, overvågning VCS: Excermarken

461-00087

V2-kortlagt

Indviningsopland

monitering, overvågning Bellinge Øst/Vest VV

Pesticider, Oliebenzin,
Lossepladsperkol
at, Dichlorprop, 4Drift af
clor,2Indsats, ingen, pga.
affaldsbehandlingsanlæg. methylpheno
risikovurdering

Lossepladsperkol
at, Vinylchlorid ,
Chlorerede
opl.midl. ,
Drift af
BTEX'er og
affaldsbehandlingsanlæg. lignend
Lossepladsperkol
at, 1,1,1trichlorethan,
BTEX'er og
lignende
Losseplads

Bilag 1

Dieselolie,
Petroleum
Olieprodukter,
Xylen, Benzen,
Toluen
Olieprodukter,
Benzen ,
Petroleum

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

Pulje, OM, servicestation
Indsats, ingen, pga.
afværge

461-00112

Allerups Jernstøberi V2-kortlagt

Fremstilling af metal

461-00113

Fix-Renseri

V2-kortlagt

Renserier

461-00114

Rekord Rens

V2-kortlagt

Renserier

Tungmetaller,
BTEX'er og
lignende,
undersøgelse,
Tetrachlorethylen videregående
Dichlorethylen,
Trichlorethylen,
BTEX'er og
Indsats, ingen, pga.
lignende
risikovurdering
Vinylchlorid,
Dichlorethylen,
Trichlorethylen,
BTEX'er og
lignende
Afværge, Kontaktrisiko

461-00115

Cotti-Rens

V2-kortlagt

Renserier

Tetrachlorethylen
, Dichlorethylen

461-00116

Dalum Møntvaskog Rens

V2-kortlagt

Renserier

Tetrachlormethan
, Dichlorethylen,
Trichlorethylen,
Indsats, ingen, pga.
Tetrachlorethylen risikovurdering

461-00117

Tidl. TexacoTankstation

V2-kortlagt

Servicestationer

461-00119

Farveri/Renseri

V2-kortlagt

Renserier

Olie-benzin
Trichlorethylen,
Chloroform
,Chlorerede
opl.midl. , Bly ,
Zink

monitering, overvågning

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

Indsats, ingen, pga.
afværge

3
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Lokalitetsnr

Lokalitetsnavn

V1 og V2 kortlagte Grunde

Status

Planlagte Indsatser

Branchen

Stoffer

461-00120

Centrums
Møbel/Tæpperense
ri
V2-kortlagt

Renserier

1,1,1trichlorethan,
undersøgelse,
Tetrachlorethylen videregående

461-00121

Lunau
Renseri/Farveri

V2-kortlagt

Renserier

461-00122

Møntvask/Rens

V2-kortlagt

Renserier

Bilag 1

Indviningsopland

Dichlorethylen,
Indsats, ingen, pga.
Tetrachlorethylen risikovurdering
Chlorerede
opl.midl.,
Trichlorethylen
Afværge, grundvand

461-00123

Rekord-Rens,
Middelfartvej 126

V2-kortlagt

Renserier

461-00124

Micro Matic

V2-kortlagt

parcel- og rækkehus
(villaolietank)

Vinylchlorid ,
Dichlorethylen,
Trichlorethylen ,
Chlorerede
opl.midl.,
Tetrachlorethylen monitering, overvågning VCS: Excermarken
Trichlorethylen,
BTEX, Nikkel,
Cadmium,Tetrach
lorethylen
monitering, overvågning VCS: Excermarken

461-00125

Odense
Forsølvnings- og
Fornikl.Ans.

V2-kortlagt

Overfladebehandling af
metal (galvanisering)

Kobber, Bly,
BTEX'er og
lignende, Nikkel,
Cadmium

V2-kortlagt

Renserier

461-00126

V2-kortlagt

Metalvarerindustri

461-00129

P-Rens
Johnsen
Bronzevarer
Rekord Rens
Vesterbro 28
Odense

V2-kortlagt

Renserier

461-00130

Nonved Renseri

V2-kortlagt

Renserier

461-00128

461-00131
461-00132

Munkerens/Rekordr
enseri
V2-kortlagt
Kahle
Farveri/Renseri
V2-kortlagt

Renserier
Renserier

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

Chlorerede
Indsats, ingen, pga.
opl.midl.,
risikovurdering
Kobber, Bly,
undersøgelse,
Toluen
videregående
Tetrachlorethylen
, Chlorerede
opl.midl.
Afværge, indeklima
Chlorerede
Indsats, ingen, pga.
opl.midl.
risikovurdering
Tetrachlorethylen
, Chlorerede
opl.midl.
monitering, overvågning
Chlorerede
undersøgelse,
opl.midl.
videregående

Diethylphthalat,
Benzin, Terpentin
Fremstilling af
,Tetrachlorethyle Indsats, ingen, pga.
gummiprodukter
n
risikovurdering
Polyc.arom.kulbr.
PAH, Bly,
Benz[a]pyren,
Indsats, ingen, pga.
Fremstilling af
Fyringsolie
risikovurdering
plastprodukter
Olie, Cyanid,
Lossepladsperkol Indsats, ingen, pga.
Drift af
risikovurdering
affaldsbehandlingsanlæg. at

461-00134

Skandinavisk
Gummikompagni

461-00135

V1 og V2
Roulunds Fabrikker kortlagt

461-00136

Dalum Kildeplads
(Losseplads)

461-00137

Det engelske
pakhus (Børnehus) V2-kortlagt

Fremstilling af glas og
glasprodukter

Olie, BTEX,
Tungmetaller

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

461-00139

Krügers
Klædefabrik

Tekstilindustri

Bly, Olie-benzin

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

461-00140

Om-Restforurening
Under Vestre
Stationsvej
V2-kortlagt

Servicestationer

BTEX'er og
lignende

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

461-00142

Nordisk
Tekstilvæveri

V2-kortlagt

461-00144

H. I. Hansen

V2-kortlagt

() 0002.555 Oliebenzin (Jord);
Chlorerede
opl.midl., Bly,
Olie-benzin,
Fremstilling af keramiske Chrom,
husholdningsartikler og
hexavalent, Zink,
pyntegenstande
Cadmium

461-00145

DAE A/S (Dansk
Akkumulator og
Elektrom)

V2-kortlagt

Akkumulator- og
tørelementfabrikker

Bly, Chloroform,
1,1,2Trichlorethan

Garverier

Tjære, Bly,
Cadmium, Arsen,
Polyc.arom.kulbr.
PAH, 1,1,1Indsats, ingen, pga.
trichlorethan
afværge

V2-kortlagt

V2-kortlagt

V2-kortlagt

461-00146

Jacobsens Garveri

V2-kortlagt

461-00153

Odense Kaserne

V1-kortlagt

461-00158

Rikkesminde
Losseplads

461-00162

461-00164

Tekstilindustri

undersøgelse,
videregående

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

Indsats, ingen offentlig,
ikke omfattet

VCS: Excermarken

V2-kortlagt

Engroshandel med
Olie, Dieselolie,
motorbrændstof,
Fyringsolie,
Indsats, ingen, pga.
brændsel, smøreolie mv. Benzin
risikovurdering
Tjære,
Tungmetaller,
Drift af
Lossepladsperkol
affaldsbehandlingsanlæg. at
Afværge, Kontaktrisiko

VCS: Excersermarken REF - aktuel
indvind

Enebærvej,
petroleumstank

V2-kortlagt

parcel- og rækkehus
(villaolietank)

Terpentin,
Petroleum

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

VCS: Excersermarken REF - aktuel
indvind

Holmstrup Brugs

V2-kortlagt

Servicestationer

Olie-benzin

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

VCS: Excermarken
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V1 og V2 kortlagte Grunde

Lokalitetsnr

Lokalitetsnavn

Status

461-00168

Børnehaven
Solskrænten

V2-kortlagt

Planlagte Indsatser
Stoffer
Polyc.arom.kulbr.
PAH,
Benz[a]pyren,
Drift af
Bly, Cadmium,
Indsats, ingen, pga.
affaldsbehandlingsanlæg. Arsen
afværge

461-00178

Børneinstitution
Hjertegården og
KFUM & KFUK
Børnehave

V2-kortlagt

Forurenet fyldjord

Polyc.arom.kulbr.
PAH, Bly,
Indsats, ingen, pga.
Benz[a]pyren
afværge

461-00186

Uno-X (Fehr Ford)

V2-kortlagt

Servicestationer

Terpentin, Oliebenzin

461-00187

Statoil Bellinge

V2-kortlagt

Autoreparationsværksted
er.
Olie-benzin

461-00191

Autoværksted
Nauerby biler

V1 og V2
kortlagt

461-00199

Højstrup Militære
Arealer

V2-kortlagt

461-00222

Odense Station

V1 og V2
kortlagt

Branchen

Chlorerede
opl.midl.,
Trichlorethylen,
Trichlorethylen,
Pesticider,
Tetrachlorethylen

Tidl. Tromlerens,
Højmevej 19

V2-kortlagt

Kemisk industri

461-00227

Carlslund

V2-kortlagt

Engroshandel med
motorbrændstof,
brændsel, smøreolie mv. Fyringsolie

461-00232

Dyrup Autolakering V2-kortlagt

461-04001

DFO-Depot
Dalum
Papirfabrik/Dalum
Papir A/S

461-04004

461-04023

461-04034

Q8-Tankstation

El - Zink A/S

461-04050

Fehr & Co. A/S,
Bystævnevej 3-5,
Odense
Dalumvejens Auto
Aps

461-04075

Statoil

461-04048

461-04076

461-04089

Odense Bytrafik

Benzinsalg,
Faaborgvej 338

Autolakererier

Bellinge Øst/Vest VV

VCS: Excersermarken REF - aktuel
indvind

VCS: Excersermarken REF - aktuel
monitering, overvågning indvind

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

Chlorerede
opl.midl., Oliebenzin, Toluen

undersøgelse,
videregående

VCS: Excersermarken REF - aktuel
indvind

V2-kortlagt

Vognmandsvirksomhed

Olieprodukter

Undersøgelse,
VCS: Excersermarken REF - aktuel
videregående, grundvand indvind

V1-kortlagt

Maskinindustri

Fyringsolie

Undersøgelse,
indledende (V2)

V1-kortlagt

Servicestationer

Dieselolie,
BTEX'er og
lignende

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Excersermarken REF - aktuel
indvind

V1-kortlagt

Engroshandel med
motorbrændstof,
brændsel, smøreolie mv.

Undersøgelse,
indledende (V2)
Kortlægning, vurdering
om

VCS: Bolbr

V1 og V2
kortlagt
V1-kortlagt
V2-kortlagt

Olie,
Polyc.arom.kulbr.
PAH, Dieselolie,
Autoreparationsværksted Chlorerede
undersøgelse,
er
opl.midl.
videregående
Undersøgelse,
Servicestationer
indledende (V2)
Autoreparationsværksted
er
Benzin
Pulje, OM, servicestation
Olieprodukter,
Tungmetaller,
Polyc.arom.kulbr.
PAH, Dieselolie,
Bly, Cadmium

V1 og V2
kortlagt

Bustrafik

V2-kortlagt

Olie-benzin,
Olieprodukter,
C10-C25
kulbr.frakt,
Dibenz(ah)anthra
Autoreparationsværksted cen, Kobber, Bly, Indsats, ingen, pga.
er
Benz[a]pyren
undersøgelse

461-04116

Micro Matic

461-04132

Autoværksted
V1-kortlagt
Skandinavisk Motor
Co. A/S
V1-kortlagt

461-04143

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

Jernbanedeift

461-00224

Indviningsopland

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

Olieprodukter,
1,1,1trichlorethan,
Dichlorethylen,
BTEX,
undersøgelse,
Tetrachlorethylen videregående
Olie-benzin,
Chlorerede
opl.midl., Bly,
Benz[a]pyren,
Chlorerede
undersøgelse,
opl.midl.
videregående
Polyc.arom.kulbr.
PAH,
Tungmetaller,
Indsats, ingen, pga.
Benz[a]pyren
risikovurdering

Servicestationer

Bilag 1

V2-kortlagt

Engroshandel med
motorbrændstof,
brændsel, smøreolie mv.
Autoreparationsværksted
er
Autoreparationsværksted
er

Olieprodukter,
Trichlorethylen,
Chlorerede
opl.midl.

Olieprodukter,
Fyringsolie

VCS: Excersermarken REF - aktuel
Pulje, OM, servicestation indvind

undersøgelse,
videregående
Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Excersermarken REF - aktuel
indvind
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V1 og V2 kortlagte Grunde

Lokalitetsnr

Lokalitetsnavn

Status

461-04148

Fjordsgade 17

V2-kortlagt

Planlagte Indsatser
Stoffer
Olie,
Polyc.arom.kulbr.
PAH, Bly,
Benz[a]pyren,
Indsats, ingen, pga.
Forurenet fyldjord, tilført Cadmium
risikovurdering
Branchen

Bilag 1

Indviningsopland

461-05015

Q8 Servicestation

V2-kortlagt

Servicestationer

461-05020

Dalumvej 60

V1-kortlagt

Autolakererier

461-05021

Dalumvej 61-63

V1-kortlagt

Servicestationer

C10-C25
kulbr.frakt, C25C35 kulbr.frakt,
Benzin,
Undersøgelse,
Tetrachlorethylen videregående, grundvand Bellinge Øst/Vest VV
Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)

461-05026

Statoil A/S

V2-kortlagt

Servicestationer

Olie-benzin

undersøgelse,
videregående

461-05029

DLF Trifolium A/S /
A/S Dæhnfeldt
V2-kortlagt

Engroshandel med korn,
såsæd og foderstoffer

Munkerodgyden 10 V2-kortlagt
Falck,
servicestation og
værksted
V1-kortlagt
V1 og V2
kortlagt
Statoil A/S

Gartnerier

Pesticider
Olieprodukter,
Pesticider

Undersøgelse,
videregående, grundvand
Indsats, ingen, pga.
undersøgelse

Olieprodukter

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering
Undersøgelse,
indledende (V2)

461-05050

461-05055
461-05057

461-05075

Kildemosevej 23

V2-kortlagt

461-05076

461-05104

Kildemosevej 2
V1-kortlagt
Lindevej 68B, 68C,
68D, 68E, 68F,
68G, 68H
V2-kortlagt

461-05107

Chevron Service

461-05139

Servicestationer
Servicestationer

Vognmandsvirksomhed
Autoreparationsværksted
er

Tjære,
Tungmetaller,
Olie-benzin

Fremstilling af andre
tekstiler

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering
Undersøgelse,
indledende (V2)

V2-kortlagt

Indsats, ingen offentlig,
ikke omfattet

Servicestation

V1-kortlagt

Servicestationer

Undersøgelse,
indledende (V2)

461-05211

Brandts
Klædefabrik

V2-kortlagt

Tekstilindustri

461-05240

Chromax /
Metalvarer

V2-kortlagt

Jern- og
metalvareindustri

461-05254

Stjernerenseriet

V2-kortlagt

Renserier

V1-kortlagt

Autoreparationsværksted
er

Kobber, Bly,
Indsats, ingen, pga.
Nikkel, Cadmium risikovurdering
undersøgelse,
Tetrachlorethylen videregående
Indsats, ingen offentlig,
ikke omfattet

autoværksted

461-05301

Søndre Boulevard
158 A (Nu nr. 160164)
V2-kortlagt

Servicestationer

Olieprodukter,
Xylen, C5-C10
kulbr.frakt,
Benzen, Toluen

461-05347

Karma Renseri

V2-kortlagt

Renserier

Indsats, ingen, pga.
Tetrachlorethylen risikovurdering

461-05577

Byghøjvej 3-5

V2-kortlagt

Renserier

461-05586

Chevron-Service,
Falen 18-18B

V1 og V2
kortlagt

Servicestationer

Olieprodukter
C10-C25
kulbr.frakt, C25C35 kulbr.frakt

V1 og V2
kortlagt

Servicestationer

Olieprodukter,
Benz[a]pyren

461-05597

BP Servicestation
ShellServicestation +
autoværksted

461-05601

V1 og V2
kortlagt

VCS: Excersermarken REF - aktuel
indvind

Indsats, ingen offentlig,
ikke omfattet

461-05300

461-05588

VCS: Excersermarken REF - aktuel
indvind

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

Olie-benzin
Olieprodukter,
Autoreparationsværksted BTEX, Benzen
er
Benzin

Olieprodukter,
C10-C25
kulbr.frakt, C25C35 kulbr.frakt,
Tungmetaller

VCS: Excersermarken REF - aktuel
indvind

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

Indsats, ingen offentlig,
ikke omfattet

V1 og V2
Lavsensvænget 30 kortlagt

Undersøgelse,
indledende (V2)

461-05641

Vesterbro 29

V1-kortlagt

Fremstilling af
gummiprodukter. Navnet

Undersøgelse,
indledende (V2)

461-05643

ShellServicestation

V2-kortlagt

461-05649

Uno-XServicestation

V2-kortlagt

461-05698

autoværksted

V1-kortlagt

461-05748

Vesterbro 83

V2-kortlagt

Olieprodukter,
Servicestationer
Benzen, BTEX
Autoreparationsværksted
er
Tjære, Olie,
Autoreparationsværksted Benzen, Bly,
er
Toluen

Bellinge Øst/Vest VV

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

Autoreparationsværksted Olieprodukter,
er
BTEX, Benzin
Olieprodukter,
C10-C25
kulbr.frakt, C25Servicestationer
C35 kulbr.frakt

Olieprodukter,
BTEX'er og
Autoreparationsværksted lignende, Olieer
benzin

VCS: Excersermarken REF - aktuel
indvind

undersøgelse,
videregående

VCS: Excermarken

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering
Indsats, ingen, pga.
risikovurdering
Undersøgelse,
indledende (V2)
Indsats, ingen, pga.
risikovurdering
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Lokalitetsnr

461-05902

Lokalitetsnavn

461-06236

Middelfartvej 9
Mekaniker og
benzinsalg

461-06316

Shell Benzinsalg

461-06327

DK Benzin
Shell Service
Station

461-06344

461-06345

461-06351

Ubberud
Brugsforening
Esso Service
Station, Norsk
Hydro

V1 og V2 kortlagte Grunde

Status

Branchen

Stoffer

Planlagte Indsatser

V1 og V2
kortlagt

Olieprodukter,
Benzen, Xylen

V1-kortlagt
V1 og V2
kortlagt
V1 og V2
kortlagt

Autoreparationsværksted
er
Autoreparationsværksted
er
Autoreparationsværksted
er
Autoreparationsværksted
er
Autoreparationsværksted
er

Olie-benzin

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering
Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)
Indsats, ingen offentlig,
MBL
undersøgelse,
videregående

V2-kortlagt

Servicestationer

Benzin

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

V2-kortlagt

Servicestationer

Dieselolie

Renserier

Chlorerede
opl.midl.

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

Chlorerede
Renserier
opl.midl.
Autoreparationsværksted
er

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering
Undersøgelse,
indledende (V2)

V1-kortlagt

Olie-benzin

Olieprodukter,
BTEX

Bilag 1

Indviningsopland

monitering, overvågning

461-06434

Renseri

V2-kortlagt

461-06440

Vic Rens

V2-kortlagt

461-06472

V1-kortlagt

461-56015

tidl remise
Vestergade
80/Filosofhaven
38A-B

V2-kortlagt

461-60034

Odense Station,
Rugårdsvej 25

V1-kortlagt

Olieprodukter,
Indsats, ingen, pga.
Tetrachlorethylen risikovurdering
Olieprodukter,
Autoreparationsværksted Polyc.arom.kulbr. Indsats, ingen offentlig,
er
PAH
ikke omfattet

461-60040

DSB Busser
autoværksted

V1-kortlagt

Autoreparationsværksted
er

461-70001

Odense
Sukkerkogeri

V1 og V2
kortlagt

Servicestationer

461-70107

Arne Rasmussen &
Søn ApS
V2-kortlagt

461-70109

Fyns Bremse- og
koblingsservice
ApS

V2-kortlagt

461-70111

Poul Orluff
Automobiler A/S

V2-kortlagt

Renserier

Vognmandsvirksomhed

Undersøgelse,
indledende (V2)
Olie,
Polyc.arom.kulbr. Indsats, ingen, pga.
PAH, Bly
risikovurdering
Olieprodukter,
Nikkel,
Indsats, ingen, pga.
Benz[a]pyren
undersøgelse

Autoreparationsværksted
er
Benzen
Benzen, Oliebenzin, Benzen,
Autoreparationsværksted Chlorerede
er
opl.midl.

Bellinge Øst/Vest VV

VCS: Excersermarken REF - aktuel
indvind

Undersøgelse,
VCS: Excersermarken REF - aktuel
videregående, grundvand indvind

Olieprodukter,
C10-C25
kulbr.frakt, C5C10 kulbr.frakt
Undersøgelse,
VCS: Excersermarken REF - aktuel
Tetrachlorethylen videregående, grundvand indvind

461-70113

Anti-Rust Bondovej V2-kortlagt

461-70117

Ravnebjerg Plastik
og Tromleoplag

V2-kortlagt

461-70118

Bellinge Auto

V1-kortlagt

461-70119

Bellinge Turistfart
ApS

V2-kortlagt

461-70120

Fyns Kran Udstyr /
Skydebane
V2-kortlagt

Engroshandel med
Olieprodukter,
motorbrændstof,
Nikkel, Zink,
brændsel, smøreolie mv. Tetrachlorethylen
Autoreparationsværksted
er
Olieprodukter,
C10-C25
kulbr.frakt, C25Vognmandsvirksomhed
C35 kulbr.frakt
Olie, C25-C35
kulbr.frakt
Maskinindustri og
Trichlorethylen,
forlystelser, sport m.v.
Nikkel

461-70121

Kraft- og
varmeanlæg

Gartnerier og
planteskoler

Olieprodukter

461-70122

Odense Kommune
Vejvæsen,
Brændekildevej 49,
5250 Odense SV
V2-kortlagt

Oplagsplads

C10-C25
kulbr.frakt,
Undersøgelse,
Natrium, Chlorid videregående, grundvand Bellinge Øst/Vest VV

461-70124

Militær
Materielplads
Bent Vølunds
Autoværksted

Olieprodukter
C10-C25
kulbr.frakt,
Indsats, ingen, pga.
Oplagsplads
Tetrachlorethylen risikovurdering
Autoreparationsværksted Olie, Xylen,
Indsats, ingen, pga.
er
Benzen
undersøgelse

461-70125

Bellinge Ventilation V2-kortlagt

461-70126

Brændekilde
Smedie og
Maskinværkst.

V2-kortlagt

461-70131

Maskinfabrikken
Mico/Gør Det Selv
Klubben

V2-kortlagt

461-70123

V2-kortlagt

V2-kortlagt
V2-kortlagt

Autoservice i øvrigt

Indsats, ingen, pga.
undersøgelse

VCS: Excersermarken REF - aktuel
indvind

Bearbejdning af jern og
stål i øvrigt

Olieprodukter

Undersøgelse,
videregående, grundvand
Indsats, ingen, pga.
undersøgelse
VCS: Bolbr
Undersøgelse,
indledende (V2)
Bellinge Øst/Vest VV

Undersøgelse,
videregående, grundvand Bellinge Øst/Vest VV

Undersøgelse,
videregående, grundvand Bellinge Øst/Vest VV
Undersøgelse,
videregående, grundvand Bellinge Øst/Vest VV

Bellinge Øst/Vest VV

Undersøgelse,
videregående, grundvand Bellinge Øst/Vest VV

Tjære, Olie,
Undersøgelse,
Benzen,
videregående,
Benz[a]pyren
kontaktrisiko
Polyc.arom.kulbr.
PAH,
Tungmetaller,
Autoreparationsværksted Benz[a]pyren,
Indsats, ingen, pga.
er
Olieprodukter
risikovurdering
Anden bearbejdning af
jern og stål i øvrigt

Bellinge Øst/Vest VV

Bellinge Øst/Vest VV

VCS: Excermarken
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Lokalitetsnr

V1 og V2 kortlagte Grunde

Planlagte Indsatser

Indviningsopland

Forlystelser, sport m.v.

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Excermarken

V1-kortlagt

Autoreparationsværksted
er

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Excermarken

V1-kortlagt

Autoreparationsværksted
er

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Excersermarken REF - aktuel
indvind

Maskinindustri

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering
Undersøgelse,
indledende (V2)

Status

Branchen

461-70132

Lokalitetsnavn
Odense
Skyttekreds

V1-kortlagt

461-70134

Bolbro
Autogenbrug I/S

461-70136

Automobilhuset
Odense ApS

Stoffer

Tjære,
Olieprodukter,
Kobber, Bly,
Autoreparationsværksted Benz[a]pyren,
er
Zink, Cadmium

461-70140

Autoværksted v/ G.
Vølund
V2-kortlagt
Maskinfabrikken
Optico
V1-kortlagt

461-70141

T. Olesen
Automobiler

V2-kortlagt

Autoreparationsværksted
Indsats, ingen, pga.
er
Bly, Benz[a]pyren risikovurdering

461-70142

Harvey Martin
Maskinværksted

V1-kortlagt

Anden bearbejdning af
jern og stål i øvrigt

461-70145

Nordisk Dæk
Import A/S

V2-kortlagt

461-70146

Højme Maskinfabrik
m.m.
V2-kortlagt

Olieprodukter,
Autoreparationsværksted C25-C35
er
kulbr.frakt
Olieprodukter,
1,1,1Anden bearbejdning af
trichlorethan,
jern og stål i øvrigt
Zink

461-70147

Højme Smedie og
Maskinfabrik

V2-kortlagt

Tjære,
Autoreparationsværksted Olieprodukter,
er
tungmetaller

461-70148

Tuborg Depot

V1-kortlagt

461-70149

Autoværksted v.
M.P. Mollerup

461-70150

461-70139

Bilag 1

Undersøgelse,
indledende (V2)

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

VCS: Excersermarken REF - aktuel
indvind

Undersøgelse,
VCS: Excersermarken REF - aktuel
videregående, grundvand indvind

VCS: Excersermarken REF - aktuel
indvind

Vognmandsvirksomhed

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering
Undersøgelse,
indledende (V2)

V1-kortlagt

Autoreparationsværksted
er

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Excersermarken REF - aktuel
indvind

GSV
Materieludlejning

V2-kortlagt

Autoreparationsværksted
er
Olie, Dieselolie

Undersøgelse,
VCS: Excersermarken REF - aktuel
videregående, grundvand indvind

461-70152

Statoil Tankanlæg

V2-kortlagt

Olieprodukter,
Autoreparationsværksted Benzen, Bly,
er
Dieselolie

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

461-70153

Sanderum Smede
& Maskinfabrik

V2-kortlagt

Anden bearbejdning af
jern og stål i øvrigt

Tjære, Olie

Undersøgelse,
VCS: Excersermarken REF - aktuel
videregående, grundvand indvind

461-70155

Entreprenørfirmaet
Odense Vest
V2-kortlagt

Olieprodukter

Undersøgelse,
VCS: Excersermarken REF - aktuel
videregående, grundvand indvind

461-70158

Fyns
Undervognscenter

V2-kortlagt

Olieprodukter,
Autoreparationsværksted Benzen,
er
Trichlorethylen

461-70162

Liller Trans/ Hydro
Texaco diesel
tankstation

V2-kortlagt

Servicestationer

461-70167

Finn Andresen
Odense A/S

V2-kortlagt

461-70168

Pakke-Trans,
dieselolietank

V2-kortlagt

Vognmandsvirksomhed

Olieprodukter

461-70170

Nova Laser/AVN
Maskin A/S

V2-kortlagt

Fremstilling af andre
varer i øvrigt. Navnet

461-70172

Sawo Hydraulik /
MAN Odense

V2-kortlagt

Forurenet fyldjord

C10-C25
kulbr.frakt
Tungmetaller,
Olieprodukter,
C10-C25
kulbr.frakt, C25C35 kulbr.frakt,
Tungmetaller

V2-kortlagt

Andre trykkerier i øvrigt

Olieprodukter

V2-kortlagt

Varmeforsyning

Olieprodukter

V1-kortlagt

Anden bearbejdning af
jern og stål i øvrigt

Undersøgelse,
indledende (V2)

Vognmandsvirksomhed

Undersøgelse,
indledende (V2)

461-70179

T. StenstrupJensen A/S /
Hestbech
Dyrup
Varmecentral

461-70187

Claus Andersen
Rustfri -stål A/S

461-70188

Vognmand Besser
Rasmussen/InstantTreffco A/S
V1-kortlagt

461-70175

Tjære,
Olieprodukter
C10-C25
kulbr.frakt, Olie,
C25-C35
kulbr.frakt, C25C35 kulbr.frakt

VCS: Excersermarken REF - aktuel
indvind

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Excersermarken REF - aktuel
indvind

Indsats, ingen, pga.
undersøgelse

VCS: Excersermarken REF - aktuel
indvind

Undersøgelse,
VCS: Excersermarken REF - aktuel
videregående, grundvand indvind

Undersøgelse,
VCS: Excersermarken REF - aktuel
videregående, grundvand indvind

Indsats, ingen, pga.
undersøgelse

VCS: Excersermarken REF - aktuel
indvind

Undersøgelse,
VCS: Excersermarken REF - aktuel
videregående, grundvand indvind

Undersøgelse,
VCS: Excersermarken REF - aktuel
videregående, grundvand indvind
Indsats, ingen, pga.
undersøgelse
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V1 og V2 kortlagte Grunde

Bilag 1

Planlagte Indsatser

Indviningsopland
VCS: Excermarken

V2-kortlagt

Anden bearbejdning af
jern og stål i øvrigt

Tjære, C10-C25
kulbr.frakt, Olie,
C25-C35
kulbr.frakt,
Pesticider,
Benz[a]pyren

Undersøgelse,
indledende (V2)

Indsats, ingen, pga.
undersøgelse

VCS: Borre

L.M. Kalkværker

V2-kortlagt

Engroshandel med
C10-C25
motorbrændstof,
kulbr.frakt, Olie,
brændsel, smøreolie mv. Zink

Indsats, ingen, pga.
undersøgelse

Bellinge Øst/Vest VV

461-70195

Planteskolevej 50

V2-kortlagt

Genbrug af
metalaffaldsprodukter

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

VCS: Excermarken

461-70197

Autoværksted

V2-kortlagt

461-70200

Bellinge
Maskinstation

V2-kortlagt

Lokalitetsnr
461-70189

Lokalitetsnavn
Status
Vognmandsforretni
ng
V1-kortlagt

Vognmandsvirksomhed

461-70191

Brændekilde
Maskinstation

461-70193

461-70202

Energi Fyn

Branchen

Stoffer

Kobber, Cadmium
Olieprodukter,
Atrazin,
Autoreparationsværksted Pesticider,
er
Mechlorprop
Olieprodukter,
C25-C35
Anden bearbejdning af
kulbr.frakt,
jern og stål i øvrigt
Benz[a]pyren
C10-C25
kulbr.frakt, C2Phenoler

V1-kortlagt

Undersøgelse,
videregående, grundvand VCS: Bolbr

Indsats, ingen, pga.
undersøgelse

Bellinge Øst/Vest VV

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Excersermarken REF - aktuel
indvind

461-70206

Autoværksted
Sanderum
Varmecentral

V1-kortlagt

461-70211

Autoværksted

V1-kortlagt

Olieprodukter,
C10-C25
kulbr.frakt, Bly,
Undersøgelse,
Servicestationer
Benzin, Cadmium videregående, grundvand VCS: Excermarken
Undersøgelse,
Varmeforsyning
indledende (V2)
VCS: Excermarken
Autoreparationsværksted
Undersøgelse,
er
indledende (V2)
VCS: Excermarken

V2-kortlagt

Olieprodukter, C5Undersøgelse,
VCS: Excersermarken REF - aktuel
Autoreparationsværksted C10 kulbr.frakt,
Tetrachlorethylen videregående, grundvand indvind
er

461-70204

461-70214

Autoværksted

V2-kortlagt

461-70217

Maskinfabrik

V2-kortlagt

Maskinindustri

461-70218

OAB-Tryk

V1-kortlagt

Møbelindustri og anden
industri

461-70221

Maskinhandel

V2-kortlagt

Anden bearbejdning af
jern og stål i øvrigt

461-70224

Odense
Amtsskytteforening V1-kortlagt

461-80009

V1 og V2
Zoneredningskorps kortlagt

461-80014

Odense Station,
Kildemosevej 12

V2-kortlagt

461-80028

Opfyldning mellem
jernbanen og
Kløvervænget
V2-kortlagt

461-80036

H.U.R. Afsyring

461-80037

Nedlagt benzinsalg V1-kortlagt

461-80048

Tidligere maskin-,
tekstil- og
plastvirksomhed

V1-kortlagt

V2-kortlagt

461-81002

Hinton Elektronik,
Rugårdsvej 60A

V2-kortlagt

461-81005

Overløbsbassin v.
Tarup Engvej

V2-kortlagt

461-81024

Odense Skøjtehal

V1-kortlagt

Olieprodukter

Olie, C25-C35
kulbr.frakt

Undersøgelse,
videregående, grundvand VCS: Excermarken

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Excersermarken REF - aktuel
indvind

Indsats, ingen, pga.
undersøgelse

VCS: Borre

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering
VCS: Bolbr
Olieprodukter,
Polyc.arom.kulbr.
PAH,
Autoreparationsværksted Tungmetaller,
Undersøgelse,
er
Benz[a]pyren
indledende (V2)
Polyc.arom.kulbr.
PAH, Bly,
undersøgelse,
Maskinindustri
Fyringsolie
videregående
Polyc.arom.kulbr.
PAH, Bly,
Benz[a]pyren,
Undersøgelse,
Opfyldning
Cadmium
videregående, grundvand VCS: Excermarken
Møbelindustri og anden
Undersøgelse,
industri
indledende (V2)
Undersøgelse,
Servicestationer
indledende (V2)
Tjære,
Chlorerede
opl.midl.,
Tungmetaller,
BTEX'er og
Anden bearbejdning af
lignende, OlieIndsats, ingen, pga.
jern og stål i øvrigt
benzin
risikovurdering
Forlystelser, sport m.v.

Ethylenglykol,
Olieprodukter,
Autoreparationsværksted Dichlorethylen C5- Indsats, ingen offentlig,
C10 kulbr.frakt
ikke omfattet
er
Tjære,
Olieprodukter,
C10-C25
kulbr.frakt,
Dibenz(ah)anthra
Kloakvæsen,
cen, C25-C35
renovationsvæsen,
kulbr.frakt, Bly,
undersøgelse,
renholdelse mv.
Nikkel
videregående
C25-C35
Undersøgelse,
kulbr.frakt
indledende (V2)
Diffus forurening
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Lokalitetsnr

Lokalitetsnavn

461-81076

Munke Mose

461-81077

Forurening i
bortkørt jord,
Hannerupgårdsvej
6, 5230 Odense M

461-81080

461-81096

461-81105

461-81106

V1 og V2 kortlagte Grunde

Status

V1-kortlagt

V2-kortlagt

City Rens
V2-kortlagt
Midlertidlig
oplagsplads ved
Fruens Bøge
station, §19
V2-kortlagt
Autoværksted,
Åløkke Alle 2, 5000
Odense C
V2-kortlagt

V2-kortlagt

Branchen

Diffus forurening

Stoffer

parcel- og rækkehus
(villaolietank)

Benzo(e)pyren,
Nikkel,
Benz[a]pyren,
Zink

Vaskerier og renserier

Indsats, ingen, pga.
Tetrachlorethylen risikovurdering

Midlertidig oplagsplads

Benz[a]pyren

Vognmandsvirksomhed

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

461-81125

Gartneri med
olietank

461-81137

Varmecentral for
Boligforeningen
Højstrup

461-81144

Tjæretanke,
Bergendals Allé 25 V2-kortlagt

Opbevaring af
Tjæreprodukter,, ; Årti:

461-90027

OK Benzin

Benzin, OlieEngroshandel med
benzin,
motorbrændstof,
Olieprodukter,
brændsel, smøreolie mv. Benzen, MTBE

461-90040

Olieoplag v.
Vognmandsforretni
ng
V2-kortlagt

V2-kortlagt

V2-kortlagt

Indsats, ingen offentlig,
ikke omfattet
Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

461-81109

V2-kortlagt

Undersøgelse,
videregående,
kontaktrisiko

Autoreparationsværksted Olieprodukter,
er
Benzen

Diffus forurening
Gartnerier og
planteskoler

Indviningsopland

Tjære,
Olieprodukter,
C25-C35
kulbr.frakt,
Kobber, Bly,
Benz(k)fluoranthe Indsats, ingen offentlig,
n, Benz[a]pyren ikke omfattet

Tidl. benzinanlæg
Sækkeleje
Kompagniet,
Toldbodgade 5-7,
5000 Odense

V2-kortlagt

Planlagte Indsatser

Bilag 1

Olieprodukter

Indsats, ingen offentlig,
Olieprodukter
ikke omfattet
Olieprodukter,
Simazin, Atrazin, Undersøgelse,
MCPA
videregående, grundvand Bellinge Øst/Vest VV
Undersøgelse,
Indledende (V2),
grundvand

Varmeforsyning
tjære og
olieprodukter

Olie-benzin,
Autoreparationsværksted Benzin, C10-C25
er
kulbr.frakt, Nikkel
Tjære,
Tungmetaller,
C25-C35
kulbr.frakt, Bly,
Nikkel,
Benz[a]pyren,
Zink
Skydebane

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

Undersøgelse,
VCS: Excersermarken REF - aktuel
videregående, grundvand indvind

Undersøgelse,
videregående, grundvand
Undersøgelse,
videregående, indeklima Bellinge Øst/Vest VV

undersøgelse,
videregående

461-90095

J.B.Winsløws Vej
15, 17, 20
olieforurening
under fortov og
cykelsti

V2-kortlagt

485-00001

Lilleskovvej
Losseplads

V2-kortlagt

485-00002

Birkevej Losseplads V2-kortlagt

Drift af
Lossepladsperkol undersøgelse,
affaldsbehandlingsanlæg. at
videregående

485-00003

Neversvej
Losseplads

V2-kortlagt

Drift af
Lossepladsperkol Indsats, ingen, pga.
affaldsbehandlingsanlæg. at
risikovurdering

VCS: Holmehaveværket

485-00004

Neversvej
Losseplads

V2-kortlagt

Drift af
Lossepladsperkol Indsats, ingen, pga.
affaldsbehandlingsanlæg. at
risikovurdering

VCS: Holmehaveværket

V2-kortlagt

Tungmetaller,
Lossepladsperkol
at, Tjære, Olie,
Drift af
Polyc.arom.kulbr.
affaldsbehandlingsanlæg. PAH

VCS: Holmehaveværket

461-90091

485-00007

Gyvelvænget
Losseplads

V2-kortlagt

VCS: Excermarken

Erhvervsmæssig oplag af
Indsats, ingen offentlig,
benzin og olie
Olie
ikke omfattet
Phenol, Oliebenzin,
Drift af
Lossepladsperkol Undersøgelse,
affaldsbehandlingsanlæg. at
videregående, grundvand VCS: Holmehaveværket

Afværge, Kontaktrisiko

485-00008

Rævedam
Losseplads

485-00009

Toftevej Losseplads V2-kortlagt

Polyc.arom.kulbr.
PAH, Olie-benzin,
Drift af
Lossepladsperkol Indsats, ingen, pga.
affaldsbehandlingsanlæg. at
risikovurdering
VCS: Holmehaveværket
Olieprodukter,
Chlorerede
opl.midl.,
Tungmetaller,
BTEX'er og
lignende,
Benz[a]pyren,
Lossepladsperkol
Drift af
monitering, overvågning VCS: Borre
affaldsbehandlingsanlæg. at

485-00012

Lundegårdsvej
Losseplads

Drift af
Lossepladsperkol undersøgelse,
affaldsbehandlingsanlæg. at
videregående

V2-kortlagt

V2-kortlagt
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V1 og V2 kortlagte Grunde

485-00016

Møntvask/Møntrens V2-kortlagt

Planlagte Indsatser
Stoffer
Polyc.arom.kulbr.
PAH,
Tungmetaller,
Lossepladsperkol
at,
Drift af
Polyc.arom.kulbr. Indsats, ingen, pga.
affaldsbehandlingsanlæg. PAH
risikovurdering
Bly, Fyringsolie,
Hydrocarbon., C8- undersøgelse,
C15
videregående
Varmeforsyning
Chlorerede
opl.midl.,
Terpentin,
Tetrachlorethylen Indsats, ingen, pga.
,
risikovurdering
Renserier

485-00018

Knarrenborg
Smede- og
Maskinværkst.

Anden bearbejdning af
jern og stål i øvrigt

485-00019

Vognmandsforretni
ng
V2-kortlagt

Vognmandsvirksomhed

485-00020

Knarreborg
Maskinfabrik A/S

V2-kortlagt

Maskinindustri

485-00021

Tommerup
Autoværksted

V2-kortlagt

Servicestationer

485-00022

Losseplads,
Vissenbjergvej

V2-kortlagt

485-00023

Shell Tank

V2-kortlagt

Olieprodukter
risikovurdering
Tjære,
Tungmetaller,
Olie-benzin,
Drift af
Lossepladsperkol Indsats, ingen, pga.
affaldsbehandlingsanlæg. at
risikovurdering
Olieprodukter,
Indsats, ingen, pga.
Autoreparationsværksted Olie-benzin,
Dieselolie
risikovurdering
er

485-00024

Villatank,
Krengerupvej 96

V2-kortlagt

parcel- og rækkehus
(villaolietank)

485-00502

Tallerup
Andelsmejeri

V2-kortlagt

Olieprodukter,
Xylen, Dieselolie,
Autoreparationsværksted Benzen, BTEX'er
Indsats, ingen, pga.
er
og lignende
risikovurdering

Lokalitetsnr

Lokalitetsnavn

Status

485-00014

Losseplads,
Neversvej

V2-kortlagt

485-00015

Tommerup St.
Varmeforsyning

V2-kortlagt

485-00507

Uno-X

485-00522

Lægårds Kager,
Kirkebjerg 8

485-00542

485-00543

Autolakering

Statoil Brylle

V2-kortlagt

V1-kortlagt

Møbelindustri og anden
industri og
autoreparationsværksted
er,

Undersøgelse,
indledende (V2)

Engroshandel med korn,
såsæd og foderstoffer

Undersøgelse,
indledende (V2)

V2-kortlagt

V2-kortlagt

485-00545

Korn- og
Foderstofkompagni
et A/S
V1-kortlagt

485-00577

Mekaniker,
Chevron

485-00581

Autoværksted/tidl.
benzinstation
V2-kortlagt

485-04006

Shell Service/
autoværksted

Mekaniker, Esso

485-04014

485-60001

485-70104
485-70106
485-70107

Olieprodukter

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

V1-kortlagt

V1-kortlagt

Møbelfabrik/
autoværksted

Børnehaven
Rendertoppen

undersøgelse,
Dieselolie, Bly,
videregående
Olieprodukter, 1methylnapthalen, 2Methylnaphtalen, Indsats, ingen, pga.
Dieselolie
risikovurdering
Dichlorethylen,
Trichlorethylen,
Bly, Terpentin,
Vinylchlorid
Afværge, grundvand

Autoreparationsværksted Benzin, BTEX'er
er
og lignende,
Dieselolie,
Autoreparationsværksted Olieprodukter,
er
Tjære
Olieprodukter,
Chlorerede
Autolakererier
opl.midl.
Benzin, BTE,
Autoreparationsværksted Tungmetaller,
er
Olie-benzin

485-00544

485-04007

Branchen

V2-kortlagt

V1-kortlagt

Indviningsopland

VCS: Holmehaveværket

VCS: Holmehaveværket

Tommerup ST VV

VCS: Holmehaveværket

VCS: Holmehaveværket

VCS: Holmehaveværket

VCS: Holmehaveværket

Tommerup ST VV

VCS: Holmehaveværket

Nårup VV

Tommerup ST VV

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Holmehaveværket

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

VCS: Holmehaveværket

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

VCS: Holmehaveværket

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Borre

VCS: Holmehaveværket

Autoreparationsværksted
undersøgelse,
er
Olieprodukter
videregående
Tjære,
Olieprodukter,
Benzen, O-xylen, Indsats, ingen, pga.
BTEX'er
afværge
Servicestationer
Olieprodukter,
Autoreparationsværksted Polyc.arom.kulbr. Undersøgelse,
er
PAH
indledende (V2)
Olieprodukter,
Tungmetaller

Bilag 1

VCS: Holmehaveværket

VCS: Borre

VCS: Holmehaveværket

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

VCS: Holmehaveværket

V2-kortlagt

Servicestationer

V2-kortlagt

Erhvervsmæssig oplag af
benzin og olie
Fyringsolie

Undersøgelse,
indledende (V2)

Bellinge Øst/Vest VV

Jernbanedeift

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Holmehaveværket

Tommerup Station V1-kortlagt

Brylle Autogenbrug V1-kortlagt
Vognmand Arne
Nielsen
V1-kortlagt
Fragtmand Ove
Jacobsen
V1-kortlagt

Genbrug af
metalaffaldsprodukter
Vognmandsvirksomhed
Vognmandsvirksomhed

Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Borre
VCS: Borre
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V1 og V2 kortlagte Grunde

Bilag 1

Planlagte Indsatser

Indviningsopland

undersøgelse,
videregående

VCS: Borre

Anden bearbejdning af
jern og stål i øvrigt

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Holmehaveværket

V1-kortlagt

Vognmandsvirksomhed

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Holmehaveværket

Maskinværksted

V1-kortlagt

Maskinindustri

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Holmehaveværket

485-70115

Autoværksted

V1-kortlagt

Autoreparationsværksted
er

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Holmehaveværket

485-70116

Tommerup
Turistfart

Andre trykkerier i øvrigt

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Holmehaveværket

VCS: Holmehaveværket

Lokalitetsnr

Lokalitetsnavn

Status

Branchen

485-70110

Smedemester
Svend Pedersen

V2-kortlagt

Anden bearbejdning af
jern og stål i øvrigt

485-70112

Smedeværksted

V1-kortlagt

485-70113

Garageanlæg

485-70114

V1-kortlagt

Stoffer
Tjære,
Olieprodukter,
Chlorerede
opl.midl.,
Tungmetaller,
Bly, olie-benzin

485-70118

Nipa ApS

V1-kortlagt

Vognmandsvirksomhed

Undersøgelse,
indledende (V2)

485-70119

Vognmand Hans
Erik Nielsens
Efterfølger

V1-kortlagt

Vognmandsvirksomhed

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Holmehaveværket

485-70120

BTS Handels- og
Ingeniørfirma Aps

V1-kortlagt

Anden bearbejdning af
jern og stål i øvrigt

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Holmehaveværket

485-70121

Vognmand Hans
Storm A/S

V1-kortlagt

Vognmandsvirksomhed

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Holmehaveværket

V1-kortlagt

Autoreparationsværksted
er

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Holmehaveværket

Møbelindustri og anden
industri

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Holmehaveværket

El-, gas- og
varmeforsyning

Undersøgelse,
indledende (V2)

485-70126

P. Hansen Auto

485-70127

485-70129

Tommerup Vinduet V1-kortlagt
Gartnernes
Kraftvarmeværk i
Frankfri ApS
V1-kortlagt
Verninge
Vognmandsforretni
ng
V2-kortlagt

485-70130

Mortens
Erhversgenbrug

485-70133

Tommerup
Kuverten ApS

V1-kortlagt

485-70138

Tommerup Smede
& Hydraulik

V1-kortlagt

485-70139

Vognmand Jens
Peter Andersen

V2-kortlagt

Vognmandsvirksomhed

485-70142

Tommerup
Maskinstation

V2-kortlagt

Servicestationer

Polyc.arom.kulbr. Indsats, ingen, pga.
PAH
risikovurdering
Olieprodukter,
Pesticider,
undersøgelse,
Mechlorprop
videregående

Anden bearbejdning af
jern og stål i øvrigt

Olieprodukter,
C25-C35
kulbr.frakt

485-70128

485-70143

485-70152

485-70153

Harry Pedersen,
V1 og V2
Værktøjsmaks. A/S kortlagt

Maen Skydebane

Motorcykel Center

485-70156

Nårup Bjerge Auto

485-70159

Vestfyens
Flytteforretning

485-70161

485-70163

485-70164

485-70168
485-70172
485-80003

V2-kortlagt

undersøgelse,
videregående

Vognmandsvirksomhed

Olieprodukter

Anden bearbejdning af
jern og stål i øvrigt

Olieprodukter,
Polyc.arom.kulbr. Indsats, ingen, pga.
PAH
risikovurdering

VCS: Holmehaveværket

VCS: Holmehaveværket

Andre trykkerier i øvrigt

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Holmehaveværket

Anden bearbejdning af
jern og stål i øvrigt

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Holmehaveværket

VCS: Holmehaveværket

VCS: Holmehaveværket

Indsats, ingen, pga.
undersøgelse

VCS: Holmehaveværket

VCS: Holmehaveværket

V1-kortlagt

Skydebane

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

V1-kortlagt

Autoreparationsværksted
er

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Holmehaveværket

V2-kortlagt

Olieprodukter,
Autoreparationsværksted Benzen,
er
Tungmetaller

undersøgelse,
videregående

VCS: Holmehaveværket

Vognmandsvirksomhed

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Holmehaveværket

VCS: Holmehaveværket

V1-kortlagt

Betonvarefabrikker

Undersøgelse,
indledende (V2)

ABK Bilhus v/
Behrooz Manzouri V1-kortlagt
Tommerup Bys
Fjernvarmeforsynin
gen
V1-kortlagt

Autoreparationsværksted
er

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Holmehaveværket

Varmeforsyning

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Holmehaveværket

Tommerup Plast &
Værktøjsfabrik A/S
3L Consumer
Products A/S
Tidl.
Betonvarefabrik

Fremstilling af
plastprodukter

Autoværksted

V1-kortlagt

V1-kortlagt
V1-kortlagt
V1 og V2
kortlagt

Maskinindustri
Betonvarefabrikker

Olie

Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Holmehaveværket
VCS: Borre
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Lokalitetsnr

Lokalitetsnavn

V1 og V2 kortlagte Grunde

Status

V2-kortlagt

Branchen

Jernbanedeift

Bilag 1

Stoffer

Planlagte Indsatser

Indviningsopland

Olie-benzin

undersøgelse,
videregående

VCS: Holmehaveværket

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Holmehaveværket

485-80004

Olieforurening

485-90001

Vestlund
Værktøjsfabrik Asp. V1-kortlagt

491-00001

Skårenborg
Kommunal
Fyldplads/Lossepla
ds
V2-kortlagt

Olieprodukter
Chlorerede
opl.midl.,
Methan,
Pesticider, OlieDrift af
affaldsbehandlingsanlæg. benzin

491-00002

Luhøjvej
Losseplads

V2-kortlagt

Drift af
Lossepladsperkol undersøgelse,
affaldsbehandlingsanlæg. at
videregående

491-00003

Luhøjvej
Losseplads

V2-kortlagt

Drift af
Lossepladsperkol undersøgelse,
affaldsbehandlingsanlæg. at
videregående

491-00004

Mosevej Losseplads V2-kortlagt

Drift af
Lossepladsperkol undersøgelse,
affaldsbehandlingsanlæg. at
videregående

491-00005

Midlertidig
Asfaltfabrik

V2-kortlagt

Asfalt- og
tagpapfabrikker

Tjære, Oliebenzin,

491-00007

Oliedepot

V2-kortlagt

Vognmandsvirksomhed

Olieprodukter,
Xylen, Dieselolie, Indsats, ingen, pga.
Benzen, BTEX
risikovurdering

maskinindustri

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

Årup VV

VCS: Holmehaveværket

491-00008

Metalstøberi

V2-kortlagt

Støbning af
metalprodukter

491-00009

Bred Elværk

V2-kortlagt

Produktion af elektricitet

491-00010

BP Service Station

V2-kortlagt

Servicestationer

Kobber, Bly,
undersøgelse,
Nikkel, Cadmium videregående
Tjære, Bly,
Benz[a]pyren,
Indsats, ingen, pga.
Tungmetaller
afværge
VCS: Holmehaveværket
Dieselolie,
Benzin,
Olieprodukter,
BTEX
monitering, overvågning Vissenbjeg Vv

491-00011

Automobilgården
Aps, Shell

V2-kortlagt

Servicestationer

Olie, Dieselolie,
Bly, Cadmium,

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

VCS: Holmehaveværket

491-04002

Bred
Autoværksted,
Mobil Benzinsalg

V1 og V2
kortlagt

Servicestationer

Dieselolie,
Benzen

Undersøgelse,
indledende (V2)

Årup VV

Overfladebehandling af
metal

Polyc.arom.kulbr.
PAH, Chlorerede
opl.midl., OlieIndsats, ingen, pga.
benzin
risikovurdering

491-04004

Nicha Miljøteknik

491-04006

BP/Mobil Service
Station/PS Biler

V2-kortlagt

V1-kortlagt

Servicestationer

Olie-benzin

Undersøgelse,
indledende (V2)

Vissenbjeg Vv

Årup VV

V1 og V2
kortlagt

491-04021

Vissenbjerg
Materielplads
Servicestation Kildebjerg Syd
Servicestation Kildebjerg Nord

V1-kortlagt

Olieprodukter,
Undersøgelse,
Engroshandel med
Xylen, Dieselolie, indledende (V2)
motorbrændstof,
Natrium, Toluen, Undersøgelse,
brændsel, smøreolie mv. Cyanid
videregående, grundvand Vissenbjeg Vv
Undersøgelse,
Servicestationer
indledende (V2)
Undersøgelse,
Servicestationer
indledende (V2)

491-04022

Shell (Odensevej
147, Tommerup)

V1 og V2
kortlagt

Servicestationer

491-50015

Shell

V1-kortlagt

Servicestationer

Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)

V1-kortlagt

Servicestationer
Autoreparationsværksted
er
Olie-benzin

Indsats, ingen offentlig,
ikke omfattet
Undersøgelse,
indledende (V2)

491-04019
491-04020

491-50024
491-50038

Vissebjerg
Brugsforening, Ok
Caltex Service
Station

V1-kortlagt

V1-kortlagt

491-50045

Haundrups
Maskinfabrik A/S

V2-kortlagt

491-50062

Caltex Benzin

V1-kortlagt

491-50076

491-70104

Bøma Maskinfabrik V1-kortlagt
Assenbølle
Maskinstation
V1-kortlagt
Vissenbjerg-Bred
Motorklub
V1-kortlagt

491-70105

Assenbølle
Erhvervspark A/S

V1-kortlagt

491-70106

Autoværksted

V1-kortlagt

491-70103

Maskinindustri
Autoreparationsværksted
er
Overfladebehandling af
metal
Servicestationer

Engroshandel med
motorbrændstof,
brændsel, smøreolie mv.
Autoreparationsværksted
er

Dieselolie

Skallebølle VV
Skallebølle VV

Skallebølle VV

1,1,1trichlorethan,
Trichlorethylen,
undersøgelse,
Tetrachlorethylen videregående
Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)

Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Holmehaveværket
Vissenbjeg Vv
Årup VV
Årup VV

Årup VV
Årup VV
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Lokalitetsnr

Lokalitetsnavn

V1 og V2 kortlagte Grunde

Status

Branchen

Stoffer

Planlagte Indsatser

491-70108

Andebølle
Autohandel og
Karosseriværksted
Andebølle Auto &
Traktor

V1-kortlagt

Olie,
Trichlorethylen,
Tetrachlorethylen
, Olieprodukter,
Benzen,
Autoreparationsværksted Chlorerede
Indsats, ingen, pga.
er
opl.midl.
risikovurdering
Autoreparationsværksted
Undersøgelse,
er
indledende (V2)

491-70109

Autoværksted v/
Dan Grønbæk
Pedersen

V1-kortlagt

Autoreparationsværksted
er

Undersøgelse,
indledende (V2)

491-70112

Nicha Miljøteknik
A/S

V1-kortlagt

Kemisk industri

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

491-70114

Andebølle Smedie

V1-kortlagt

491-70116

Top-Car I/S

V1-kortlagt

Anden bearbejdning af
jern og stål i øvrigt
Autoreparationsværksted
er

Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)

491-70107

V2-kortlagt

491-70120

Fyns Bygningsglas
A/S
Nielsen og
Hedegård
Frederiksen Aps
E.H.
Mejerimontage
Krogh Iversen &
Co. A/S

491-70121

Smede/maskinvær
ksted v/ Hans Berg
Nielsen
V2-kortlagt

491-70125

Stampe A/S

491-70117

491-70118
491-70119

491-70126
491-70127

Fin Bil Vissenbjerg
Aps
Stentransporten Vissenbjerg

V1-kortlagt

Maskinindustri
Maskinindustri

V2-kortlagt
V1-kortlagt

Anden bearbejdning af
jern og stål i øvrigt

Olieprodukter,Die Indsats, ingen, pga.
selolie, Cadmium risikovurdering
Undersøgelse,
indledende (V2)
Maskinindustri
Olieprodukter,
Autoreparationsværksted Olie-benzin,
undersøgelse,
er
Cadmium
videregående
Undersøgelse,
Vognmandsvirksomhed
indledende (V2)

491-70129

Vissenbjerg
Blokvognstransport V1-kortlagt
Vissenbjerg Tryk
A/S
V1-kortlagt

Andre trykkerier i øvrigt

491-70133

Benzinanlæg v/
smedemester P.
Christensen

Anden bearbejdning af
jern og stål i øvrigt

491-70134

Vognmand Peder
Vikkelsø

V2-kortlagt

Vognmandsvirksomhed

491-70137

Vissenbjerg
Autoophug

V1-kortlagt

491-70142

Geoteknisk Institut V1-kortlagt

491-70128

V2-kortlagt

Vognmandsvirksomhed

Tjære,
Olieprodukter,
Benzen,
Tungmetaller
Olieprodukter,
Nikkel,
Fyringsolie

Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)

værditab, afværge

Vissenbjeg Vv

Vissenbjeg Vv
Vissenbjeg Vv

Magtenbølle Kelsterup VV

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

Kådekilde Orte VV

Genbrug af
metalaffaldsprodukter

Undersøgelse,
indledende (V2)

Vissenbjeg Vv

Anden bearbejdning af
jern og stål i øvrigt

Undersøgelse,
indledende (V2)

Årup VV

V1-kortlagt

Anden bearbejdning af
jern og stål i øvrigt

V1-kortlagt

Varmeforsyning

Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)

Vognmandsvirksomhed

Undersøgelse,
indledende (V2)

Skallebølle VV

Engroshandel med
motorbrændstof,
brændsel, smøreolie mv.

Undersøgelse,
indledende (V2)

Skalbjerg VV

Genbrug af
metalaffaldsprodukter

Undersøgelse,
indledende (V2)

491-70144

Vissenbjerg
Maskinværksted
Vissenbjerg
Fjernvarme

491-70146

Entreprenør Svend
Arne Madsen
V1-kortlagt

491-70143

Årup VV

Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)

Maskinindustri

V1-kortlagt

V1-kortlagt

Indviningsopland

Undersøgelse,
indledende (V2)

V1-kortlagt

V1-kortlagt

Bilag 1

491-70148

Tømrer- og
bygningsfirma H.
Skjøde Knudsen
A/S
V1-kortlagt
Ulovlig
ophuggervirksomhe
d
V1-kortlagt

491-70150

Genbrugsvirksomh
ed v/ Leif Jensen
V1-kortlagt

Genbrug af
metalaffaldsprodukter

Undersøgelse,
indledende (V2)

Skalbjerg VV

491-70154

Vissenbjerg
Autoværksted

V2-kortlagt

Autoreparationsværksted Olieprodukter,
er
Bly, Cadmium

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

Vissenbjeg Vv

491-70156

Dæk og
Trailercenter v/ J.
Kling

V1-kortlagt

Engroshandel med
motorbrændstof,
brændsel, smøreolie mv.

Undersøgelse,
indledende (V2)

Vissenbjeg Vv

491-70157

Autoværksted v/
Jørgen Nikolajsen

Vognmandsvirksomhed

Undersøgelse,
indledende (V2)

Skallebølle VV

491-70158

Odense Amts
Skytteforening

Skydebane

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

VCS: Bolbr

491-70147

V1-kortlagt

V1-kortlagt
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Lokalitetsnr

Lokalitetsnavn

491-70159

Autoværksted v/
Helge Rasmussen

V1 og V2 kortlagte Grunde

Bilag 1

Planlagte Indsatser

Indviningsopland

V1-kortlagt

Autoreparationsværksted
er

Undersøgelse,
indledende (V2)

VCS: Bolbr

Status

Branchen

Stoffer

491-70161

PR Design

V1-kortlagt

Genbrug af
metalaffaldsprodukter

491-70162

V1-kortlagt

Maskinindustri

491-70164

Canvik A/S
Nova
Betonvarefabrik

V1-kortlagt

Betonvarefabrikker

Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)

491-70165

Arico Industri v/
Arne Jørgensen

V1-kortlagt

Betonvarefabrikker

Undersøgelse,
indledende (V2)

Årup VV

491-90004

Uheld med
olietankvogn ved
privat vej til
Magtenbøllevej 26

V1-kortlagt

Oliespild

Fyringsolie

Undersøgelse,
indledende (V2)

Tommerup ST VV

491-90005

Australian
Bodycare

V1-kortlagt

Sæbe- og
vaskemiddelfabrikker

Olie og fedt

Undersøgelse,
indledende (V2)

Fyringsolie

undersøgelse,
videregående

Vissenbjeg Vv
Årup VV

491-90007

Villaolietank

V2-kortlagt

parcel- og rækkehus
(villaolietank)

499-00005

Assenbøllevej
Losseplads

V2-kortlagt

Drift af
Lossepladsperkol undersøgelse,
affaldsbehandlingsanlæg. at
videregående

Årup VV

Skydebjerg VV

VCS: Holmehaveværket

499-00006

Mosevej Losseplads V2-kortlagt

Lossepladsperkol
at, Olieprodukter,
Methan, Bly, C3Drift af
Phenoler,
Indsats, ingen, pga.
affaldsbehandlingsanlæg. Benz[a]pyren
risikovurdering

499-00007

Ladegård Mark
Losseplads

Drift af
Lossepladsperkol undersøgelse,
affaldsbehandlingsanlæg. at
videregående

499-00010

Asfaltfabrik

V2-kortlagt

V2-kortlagt

Asfalt- og
tagpapfabrikker

Olieprodukter,
Olie, Chlorerede
opl.midl., Phenol

monitering, overvågning

Renserier

Dichlorethylen,
Tetrachlorethylen
, Trichlorethylen,

Afværge, grundvand

499-00012

Årup Møntvask og
Rens

499-00013

Falcks
Redningskorps,
Esso
Forbrugeranlæ

499-00014

Landbrugsmaskinfa
brikken Mica A/S
V2-kortlagt

499-00015

Årup
Elværk/Autoværkst
ed
V2-kortlagt

499-00016

Dan-Foam A/S,
Tekstil- og
Possementfabrikke
n
V2-kortlagt

499-00017

Årup Maskinfabrik

V2-kortlagt

499-00018

Etterup Elværk

V2-kortlagt

499-00019

Shell Oliedepot og
Korn- Og Foderstof V2-kortlagt

Engroshandel med korn,
såsæd og foderstoffer

Fyringsolie,
Benzin

499-00021

Rekord Rens

V2-kortlagt

Renserier

Tetrachlorethylen
, Dichlorethylen,
Tetrachlorethylen

499-00022

V2-kortlagt

Servicestationer

MTBE, BTEX'er og Indsats, ingen, pga.
lignende, Benzin afværge

499-00023

(Købmand) Shell
Esso
Forbrugeranlæg
Hos Vognmand

V2-kortlagt

Vognmandsvirksomhed

Dieselolie

499-04009

Ålsbo Smedie og
VVS, Benzinsalg

V1 og V2
kortlagt

Anden bearbejdning af
jern og stål i øvrigt

499-04010

BP Auto Service

V2-kortlagt

Servicestationer

V2-kortlagt

V2-kortlagt

Engroshandel med
Olie-benzin,
motorbrændstof,
BTEX'er og
brændsel, smøreolie mv. lignende
monitering, overvågning
Chlorerede
opl.midl.,
Vinylchlorid,
Fremstilling af traktorer Xylen,
Dichlorethylen,
og maskiner til land-,
Trichlorethylen
monitering, overvågning
have- og skovbrug
Tjære,
Tungmetaller,
Bly, Dieselolie,
Indsats, ingen, pga.
Produktion af elektricitet Fyringsolie
afværge
Dieselolie,
Chlorerede
opl.midl.,
halogenerede
Indsats, ingen, pga.
Fremstilling af
alifater
risikovurdering
plastprodukter. Navnet
Trichlorethylen,
Chrom, Bly,
Cadmium,
Tetrachlorethylen
,
Rådgivning
Maskinindustri
Autoreparationsværksted
undersøgelse,
er
Bly
videregående

Fyringsolie
BTEX'er og
lignende, Oliebenzin,
Olieprodukter

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

Afværge, Kontaktrisiko

Indsats, ingen offentlig,
MBL

Årup VV

Årup VV

Årup VV

Årup VV

Årup VV

Årup VV

Årup VV

Årup VV

VCS: Holmehaveværket

Årup VV

Undersøgelse,
indledende (V2)

Indsats, ingen offentlig,
ikke omfattet

Årup VV
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V1 og V2 kortlagte Grunde

Lokalitetsnr

Lokalitetsnavn

Status

499-04020

Vejvæsenets
tromlehus, Åvej 1

V2-kortlagt

499-04021

499-04023

Aarup Station
Caltex
Servicestation
(1968 Chevron

Branchen

Stoffer

Planlagte Indsatser

V1-kortlagt

Engroshandel med
Olieprodukter,
motorbrændstof,
Benz[a]pyren,
Indsats, ingen, pga.
brændsel, smøreolie mv. Fyringsolie
risikovurdering
Polyc.arom.kulbr.
PAH, Olie,
Dibenz(ah)anthra
cen,
Undersøgelse,
Jernbanedeift
Benz[a]pyren
indledende (V2)

V1-kortlagt

Autoreparationsværksted
er
Olie-benzin

V1-kortlagt

Servicestationer

Bilag 1

Indviningsopland

Årup VV

Årup VV

Undersøgelse,
indledende (V2)

499-50017

Shell/Obelitz /
Autohuset
Vestergaard A/S
Shell Service
Gribsvad

V1-kortlagt

Servicestationer

499-50019

Esso Service (1970
Haahr Service)
V2-kortlagt

Servicestationer

BTEX,
Olieprodukter

Undersøgelse,
videregående, indeklima
Benzen,
Undersøgelse,
Tetrachlorethylen videregående, grundvand Skydebjerg VV

499-50014

Olieprodukter

Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)

Årup VV

Årup VV

499-50033

Skydebjerg
Andelsmejeri

V2-kortlagt

Vaskerier og renserier

499-70101

B.J. Tryk

V1-kortlagt

Anden bearbejdning af
jern og stål i øvrigt

Undersøgelse,
indledende (V2)

Årup VV

499-70103

Carl M. Pedersen &
Søn A/S
V1-kortlagt

Autoreparationsværksted
er

Undersøgelse,
indledende (V2)

Årup VV

499-70109

Orte Møbelfabrik

V1-kortlagt

Møbelindustri og anden
industri

499-70110

Edal & Co ApS
APW Power
Supplies A/S

V1-kortlagt

Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)

499-70111

V1-kortlagt

Maskinindustri
Elektromekaniske
værksteder

V1-kortlagt

Autoreparationsværksted
er
Autoreparationsværksted
er

499-70114

Vestfyns
Undervognscenter
Jan Lund Biler /
Anti Rust Aarup
Vestfyns
Autolakering

V1-kortlagt

Autolakererier

499-70118

Autoværksted

V1-kortlagt

499-70122

Tanderup Transport V2-kortlagt
Fyns Amts
Vejvæsen,
materialeplads
V1-kortlagt

Autolakererier
Autoreparationsværksted
er
Olieprodukter

499-70112
499-70113

499-70123

499-70124

Erholm Gods

V1-kortlagt

V1-kortlagt

499-70127

Vognmand Poul
Erik Nielsen
Pejrup
Autoværksted

499-70128

Tidl.
smedeværksted og
kloakmester med
olieudskiller og
smøregrav
V2-kortlagt

499-70125

V2-kortlagt
V1-kortlagt

499-80001

Erholm Gods,
Søndergårde
Udlægning af
slagger

499-80004

Udlægning af
slagger

499-80005

Udlægning af
slagger

499-90002

Jern og
Metalindustri

499-90003

Spild af fyringsolie i
forbindelse med
omhældning
V1-kortlagt

499-70129

V1-kortlagt
V1 og V2
kortlagt

V2-kortlagt

V2-kortlagt

V1-kortlagt

Materialgård

Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)
Indsats, ingen, pga.
undersøgelse

VCS: Holmehaveværket
Årup VV
Årup VV

Årup VV
Årup VV
Årup VV
Årup VV

Tungmetaller,Olie- Undersøgelse,
benzin
indledende (V2)

Engroshandel med
motorbrændstof,
brændsel, smøreolie mv.

Undersøgelse,
indledende (V2)

Årup VV

Vognmandsvirksomhed
Dieselolie
Autoreparationsværksted
er

undersøgelse,
videregående
Undersøgelse,
indledende (V2)

Kådekilde Orte VV

Olieprodukter,
Benzen, Bly,
Nikke, Zink,
Cadmium

Indsats, ingen, pga.
undersøgelse

Frøbjerg VV

Tungmetaller

Undersøgelse,
indledende (V2)
Undersøgelse,
indledende (V2)

Årup VV

Tungmetaller

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

Årup VV

Indsats, ingen, pga.
risikovurdering

VCS: Holmehaveværket

Undersøgelse,
indledende (V2)

Årup VV

Undersøgelse,
indledende (V2)

Årup VV

Vognmandsvirksomhed

Engroshandel med
motorbrændstof,
brændsel, smøreolie mv.
Udlæg af slagger

Udlæg af slagger

Udlæg af slagger

Maskinindustri

Tungmetaller
Olieprodukter,
C25-C35
kulbr.frakt

Oliespild

Fyringsolie

VCS: Holmehaveværket
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