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INTRODUKTION
Køge Kommune har indmeldt ændrede indvindingstilladelser til tre vandværker: Højstrupgårds Vandværk, Lyngen Vandværk og Ejby Kildeplads. Ud over de nye indvindingstilladelser, har Køge Vand
renoveret deres kildepladser, hvilket har resulteret i en stor ændring i indvindingsmønsteret i boringerne på kildepladserne. Som følge af ændrede indvindingsforhold skal der beregnes nye indvindingsoplande for vandforsyningerne. Desuden blev udpegningen af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder (IO) i kortlægningsområder færdigkortlagt før 2007, hvor udpegningen
foregik efter andre retningslinjer end de nyere kortlægningsområder. Denne forskel i metodik med
udpegningen af NFI og IO i Køge Kommune har resulteret i en uensartet udpegning af NFI og IO. Det
kommer særligt til kende i grænseproblematikken mellem kortlægningsområder, hvor udpeget NFI
og IO er udpeget op på en side af en grænse, men ikke på det anden. På dette grundlag har Køge
Kommune indmeldt hele kommunen til revurdering og ensrettet udpegning af NFI og IO.
I Opstartsrapporten for grundvandkortlægning i Køge Kommune /1/ blev der foretaget en vurdering
af det eksisterende geologiske og hydrologiske datagrundlag for genberegning af indvindingsoplandene, samt en ny afgrænsning af nitratsårbarhed, NFI og IO. I Opstartsrapporten blev følgende aktiviteter anbefalet til supplerende grundvandskortlægning i Køge Kommune:
•
•
•
•

Opdatering af den hydrostratigrafiske model, med fokus på området tolket af Roskilde Amt.
Udførelse af en ny grundvandkemisk kortlægning med nyeste data, med fokus på nitrat, sulfat,
vandtyper og pesticider.
Opsætning af en ny grundvandsmodel, som dækker hele Køge Kommune.
En ny afgrænsning af nitratsårbarhed, NFI og IO i områder med særlige drikkevandsinteresser
(OSD).

Nærværende rapport beskriver resultater fra de forskellige grundvandkortlægningsopgaver, der er
udført i Køge Kommune. Kapitel 2 indeholder en afrapportering af den opdaterede hydrostratigrafiske
model i Køge, i kapitel 3 afrapporteres den grundvandkemiske kortlægning, kapitel 4 beskriver opstilling, kalibrering/validering samt simuleringer i den hydrologiske model, kapitel 5 beskriver arealanvendelse og forureningskilder, og kapitel 6 beskriver afgrænsning af nitratsårbarhed, NFI og IO i
Køge Kommune.
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HYDROSTRATIGRAFISK MODEL
Hydrostratigrafiske modeller fra tidligere grundvandkortlægningsprojekter i Køge Kommune er blevet
opstillet for syv forskellige kortlægningsområder mellem 2001 og 2015. Alle modeller blev inddraget i
den hydrostratigrafiske model for Sjælland /2/, som er det hydrostratigrafiske grundlag for den nationale ressourcemodel for Danmark (DK-modellen). I Opstart for grundvandskortlægning i Køge Kommune blev fladerne og tolkningspunkter i den hydrostratigrafiske model for Sjælland vurderet i forhold til geologiske beskrivelser fra boringer og geofysiske data /1/. I Opstart blev der konkluderet, at
der var større afvigelser mellem data og flader i den nordøstlige del af Køge Kommune, hvor tolkninger stammer fra Roskilde Amt /1/. Derudover, blev der observeret meget forskellig fordeling af tolknings- og støttepunkter i Køge Kommune, hvor der var brugt forskellige tolkningsstrategier i de oprindelige kortlægningsområder. Dette kan påvirke interpolationen af fladerne i områderne, hvor der
er et stort spring i tætheden af tolkningspunkterne. Derfor blev det anbefalet, at den hydrostratigrafiske model for Sjælland blev opdateret i modelområdet /1/.
Under grundvandkortlægningens Data fase, er der foretaget en opdatering af tolkninger i den hydrostratigrafiske model for Sjælland indenfor området til den hydrologiske model, jf. Figur 2.1. Dette
kapitel beskriver processen og resultaterne fra opdateringen af den del af den hydrostratigrafiske for
Sjælland, som dækker Køge Kommune. Dette inkluderer en beskrivelse af arbejdsgangen i opdateringen, datagrundlag, en præsentation af den konceptuelle model for området omkring Køge Kommune, tolkning af modellen og præsentation af resultater.

Figur 2.1 Kort over modelområde som skal bruges til den hydrologiske model, hvor den hydrostratigrafisk
model skal opdateres.
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Tidligere hydrostratigrafiske modeller
Hydrostratigrafiske modeller opstillet i forbindelse med grundvandskortlægning og ligger i eller dels i
Køge Kommune inkluderer: Almsgård (fra 2001), Køge (fra 2003), Køge Syd (fra 2005), SolrødSkensved-Havdrup (fra 2006), Slimminge (fra 2012), Ringsted-Suså (fra 2013), Vallø (fra 2014) og
Osted (fra 2015) /1/. Tolkninger fra de fire første kortlægningsområderne er tidligere blevet indarbejdet i den hydrostratigrafiske model for Sjælland og navngivet i modellens metadata som Roskilde
Amt tolkninger (RA tolkninger). For tolkningspunkter fra de øvrige modeller er navnet på modellen
beholdt i metadata, så man kan se, hvor punkterne stammer fra.
Der blev observeret en forskel i tolkningsstrategi udført på de forskellige kortlægningsområder. I forhold til tolkninger, der stammer fra Ringsted-Suså og Vallø kortlægningsområder, er der brugt en
strategi, hvor der er placeret en høj densitet af støttepunkter for at styre fladerne under interpolation, jf. /3/ og /4/. Derimod var der blevet lagt væsentlig færre støttepunkter i Slimminge og Osted
kortlægningsområde /5/ og /6/. Dette har resulteret i en stor forskel i densitet af tolkningspunkter
mellem kortlægningsområderne /1/, hvilket kan påvirke interpolation af fladerne i overgangen mellem modelområderne. Dermed er der som en del af opdateringen af den hydrostratigrafiske model
for Køge Kommune fortaget en revurdering af støttepunkterne i modelområdet.

2.2

Arbejdsgang
Tolkningsarbejdet skal tilrettelægges, så det dels følger god praksis for geologisk/hydrostratigrafisk
modellering jf. /7/ og tager højde for de problemstillinger beskrevet i Opstartsrapporten /1/. Hovedtrækkene i tolkningsarbejdet er som følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.2.1

Download af tolkningspunkter og flader i den hydrostratigrafiske model for Sjælland
Klargøring og indlæsning af data
Optegning af profilnetværk over modelområdet
Revidering af tolkningspunkter i GeoScene3D
Interpolation af flader
Validering af flader
Kvalitetssikring af modellen

Download af den hydrostratigrafiske model for Sjælland

Tolkningspunkter og flader fra den hydrostratigrafiske model for Sjælland /2/ blev hentet fra modeldatabasen den 11.11.2016. Tolkningspunkter blev downloaded som en Access fil og fladerne som
grid filer. Både tolkningspunkter og flader blev indlæst i et GeoScene3D projekt, som dækker Køge
Kommune modelområde, jf. Figur 2.1. Til revideringen af tolkningerne i Køge Kommune modelområde, blev der skabt en kopi af de eksisterende tolkningspunkter, som blev omdøbt til ”tolkningspunkter_koege_ny”.
2.2.2

Klargøring og indlæsning af data

For senere at kunne identificere tolkningspunkter med forskellige oprindelser mærkes tolkningspunkternes ”PointType” i filen ”tolkningspunkter_koege_ny”. Mærkningen tager højde for type af tolkningspunkt (snappet til boring, snappet til geofysik, støttepunkt, og så videre). Tabel 2.1 viser metadataet brugt i ”PointType”. Mærkning af tolkningspunkter, der genereres fra tidligere projekter bliver markeret med en Id fra 11-19, og nye tolkninger foretaget i det aktuelle modelprojekt bliver
markeret med en Id fra 01-09. Mærkningen af tolkningspunkter sikrer, at der kan sorteres mellem
tolkningspunkter snappet til data og støttepunkter lagt til at styre fladerne under interpolationen.
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Indlæsning af data i GeoScene3D inkluderer ovennævnte tolkningspunkter, modellag fra den hydrostratigrafiske model for Sjælland, geofysiske data fra GERDA databasen (MEP, TEM, SkyTEM,
PACES), samt boringer fra Jupiter databasen.
2.2.3

Optegning af profilnetværk

Profilnetværket er optegnet, så det på den mest hensigtsmæssige måde dækker hele modelområdet
og sikrer, at al data bliver projiceret ind på mindst ét profil. To forskellige profilnetværk blev optegnet: et for at dække RA tolkningerne, og et der dækker hele modelområdet, jf. Figur 2.2. Netværket
for RA tolkningerne blev brugt til at retolke området, hvor tolkninger stammer fra de gamle Roskilde
Amt modeller. Netværket for hele modelområdet blev brugt til oprydning og opdatering af tolkninger
fra de senere modeller.
Profilnetværket for RA tolkningerne blev optegnet manuelt, med 27 NV-SØ orienterede profiler og 5
SV-NØ orienterede profiler, jf. Figur 2.2. NV-SØ profiler er tegnet med en 500 m afstand og en buffer
af 250 m. De 5 SV-NØ profiler blev optegnet med en afstand på ca. 2000 m og brugt primært til
kontrol af tolkninger i modellen. Til profilnætværket for modelområdet, blev der autogenereret 70 VØ orienterede profiler med en 500 m afstand og en 250 m buffer. Derudover er der optegnet en
række profiler, der følger linjer for hhv. MEP og PACES og flyvelinjer for SkyTEM.
Tabel 2.1Oversættelse af PointType-kolonnen i metadata for tolkningspunkterne. ID nr. 01-09 indikerer nye
tolkningspunkter placeret i dette projekt og 11-19 indikerer tolkningspunkter beholdt fra tidligere projekter.

Id

Type af tolkningspunkt

01-09

Nye tolkningspunkter fra det aktuelle modelprojekt

01

Snappet til boring

02

Snappet til geofysisk borehulslog

03

Snappet til overfladegeofysik

04

Tolkningspunkt sat på seismisk profil

05

Støttepunkt

06

Støttepunkt nultykkelse

07

Geofysisk 3D-grid

11-19

Tolkningspunkter fra den geologiske Sjællandsmodel

11

Snappet til boring

12

Snappet til geofysisk borehulslog

13

Snappet til overfladegeofysik

14

Ikke brugt.

15

Støttepunkt

16

Støttepunkt nultykkelse

17

Geofysisk 3D-grid

18

Ukendt tolkningspunkt
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Figur 2.2 Profilnetværk til tolkningsarbejdet.

2.2.4

Revidering af tolkningspunkter i GeoScene3D

Tolkningen af modellen er foretaget i GeoScene3D ved modellering langs de faste profiler. På profilerne er der tolket laggrænser og geologiske strukturer. Overordnede overvejelser vedrørende tolkningen og argumentationen for de enkelte valg er registreret i tolkningslogbogen, Bilag 1.
Tolkningen langs profilerne i området, hvor de oprindelige tolkninger stammer fra Roskilde Amt, er
sket efter følgende fremgangsmåde:
• Eksisterende tolkningspunkter er vurderet i forhold til data fra boringer og geofysiske undersøgelser i NV-SØ orienterede profiler.
• Tolkningspunkter som ikke er snappet til boringer eller andre data er slettet og nye tolkningspunkter er placeret, snappet til data.
• Nye tolkningspunkter er tilføjet til boringer, som ikke var tolket før.
• Supplerende tolkningspunkter er tilføjet til geofysiske data, hvor der var overensstemmelse mellem resistivitet og boringer.
• Grænsen mellem Skrivekridt og Danienkalk blev kortlagt gennem en kombination af kortet over
Prækvartæret fra /8/ samt grænsen identificeret i boringerne. Da laget kun er tolket i få boringer, er støttepunkter placeret for at sørge for en robust interpolation af grænsen.
• Støttepunkter med nultykkelse for kvartære sandlag er placeret, hvor sandlagene ikke findes.
• Tolkninger er kvalitetssikret på de SV-NØ orienterede profiler for at sikre en sammenhæng mellem tolkningerne lagt på de NV-SØ orienterede profiler.
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Opdateringen af det øvrige modelområde er foregået langs autogenererede profiler, og er sket efter
følgende fremgangsmåde:
• Alle tolkningspunkter der stammer fra Ringsted-Suså model og Vallø model, som ikke var snappet til data (boringer eller støttepunkter) blev slettet.
• Eksisterende tolkningspunkter er vurderet ift. data fra boringer og geofysiske undersøgelser.
• Nye tolkningspunkter er tilføjet til boringer og geofysiske data, hvor der ikke er eksisterende
tolkninger.
• Støttepunkter med nultykkelse for kvartære sandlag er placeret hvor sandlagene ikke findes.
• Tolkninger er kvalitetssikret i forhold til et rullende profil orienteret Nord-Syd samt profiler lagt i
forhold til MEP, PACES og SkyTEM for at sikre en sammenhæng mellem tolkninger fra V-Ø orienterede profiler.
• Tolkningspunkter fra alle lag er interpoleret i GeoScene3D med nearest neighbor og en søgeradius på 2500 m. Resulterende flader er kontrolleret i forhold til tolkningspunkter, boringer og
geofysiske data. Supplerende støttepunkter er placeret i områder, hvor afvigelsen mellem tolkningspunkterne og fladerne var for stor. Processen blev gentaget i en ny iteration.
2.2.5

Interpolation af flader

Beregning af lagflader udføres ved hjælp af GEUS' algoritmer og procedurer jf. anbefalinger vedr.
indarbejdelse af lokalmodeller i den hydrostratigrafiske model for Sjælland /2/.
I interpolation af flader hos GEUS er det muligt at indarbejde hjælpelinjer, der sikrer, at en flade opnår en bestemt kote. Dette er især en fordel, når der modelleres begravede dale, hvor interpolationen mellem punkter med stor koteforskel har vanskeligt ved at følge med. For at bevare de veldokumenterede begravede daler kortlagt i /9/, er der brugt hjælpelinjer til interpolationen af prækvartæroverfladen. Da det blev vurderet, at de begravede dale allerede var godt kortlagt i den hydrostratigrafiske model for Sjælland, blev der genbrugt hjælpelinjer fra den seneste interpolation af Sjællandsmodel.
Ud over hjælpelinjer er det muligt at bruge udbredelsespolygoner (UB-filer), som definerer hvor magasinerne findes. Nye udbredelsespolygoner over de fire kvartære sandmagasiner blev optegnet i
ArcGIS på baggrund af støttepunkter med nultykkelse (Id 06 og 16 i Tabel 2.1).
Interpolationsrutinen, såvel som søgeradius og cellestørrelse, der er brugt til beregning og korrektion
af flader, er defineret i /10/. Interpolation og korrektion af lagene i den hydrostratigrafiske model er
foretaget hos GEUS i ArcMap 9.3 ved anvendelse af algoritmen "topotoraster" (indeholdt i Spatial
Analyst). Til interpolationen er anvendt punktdatabasen, der indeholder både datasnappede punkter
og støttepunkter. Endvidere er der anvendt UB-filer til hvert enkelt sandlag. Derudover er der også
anvendt hjælpelinjer til flere af de prækvartære flader for at sikre, at interpolationen honorerer de
stejle flanker i de nedskårne dale i modelområdet.
2.2.6

Validering af flader

Efter interpolationen af fladerne er lagene indlæst i GeoScene3D, og profilerne er herefter gennemgået. I forbindelse med interpolationen af fladerne har der være noget udviklingsarbejde med brugen
af hjælpelinjer til de prækvartære lag, hvorfor der har været en iterativ proces mellem Rambølls modellør og GEUS, før fladerne så ud som ønsket. I den forbindelse er der rettet til i både interpolationsrutinen, UB-filerne og tolkningspunkterne. De endelige flader er beregnet og modtaget d. 20/062017. Det er disse flader, der præsenteres i afsnit 2.6.
I forbindelse med interpolationen af lagene, er både flader og tolkningspunkter blevet opdateret i
den hydrologiske model for Sjælland, indenfor modelområdet for Køge Kommune, således at
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Sjællandsmodellen er opdateret med de nyeste tolkninger i forbindelse med kortlægning af Køge
Kommune og det udvidede modelområde omkring kommunen.
2.2.7

Kvalitetssikring

Kvalitetssikringen af den digitale hydrostratigrafiske model har været en løbende proces, der er foregået undervejs i hele modelleringsforløbet i samarbejde mellem modellør, fagleder og den kvalitetssikringsansvarlige.
2.3

Datagrundlag
Boredataene brugt i tolkningen har været igennem en GeoCloud interface mellem GeoScene3D og
GEUS' Jupiter database. Datadækning af boringer dybere end 10 m under terrænet vises på Figur
2.3 og er baseret på et Jupiter udtræk fra 15.05.2017. I modelområdet er der 3699 boringer. Datadækningen er god over hele modelområdet, dog der er en større tæthed af boringer i den nordøstlige
del af modelområdet.

Figur 2.3 Datadækning med boringer dybere end 10 m. Kortet er baseret på et udtræk fra GEUS' Jupiter database fra 15.05.2017.

Boringsdata suppleres i en række områder af geofysiske data, som det fremgår af Figur 2.4. De specifikke geofysiske undersøgelser er beskrevet i Opstartsrapporten for Køge Kommune /1/. Generelt

Grundvandskortlægning i Køge Kommune

11

er området godt dækket af geofysik, med undtagelse af området omkring Osted og et område sydvest for Køge. I begge områder findes der en fin dækning af boringer.

Figur 2.4 Geofysisk datadækning i modelområde.

Tolkningspunkter blev placeret i forhold til geofysik i de tilfælde, hvor der var en klar kontrast i resistivitet, hvor enten et sandlag eller toppen af prækvartære aflejringer kunne ses. Som regel, er der
en god kontrast mellem mergel og fedler (med relativt lav resistivitet) og sandmagasiner og kalkmagasiner med ferskvand (med relativt høj resistivitet). Derimod er resistivitet i moræneler afhængige
af morænens relative indhold af ler, sand, grus og sten, hvor der kan ses en stor resistivitetsspænd
fra relativt lave (for moræneler med høj lerindhold) til relativt højt (for moræneler med lavt lerindhold). Især i tilfælde hvor morænelerets indhold er lavt kan det være svært at se forskel på moræneler og kvartært sand i de geofysiske data. Derfor er geofysiske data kun anvendt til at tolke grænsen mellem kvartært sand og moræneler, hvor der er stærk kontrast i resistivitet, og boringer, der
understøtter tolkningen. Et eksempel, hvor der er anvendt SkyTEM til at kortlægge Sand 2 magasinet, er vist i Figur 2.5.
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Figur 2.5 Profil der viser et eksempel, hvor SkyTEM er brugt til kortlægning af udbredelse af Sand 2. Sand 2
er tolket hvor resistivitet er over 300 ohmms (røde og lilla farver).

2.4

Den hydrostratigrafiske model for Sjælland
Den overordnede geologiske lagfølge i området består nederst af prækvartære marine sedimenter
overlejret af kvartære istidssedimenter. Den digitale hydrostratigrafiske model er opstillet med udgangspunkt i den forventede lagsøjle i forhold til den hydrostratigrafiske model for Sjælland /2/.
Sjællandsmodellen indeholder i dette område et toplag, fire kvartære sandlag og fem lerlag samt fire
prækvartære lag; Kerteminde mergel (palæocæn), Lellinge grønsandskalk (palæocæn), Danienkalk
samt Skrivekridt. Modellen er tolket med gennemgående flader. Hvor et givent lag ikke måtte findes,
optræder fladerne alligevel, blot med en nultykkelse, således at modellen har samme opbygning som
Sjællandsmodellen i hele modelområdet.
På Figur 2.6 ses en principskitse for den hydrostratigrafiske model for Sjælland i Køge modelområde.
I Tabel 2.2 ses de resulterende modellag.

Figur 2.6 Principskitse for den hydrostratigrafiske model for Sjælland omkring Køge Kommune. På skitsen er
der vist lag og strukturer, der er relevante for tolkningen i Køge modelområde. Nederst på principskitsen ses
en prækvartær lagpakke bestående af Skrivekridt, Danien kalk, Lellinge grønsandskalk og Kerteminde mergel (mørkeblå). Overlejrende de prækvartære aflejringer ses de kvartære aflejringer bestående af moræneler (brune), samt sandmagasinerne (lyserøde). Principskitsen er skematisk og repræsenterer ikke et faktisk
profilsnit, men søger at vise alle de relevante lagforhold for den rumlige geologiske model.
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Tabel 2.2 De resulterende modellag i den udvidede hydrostratigrafiske model for Køge Kommune med korrelation til lagene i den geologiske Sjællandsmodel, NOVANA-modellen.

Lag-

Hydrostratigra-

nr.

fiske model for

Rumlig beskrivelse

Sjælland
Det øvre toplag, der strækker sig fra terræn og
1

Toplag

tre meter ned. På baggrund af jordartskortet zo-

(LST)

neres toplaget i følgende bjergarter: Sand, ler,
tørv, kalk, moræneler og bebyggede arealer.

2

Ler 1
(KL1)

Det øverste kvartære lerlag. Dette adskiller Toplaget og Sand 1, men optræder nogle steder med
en nultykkelse.

Definition af modellag for
Køge modelområde
Udgør de øverste tre meter
under terræn i hele modelområdet
Defineres af bund af Toplag
og top af Sand 1

Det øverste sandlag, terrænnært, der hovedsage3

Sand 1
(KS1)

ligt består af sekundære aflejringer. Laget optræder som større og mindre linser. Almene vandforsyninger indvinder ikke fra Sand 1 i Køge Kom-

Defineres af top Sand 1 og
bund Sand 1

mune.
4

Ler 2

Kvartært lerlag af regional udbredelse, adskiller

Defineres af bund Sand 1 og

(KL2)

Sand 1 og Sand 2

top Sand 2

Sandmagasin der ligger under Sand 1, ofte regio5

Sand 2

nal udbredelse. Udgør det mest udbredte sandma-

Defineres af top Sand 2 og

(KS2)

gasin i Køge Kommune, men. Almene vandforsy-

bund Sand 2

ninger indvinder ikke fra Sand 2 i Køge Kommune.
6

Ler 3

Lerlag af regional udbredelse, adskiller Sand 2 og

Defineres af bund Sand 2 og

(KL3)

Sand 3

top Sand 3

Dybereliggende magasin, ofte regional udbredelse
7

Sand 3

på Sjælland, men mere begrænset i Køge Kom-

Defineres af top Sand 3 og

(KS3)

mune. Almene vandforsyninger indvinder ikke fra

bund Sand 3

Sand 3 i Køge Kommune.
8

Ler 4

Lerlag af regional udbredelse, adskiller Sand 3 og

Defineres af bund Sand 3 og

(KL4)

Sand 4

top Sand 4

Dybereliggende magasin, ofte regional udbre9

Sand 4

delse. Findes hovedsageligt i dybe, begravede

Defineres af top Sand 4 og

(KS4)

dale indenfor Køge Kommune. Almene vandforsy-

bund Sand 4

ninger indvinder ikke fra Sand 4 i Køge Kommune.
10

11

Ler 5

Lerlag af regional udbredelse, adskiller Sand 4 og

Defineres af bund Sand 4 og

(KL5)

prækvartæroverfladen.

top af prækvartæret

Kerteminde mer-

Udgør prækvartæroverfladen i den sydlige del af

Defineres af top af prækvart-

gel

modelområdet. Optræder med nultykkelse nord-

æret og bund af Kerteminde

(PL)

ligt i modelområdet.

mergel

Lellinge grøn12

sandskalk
(GK)

13

14

Underlejrer Kerteminde mergel. Udgør prækvartæroverfladen i mindre dele af modelområdet.

Danienkalk

Underlejrer Lellinge grønsandskalk. Udgør præ-

(DK)

kvartæroverfladen i modellens nordligste del.

Skrivekridt
(SK)

Underlejrer Danienkalk i hele modelområdet, men
da laget ligger meget dybt, er det ikke beskrevet i
boringerne og dermed ikke muligt at modellere.

Defineres af bund af Kerteminde mergel og bund af
Lellinge grønsandskalk
Defineres af bund af Lellinge
grønsandskalk og bund af
Danienkalk
Bunden af Skrivekridt (og
modellen) er defineret som
50 meter under bunden af
Kerteminde mergel.
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Tolkning
Under opdateringen af den hydrostratigrafiske model for Sjælland er der foretaget en oprydning af
støttepunkter fra tidligere projekter og tilføjelse af nye tolkningspunkter samt tilføjelse af et antal af
nye støttepunkter og støttepunkter med nultykkelse. Antal af slettede og tilføjede punkter vises i Tabel 2.3. Slettede tolkningspunkter inkluderer primært støttepunkter sat i tidligere projekter for at
styre interpolation af fladerne. Der er dog nogle tilfælde hvor tolkningspunkter snappet til boringer
eller geofysik blev slettet, i forbindelse med at der blev foretaget en ny vurdering af sandmagasinet
(for eksempel hvis Sand 3 blev revideret til at være Sand 2). Nye tolkningspunkter sat i dette projekt
er altid snappet til enten boringer eller geofysik. Støttepunkter er kun sat i de tilfælde, hvor det er
nødvendigt at styre fladen under interpolationen. Støttepunkter for nultykkelse af lag er sat de steder, hvor sandmagasinet ikke er til stede. Nultykkelses-støttepunkter er brugt til at definere udbredelsespolygoner og ikke brugt til selve interpolationen af fladerne.
Tabel 2.3 Opgørelse af antal af tolkningspunkter fra tidligere modellering slettet samt antal tolkningspunkter
tilføjet under opdatering af den hydrostratigrafiske model for Sjælland i Køge modelområde. ID nr. refererer
til tolkningspunkt ID i Tabel 2.1.

Flade

Tolkningspunkter
slettet (ID 11 - 18)

KS1
KS1
KS2
KS2
KS3

top
bund
top
bund
top

KS3 bund
KS4 top
KS4 bund
Prækvartær
GK top
DK top
SK top

2.6

Støttepunkter tilføjet (ID 05)

716
1320
1214
1407
478

Tolkningspunkter
tilføjet (ID 01 03)
164
152
379
372
47

0
0
2
3
1

Nultykkelses støttepunkter tilføjet (ID
06)
469
507
505
529
376

1382
72
254
1601
12
27
6

41
0
1
532
10
1
17

7
41
19
164
10
1
17

384
171
191
0
0
0
0

Resultater
I dette afsnit gennemgås resultater fra opdateringen af den hydrostratigrafiske model. Der vises tykkelse og udbredelse af de kvartære sandmagasiner, prækvartær overfladen og akkumuleret lertykkelse over kalkmagasinet. Indenfor Køge Kommune foregår indvindingen til almene vandforsyninger
kun fra kalkmagasinerne: Grønsandskalk/Kerteminde mergel, Danienkalk og Skrivekridt. Da de kvartære sandmagasiner ikke udgør indvindingsmagasiner, præsenteres der ikke akkumulerede lertykkelser over sandmagasinerne.
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Sand i toplaget

Den kvartære lagserie er i den hydrostratigrafiske model defineret med et 3 meter tykt Toplag, der
er zoneret ud fra et forsimplet jordartskort og består af moræneler, sand og tørveaflejringer. Som
der ses i Figur 2.7, er overfladen domineret af silt og leraflejringer, hovedsageligt som moræneler.
Udbredelsen af sand i Toplaget optræder sporadisk og findes primært i spredte sandlinser i kortlægningsområderne, især omkring Skensved og Køge Å. Langs kyststrækningen ses en mere sammenhængende udbredelse af sand i Toplaget. Tørv ses omkring ådalene og som mindre linser i moræneleret.

Figur 2.7 Forenklet jordartskort i og omkring Køge Kommune. Jordarten er afgrænset til sand og grus (gul)
silt og ler (brun), og tørv (grøn).
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Sand 1, tykkelse og udbredelse

Det øverste af modellens sandlag, Sand 1, udgøres af højtliggende, sekundære sandmagasiner med
lokal udbredelse. Udbredelsen af Sand 1 er nogenlunde jævnt fordelt over hele modelområdet, mens
sandlaget optræder med betydeligt større tykkelser mod nord og vest ift. syd og øst, jf. Figur 2.8.
Sand 1 opnår i den vestlige del af modelområdet en tykkelse, der er større end 30 meter. Den generelle tykkelse af Sand 1 er 0,5 - 5 meter, men særligt i den nordvestlige del af modelområdet ses der
isolerede udbredelser af Sand 1 over 5m. Tykkelsen af Sand 1 kommer over 15 m i et mindre område sydøst for Kirke Hvalsø.

Figur 2.8 Udbredelse og tykkelse af Sand 1 i modelområde for Køge Kommune.
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Sand 2, tykkelse og udbredelse

Den mest udbredte sandenhed, Sand 2, optræder mest sammenhængende i den nordlige del, særligt
mod vest, hvor sandmagasinet også opnår de største tykkelser, syd for Kirke Hvalsø hvor sandtykkelsen er større end 15 m, jf. Figur 2.9. Sand 2 optræder mere sporadisk som isolerede sandlinser i
den sydlige halvdel af modelområdet. Der er en mere sammenhængende udbredelse af Sand 2 fra
Køge og langs Køge Ådal, men tykkelsen er generelt under 5 m.

Figur 2.9 Udbredelse og tykkelse af Sand 2 i modelområde for Køge Kommune.
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Sand 3, tykkelse og udbredelse

Det dybere sandlag, Sand 3, optræder generelt i mindre linser, jf. Figur 2.10. Generelt er tykkelsen
af Sand 3 under 5 m, men der ses tykkelser over 15 m i flere områder, især vest for Havdrup og Lille
Skensved samt sydøst for Borup og vest for Herfølge.

Figur 2.10 Udbredelse og tykkelse af Sand 3 i modelområde for Køge Kommune.
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Sand 4, tykkelse og udbredelse

Det dybeste sandlag, Sand 4, findes næsten udelukkende i de dybe, begravede dale, hvorfor udbredelsen af magasinet er meget begrænset, jf. Figur 2.11. Tykkelsen af Sand 4 varierer mellem 0 og
30 meter. Den største forekomst af magasinet findes i den begravede dal nordvest for Gadstrup og i
den begravede dal langs den sydlige grænse af Køge Kommune. Der findes også spredt udbredelse
af Sand 4 omkring Vemmedrup og nordøst for Ringsted.

Figur 2.11 Udbredelse og tykkelse af Sand 4 i modelområde for Køge Kommune.
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Prækvartæroverfladen

Koten til prækvartæroverfladen vises på Figur 2.12. Prækvartæreoverfladen ligger omkring kote
-30 til -20 m omkring Køge Bugt, hvorefter den stiger til omkring kote 20 til 30 m i en NNØ-SSV
strækning fra Tune til Haslev. Derefter falder prækvartæroverfladen til kote -50 til -40 m i den vestlige del af modelområde. Der ses fire begravede dale på kortet: en ved Gadstrup som prækvartæroverfladen kommer ned til omkring kote -40 m, en ved Borup og Osted som går ned til kote -50
m, en nordvest for Hårlev, som kommer ned til omkring kote -40 m, og en mellem Bjæverskov og
Haslev som kommer ned til omkring kote -90. Alle fire begravede dale er godt beskrevet i litteraturen /9/ og godt repræsenteret i den opdaterede hydrostratigrafiske model.
Figur 2.13 viser et vest – øst orienteret profil over Køge modelområdet. På profilet kan man se, at de
prækvartære aflejringer hælder mod vest, hvor Skrivekridt udgør prækvartæroverfladen ved Køge
Bugt og den yngre Kerteminde mergel udgør prækvartæroverfladen i den vestlige halvdel af modelområdet. På Figur 2.13 ses den begravede dal omkring Borup, hvor dalen beskærer igennem mergelen nede til Grønsandskalk.
På Figur 2.14 ses et nord – syd orienteret profil for Køge modelområde. Her kan man se den begravede dal mellem Bjæverskov og Haslev som skærer dybt ned i Danienkalk til kote -70 m. Dalen omkring Borup ses også, hvor der ligger en mindre Sand 4 aflejring midt i dalen, jf. Figur 2.14. Derudover kan det ses, at de kvartære aflejringer, der domineres af moræneler og sandmagasiner, hovedsageligt optræder som isolerede linser.

Figur 2.12 Prækvartæroverfladen i modelområde for Køge. De stiplede linjer viser beliggenhed af profilerne i
hhv. Figur 2.13 og Figur 2.14.
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Figur 2.13 Vest – øst orienteret profil gennem Køge modelområde. Venstre akse viser koten i m. Beliggenhed
af profilsnittet vises på Figur 2.12.

Figur 2.14 Nord – Syd orienteret profil gennem Køge modelområde. Venstre akse viser koten i m. Beliggenhed af profilsnittet vises på Figur 2.12.
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Akkumuleret lertykkelse over kalkmagasinet

Den akkumulerede lertykkelse over kalkmagasinet varierer meget indenfor Køge modelområde, jf.
Figur 2.15. Lerdækket over kalkmagasinet er markant tyndere i den syd- og østlige del af modelområdet, hvilket er sammenfaldende med områder, hvor Kerteminde mergel ikke findes eller er meget
tyndt. Det er hovedsageligt i den nordøstlige del af kortlægningsområdet samt omkring ådalene, at
den samlede lertykkelse over kalkmagasinet er under 15 meter. Indenfor Køge Kommune omkring
områder omkring Lille Skensved, Køge by, Ejby og Herfølge er den akkumulerede lertykkelse tyndest
og dermed kalkmagasinet mest sårbart. Den akkumulerede lertykkelse er størst omkring Borup i den
nordvestlige del af Køge Kommune, hvor den er 30 m eller større.

Figur 2.15 Akkumuleret lertykkelse over kalkmagasinet i Køge modelområde.
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Præcision af interpolationen af fladerne

Interpolation af fladerne forgår med Topo to Raster metoden, hvor de resulterende rasterlag er 100 x
100 m grids. På grund af både interpolationsmetode og størrelsen af grids, vil der være afvigelser
mellem de interpolerede flader og tolkningspunkter brugt til at fremstille data. Især i områder hvor
der er flere tolkningspunkter indenfor et enkelt grid, kan der forekomme større afvigelser mellem
tolkninger og de resulterende lag, da alle punkter ikke kan honoreres 100% i interpolationen. Som
en kvalitetssikring af interpolationen er der foretaget en sammenligning af tolkningspunkter snappet
til boringer og griddet for Sand 2 og prækvartæroverfladen. Residualer for de andre sandmagasiner
ikke er vurderet.
Figur 2.16 viser forskellen (residualer) mellem tolkningspunkter snappet til en boring og det interpolerede lag for Sand 2. I alt er der 638 boringer, hvor der er tolket top af Sand 2. Generelt er laget
underestimeret i forhold til boringer, hvor standardafvigelsen er 0,19 meter. I 527 boringer, ligger
den interpolerede flade indenfor en meter af Sand 2 laget, der er kortlagt i de individuelle boringer.
Afvigelsen overstiger 3 meter i kun 19 boringer. Den største afvigelse er 8,2 meter, og findes i området vest for Borup, hvor der er en tyk udbredelse af Sand 2 og flere boringer i nærheden. På Figur
2.16 ses, at de største afvigelser findes i de tykke Sand 2 aflejringer i den vestlige del af modelområde. Det vurderes, at interpolation af Sand 2 laget er robust.

Figur 2.16 Residualer mellem tolkningspunkter snappet til boringer og interpoleret lag for Sand 2. Residualer
viser forskellen i meter mellem tolkningspunkter og gridet som boringer ligger i.
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Figur 2.17 viser residualer mellem tolkningspunkter snappet til en boring og det interpolerede lag for
prækvartæroverfladen. I alt er der 1479 boringer, hvor prækvartæroverfladen er tolket. Generelt er
laget underestimeret i forhold til boringer, hvor standardafvigelsen er 0,42 meter. I 1099 boringer,
ligger den interpolerede flade indenfor en meter af prækvartæroverfladen, der er kortlagt i de individuelle boringer. Afvigelsen overstiger 3 meter i 129 boringer, hvor de største afvigelser er omkring
30 meter. Afvigelserne over 3 m findes næsten udelukkende omkring de fire kortlagte begravede
dale, jf. Figur 2.17. Begrundelsen for de større afvigelser er sandsynligt fordi siderne af dalene er så
stejle, at der kan være op til en 30 – 40 meter højdeforskel i prækvartæroverfladen indenfor en enkelt gridcelle. Prækvartæroverfladen udenfor de begravede dale er rimeligt godt bestemt. Dermed
vurderes det, at interpolationen af prækvartæroverfladen er robust.

Figur 2.17 Residualer mellem tolkningspunkter snappet til boringer og interpoleret lag for top af prækvartæroverfladen. Residualer viser forskellen i meter mellem tolkningspunkter og gridet som boringer ligger i.
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2.7

Usikkerhed
Usikkerheden på den udvidede hydrostratigrafiske model afhænger af kvaliteten og tætheden af datagrundlaget, der er blevet anvendt. Desuden afhænger usikkerheden i høj grad af usikkerheden på
de strukturelle forhold samt selve tolkningsprocessen og modellørens baggrund. Som en konsekvens
af dette kan usikkerheden på de enkelte modellag vanskeligt kvantificeres. Der er udarbejdet to kort
med tæthed af tolkningspunkter, der er snappet til enten boringer eller geofysiske data. Modellørens
subjektive tolkning af modellens usikkerhed vurderet på baggrund af tætheden af tolkningspunkterne
er herunder beskrevet for hhv. de prækvartære og kvartære aflejringer.

2.7.1

Usikkerhed for de kvartære aflejringer

Tætheden af tolkningspunkter, der er snappet til data i den kvartære lagpakke (top- og bundfladerne
til Sand 1, Sand 2, Sand 3 og Sand 4) er generelt god, jf. Figur 2.18. Tætheden af datasnappede
tolkningspunkter er ikke helt homogen i modelområdet. Tætheden er størst omkring Køge by, men
også meget god i den nordlige og vestlige del af modelområde og omkring Køge Ådal. Tætheden af
tolkningspunkter er dog meget mindre i den største del af Køge Kommune udenfor Køge Ådal og
Køge by.
Den lave tæthed af tolkningspunkter i de kvartære aflejringer betyder ikke, at der er en stor usikkerhed i tolkningerne. Figur 2.3 viser, at der er en rimelig god dækning af boringer dybere end 10 m
over hele Køge Kommune, inklusiv områderne med få tolkningspunkter til de kvartære sandmagasiner. Baggrunden for det lave antal tolkningspunkter er, at de kvartære sandmagasinerne ikke eksisterer i disse områder. Det er især illustreret i området syd for Bjæverskov, hvor der kun er kortlagt
nogle få sandlinser med en begrænset udbredelse. På baggrund af en fin dækning med boringer vurderes det, at usikkerheden på udbredelsen af sandmagasinerne i Køge modelområde som en helhed
er lille.
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Figur 2.18 Tæthed af tolkningspunkter til de kvartære aflejringer, snappet til enten boringer eller geofysiske
data. Støttepunkter og nultykkelsespunkter fremgår ikke på kortet.
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Usikkerhed for de prækvartære aflejringer

Figur 2.19 viser tætheden af tolkningspunkter for de prækvartære aflejringer (prækvartæroverfladen, bund af PL, bund af PK og bund af BK), der er snappet til data. Støttepunkter fremgår ikke af
kortet. Jo større tæthed der er på tolkningspunkterne, jo større tolkningssikkerhed er der generelt på
de prækvartære aflejringer i det givne område.
I den østlige del af modelområdet, især den østlige halvdel af Køge Kommune, er der en stor tæthed
af prækvartære tolkningspunkter snappet til data. Dette er sammenfaldende med, at området bærer
præg af at den kvartære lagpakke generelt er tyndere og de prækvartære aflejringer træffes meget
terrænnært. Derudover findes der flere boringer dybere end 10 m i den østlige halvdel af kommunen, jf. Figur 2.3. Dermed er der generelt flere datapunkter at snappe tolkningspunkterne til, end
der er i eksempelvis den vestlige del af Køge Kommune.
I den østlige halvdel af Køge Kommune, fra Lille Skensved og Ejby til Herfølge og Køge Bugt er der
en stor tæthed af tolkningspunkter. Det er sjældent, at der er mere end 500 m mellem punkterne.
Dermed er usikkerheden på de prækvartære aflejringer i dette område meget lille. Til gengæld, vest
for Borup, vest for Ejby og syd for Bjæverskov er tætheden meget mindre, her er der ofte mere end
2 km mellem tolkningspunkter, hvor der er snappet til data. Dermed er der en større usikkerhed forbundet med tolkning af de prækvartære aflejringer her.

Figur 2.19 Tæthed af tolkningspunkter for de prækvartære aflejringer, snappet til enten boringer eller geofysiske data. Støttepunkter og nultykkelsespunkter fremgår ikke på kortet.
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Dokumentation og kvalitetssikring af modelarbejdet
Der er udarbejdet en kvalitetssikringsplan, der er målrettet projektforløbet med opdatering af den
hydrostratigrafisk model for Køge modelområde.
Denne kvalitetssikringsplan er udmøntet i to sagsspecifikke skemaer, hvor de enkelte delopgaver i
projektet løbende er blevet dokumenteret, sådan at kvalitetssikringsdokumenterne har fungeret som
en tjekliste i forbindelse med udførelsen af arbejdet. Kvalitetssikringsplanen for kortlægningsområderne Køge Kommune består af følgende dokumenter:
1.
2.

2.8.1

Tolkningslogbog for den hydrostratigrafiske model for Køge modelområde, jf. Bilag 1
Teknisk logbog (model setup), jf. Bilag 2

Dokumentation gennem tolkningslogbog

Rambølls modellør har løbende redegjort for de valg, der er blevet taget i forbindelse med udarbejdelsen af den samlede hydrostratigrafiske model. Denne løbende dokumentation sikrer, at det er
muligt at gå tilbage og se, hvorfor en given tolkningsstrategi er valgt. Logbogen har været et vigtigt
arbejdsredskab ved gennemgang og drøftelse af GeoScene3D-projektet i det daglige arbejde mellem
fagleder og modellør, hvor de enkelte valg er blevet drøftet. Tilsvarende har den også være brugt i
forbindelse med Rambølls interne kvalitetssikring af modellen.
2.8.2

Dokumentation af modelarbejdet (teknisk logbog – model setup)

Den tekniske logbog er udarbejdet således, at den kan fungere som en håndbog for
Miljøstyrelsen i forbindelse med det videre arbejde med GeoScene3D-projektet.
Logbogen omfatter dokumentation af følgende:
• Koordinatsystem
• Modelafgrænsninger (scene Extent)
• Profilnetværk
• Liste over indlæste data
• Oprettede objekter (f.eks. tolkningspunkter)
• Dokumentation i forhold til interpolationer
• Navngivning af lagene
• Beskrivelse af modelopbygningen
Den tekniske logbog giver et hurtigt overblik over, hvordan GeoScene3D-projektet er opstillet.
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GRUNDVANDSKEMI
I forbindelse med opstartsfasen for Køge kortlægningsområde, blev det anbefalet at lave et nyt dataudtræk for området. På baggrund af udtrækket blev det anbefalet at lave en opdateret analyse af de
grundvandskemiske parametre, der har betydning til afgrænsning af nitratsårbarhed: nitrat, sulfat,
vandtype og pesticider.
Formålet med den grundvandskemiske kortlægning i Køge Kommune er at beskrive de parametre
som har betydning for den efterfølgende afgrænsning af nitratsårbarhed og NFI. De parametre som
inkluderes i rapporten er vandtyper, nitrat, sulfat og pesticider. For sulfat vil der kigges på seneste
analyse og tidslige udvikling. Der gennemgås ikke tidsserier for nitrat, da koncentrationen generelt
er lavt i kalkmagasinet. Som supplement inkluderer rapporten også rentvandsanalyser for nitrat og
råvandsanalyser for klorerede opløsningsmidler.
Datasættet vil blive kvalitetssikret i forhold til ionbalance og redoxmodsætninger. I rapporten inkluderes udelukkende kemiske analyser fra kalkmagasinet eller Kertemindemergel, da indvindingen til
almene vandforsyninger i kortlægningsområdet foregår i kalken eller mergelen.

3.1

Grundvandkemiske data

3.1.1

Datagrundlag

Datagrundlaget for den grundvandskemiske kortlægning i Køge Kommune er baseret på grundvandskemiske data fra GEUS’ Jupiter-database, som dækker hele Køge Kommune. Der er foretaget et dataudtræk med analyseresultater for den uorganiske kemi d. 1. maj 2017. For vandtyper og pesticidmålinger er data hentet via GEUS’ interaktive kort med grundvandsanalyser (WFS service) hhv. d. 1.
maj 2017 og 24. juli 2017. Alle boringstyper, hvorfra der findes vandanalyser, indgår i datasættet.
De kemiske data er tildelt et defineret grundvandsmagasin ud fra GEUS’ beskrivelse af indtagsbjergart i WFS udtrækket for pejledata.
3.1.2

Kvalitetssikring af grundvandskemiske data

De grundvandskemiske data er gennemgået og sorteret, så fejlbehæftede/ikke-repræsentative data
er frasorteret det endelige datasæt. Analyseresultater med en afvigelse i ionbalancen større end 5 %
(målt i ækvivalenter) er frasorteret, i det omfang de anvendte ioner kan påvirke tolkningerne. Ionbalancen er beregnet ud fra kationerne: calcium, magnesium, natrium og kalium samt anionerne: klorid, hydrogenkarbonat, sulfat og nitrat som beskrevet i Geo-vejledning 6 /11/.
Datagrundlaget består af råvandsdata, da rentvandsanalyser typisk er iltet ved simpel rensning. Ved
tilførsel af ilt til vandprøven kan der ske ændringer af indholdet på en række målte parametre, hvor
de mest påvirkelige er ilt, svovlbrinte, metan, pH, ammonium, nitrat, hydrogenkarbonat, calcium,
jern og mangan. Råvandsdata kan også være udsat for iltning under udtagning af vandprøven. Dette
kan f.eks. ske i utætheder i samlinger, der anvendes ved prøvetagningen, eller ved for lavt flow i
prøvetagningsslangerne. Ved mistanke om iltning er der tillagt analyseresultaterne mindre vægt.
Ingen analyseresultater er frasorteret udelukkende pga. alder. I hvert oversigtskort med de forskellige kemiske parametre, er der angivet et aldersinterval for seneste analyse. Analyser af ældre dato
vil kunne vægtes mindre i sårbarhedstolkningerne, hvis der i samme område findes nyere analyser
fra samme magasin.
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Resultat af kvalitetssikring

I Køge kortlægningsområde er der 2563 vandanalyser fra kalkmagasinet, fordelt på 391 boringer
med i alt 393 indtag, som fordeler sig over tid og geografi. I analyseserierne indgår der analyser,
som kun indeholder enkelte målte parametre, og andre, hvor der er målt for uorganiske hovedbestanddele, sporstoffer samt pesticider. Dette fører til, at der vil være et antal analyseserier, hvor det
ikke er muligt at beregne ionbalancen.
Det har været muligt at beregne ionbalancen for 1364 analyseserier (53 %), mens der er 1199 analyseserier (47 %) ikke har været muligt at beregne ionbalancen grundet en eller flere manglende
analyser af makroioner. Af de 1364 analyser, hvor ionbalancen er beregnet, er der 36 analyser (3
%), hvor fejlen på ionbalancen er større end 5 %. I Tabel 3.1 /11/ er angivet hvilke boringer, der er
tilknyttet analyser, hvor ionbalancen overstiger 5 %, samt hvilken parameter, der kan være årsag til
fejl på ionbalancen. Det vurderes, at calcium og hydrogencarbonat primært er årsag til fejl i ionbalancen, jf. kolonnen med bemærkninger i Tabel 3.1. Dette er vurderet ved at sammenligne koncentrationen i tidligere analyser. Analyseresultater for den enkelte parameter, som er årsag til fejl på
ionbalancen, frasorteres i det videre arbejde.
Tabel 3.1 Oversigt over analyser med ionbalance som overstiger 5 %.
DGU nr.

Prøvetag-

_Indtag

ningsår

Boringsanvendelse

Sum an-

Sum kat-

Ionbalance

ioner

ioner

(%)

212.
1092_1

1992

Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

212.
1373_1

2005

Moniteringsboring/overvågning/kontrol/
GRUMO

9

12

11,6

212. 904_1

1990

Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

7

8

5,4

212. 977_1

1983

Vandværksboring

8

9

7,1

8

14

25,3

7

10

17,5

8

7

-7,6

7

9

12,2

212.
1044_1

1989

212. 904_1

1990

212.
1058_1

1990

212.
1371_1

2007

Moniteringsboring/overvågning/kontrol/
GRUMO
Sløjfet/opgivet/opfyldt boring
Industri/procesvand/kølevand/
skylning/grusvaskning
Moniteringsboring/overvågning/kontrol/
GRUMO

8

9

6,8

Bemærkning
Der findes ikke øvrige
målinger til sammenligning. Uvis hvad fejl
på IB skyldes.
Der findes ikke øvrige
målinger til sammenligning. Uvis hvad fejl
på IB skyldes.
Fejl på IB er acceptabel.
Høj Ca2+
Høj Ca2+
Høj Ca2+
Høj Ca2+ og HCO-3
Høj Ca2+, Høj HCO3-

213. 400_1

1982

Pejleboring

13

10

-11,3

213. 406_1

1989

Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

14

12

-6,2

213. 417_1

1989

Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

14

12

-6,2

213. 444_1

2016

Vandværksboring

11

10

-6,0

212. 639_1

1990

Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

9

8

-6,4

212. 683_1

2015

Vandværksboring

8

7

-6,0

212. 861_1

1996

Pejleboring

7

5

-20,5

Høj Ca2+, men der er
ikke fundet nogen entydig årsag til fejl på
IB.
Høj HCO-3

Høj HCO-3
Høj HCO-3
Lav Ca2+

Lav Ca2+
Lav Ca2+
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Boringsanvendelse

Sum an-

Sum kat-

Ionbalance

ioner

ioner

(%)
Lav Ca2+

212. 988_1

1990

Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

212.
1021_1

1990

Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

8

7

-7,3

212.
1044_1

1990

Moniteringsboring/overvågning/kontrol/
GRUMO

8

7

-8,5

212.
1058_1

1990

Industri/procesvand/kølevand/
skylning/grusvaskning

7

6

-9,0

212. 796_1

2015

Vandværksboring

8

6

-16,3

212. 899_1

1991

Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

11

7

-22,1

212. 900_1

1991

Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

10

6

-23,5

212. 901_1

1991

Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

11

7

-23,9

212. 452_1

1991

Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

5

11

40,5

213. 278_1

1986

Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

213. 279_1

1986

Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

212. 267_1

2005

212. 607_1

Bemærkning

9

8

-6,8
Lav Ca2+

Lav Ca2+

Lav Ca2+

Lav Ca2+
Lav Ca2+
Lav Ca2+, høj SO-4

Lav Ca2+, høj SO-4

7

8

6,1

Lav HCO-3
Lav SO-4 og Cl-. Analyseresultater fra 04-081986 for 213.278 og
213.279 er identiske.
Data benyttes ikke.
Lav SO-4 og Cl-. Analyseresultater fra 04-081986 for 213.278 og
213.279 er identiske.
Data benyttes ikke.
Fejl på IB er acceptabel.

7

8

6,1

Pejleboring

12

13

5,9

1995

Pejleboring

11

12

5,9

212. 756_1

2002

Vandværksboring

9

8

-5,8

Fejl på IB er acceptabel.
Fejl på IB er acceptabel.

212. 971_1

2004

8

9

5,9

Fejl på IB er acceptabel.

212.
1031_1

2003

7

8

5,6

Fejl på IB er acceptabel.

Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning
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Grundvandskemisk tolkning
Til præsentation af koncentrationsfordelinger for relevante enkeltstoffer er den seneste analyse for
det enkelte stof anvendt. Dette betyder, at der ikke altid vil være tale om sammenfald af analysedato for seneste analyse for forskellige stoffer, som vises på temakortene. Antallet af analyser, der
indgår i beskrivelserne, varierer naturligt, da de enkelte stoffer ikke er analyseret lige hyppigt.
På temakortene vises det, hvilke analyser der er foretaget før 1990, analyser udført mellem 1990 og
2010 og nyere analyser udført i perioden 2010 til i dag. Herudfra er det muligt at tillægge boringer af
ældre dato mindre betydning, hvis flere analyser, som er geografisk tæt placeret, viser modstridende
tendenser. Samtidig er det også muligt at udelade analyser af ældre dato, da grundvandets sammensætning i visse tilfælde kan være ændret, siden prøven blev udtaget. Ud over temakort er der i
tolkningen af grundvandskemien anvendt tidsserier for sulfat, hvor der er minimum tre analyser pr.
boring.
Tolkningen tager udgangspunkt i Geo-vejledning 6 Kemisk Grundvandskortlægning /11/. Hvis der er
afvigelser fra Geo-vejledning 6 vil det være angivet.
Tolkningen af de aktive kemiske processer i kortlægningsområdet foretages på grundlag af den seneste analyse. Det er derfor også vigtigt at sikre, at analyser som forefindes til tolkning, repræsenterer
de processer, som er aktuelle i dag.

3.2.1

Grænseværdier og detektionsgrænser

De anvendte grænseværdier i denne rapport følger den nyeste drikkevandsbekendtgørelse (BEK. nr.
1147 af 24/10/2017). I tilfælde af at koncentrationen for et stof er målt til under detektionsgrænsen,
er koncentrationen sat til 0 mg/l. Dette er uanset hvad, den pågældende detektionsgrænse har været.
3.2.2

Magasintildeling af filtre

Den grundvandkemiske tolkning inkluderer udelukkende kemiske analyser fra kalkmagasinet, da indvindingen i kortlægningsområdet foregår i kalken eller Kerteminde mergel. De kemiske data er tildelt
et defineret grundvandsmagasin ud fra GEUS beskrivelse af indtagsbjergart i WFS udtrækket.
Da Grønsandskalk kan være forvekslet med sand, er boringer med indtag i "Ubestemt sand" og
"Kvartært sand" gennemgået manuelt. Det gælder for alle boringer med anvendelsen "Vandforsyningsboringer", "Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning", "Privat husholdning/drikkevand udenfor vandværk", " Sløjfet/opgivet/opfyldt boring", "Pejleboring", "Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO". Ved gennemgangen kom der 115 analyser til datasættet, fordelt
på 25 boringer.
3.3

Resultater

3.3.1

Nitrat

Tilstedeværelse af nitrat viser overfladepåvirket, sårbart og relativt ungt grundvand. Nitrat kan nedbrydes (reduceres) i jordlagene undervejs til grundvandsmagasinet, men jordlagene besidder ikke en
uendelig nedbrydningskapacitet (reduktionskapacitet) det gælder især i sandede sedimenter. En stigende nitratkoncentration kan være tegn på, at jordlagenes reduktionskapacitet er ved at være opbrugt, nedbrydningskapaciteten kan være helt opbrugt, eller at nitratbelastningen fra overfladen er
stigende. Omvendt vil aftagende nitratkoncentrationer være ensbetydende med en faldende nitratbelastning fra jordoverfladen eller en markant ændring i indvindingen.
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Tabel 3.2 viser en gennemgang af de seneste analyser for nitrat udtaget i Køge Kommune. I Køge
Kommune er der målt nitratkoncentrationer over 1 mg/l i den seneste analyse i 59 indtag fordelt på
58 boringer. Den højeste nitratkoncentration, der er målt i seneste analyse (fra 1996), er 51 mg/l i
en forureningsboring (DGU nr. 212.82B).
Tabel 3.2 Statistik over nitrat, seneste analyse, i Køge Kommune.
Antal analyser
341

Antal analyser

Antal analyser

Max

Median

Gn.snit

Kvalitetskriterie (mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(BEK. nr. 1147 af

51

0

1,5

hvor

hvor

NO3- > 1 mg/l

NO3- > 50 mg/l

59

1

24/10/2017)
50

Nitratfund er vigtige for sårbarhedsvurderingerne, og nitratfund i kortlægningsområdet er derfor
gennemgået detaljeret. Det er ikke alle nitratfund, som indikerer nitratsårbarhed i grundvandsmagasinet. Dette skyldes, at nitrat kan omdannes fra blandt andet ammonium, hvis en reduceret vandprøve bliver iltet inden analyse. Dette betyder, at nitratfundet ikke afspejler det reelle nitratindhold i
grundvandsmagasinet, og dermed at nitratfundet ikke er et udtryk for nitratsårbarhed. I stedet fås et
falsk positivt billede af nitratkoncentrationen.
Koncentrationen af nitrat i DGU nr. 212.399 (3,6 mg/l), DGU nr. 212.737 (3,1 mg/l), DGU nr.
212.829 (4,2 mg/l), og DGU nr. 217.715 (1,7 mg/l) vurderes, at kunne stamme fra oxidation af
vandprøven, og resultatet skal bruges med forsigtighed i vurderingen af grundvandsmagasinets sårbarhed. De er markeret med DGU nr. på kortet i Figur 3.1.
I DGU-nr. 2013.399 er der ikke tidligere påvist nitrat, hvilket understøtter at nitrat i seneste analyse
kan skyldes oxidation af vandprøven. I DGU-nr. 212.737 har der tidligere været påvist 0,029 mg/l i
en enkelt analyse, mens der ikke har været påvist nitrat i de øvrige fire analyser. De øvrige redoxparametre i analysen indikerer reducerede forhold og understøtter at fund af nitrat kan skyldes oxidation af vandprøven. I boringerne DGU-nr. 212.829 og 217.715 findes der ingen øvrige nitratanalyser
til sammenligning. Det kan ikke be- eller afkræftes hvorvidt nitratfundet er reelt eller skyldes oxidation af vandprøven eller en utæt brønd. De øvrige redoxparametre indikerer reducerede forhold.
Der findes andre nitratfund, hvor det er usikkert om nitratfundene er reelle. Flere boringer er brønde,
som erfaringsmæssigt kan være utætte og hvor mere terrænnært og oxideret vand infiltrerer. Samtidig ses der redoxmodsætninger i vandprøven. Dette er beskrevet for de pågældende boringer Tabel
3.3.
De øvrige nitratfund vurderes at være reelle, da det er i boringer, hvor kalken ligger tæt på terræn
og lerlaget over indtaget ofte er < 10 meter, flere steder < 5 meter.
Nitratfund i analyser efter 1990 er vurderet i Tabel 3.3 for at sikre, at koncentrationen kan bruges
med en vis sikkerhed i tolkningen af grundvandsmagasinets sårbarhed. Analyser før 1990 er ikke
vurderet. De er ikke frasorteret datasættet, men markeret på kortet i Figur 3.1 (rødt trekantsomrids).
Ingen nitratanalyser er frasortet datasættet, men de usikre nitratfund vil få en lavere betydning i
sårbarhedsvurderingen.
På Figur 3.1 ses en tematisering af den seneste nitratanalyse inddelt i koncentrationsintervaller.
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Tabel 3.3: Indtag med nitrat > 1 mg/l i analyser efter 1990.
DGU

Dybde til top af

Indtagsbjerg-

Prøvetagnings

Koncentra-

nr._indtag

indtag (meter

art

dato

tion

u.t.)

Bemærkning

NO3- (mg/l)

212.399_1

26

Danien kalk

2002

3,6

212.737_1

93

Grønsandskalk

2015

3,1

212.829_1

40

Ubestemt kalk

2002

4,2

217.715_1

38

Ubestemt kalk

2013

1,7

212.
175_1

15

Danien kalk

25-09-1996

1,1

212.
272_1

16

Ubestemt kalk

22-06-2010

16

212.
459_1

16,2

Ubestemt kalk

25-11-2003

1,1

212.
683_1

17

Grønsandskalk

07-02-2017

1,1

18

Grønsandskalk

21-06-2010

2,6

26,2

Danien kalk

27-11-2003

13

212.
893_1

36

Ubestemt kalk

20-11-2002

1,7

217.
804_1

40

Ubestemt kalk

26-11-2003

5

212.
82B_1

16,5

Danien kalk

25-09-1996

51

Nitratfund skyldes sandsynligvis oxidation af vandprøven. Filter ligger i 26
m.u.t. med ca. 20 m ler over indtag. Der
er opløst jern > 0,2 mg/l og lavt indhold
af sulfat < 10 mg/l. Der er ikke påvist
nitrat i forrige analyse. Den er dog fra
1956.
Nitratfund skyldes sandsynligvis oxidation af vandprøven. Filter ligger dybt
(98 m.u.t.) med > 80 m ler over indtag.
Der er et lavt indhold af sulfat < 10 mg/l
og 1,1 mg/l metan. Opløst jern er dog <
0,2 mg/l. Der er påvist 0,03 mg/l nitrat i
en tidligere analyse, mens der ikke er
påvist nitrat i den øvrige fire analyser.
Nitratfund skyldes sandsynligvis oxidation af vandprøven.
Boringen er en brønd med 25 m ler over
indtag. Der er opløst jern 0,85 mg/l og
meget lavt sulfat 2,5 mg/l, samt metan
0,34 mg/l. Enten er vandprøven oxideret
ellers er brønden utæt. Der er påvist
0,019 ug/l atrazin og 0,011 ug/l BAM
som næsten er = detektionsgrænsen.
Der er ingen øvrige nitratanalyser til
sammenligning.
Nitratfund skyldes sandsynligvis oxidation af vandprøven. Der er opløst jern >
0,2 mg/l, lavt indhold af sulfat 4,3 mg/l
og 0,45 mg/l ammonium og 0,024 mg/l
metan. Dog kun ca. 13 m. ler over indtag.
Der er ingen øvrige nitratanalyser til
sammenligning.
Reelt - dog brønd med redox modsætninger. Kalk ligger 9 m.u.t., og der er
ikke beskrevet ler i borerapporten.
Reelt - dog brønd med redox modsætninger. Kalk ligger 15 m.u.t. med 10 m
ler over indtag.
Reel/uafklaret. Brønd, ukendt lag over
kalk som ligger 16 m.u.t). Ingen øvrige
analyser til sammenligning.
Reelt/uafklaret. 10 m ler over indtag.
Første fund af nitrat, men ilt i flere analyser. Dog redox modsætninger.
Reelt – dog brønd med 10 m ler over
indtag. Tidligere lavt fund af nitrat. Sulfat er desuden reduceret under baggrundsniveau (20 mg/l).
Reelt - der er desuden påvist 52 ug/l
mechlorprop. Dog modstrid i redox med
2,1 mg/l opløst jern og 62 mg/ sulfat.
Reelt - også fund af pesticider. Men der
er 10 m ler over kalken og der er redoxmodstrid med 0,6 mg/l ilt, 2,6 mg/l jern
og 55 mg/l sulfat. Muligvis er boringen
utæt og terrænnært vand infiltrerer.
Reelt - der er 3,83 mg/l ilt og fund af
pesticider. Dog er der redoxmodstrid
med 3,2 mg/l opløst jern. Sulfat er omkring baggrundsniveau på 32 mg/l. Der
er ca. 20 m ler over kalken. Ingen tidligere analyser til sammenligning.
Reelt - kalk ligger højt med 5 m ler over
indtag.

212.
372_1

28

Danien kalk

26-11-2009

2,28

Reelt. 10 m ler over kalk. Første fund af
nitrat.

212.
789_1
212.
876_1
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212.
373_1

19

Grønsandskalk

16-12-2004

26

212.
639_1

10

Danien kalk

08-07-2009

5,38

212.
640_1

9

Danien kalk

14-02-2005

12

212.
684_1

4

Danien kalk

03-12-1998

1,7

212.
827_1

13

Danien kalk

07-08-1995

15

212.
879_1

6,8

Ubestemt kalk

18-05-2005

25

212.
899_1

15

Danienkalk

15-11-2012

7

Reelt - kalk ligger højt uden ler over indtag.

212.
900_1

11,1

Ubestemt kalk

15-11-2012

6,9

Reelt - kalk ligger højt uden ler over indtag.

212.
937_1

17,5

Ubestemt kalk

25-09-1996

21

Reelt - kalk ligger højt med ca. 5 m ler
over indtag.

212.
988_1

18

Danien kalk

20-07-2006

4,78

Reelt - kalk ligger højt 6 m ler over indtag.

212.
1044_1

9

Danien kalk

05-11-2014

6,2

Reelt - kalk ligger højt med < 5 m ler
over indtag.

212.
1122_1

7

Danien kalk

07-06-1995

5,1

Reelt - kalk ligger højt med < 5 m ler
over indtag. OBS forureningsboring.

212.
1310_1

16,8

Danien kalk

07-10-2002

8,3

213.
281_1

97,3

Ubestemt kalk

24-11-2016

2,7

213.
443_1

9

Ubestemt kalk

24-08-1994

13

Reelt - tidligere fund af nitrat, samt 2,6
mg/l ilt og lavt indhold af opløst jern (<
0,2 mg/l).
Reelt - kalk ligger højt med ca. 5 m ler
over indtag.

213.
444_1

15

Danien kalk

24-11-2016

26

Reelt - kalk ligger højt med < 10 m ler
over indtag.

213.
445_1

17,8

Ubestemt kalk

24-11-2016

2

Reelt - kalk ligger højt med ca. 10 m ler
over indtag. Tidligere fund af nitrat.

213.
452_1

14,1

Danien kalk

15-08-2005

2

Reelt - kalk ligger højt med ca. 10 m ler
over indtag. Tidligere fund af nitrat.

213.
492_1

18

Danien kalk

23-08-1993

9,6

213.
598_1

9,2

Danien kalk

17-05-2005

27

213.
604_1

12,9

Danien kalk

08-11-2004

9,1

10

Danien kalk

08-11-2004

31

213.
607_1

Reelt - kalk ligger højt med ca. 5 m ler
over indtag.
Reelt. Kalk næsten i terræn.

Reelt. Kalk næsten i terræn.
Reelt. Kalk næsten i terræn.
Reelt. Kalk næsten i terræn.
Reelt - Kalk næsten i terræn.

Reelt – ingen ler over kalken.

Reelt - kalk ligger højt med ca. 5 m ler
over indtag.
Reelt.
Reelt.
Reelt.
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Figur 3.1: Oversigtskort med tematisering af nitratkoncentrationer for seneste analyse. Omrids omkring trekanter viser alder af seneste analyse. I tilfælde hvor trekanter ikke er omridset er seneste analyse fra efter
2009. Boringer, hvor nitrat er vurderet til at være et utroværdigt fund eller fund over grænseværdien, er
markeret med DGU nr.

Nitrat er påvist i kalkmagasinet, i boringer i den nordøstlige del af Køge Kommune, ved Lille Skensved og Ølsemagle, og i et ”bælte” mod vest, fra Ølby til Bjæverskov, Nørre Dalby og Slimminge. De
højeste koncentrationer af nitrat (25-51 mg/l) ses især i den nordøstlige del af Køge Kommune.
Kun én boring (DGU nr. 212.82B) har nitrat over drikkevandskvalitetskriteriet på 50 mg/l. Boringen
er en forureningsboring, og analysen er fra 1996. Hvorvidt nitrat er et udtryk for sårbarhed eller relateret til en lokal forurening er uvis.
Koncentrationen af nitrat på kildepladserne nord for Vemmedrup og Bjæverskov er meget lav (< 1
mg/l), og i over halvdelen af boringerne er nitrat ikke påvist.
På kildepladserne vest for Nørre Dalby (Kimmerslev Kildeplads) og Gummersmarke (Slimminge Kildeplads), er nitrat påvist i intervallet 0-3 mg/l i en række analyser af ældre dato (1961). I de resterende boringer er der ikke påvist nitrat (< 0,03 mg/l). De nyere analyser er fra perioden 2010-2016
og vurderes at repræsentere den nuværende kemiske tilstand i grundvandet her. Disse analyser indikerer at magasinet er nitratfrit (<0,03 mg/l).
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På kildepladsen ved Slimminge er der påvist nitrat i intervallet 1-2 mg/l i enkelte boringer, i analyser
af ældre dato (før 1976). I boringen DGU nr. 212.683 er der påvist 1,1 mg/l nitrat i seneste analyse
fra 2017. Fundet vurderes at kunne være reelt (se Tabel 3.3).
Nitrat er desuden påvist i enkelte boringer i den sydligste del af kommunen, hvor analyserne er fra
før 1990. I analyser fra perioden 1990-2016 er der ikke påvist nitrat i flertallet af boringerne i det
sydlige område. I en enkelt boring, DGU nr. 212.876, er der påvist 13 mg/l nitrat i seneste analyse
fra 2003. Fundet er vurderet som et reelt fund, og der er desuden påvist pesticider i samme analyse
(se Tabel 3.3).
Datadækningen af analyser efter 2010 er generelt god i hele kortlægningsområdet. Det vurderes, at
nitratanalyserne er repræsentative for den nuværende kemiske tilstand i grundvandsmagasinet i
Køge kortlægningsområde.
Som en supplerende analyse, er der også kigget på koncentration af nitrat i rentvandsprøver fra enkeltindvindere. Kontrolanalyserne inkluderer V03 (anlæg for 3 – 10 husstande) og V95 (anlæg for 12 husstande). Det skal bemærkes, at der kun er målt nitrat i de fleste af vandprøverne. Dermed er
det ikke muligt at beregne ionbalance. Prøven er også sandsynligvis udtaget ved en vandhane og
kan være gået igennem et filtersystem og iltet undervejs. Det kan give anledning til en falsk positiv
nitratmåling, især hvis der er ammonium i grundvandet, hvilket ikke er atypisk for kalkmagasiner.
Herudover kan det nævnes at filterdybden ofte er kortere for boringer tilhørende enkeltindvindere,
sammenlignet med vandværksboringer. Derfor kan analyseresultater fra rentvandsprøver kun anses
som en støtteparameter til prøverne udtaget direkte fra boringerne (råvandsprøver).
Figur 3.2 viser fund af nitrat i rentvandsprøver (seneste analyse) i Køge Kommune. I alt er der 66
analyser, hvor der er fund af nitrat over 1 mg/l i 29 boringer. Af dem er koncentrationen af nitrat
mellem 1- 4 mg/l i 22 boringer. Det kan ikke udelukkes, at koncentrationen af nitrat i disse boringer
stammer fra iltning af vandprøven i forbindelse med prøvetagning, hvorved ammonium er omdannet
til nitrat.
Koncentrationen af nitrat er over 10 mg/l i 7 ud af 29 boringer. Ingen overskrider kvalitetskriteriet
for drikkevand, men i to boringer er koncentrationen tæt på 50 mg/l; DGU nr. 212.1321 (44 mg/l)
og 217.647 (48 mg/l). Boringerne ligger hhv. i den sydlige og den nordlige del af Køge Kommune.
De øvrige boringer, hvor koncentrationen af nitrat er over 10 mg/l, ligger især vest for Køge by.
Filterdybden er ukendt for knap halvdelen af boringerne, mens de øvrige boringer er filtersat mellem
17 og 60 meter under terræn.
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Figur 3.2 Nitrat fra rentvandsprøver fra enkeltindvindere i Køge Kommune.

3.3.2

Vandtyper

Vandtypen er bestemt for boringer, hvor der foreligger analyser af de væsentlige redoxparametre.
Vandtypen er ikke bestemt i boringer som anvendes i forbindelse med forurening, miljøundersøgelser, losseplads eller afværgeoppumpning. Det antages, at vandtypen i disse boringer repræsenterer
lokale redoxforhold, som er påvirket af forurening, fremfor den generelle tilstand i grundvandsmagasinet.
Til bestemmelsen af vandtype er algoritmen fra Geo-vejledning 6 anvendt /11/, se Figur 3.3. Vandtypen angives i 5 kategorier: A, B, C1, C2 og D. Fastlæggelsen af vandtyperne er bestemt ud fra redoxforholdene, og baseres først og fremmest på prøvernes indhold af redoxfølsomme specier: nitrat,
ilt, jern og sulfat, samt forvitringsgraden. Hvor det ikke har været muligt at følge Geo-vejledning 6,
er der foretaget en vurdering af de mest sandsynlige redoxforhold. Her anvendes ammonium og metan som støtteparametre, idet indholdet af ammonium over 0,5 mg/l erfaringsmæssigt primært ses i
svagt reduceret til reduceret grundvand, mens metan primært ses i stærkt reduceret grundvand.
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Figur 3.3 Algoritme til fastlæggelse af vandtype. FG = forvitringsgrad, /11/.

Prøver, hvor iltindholdet er under 1 mg/l, antages erfaringsmæssigt som iltfrie, idet der ofte sker beluftning i forbindelse med prøvehåndtering. Dette er årsagen til, at nitrat vægtes højere end ilt i redoxkarakteriseringen.
Kort beskrevet indikerer vandtype A og B unge, oxiderede nitratsårbare vandtyper, mens C er svagt
reduceret til reduceret, og vandtype D indikerer velbeskyttet ældre grundvand med lavt sulfatindhold, høj ionbytning og lav forvitring. Vandtypen D betegnes ikke som overfladepåvirket. Vandtype X
kan bruges, når der er såkaldte redoxmodsætninger i prøven. I denne rapport er tilfældet, at der er
foretaget en subjektiv vurdering af modstridende redoxforhold.
Der kan opstå redoxmodsætninger i form af en falsk positiv nitratkoncentration, som nærmere beskrives i afsnittet om nitrat. Der kan desuden være tale om ”blandingsvand”, hvor både oxideret og
reduceret vand strømmer ind i boringen. Vandtyper med redoxmodsætninger er markeret med et X i
Figur 3.3.
For vandtype C skelnes der sårbarhedsmæssigt imellem C2 med et forhøjet sulfatindhold (> 70 mg/l)
og C1 med et lavere sulfatindhold (20 – 70 mg/l). C2 indikerer påvirkning fra overfladen og dermed
større sårbarhed i grundvandsmagasinet end C1.
Den geografiske fordeling af vandtyper i kortlægningsområdet er vist på Figur 3.4 og sammenfattet i
Tabel 3.4. Det har været muligt at bestemme vandtypen for 249 boringer (seneste analyse).
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Figur 3.4. Vandtyper fordelt på seneste analyse, hvor det har været muligt at bestemme vandtypen.

Tabel 3.4: Vandtype for boringer filtersat i kalkmagasinet, seneste analyse.
Vandtype
A
11

AB
9

B
4

C2

C1

D

X

70

81

59

15

Ved en indledende vurdering af vandtypernes fordeling, fremstår grundvandet i kalkmagasinet i Køge
kortlægningsområde overvejende svagt til stærkt reduceret. I 210 ud af 249 boringer er vandtypen C
eller D, hvilket svarer til 84 % af boringerne. I 11 analyser er grundvandet stærkt oxideret og for 9
analyser har det ikke været muligt at afgøre om vandtypen er A eller B, da der ikke har foreligget
måleresultater for ilt i prøverne.
De svagt til stærkt oxiderede vandtyper ses især i boringer i den nordøstlige del af Køge Kommune.
I kildepladsområderne nord for Bjæverskov, Vemmedrup og Slimminge er vandtypen C2 dominerende. Her er koncentrationen af sulfat forhøjet (> 70 mg/l), sandsynligvis pga. oxidation af pyrit
med enten ilt eller nitrat.
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På kildepladsen vest for Nørre Dalby er vandtypen svagt (C1) til stærkt reduceret. I en enkelt boring,
DGU nr. 212.1005, er vandtypen bestemt til A (stærkt oxideret). Vandtypebestemmelsen er fra en
analyse i 2005, mens der i seneste analyse fra 2013, ikke er påvist nitrat i boringen (se Figur 3.4).
Den oxiderede vandtype tillægges mindre vægtning i sårbarhedsvurderingerne.
Datadækningen af analyser efter 2010 er generelt god i hele kortlægningsområdet, hvor 136 analyser er fra perioden 2010-2016. Det vurderes, at analyserne med vandtype er repræsentative for den
nuværende kemiske tilstand i grundvandsmagasinet i Køge kortlægningsområde.
I 15 analyser er der redoxmodstrid i vandprøven (se Tabel 3.5). I Køge Kommune er der ingen oxiderede vandtyper, hvor nitratfundet er vurderet til at være falsk positive. Derfor stammer de eksisterende redoxmodsætninger i kortlægningsområdet sandsynligvis fra blandingsvand af både reduceret
og oxideret vand. Boringerne DGU nr. 212.683, 212.272 og 212.459 er boringer i brønd. Hvis det infiltrerende og oxiderede vand stammer fra utætheder i boringen, kan dette forklare redoxmodsætningerne og er ikke nødvendigvis et udtryk for sårbarhed i grundvandsmagasinet.
Der er for overblikkets skyld frembragt et plot over vandtypen i analyser fra perioden 2010-2016,
som funktion af dybde til filtertop, se Figur 3.5.
De oxiderede vandtyper A og B ses ned til 20 meter under terræn (meter u.t.) undtaget to boringer;
DGU nr. 212.737 og 213.281. I boringen DGU nr. 212. 737 skyldes fund af nitrat sandsynligvis oxidation af vandprøven hvorved ammonium omdannes til nitrat (se Tabel 3.5). Boringen er dyb med
mere end 80 meter ler over indtaget. Der er et lavt indhold af sulfat (< 10 mg/l), og der er målt
methan, hvilket indikerer stærkt reducerede forhold. I boringen DGU nr. 213.281 er nitratfundet vurderet til at være reelt, da der er tidligere fund i boringen. Til gengæld er det tvivlsomt om top af indtag er angivet korrekt i Jupiter. Der er ikke angivet informationer om dybde til forerør eller filtersætning og geologien er angivet som ukendt indtil 71 m u.t. I nærliggende boringer ligger top af kalkmagasinet i 15 m u.t. Dette er i bedre overensstemmelse med vandkemien, som indikerer oxiderede
forhold.
Vandtype C2, som indikerer påvirkning fra terræn med forhøjet koncentration af sulfat, ses ned til 40
meter u.t. Vandtype C1 som er mindre påvirket fra terræn, ses helt ned til 88 meter u.t.
Der ses stærkt reduceret grundvand i boringer mellem 13 og 92 meter u.t.
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Tabel 3.5 Oversigt over vandtyper med redoxmodsætninger i seneste analyse.
DGU nr.

Dybde til

Prøvetag-

Vand-

_Indtag

top af

nings dato

type

Bemærkning

Vurdering af seneste ni-

Prøvetag-

tratfund

nings dato

indtag
212. 236_1

14

(nitrat)
1950-0101

1996-0925

ABC1X

Ionbalancen er -98 sandsynligvis fordi der ikke er analyseret for alle makroioner.

Nitratfund ikke KS'et- analyse fra 1950. Redoxmodstrid: Fe > 0,2 mg/l, SO4
> 20 mg/l.

01-01-1950

ABC2X

Nitratfund reelt. Blandingsvand. Ionbalancen er -65
sandsynligvis fordi der ikke
er analyseret for alle makroioner.

Reelt - kalk ligger højt
med ca. 5 m ler over indtag.

25-09-1996

212. 937_1

17,5

212. 897_1

21

212. 827_1

13

212. 879_1

6,8

212. 683_1

17

2017-0207

BC1X

Utæt brønd eller blandingsvand.

212. 272_1

16

2010-0622

BC2X

Utæt brønd eller blandingsvand.

212. 459_1

16,2

2003-1125

BC2X

Utæt brønd eller blandingsvand.

212. 872_1

27,7

2003-1127

C1X

23

1990-1022

C2X

212.193C_1

10,6

1997-1117

C2X

212. 844_1

13,4

1995-0731

C2X

212.1343_1

19,7

2014-1211

C2X

Ilt vægtes ikke. Svagt reduceret vandtype.

212. 764_1

34,9

2016-1026

DX

Ilt vægtes ikke. Stærkt reduceret vandtype.

212.1109_1

51

2016-1026

DX

Ilt vægtes ikke. Stærkt reduceret vandtype.

212.

90_1

1985-0624
1995-0807
2005-0518

AC1X
AC2X
AX

Nitratfund reelt. Blandingsvand.
Nitratfund reelt. Blandingsvand.

Ilt vægtes ikke. Svagt reduceret vandtype.
Da koncentrationen af ilt er
11 mg/l og jern er 0,075
mg/l kan vandtypen være
svagt oxideret (vandtype B).
Ilt vægtes ikke. Svagt reduceret vandtype.
Redoxmodstrid: ilt > 1 mg/l,
Fe < 0,2 mg/l, SO4 > 20
mg/l. Blandingsvand.

Nitratfund ikke KS'et- analyse fra 1950.
Reelt. Kalk næsten i terræn.
Reelt. Kalk næsten i terræn.
Reelt/uafklaret. 10 m ler
over indtag. Første fund af
nitrat, men ilt i flere analyser. Dog redox modsætninger.
Reelt - dog brønd med redox modsætninger. Kalk
ligger 15 m.u.t. med 10 m
ler over indtag.
Reel/uafklaret. Brønd,
ukendt lag over kalk som
ligger 16 m.u.t). Ingen øvrige analyser til sammenligning.

24-06-1985
07-08-1995
18-05-2005

07-02-2017

22-06-2010

25-11-2003
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Figur 3.5: Seneste vandtype vist i forhold til dybden af top af filter for analyser i perioden 2010-2016.

3.3.3

Sulfat

Ligesom nitrat er sulfat en vigtig parameter til vurdering af grundvandskvaliteten og magasinets sårbarhed. Ofte findes sulfat med en baggrundskoncentration på mellem 20 til 30 mg/l /11/. Et forhøjet
sulfatindhold kan være tegn på oxidation af pyrit (FeS2) med ilt eller nitrat. Forhøjede sulfatkoncentrationer, som følge af pyritoxidation, indikerer ungt grundvand, som er påvirket fra terræn og er
mere sårbart end grundvand med sulfat under baggrundsniveau.
Baggrundkoncentrationen for sulfat i kortlægningsområdet er fastlagt på baggrund af de laveste sulfatkoncentrationer i boringer, der er overbevisende oxideret. På Figur 3.6 er vist nitratholdige boringer (over 5 mg/l), og hvor vandtypen er bestemt som A eller B. Nitratanalyser, med utroværdige
fund, indgår ikke i denne vurdering. På baggrund heraf vurderes baggrundsværdien for sulfat til at
være omkring 30 mg/l.

Figur 3.6: Udsnit af sammenhørende koncentrationer af sulfat og nitrat indenfor intervallet 0-80 mg/l sulfat
i Køge kortlægingsområde. X-aksen viser de sammenhørende værdier for sulfat (blå) og nitrat (rød), der
stiger i sulfatkoncentration mod højre.
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Tabel 3.6 viser statistikker over seneste analyse for sulfat i Køge Kommune. Der er målt sulfatkoncentrationer over baggrundsniveau (30 mg/l) i 185 indtag, i den seneste analyse. Det svarer til 54
%. I de øvrige analyser er sulfat reduceret til under baggrundsniveau.
Sulfatkoncentrationer overskrider kvalitetskriteriet for drikkevand på 250 mg/l i 4 vandværksboringer; DGU nr. 212.470 (270 mg/l), 212.471 (360 mg/l), 212.576 (280 mg/l) og 212.1029 (410 mg/l).
Seneste analyse er fra 2014. Herudover, overskrider sulfatkoncentrationer kvalitetskriteriet i seneste
analyse fra boringerne DGU nr. 213.10A og 213.10B. Analyserne er fra 1956 og vurderes ikke at
være repræsentative for sulfatkoncentrationen i grundvandsmagasinet i dag. Boringerne ligger i
Køge by.
Tabel 3.6 Statistikker over seneste analyse for sulfat i Køge Kommune.
Antal analy-

Antal analyser

Antal analyser

Max

Median

Gn.snit

Kvalitetskriterie (mg/l)

ser

hvor

hvor

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(BEK nr 975 af 27/06/2018)

SO4-2 > 30 mg/l

SO4-2 > 250 mg/l

185

6

410

35

58

250

346

På Figur 3.7 ses en tematisering af den seneste sulfatanalyse inddelt i koncentrationsintervaller.

Figur 3.7: Oversigtskort med tematisering af sulfatkoncentrationer for seneste analyse.
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I Figur 3.7 ses det, at der er flere forhøjede og høje koncentrationer af sulfat (gule, orange og røde
symboler) omkring Lille Skensved i den nordøstlige del af Køge kortlægningsområde, og på kildepladserne nord for Vemmedrup og Bjæverskov, samt ved Slimminge Kildeplads.
Grundvandet i disse områder ser ud til at være påvirket fra terræn, hvor iltet vand oxiderer pyrit i
sedimentet og forhøjer sulfatkoncentrationen.
I boringerne på kildepladsen vest for Nørre Dalby og Gummersmarke Kildeplads, er koncentrationen
af sulfat derimod under eller omkring baggrundsniveau. De lave koncentrationer af sulfat i området
indikerer, at grundvandet er mindre påvirket fra terræn og mere velbeskyttet her.
Sulfatkoncentrationen i boringer udenfor kildepladserne er generelt lavere end 75 mg/l.
Datadækningen af analyser efter 2010 er god i hele kortlægningsområdet. Det vurderes, at sulfatanalyserne er repræsentative for den nuværende kemiske tilstand i grundvandsmagasinet i Køge
kortlægningsområde.
Den tidslige udvikling af sulfatkoncentrationen er undersøgt i de boringer, hvor der findes mere end
3 analyser, og hvor sulfatkoncentrationen er > 50 mg/l i minimum én analyse. Den tidslige udvikling
indgår i tolkning af sårbarheden i kortlægningsområdet.
I Figur 3.8 er vist den tidslige udvikling af sulfat for de 4 indvindingsboringer i HOFORs Ejby Kildeplads, hvor sulfat overskrider kvalitetskriteriet for drikkevand (250 mg/l) i seneste analyse. Alle boringer ligger lige vest for Ejby.
Sulfatkoncentrationen i boringen DGU nr. 212.1029 er stigende og har ligget over kvalitetskriteriet
siden 2005. I boringerne DGU nr. 212.471 (360 mg/l) og 212.576 (280 mg/l) er koncentrationen af
sulfat faldende. I DGU nr. 212.470 (270 mg/l) er koncentrationen varieret.

Figur 3.8: Den tidslige udvikling af sulfat for de 4 indvindingsboringer hvor sulfat overskrider kvalitetskriteriet for drikkevand (250 mg/l).
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3.3.4 Pesticider
Der er foretaget et WFS dataudtræk fra Jupiter den 24. juli 2017 af stofgruppen ”pesticider”. I udtrækket er det angivet, hvorvidt der er påvist pesticider over eller under grænseværdien (grv.) i seneste analyse, om der har været tidligere fund som ikke er påvist i seneste analyse, og hvis der aldrig har været påvist pesticider i boringen.
Tabel 3.7 Opsummerende tabel over fund af pesticider i Køge kortlægningsområde. Grv. = grænseværdi.
Status

Antal boringer

% boringer

Aktive
boringer

Aktuelt over grv.

15

6

5

Aktuelt fund u. grv.

53

21

32

Fund u. grv. før over

10

4

4

2,6-Dichlorbenzamid, Hexazinon og sum pesticider
Mechlorprop, Simazin, Hexazinon, 2,6-Dichlorbenzamid, Bentazon, 4-CPP, Dichlorprop, Terbutylazin,
hydroxyl, DEIA, Glyphosat, Atrazin, Pendimethalin,
hydroxy-atrazin.

Intet nu, men tidl. fund

42

16

32

Intet nu, intet tidligere

137

53

65

Påviste pesticider
2,6-Dichlorbenzamid, Simazin, Mechlorprop, Dichlorprop, 4-CPP, Bentazon.
2,6-Dichlorbenzamid, Mechlorprop, Dichlorprop,
Bentazon, Hexazinon, Atrazin, hydroxy-Atrazin, 2,6dichlorbenzosyre, 4-CPP, MCPA.

-

I alt er der analyseret for pesticider i 257 boringer i Køge kortlægningsområde. I over halvdelen af
boringerne er der aldrig påvist pesticider (53 %), mens der er påvist koncentrationer over drikkevandskvalitetskriteriet i seneste analyse i 6 % (se Tabel 3.7). De pesticider, som overskrider kvalitetskriteriet, er BAM (2,6-Dichlorbenzamid), Simazin, phenoxysyrer og metabolitter her af; Mechlorprop, Dichlorprop, 4-CPP, Bentazon. I 4 % af boringerne har der tidligere været overskridelser, men
ikke i seneste analyse. På Tabel 3.8 ses en oversigt over fund af pesticider i Køge Kommune.
På Figur 3.9 ses et oversigtskort med tematiseringen over pesticidanalyserne. Kortet viser både
hvor, der er foretaget pesticidanalyser og opsummerer, hvad der er fundet
Der er påvist pesticider over kvalitetskriteriet, i seneste analyse, i boringer i den nordøstlige del af
Køge Kommune, ved Lille Skensved og Ølsemagle, og i et ”bælte” mod vest, til Bjæverskov, Vemmedrup og Slimminge. Der er desuden påvist pesticider over kvalitetskriteriet i 4 boringer i den sydligste del af kommunen, hvor analyserne er 8-20 år gamle. Vandtypen i boringer med pesticidfund er
overvejende svagt reduceret (vandtype C2), jf. Figur 3.4, og der er påvist pesticider i dybdeintervallet 10-88 meter u.t.
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Tabel 3.8 Oversigt over fund af pesticider i Køge Kommune, nedbrydningsprodukter (*) og deres anvendelse.
G: Godkendt middel.

Pesticid

Anvendelsesperiode

Anvendelse

Dichlobenil & BAM
Dichlorbenil

1969-1996

Total ukrudtsbekæmpelse på befæstede og
uopdyrkede arealer herunder plantager

1960-1994

Ukrudtsbekæmpelse i landbrugsafgrøder samt
udyrkede arealer bl.a. veje, pladser og jernbane-strækninger.

Simazin

1957-1999

Ukrudtsmiddel anvendt på planteskoler og
uopdyrkede arealer.

Hexazinon

1978-1994

Ukrudtsbekæmpelse i skovbrug, landbrug,
frugt og grønt.

- BAM (2,6-dichlorbenzamid)*
Triaziner
Atrazin
- Atrazin, desethyl*- Atrazin, desisopropyl*
- Atrazin, hydroxyl*- DEIA*

Phenoxysyre
Mechlorprop
Dichlorprop

MCPA

1969-G

Tidligere var stoffet et af de mest anvendte
pesticider til ukrudtsbekæmpelse i korn og
græs. Anvendelsen blev i 1997 begrænset og
i dag anvendes dichlorprop kun i plænerens.

1950-G

Ukrudtsbekæmpelse til dyrkede arealer. Begrænset anvendelse i dag.

4-CPP*
Andre pesticider

Bentazon

1974-2011

Glyphosat

1975-G

Pendimethalin

Anvendt som ukrudtsbekæmpelsesmiddel i
korn og græs.

Anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn,
græs, ærter, plantager mv.
Anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn, raps,
græs, kartofler, ærter, majs, grøntsager.
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Figur 3.9 Oversigtskort med fund af pesticider i Køge kortlægningsområde.

3.3.5

Klorerede opløsningsmidler

Der er foretaget et WFS dataudtræk fra Jupiter den 31. august 2017 af stofgruppen ”klorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter”.
Klorerede opløsningsmidler har haft en udbredt anvendelse de seneste årtier, idet stofferne bl.a. har
været anvendt som affedtningsmidler i metal- og elektronikindustrien, som kølemidler, til kemisk tøjrensning og som opløsningsmidler i maling og lakker. Der er derfor som regel en overvægt af fund af
stofferne i byområderne.
Indenfor Køge Kommune er der analyseret for klorerede opløsningsmidler i 228 boringer. Der er fund
af klorerede opløsningsmidler over kvalitetskriteriet for drikkevand, i seneste analyse fra 23 boringer
(10 %). I 15 boringer er der fund i seneste analyse, under kvalitetskriteriet for drikkevand (7 %). I
en enkelt af disse boringer har koncentrationen af klorerede opløsningsmidler tidligere overskredet
kvalitetskriteriet. I 17 boringer har der tidligere været påvist klorerede opløsningsmidler, som ikke er
påvist i seneste analyse (7 %). I de resterende 173 boringer er der aldrig påvist klorerede opløsningsmidler (76 %).
I Tabel 3.9 er vist en opsummering af fund af klorerede opløsningsmidler indenfor Køge Kommune.
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Tabel 3.9 Opsummerende tabel over fund af klorerede opløsningsmidler i Køge kortlægningsområde.
Status

Antal boringer

% boringer

Filtersat i
kalk

Aktive boringer

Aktuelt over grv.

23

10

15

8

Aktuelt fund u. grv.

15

7

12

4

Intet nu, men tidl.
fund

17

7

17

32

Intet nu, intet tidligere

173

73

149

65

Påviste stoffer
Trichlorethylen, Tetrachlorethylen, Cis-1,2dichlorethyl, Vinylchlorid
Trichlorethylen, 1,1,1-trichlorethan, Vinylchlorid, Chloroform, 1,1-dichlorethan

Trichlorethylen, Tetrachlormethan, Chloroform

-

Den geografiske fordeling af boringer med analyser for klorerede opløsningsmidler er vist i Figur 3.10
Fund af klorerede opløsningsmidler indenfor Køge Kommune er primært knyttet til område ved Lille
Skensved, Ølsemagle, Ølsemagle Strand og midt og syd i Køge by.
Der er flere V2-kortlagte lokaliteter, nær de boringer hvor koncentrationen af klorerede opløsningsmidler overskrider kvalitetskriteriet. De fleste boringer er afværgeboringer eller andre boringer relateret til forurening. Det er især trichlorethylen og cis-1,2-dichlorethylen, som er årsag til overskridelser. Ved Lille Skensved er der påvist op til 3500 µg/l trichlorethylen i seneste analyse fra 1995, i afværgeboringen DGU-nr. 212.1117. Boringen er filtersat i kalk magasinet. Ca. 500 m øst for DGU-nr.
212.1117 er der ligeledes overskridelser af kvalitetskriteriet i boring DGU-nr. 212.879 og 212.933.
De højeste koncentrationer i boringerne er trichlorethylen. I boringen DGU-nr. 212.933 er der påvist
36 µg/l trichlorethylen, i seneste analyse fra 1995. I DGU-nr. 212.879 er der påvist 2,6 µg/l trichlorethylen i seneste analyse fra i 2005.
Ved en anden V2 kortlagt lokalitet ud til Køge Bugt er der konstateret overskridelser af kvalitetskriteriet i boring DGU-nr. 213.598 og 213.602, som ligeledes er et afværgeanlæg. Det højeste fund af
klorerede opløsningsmidler, er i DGU-nr. 213.602. I seneste analyse (2005) blev der påvist 390 µg/l
cis-1,2-dichlorethylen. Boringen er filtersat i kvartært sand og er 14 meter dyb. I DGU-nr. 213.598
er der påvist 4,7 µg/l cis-1,2-dichlorethylen i seneste analyse fra i 2005.
I seneste analyse efter 2010, er der påvist klorerede opløsningsmidler eller nedbrydningsprodukter
heraf, i fem boringer. Tre boringer tilhører Lyngen Vandværk (DGU-nr. 213.400, 213.607 og
213.608. Her er der påvist 1,2 µg/l og 15 µg/l tetrachlorethylen. Den fjerde boring (DGU-nr.
212.1153) tilhører Køge Vandforsyning (Åshøje-Svansbjerg kildeplads) og den femte boring er en
geoteknisk boring (DGU-nr. 213.943). Her er der påvist hhv. 0,72 µg/l trichlorethylen og 5,3 µg/l
cis-1,2-dichlorethyl.
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Figur 3.10 Fund af klorerede opløsningsmidler.

I de 15 boringer, hvor der er påvist klorerede opløsningsmidler i seneste analyse, under kvalitetskriteriet, er der især trichlorethylen, som er påvist. Trichlorethylen er påvist i intervallet 0,02-0,72 µg/l.
Herudover er der påvist lave koncentrationer af chloroform, 1,1,1-trichlorethan, vinylchlorid og 1,1dichlorethan. 12 ud af 15 boringer er filtersat i kalkmagasinet.
I 17 boringer er der tidligere påvist klorerede opløsningsmidler, som ikke er påvist i seneste analyse.
Igen er det primært trichlorethylen som har været påvist. Alle boringerne er filtersat i kalkmagasinet.
Den højeste koncentration af det stof, som blev påvist i seneste analyse, er vist i Figur 3.11. Der kan
være påvist flere forskellige klorerede opløsningsmidler i samme analyse, men kun den højeste koncentration er vist.

Grundvandskortlægning i Køge Kommune

51

Figur 3.11 Den højeste koncentration af det stof, som blev påvist i seneste analyse. Der kan være påvist flere
forskellige klorerede opløsningsmidler i samme analyse, men kun den højeste koncentration er vist.

I analyser efter 2010 er der påvist klorerede opløsningsmidler i 10 ud af 95 boringer.
Samlet set er kalkmagasinet påvirket af forurening med klorerede opløsningsmidler omkring Lille
Skensved, Ølsemagle Strand og omkring den nordlige del af Køge by.
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HYDROLOGISK MODEL
Køge Kommune har indmeldt ændrede indvindingstilladelser til tre vandværker: Højstrupgårds Vandværk, Lyngen Vandværk og Ejby Kildeplads. Ud over de nye indvindingstilladelser, har Køge Vand
renoveret deres kildepladser, hvilket har resulteret i en stor ændring i indvindingsmønsteret mellem
boringerne og kildepladserne. Som følge af ændrede indvindingsforhold skal der beregnes nye indvindingsoplande for vandforsyningerne.
I forbindelse med opstartsfasen af projektet blev følgende anbefalinger lavet:
Ved opstilling af en samlet hydrologisk model for Køge Kommune anbefales det, at bruge RingstedSuså-Slimminge modellen /15/ som grundlag. Grunden er, at det er den model, der vil kræve mindst
arbejde med hensyn til udvidelse af modelranden. Øvrige anbefalinger inkluderer:
• Modelranden udvides 2-3 km mod nord for at sikre, at randen ikke påvirker beregning af indvindings- og grundvandsdannende oplande.
• Opdateret hydrostratigrafiske model tages i brug i modellen, inklusiv en opsplitning af de Prækvartære aflejringer i stedet for et samlet kalkmagasin.
• Der fortages en finkalibrering og ny validering af modellen med fokus på området i og omkring
Køge Kommune.
Ringsted-Suså-Slimminge modellen er en større regional model. For at gøre modelområdet mindre
og simuleringerne hurtigere kan der tages et udklip af modellen. Randbetingelser til den nye model
vil være bestemt ud fra Ringsted-Suså-Slimminge modellen, som vil sikre robuste randbetingelser for
den nye model.
Ringsted-Suså-Slimminge modellen er en integreret dynamisk model opstillet i MIKE SHE/MIKE 11.
Modellen er diskretiseret med en cellestørrelse på 100 x 100 m /15/. Modellen består af 10 modellag,
hvor lag 1 er en blanding af Sand 1 og Ler 1 fra den hydrostratigrafiske model for Sjælland /2/. Lag
2-8 er vekslende kvartære sand- og lerlag, som er tolket i den hydrostratigrafiske model for Sjælland. Laget for Kerteminde mergel er slået sammen med det kvartære ler i Lag 8. Lag 9 er det vandførende kalkmagasin, som indeholder Lellinge grønsandskalk, Danien kalk og Skrivekridt. Lag 10 består af lavpermeabel kalk. Modelranden er delt op som et fastholdt tryk, når den er sammenfaldende
med Suså og vandskellet mod nord og vest. Der er en ”no-flow” randbetingelse, hvor modelranden
ligger vinkelret på potentialet mod syd. Klima-, indvindings- og vandløbsdata brugt i modellen er fra
1990 – 2011. Effektiv porøsitet brugt i modellen er 0,3 for sandmagasiner og 0,15 for kalkmagasiner. I forhold til modelopsætning, er modellen opstillet i overensstemmelse med den hydrostratigrafiske model for Sjælland og Miljøstyrelsens retningslinjer til beregning af indvindings- og grundvandsdannende oplande /17/. Dermed vurderes det i forhold til modelopsætningen, at modellen kan
bruges i den videre kortlægning.
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Figur 4.1 Modelrandene til de hydrologiske modeller opstillet for de forskellige kortlægningsområder i Køge
Kommune. Bemærk at modelranden for Ringsted, Suså, Slimminge model og for Lejre Vest, Osted, Roskilde
model ikke er vist i sin helhed.

4.1

Opstilling af hydrologiskmodel
Modellen tager udgangspunkt i opsætningen for Ringsted, Suså og Slimminge /15/ modellen samt til
dels Lejre Vest, Osted og Roskilde /16/. Geologien er opdateret i 2017 som beskrevet i kapitel 2 og i
afsnit 4.1.3. I de følgende afsnit beskrives model opsætning i mere detaljer.

4.1.1

Modelgrænse

Modellen er udvalgt ud fra tidligere beregnede oplande i Køge kommune og ved at undersøge potentiale kort.
Til randbetingelser benyttes de kalibrerede resultater fra Lejre Vest, Osted, Roskilde modellen samt
synkronpejlerunden for Køge Kommune, udført i 2012 (data fra Køge Kommune). Potentialekort ses
på Figur 4.2.
Randen er også valgt ud fra, at der skal være en buffer omkring de tidligere beregnede oplande, og
modellen skal dække hele Køge kommune. Den endelige modelrand er præsenteret i Figur 4.2.
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Figur 4.2 Modelrand samt tidligere beregnede oplande, potentialekort beregnede i LVOR model og potentialekort fra Køge Kommune synkronpejlerunde i 2012.

4.1.2

Indvindingsdata

Fordelingen af de registrerede indvindingsmængder indenfor modelområdet er nedhentet fra Jupiter
og indvindingsmængder fordelt på anlægstyper er præsenteret i Figur 4.3. Anlæg indenfor modellens
område er vist i Figur 4.4.
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Figur 4.3: Indvindingsmængder 1990-2012.

Figur 4.4: Indvindingsanlæg indenfor modelområdet.
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Tilladelsesmængder

Fordelingen af tilladelsesmængder og antal aktive boringer er vist i Tabel 4.1. Data blev opdateret og
kvalitetssikret af MST og Køge Kommune.
Tabel 4.1 Indvindingstilladelser og fordeling modtaget fra Køge kommune.

AnlægsID

Vandværk

[m³/år]

104925

Bjæverskov Vandværk

225000

fordeles lige mellem de 4 boringer

104929
104935

Ejby Vandværk
Højstrupgårds Vandværk

300000
162000

104598

Skensved Vandværk

565000

fordeles lige mellem de 5 boringer
fordeles lige mellem de 2 boringer
fordeles lige mellem de 4 boringer
Obs leasing aftale på 300.000 m3 i vinterhalvår

104607

Tureby Algestrup Vandværk

104601

Vandværket Lyngen

85000
390000

Boringsfordeling

fordeles lige mellem de 2 boringer
DGU nr. 212.517: 75.000 m³/år

104601

DGU nr. 212.1111: 75.000 m³/år

104601

DGU nr. 213.444: 150.000 m³/år

104601

DGU nr. 213.234: 22.500 m³/år

104601

DGU nr. 213.281: 22.500 m³/år

104601

DGU nr. 213.445: 22.500 m³/år

104601

DGU nr. 213.611: 22.500 m³/år

104941

Slimminge Vandværk

40000

1 boring

104942

Stubberup Vandværk

35000

1 boring

104936

Viby Dal 4 - Hønske-Valore Kpl.

40000

fordeles lige mellem de 2 boringer

104938

Viby Dal 5 – Ladager Kpl.

11500

1 boring

104945

Vollerslev – Gørslev Vandværk

35000

104926

Borup Vandværk

104603

104595

Lellinge Vandværk
Nr. Dalby – Kimmerslev Vandværk
Gummersmarke – Kulerup
Vandværk
Fruedal Vandværk - Herfølge
Kpl.

500000

fordeles lige mellem de 2 boringer

104597

Fruedal Vandværk

500000

fordeles lige mellem de 5 boringer

104593

Køge Vandværk

104593

Køge Å Kpl.

104928
104933

260000

fordeles lige mellem de 4 boringer

50000
80000
40000

1000000

DGU nr. 212.258: 10.000 m³/år

104593

DGU nr. 212.792: 10.000 m³/år

104593

DGU nr. 212.528: 10.000 m³/år

104593

DGU nr. 212.794: 400.000 m³/år

104593

DGU nr. 212.901: 240.000 m³/år

104593

DGU nr. 212.899: 230.000 m³/år

104593

DGU nr. 212.900: 100.000 m³/år

104593

Åshøj – Boholte Kpl.

400000

104593
104594

DGU nr. 212.372: 40.000 m³/år
DGU nr. 212.402: 160.000 m³/år

Svansbjerg – Åshøj Kpl.

400000

DGU nr. 212.1173: 116.752 m³/år

104594

DGU nr. 212.1162: 140.839 m³/år

104594

DGU nr. 212.1153: 142.409 m³/år
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AnlægsID

Vandværk

12475

Almsgård Kpl.

[m³/år]
500000

fordeles lige mellem de 5 boringer

17004

Gummersmarke Kpl.

605000

fordeles lige mellem de 8 boringer

14759

Kimmerslev Kpl.

17170

Nr. Dalby Kpl.

1300000

fordeles lige mellem de 10 boringer

550000

DGU nr. 212.1295: 110.000 m³/år

17170

DGU nr. 212.1296: 165.000 m³/år

17170

DGU nr. 212.1497: 27.500 m³/år

17170

DGU nr. 212.1498: 137.500 m³/år

17170

DGU nr. 212.1499: 110.000 m³/år

21669

Ravneshave Kpl.

13064

2850000

fordeles lige mellem de 15 boringer

Spanager Kpl.

450000

fordeles lige mellem de 10 boringer

7483

Svenstrup Kpl.

450000

fordeles lige mellem de 7 boringer

31326
31326

Slimminge Kpl.

1700000

DGU nr 212.1349: 14%
DGU nr 212.1389: 14%

31326

DGU nr 212.1678: 14%

31326

4.1.3

Boringsfordeling

DGU nr 212.1734: 57%

Hydrostratigrafiske lag og modellag

I Tabel 4.2 er vist opdeling af de hydrologiske modellag.
Tabel 4.2: Hydrologiske modellag

4.1.4

Geologiske lag

Beregningslag

Navn af lag I model

Nr.

Type

L1_Topo
L2 Ks1t
L3_Ks1b
L4_Ks2t

Moræneler, Sand1

Top3layers

1

Moræneler

Top sand2

2

Lag
Linse
Lag
Lag

L5_Ks2b

Sand 2

Bund sand2

3

Linse

L6_Ks3t
L7_ks3b.dfs2
L8_ks4t.dfs2
L9_ks4b.dfs2
L10_preq.dfs2
L11_pl1b.dfs2

Moræneler
Sand 3
Moræneler
Sand 4
Moræneler, Kertemindemergel

Top Sand3
Bund Sand3
Top Sand4
Bund Sand4
Bund Kerteminde

4
5
6
7
8

Lag
Linse
Lag
Linse
Lag
Lag

L12_gk1b.dfs2
L13_dk1b.dfs2
L14_bund.dfs2

Grønsandskalk
Danien og skrivekridt

Bund Grønsand
Bund Kalk

9
10

Lag
Lag
Lag

Pejledata

I Figur 4.5 vises pejleboringer klassificeret efter filtersætning i modellen. Størstedelen af boringerne
er filtersat i kalkmagasiner.
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Figur 4.5. Fordeling af pejleboringer efter filtersætning.

4.2

Kalibrering og validering af model
Kalibrering og validering tager udgangspunkt i en metodik, hvor der som udgangspunkt, kalibreres
både mod grundvandspejlinger og mod vandløbsafstrømning. Da grundvandsmodellen for Køge er en
dynamisk model, kalibreres modellen mod data med en tidsmæssig opløsning. Modellen er opstillet
for perioden 1990-2012 (begge år inklusive).
I forhold til kalibrering og validering af grundvandsmodellen er den 23-år lange simuleringsperiode
opdelt i følgende tre perioder:
•
•
•

1990-1994 Opvarmningsperiode (5 år)
1995-2004 Kalibreringsperiode (10 år)
2005-2012 Valideringsperiode (8 år)

Opsplitning i en kalibrerings- og valideringsperiode er begrundet i, at der udføres en split-sample test
til kalibrering og validering. Den 10-årige simuleringsperiode for kalibrering og den 8-årige periode
for validering vurderes at være tilstrækkelig til at opnå et robust kalibreringsresultat.
Inden kalibreringen er påbegyndt, er der udført en række test, der sikrer, at modellen kører stabilt
og er uden strukturelle fejl. Kalibreringen er indledt med en følsomhedsanalyse af modellen, hvorefter der er anvendt automatisk kalibrering. Den automatiske kalibrering er kørt som en iterativ proces
mellem evaluering af kalibreringsresultat og kalibreringsdata, hvilket betyder, at der i løbet af
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kalibreringen er arbejdet med forskellige sæt af kalibreringsdata. Kalibreringen er afsluttet med en
validering af den dynamiske model.
Af hensyn til beregningstider er følsomhedsanalysen og kalibreringskørslerne med AutoCal efterfølgende skåret ned til en kortere tidsperiode på 2000 til 2004, hvor der er benyttet en opvarmningsperiode som hotstart fra 1991-1999. Selve vurderingen af modellens performance er vurderet på hele
kalibreringsperioden.
4.2.1

Kalibreringskriterier

Som mål for kalibreringen er der fastlagt et sæt kvantitative, samt et sæt kvalitative kalibreringskriterier, som følger retningslinjerne i Geo-Vejledning 7/12/. Målene er opstillet i forhold til modellens
evne til at simulere trykniveauer i grundvandsmagasinerne og vandløbsafstrømningen.
For at vurdere, hvor godt modellen er kalibreret, er der udregnet to statistiske størrelser for afvigelsen mellem målt og simuleret potentiale:
• ME – Middelafvigelsen (m)
• RMSE – Kvadratafvigelsessummen (m)
I Geo-Vejledning 7 /12/ er der opstillet en række kriterier for, hvornår en grundvandsmodel er opstillet efter hhv. detail-, overslag- og screeningsniveau. For Køge modellen gælder følgende kriterier for
grundvandspotentialer:
For grundvandspotentialer:
Detailmodellering

Overslag

Screening

Kriterium 1:
For Sand 1:

|ME|

≤ 0,75 m

|ME|

≤ 1,89 m

|ME|

≤ 3,75 m

For Sand 2:

|ME|

≤ 0,87 m

|ME|

≤ 2,17 m

|ME|

≤ 4,34 m

For Sand 3:

|ME|

≤ 0,75 m

|ME|

≤ 1,89 m

|ME|

≤ 3,75 m

For Sand 4:

|ME|

≤ 0,75 m

|ME|

≤ 1,89 m

|ME|

≤ 3,75 m

For Kalk magasiner:

|ME|

≤ 0,76 m

|ME|

≤ 1,89 m

|ME|

≤ 3,78 m

Samlet alle magasiner

|ME|

≤ 0,87 m

|ME|

≤ 1,95 m

|ME|

≤ 3,87 m

Kriterium 2:
For Sand 1:

RMS ≤ 2,67 m

RMS ≤ 3,23 m

RMS ≤ 4,20 m

For Sand 2:

RMS ≤ 2,48 m

RMS ≤ 3,00 m

RMS ≤ 3,90 m

For Sand 3:

RMS ≤ 2,32 m

RMS ≤ 2,81 m

RMS ≤ 3,65 m

For Sand 4:

RMS ≤ 2,32 m

RMS ≤ 2,81 m

RMS ≤ 3,65 m

For Kalk magasiner:

RMS ≤ 2,57 m

RMS ≤ 3,11 m

RMS ≤ 4,05 m

Samlet alle magasiner

RMS ≤ 2,67 m

RMS ≤ 2,99 m

RMS ≤ 3,89 m

Foruden de kvantitative krav er der tre kvalitative krav, der skal opfyldes:
•
De estimerede parametre skal have realistiske værdier.
•
Residualerne skal være fordelt fornuftigt arealmæssigt. F.eks. kan de kvantitative kriterier
godt være opfyldt for hele modellen under ét, mens modellen konsekvent simulerer for store
eller små værdier lokalt, hvilket ikke ønskes.
•
Områdets hydrogeologiske karakteristika skal reproduceres af modellen. F.eks. skal modellen
være i stand til korrekt at simulere strømningsretning, retningen af gradienten over dybden
og beliggenheden af grundvandsskel.
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Følsomhedsanalyse

Kalibreringsprocessen er udført ved først at udføre en følsomhedsanalyse, der skal belyse hvilke af
modellens parametre, modellen er mest følsom over for. Dette gøres for at kunne lave en kvalificeret
udvælgelse af de parametre, der medtages i selve modelkalibreringen. Det er ikke hensigtsmæssigt
at kalibrere på alle parametre, da autokalibreringen vil få svært ved at konvergere grundet det store
beslutningsrum, hvor ændringer i ufølsomme parametre ikke vil have nogen effekt på pejlingerne og
evalueringskriterierne. Desuden ville beregningstiderne blive meget lange.
Følsomhedsanalysen er udført i MIKE SHEs Autocal program med en begrænset tidsperiode på 4 år
(2000-2004) af modellen samt med en modelopsætning med 200 m grid. Alle hydrauliske ledningsevner, der relaterer sig til de hydrostratigrafiske lag er medtaget, sammen med magasintallet og
specific yield for de terrænnære lag. Dertil er medtaget dræntidskonstanten og drændybden, samt
jordbundsparametrene for den mest udbredte jordtype. I alt er 38 parametre medtaget i følsomhedsanalysen og de er varieret med ca. ±20 procent (se Figur 4.6).

Figur 4.6: Parametre, som er undersøgt ved en følsomhedsanalyse, samt deres maksimum og minimums
værdier.

Resultatet af følsomhedsanalysen er vist i Figur 4.7. Her ses, at den vertikale ledningsevne for ler
(LerKv) og Kertemindemergel (KertemindemergelKV) er de mest følsomme parametre i forhold til
pejlingerne sammen med den horisontale ledningsevne for Kalk og Grønsandskalk (Kalk_GSKh). I
forhold til vandløbene er disse også følsomme over for LerKv. Derudover er drænparametrene følsomme (både tidskonstanten og dybden), samt de horisontale ledningsevner for jordarterne J1012
og J1031. På baggrund af følsomhedsanalysen er de parametre, som har størst indflydelse på RMSE
værdierne, udvalgt til autocal kalibrering. Hvilke parametre der udvælges er en vurdering af, hvor
følsomme parametrene er, og hvor mange parametre det er realistisk, at kunne gennemføre en autokalibrering på i forhold til de computerressourcer og tid der er til rådighed. I dette tilfælde er det
valgt at tage de parametre, som har følsomhed større end 30 for pejlinger og større end 0,20 for
vandstandsmålinger. Parametrene kan ses i Tabel 4.3
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Figur 4.7: Køge følsomhedsanalyse. Parametre med en følsomhed over 30 for potentiale og 0,2 for vandføring er udvalgt til kalibrering.
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Tabel 4.3: Udvalgte parametre til kalibrering på baggrund af følsomhedsanalysen.

Udvalgt til kalibrering

På baggrund af

Opspr_lerkh

Pejling + vandløb

LerKv

Pejling + vandløb

KertemindemergelKv

Pejling

Kalk_GSkh

Pejling

Kalk_GS_lavkh

Pejling

Kalk_Danienkh

Pejling

Kh_J2021

Kh_J1031
Sat
Drainlevel
Timekonstant
4.2.3

Pejling + vandløb

Vandløb
Vandløb
Vandløb
Vandløb

Kalibrering

Kalibrering er udført stepvis flere omgange for at få de bedste værdier Modellen er først kalibreret
med Autocal i 200 m grid, hvorefter der er fortaget en manual finkalibrering. Modellen er kalibreret
over perioden 2000 – 2004.
Kalibreringen er udført i 4 step, hvor der i hvert step er fokuseret på specifikke dele af modellen. I
første step var fokus at bestemme parametrene i Grønsandskalken og Danienkalken. I step 2 blev
der fokuseret på Sand 1 og Kertemindemergel. Efter dette step blev Grønsandskalken opdelt i et opknust Grønsandskalk lag og et ikke knust lag. Step 3 er derfor en ny autokalibrering med det nye
lag. I det sidste Step 4 var fokus igen Kertemindemergel. Til slut har der været en manuel finkalibrering hvor der er justeret på blandt andet lækagekoefficienter.
Tabel 4.4 viser de endelige kalibreringsresultater for 200 m grid modellen, med ME og RMSE for de
enkelte lag samt en indikation i farve til hvilket kalibreringsniveau de enkelte lag er kalibreret til jf.
kalibreringskriterierne fra afsnit 4.2.1. Det ses, at modellen er samlet set er kalibreret til detailniveau
både målt på middelafvigelse (ME) og kvadratet på middelafvigelse (RMSE). Sand 1 og Sand 3 er kalibreret til hhv. overslag og screening målt på ME, men der er også kun hhv. 2 og 1 pejling i magasinerne, så datagrundlaget for at kalibrere disse lag er lille. Kertemindeler og Danienkalken er kalibreret til overslag målt på ME, men til detailniveau målt på RMSE. Grønsandskalken er kalibreret til detailniveau målt både på ME og RMSE.
I Figur 4.8 er vist tidsserier for udvalgte pejlinger. Her ses en god overensstemmelse mellem simulerede og observerede data. Specielt ses en fin simulering af dynamikken. På Figur 4.10 er vist en geografisk oversigt over pejleresultaterne. Her ses, at de pejlinger der har ME < |1| (grøn) er fordelt
jævnt over hele modelområdet, og der er en del indenfor Køge Kommune. Omkring Viby er der et
område som generelt simulerer for lavt, mens området nordfor simulerer for højt. Ellers er residualerne jævnt fordelt i området.
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Tabel 4.4: Kalibrering af model (200 m grid - periode 1995-2004)

Kalibrering
Magasiner
Alle
Sand1
Sand2
Sand3
Sand4
Samlet Sand
Kertemindeler
Grønsandskalk
Danienkalk
Samlet kalk (inklusiv kertemindeler)
Detail
Overslag
Screening
For høj

Kriterium 1
ME
-0.66
-1.58
-0.43
2.79
-0.15
0.02
2.01
-0.52
-1.30
-0.70

Kriterium 2
RMSE
2.96
1.70
6.24
2.88
1.70
4.36
4.25
2.38
3.01
2.89

Antal
Boringer
193
2
5
1
3
11
16
73
93
182
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Figur 4.8: Kalibreret model resultater, 200 m grid, for pejleboringer 206.338, 207.626 og 212.992.
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Figur 4.9 Fordeling af kalibreret boringer.

I Figur 4.10 er vist simulerede og observerede tidsserier for vandløbsafstrømningerne. Vandbalanceparameteren, FBal, er den vigtigste parameter for denne type grundvandsmodel, hvor der er fokus
på grundvandsmagasinerne, idet den sikre at vandudvekslingen mellem magasin og vandløb er i den
rigtige størrelsesorden. For de tre vandløb, der er vist her, er FBal en smule under 100 %, så vandløbsafstrømningen er en smule underestimeret.
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Figur 4.10: Kalibreret model resultater for vandføringsdata 58.08 Slimminge Å, 58.07 Køge Å og 58.12
branch 11.

4.2.4

Validering

Formålet med Køgemodellen er at beregne indvindingsoplande, og dette skal jf. Geo-vejledningen
/12/ forgå med en 100 m model. Kalibreringen af Køgemodellen er af hensyn til beregningstider foretaget med en 200 m model. Ved valideringen af Køgemodellen er modellen derfor ændret til en
100 m grid model. Middelafvigelser (ME) og kvadratet på middelafvigelser (RMSE) er udregnet for
100 m modellen og 200 m modellen, samt for både kalibreringsperioden og valideringsperioden. Resultaterne er vist i Tabel 4.5. Det ses, at ME for kalibreringsperioden bliver mindre når man skifter
fra 200 m til 100 m grid modellen (fra -0,66 m til -0,61 m). Ligeledes er ME mindre i valideringsperioden end i kalibreringsperioden (-0,66 m til -0,42 m). For valideringsperioden er 100 m modellen
også bedre end 200 m modellen (-0,42 m til -0,13 m). Der er ikke den store ændring for RMSE værdierne.
På baggrund af dette kan det konkluderes, at 100 m modellen er bedre end 200 m modellen.
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Tabel 4.5: Kalibrerings- og valideringsresultater. ME (Middelafvigelsen) og RMS (Kvadratafvigelsessummen).

Antal
boringer
Grid størrelse
Kalibreringsperiode
Alle magasiner
Samlet kalk
Valideringsperiode
Alle magasiner
Samlet kalk

ME
(m)

RMSE
(m)
200 m

ME
(m)

RMSE
(m)
100 m

193
182

-0,66
-0,70

2,96
2,89

-0,61
-0,70

2,95
2,84

193
182

-0,42
-0,41

2,60
2,63

-0,13
-0,33

2,70
2,59

I forhold til de kvalitative kalibreringskrav er det vigtigt, at modellen reproducerer korrekte strømningsretninger og vandskel. I Figur 4.12 sammenlignes middelpotentiale i kalken med potentialekort
fra synkronpejlerunden i 2012, og i Figur 4.12 sammenlignes med synkronpejlerunde fra 2016. For
begge kort er der en overordnet overensstemmelse af strømningsretningerne. Det observerede toppunkt syd for Bjæverskov og ved Viby simuleres også i modellen, og det gør ”dalen” mellem de to
toppunkter også. Dalen er der hvor Køge Å vandløbssystemet løber. Det ser dog ud til at det simulerede toppunkt syd for Bjæverskov ligger en smule forskudt mod sydvest i forhold til de observerede.

Figur 4.11: Kalibreret middelpotentiale i kalken (2004-2012) sammenlignet med potentialekort fra synkronpejlerunde i 2012.
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Figur 4.12: Kalibreret middelpotentiale i kalken (2004-2012) sammenlignet med potentialekort fra synkronpejlerunde i 2016.

Tabel 4.6 viser vandbalancen for modelområdet, som er opgjort som årligt middel for modelperioden
2004-2011. Vandbalancen viser, at der falder i gennemsnit 795,2 mm nedbør per år. Heraf fordamper 553,8 mm, hvilket giver en nettonedbør på 241,5 mm/år. En stor del ender som afstrømning i
vandløb 181,9 mm/år (overland afstrømning, baseflow og dræn til flod). Inden for modelområdet
indvindes der i gennemsnit 37 mm. Der er en netto udstrømning over randen i modelområdet på 10
mm årligt. Dermed har der i modelperioden været en årlig grundvandsmagasinering på 13,7 mm.
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Tabel 4.6: Vandbalance for modellen for aktuel indvinding. Middel for perioden 2004-2011. Værdier er
mm/år.

Nedbør
- Aktuel fordampning
= Nettonedbør
Indstrømning på terræn
- Udstrømning på terræn
= Nettoindstrømning på terræn
Overløb til vandløb
Drænafstrømning til vandløb
Drænafstrømning til rand
Baseflow
= Nettoafstrømning vandløb
- Oppumpning
Indstrømning over rand
- Udstrømning over rand
= Netto udstrømning grundvand
= Magasinering
ERROR
Middel akkumuleret fejl
Akkumuleret fejl
% af nettonedbør

mm/år
795,2
-553,8
241.5
0,0
0,0
0,0
-2,6
-165,8
-4,7
-8,8
-181,9
-37,0
72,6
-81,6
-45,9
13,7
0.08
0.21
0.07
-0.04

I Tabel 4.7 er vist de endelige hydrauliske parametre i den kalibrerede model.
Tabel 4.7: Hydrauliske parametre i den kalibrerede model.

Parameter

Horisontal

Vertikal

Frit

Spændt

ledningsevne

ledningsevne

magasintal

magasintal

(m/s)

(m/s)

(-)

(m-1)

Jordart

5,13769e-005

5,13769e-006

0,2

0,0001

Jordart

5,68e-005

5,68e-006

0,05

0,0001

Jordart

7,666e-005

7,666e-006

0,2

0,0001

Jordart

0,00012804

1,28e-005

0,4

0,0001

Opsprækket ler

6,16e-006

1,54e-007

0,05

0,0001

Ler

3,81e-008

3,81e-009

0,05

0,0001

Kertemindemergel

7,08e-008

7,08e-009

0,18

7,09e-005

Kertemindemergel

1,03e-006

1,03e-007

0,198

0,000226

Sand1

1,11e-005

1,11e-006

0,2

0,0001

Sand2

1,931e-004

1,931e-005

0,277

0,000136

Sand3

1,7e-005

1,7e-006

0,2

0,0001

Sand4

0,000165

1,65e-005

0,16

0,0004905

Kalk_GS

8,44e-006

2,81e-006

0,109

0,0001

Kalk_Danien

4,69e-006

4,69e-007

0,25

1e-005

Grønsandskalk_knust

2,618e-004

7,824e-005

0,243

0,000955

Hav

0,0001

0,0001

0,2

0,0001

Grundvandskortlægning i Køge Kommune

70

Valideringen af 100 m modellen viser, at modellen er ligeså god eller bedre end 200 m modellen.
Modellen opfylder både de kvantitative og de kvalitative krav til modellen, der er opstillet i afsnit
4.2.1. Modellen er kalibreret til detailniveau og modellen reproduceret de forventede strømningsretninger og vandskel. Det konkluderes derfor at 100 m modellen er egnet til benyttet til oplandsberegningerne.
4.3

Forudsætninger og grundlag for oplandsberegninger
De nye beregninger af indvindingsoplande for Køge Kommune beregnes i det følgende med den kalibrerede model: Køge 2017 med 100×100 m modelgrid.
Indvindingsoplandet til en kildeplads defineres som de områder i grundvandsmagasinerne, hvorfra
kildepladsen henter sit vand, mens det grundvandsdannende opland defineres som det område på
terræn, hvor det vand som indvindes, infiltrerer. Oplande er fastlagt vha. en partikelbanesimulering,
hvor der anvendes ”fremadrettet” partikeltransport, dvs. hvor partikler flyttes med grundvandsstrømmen. Partikeltransporten er simuleret for en periode på 500 år og anvender strømningsfelt beregnet på baggrund af klimadata for perioden 2004-2012.
Der er i beregningerne taget udgangspunkt i den tilladte indvindingsmængde for vandværker og kildepladser i Køge Kommune. De udvalgte mængder i tilladelsesscenariet er inkluderet i Bilag 3. Aktive boringer, der er brugt, og indvindingsfordeling er listet i Tabel 4.1.
Størrelsen af såvel indvindingsoplande som de grundvandsdannende oplande er afhængig af blandt
andet indvindingsmængdens størrelse, valg af effektiv porøsitet og hvilke geologiske lag, som der
indvindes fra. Der er ved beregningerne taget udgangspunkt i den tilladte indvindingsmængde for de
almene vandværker i Køge kommune.
Indvindingsoplande og de grundvandsdannende oplande er beregnet ved at placere 10 partikler i
hver modelcelle, og derefter følge partiklernes strømningsbane i 500 år, eller indtil de når en indvindingsboring eller strømmer af til dræn, vandløb eller hav. De partikler, der starter i det øverste beregningslag, og som bliver indfanget af en indvindingsboring inden for beregningsperioden, udtrækkes som det grundvandsdannende opland. De partikler, der starter i et vilkårligt lag, og som bliver
indfanget af en indvindingsboring inden for beregningsperioden udtrækkes som en del af indvindingsoplandet.
Ved optegning af de administrative indvindingsoplande benyttes partikler under 200 år, og der tillægges en buffer på 100 m uden om partikelendepunkterne, svarende til en modelcelle. Der tillægges endvidere en buffer på 300 m uden om de aktive indvindingsboringer. Der optegnes ikke administrative grundvandsdannende oplande.
I partikelbaneberegningerne er de effektive porøsiteter fastsat ud fra anbefalingerne givet i Miljøstyrelsens Præciseringsnotat fra 2014 /17/. For ler er porøsiteten sat til 25 %, for sand til 30%, for
grønsandskalk 15 % og for Danienkalk 10 %.

4.4

Grundvandsdannelse

4.4.1

Grundvandsdannelse ved terrænet

Grundvandsdannelse ved terrænet er beregnet som vandudveksling mellem modellag 1 og 2. Det viser områder, hvor der er nedstrømning ved terrænet samt opadrettet gradient ved terrænet. Resultatet af grundvandsdannelse ved terrænet er vist i Figur 4.13.
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Figur 4.13 Grundvandsdannelse ved terræn. Negative værdier (blå farver) viser, hvor der er opadrettet gradient ved terrænet.
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Grundvandsdannelse til magasiner

Grundvandsdannelse til magasiner er beregnet ved en kørsel med 50 partikler i top af modellag 2 i
500 år. Antal partikler, som når fra start celle til magasin, er udtrukket. Der er udtrukket antal partikler til kalken (til grønsandskalken) og til kertemindeler. Herefter er det maximale antal i modelceller udvalgt. Grundvandsdannelse fra terræn til magasiner er udregnet ved:
𝐺𝑣𝑑 (𝑘𝑎𝑙𝑘) =

𝐹𝑚𝑎𝑔
× 𝐺𝑣𝑑(𝑇𝑒𝑟𝑟æ𝑛)
𝐹𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 (50)

Fmag er antal partikler fra cellen, der strømmer ned til kalkmagasinet. F original er antal partikler,
der er blevet placeret i cellen. Gvd (terræn) er den beregnede vandudveksling mellem modellag 1 og
modellag 2, som repræsenterer grundvandsdannelse ved terrænet i mm/år. Gvd(kalk) er den beregnede grundvandsdannelse fra terrænet til kalkmagasinet.
Resultatet er præsenteret i Figur 4.14. Områder uden farver er der, hvor der ikke er grundvandsdannelse som når kalkmagasinet.

Figur 4.14 Beregnet grundvandsdannelse fra terræn til kalkmagasinet (Grønsandskalk, Danienkalk og Skrivekridt).
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Vandbalance for tilladelsesscenariet
Vandbalancerne for tilladelsesscenariet er vist grafisk i Figur 4.15 samt på tabelform i Tabel 4.8.

Figur 4.15 Vandbalance for tilladelsesscenariet 2003-2011.
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Tabel 4.8 Total vandbalance for tilladelsesscenariet 2003-2011.

Nedbør
- Aktuel fordampning
= Nettonedbør
Indstrømning på terræn
- Udstrømning på terræn
= Nettoindstrømning på terræn
Overløb til vandløb
Drænafstrømning til vandløb
Drænafstrømning til rand
Baseflow
= Nettoafstrømning vandløb
- Oppumpning
Indstrømning over rand
- Udstrømning over rand
= Netto udstrømning grundvand
= Magasinering
ERROR
Middel akkumuleret fejl
Akkumuleret fejl
% af nettonedbør
4.6

mm/år
770,7
537,6
233,1
0.00
0.00
0.00
-2,0
-149,6
-4,3
-6,57
-162,4
-40,8
43,8
-57,1
-54,0
16,6
0.09
0.24
0.09
-0.04

Indvindings- og grundvandsdannende oplande
Figur 4.16 viser de administrative indvindingsoplande i Køge Kommune. På figuren står det klart, at
næsten hele OSD i Køge Kommune er inddækket af oplande til almene forsyninger. De eneste undtagelser er et mindre område lige nord for samlingen af Køge Bugt motorvej, et område lige vest for
Vemmedrup og et område syd for Herfølge. Det skal dog bemærkes, at området uden indvindingsoplande vest for Vemmedrup skyldes et større udpumpningsanlæg med en tilladelse på 120.000 m3/år,
som påvirker udbredelse af de nærliggende oplande. På Figur 4.16 er det også tydeligt, at der er
overlap mellem de forskellige indvindingsoplande. Hvert opland overlapper med en eller flere andre
anlæg. Overlap mellem oplandene er størst i den vestlige halvdel af kommunen.
Det grundvandsdannende opland er defineret som området, hvor vandet på terrænet ender i en indvindingsboring. For at beregne grundvandsdannende opland er der placeret 10 partikler i hver celle i
modellens lag 1 og lag 2. Hvis partiklerne ender i en indvindingsboring, bliver de registreret som en
del af anlæggets grundvandsdannende opland. For hver registreret partikel er der beregnet transporttid fra startpunkt til når partiklen ender i indvindingsboringen. De grundvandsdannede oplande
vises i Bilag 4.
Indvindings-og grundvandsdannende opland for hvert af de almene vandforsyninger i Køge Kommune er præsenteret i Bilag 4. For hvert anlæg er anlæggets indvindingsboringer vist, samt indvindingsfordeling per boring, indvindingsoplandet tematiseret efter transporttid, grundvandsdannede
opland tematiseret efter transporttid, et geologisk profil igennem indvindingsoplandet, indvindingsoplandet sammenstillet med NFI, IO samt V1/2 jordforurening og en sammenligning af den beregnede transporttid og vandtypen.
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Figur 4.16 Administrative indvindingsoplande i Køge Kommune.
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AREALANVENDELSE OG FORURENINGSKILDE
I dette kapitel beskrives arealanvendelsen og de potentielle forureningskilder i Køge Kommune.

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 potentielt landbrug og i mindre grad
af boligområder, rekreative områder og erhvervsområder, jf. Figur 5.1. Potentielt landbrug inkluderer
landområder samt områder uden specifik benævnelse, f.eks. skov, fredskov, rekreative områder osv.
Landbrugsarealer er jævnt fordelt i kommunen, bortset fra området omkring Køge Bugt. Køge by dominerer området omkring kysten, hvor størstedelen er boligområder, efterfulgt af de rekreative områder og erhvervsområder. Herfølge, Ejby, Borup, Vemmedrup og Bjæverskov udgør hovedparten af
de resterende boligområder.
Motorvejen mellem København-Ringsted og København-Rødby passerer igennem den centrale del af
Køge Kommune. I den østlige del af kommunen ligger jernbanen mellem Køge og Næstved og Køge
og Faxe. I den vestlige del af kommunen passerer jernbanen mellem København og Odense.
Fordelingen af arealanvendelsen kan illustreres, som angivet i Figur 5.2. Som det fremgår af figuren,
udgøres ca. 69 % af kommunen af potentielt landbrug, 20 % skove og beskyttet natur, 2 % rekreativt område og resten er byområder.
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Figur 5.1 Arealanvendelsen i Køge Kommune, som er i den vedtaget Kommuneplanramme (datakilde: Plansystem DK 30. september 2017 /24/).
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Figur 5.2 Fordelingen af arealanvendelsen inden for Køge Kommune.

78

Grundvandskortlægning i Køge Kommune

5.1.1

79

Byer og råstofområder

Byområder kan udgøre en potentiel forureningstrussel i forhold til grundvandet. Anvendelsen, opbevaringen og håndteringen af sprøjtemidler, olie og kemikalier samt eventuel udsivning fra kloakker
udgør de største trusler mod grundvandet.
Ifølge råstofloven udarbejder regionerne en råstofplan, hvori der fastlægges en kortlægning og planlægning af råstofgraveområder og fremtidige råstofinteresseområder. Det er Region Sjælland, der
udarbejder råstofplaner i dette område. Det er afgørende, at efterbehandlede råstofgrave ikke anvendes på en måde, som kan medføre forurening af grundvandet.
På Figur 5.3 er vist de nuværende og de planlagte byzoner i Køge Kommune. På figuren er endvidere
vist råstofgraveområderne og råstofinteresseområderne.

Figur 5.3 By, planlagt by samt råstofgraveområde og råstofinteresseområder (datakilde: Plansystem DK
/24/ og Miljøportalen, 30. september 2017 /25/).
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Beskyttede naturtyper

Beskyttede naturtyper er områder, som er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Disse
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 sprøjtemidler.
Figur 5.4 viser, hvor der findes beskyttede naturtyper inden for Køge Kommune. Det samlede areal
af beskyttede naturtyper i Køge Kommune udgør ca. 6 kvadratkilometer eller ca. 2 % af Køge Kommunes samlede areal, jf. Figur 5.1 og Figur 5.2. Af dette er lidt under halvdelen mose, efterfulgt af
strandenge og dernæst søer. De beskyttede arealer findes primært omkring Køge Å og kysten.

Figur 5.4 Beskyttede naturtyper (datakilde: Danmarks Miljøportal, 30. september 2017 /25/).
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Skov, skovrejsningsområder og særligt følsomme landbrugsområder

Skovarealer, bortset fra juletræskulturer, giver som udgangspunkt en god og langsigtet beskyttelse
af grundvandet. Skovrejsningsområderne er derfor vigtige i forhold til den grundvandsmæssige indsatsplanlægning.
På Figur 5.5 ses eksisterende skov og skovrejsningsområder. Syv områder er udpeget som ønskede
skovrejsningsområder, tre omkring Ejby, to omkring Nr. Dalby og to i den sydlige del af kommunen.
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.
Skovrejsning er uønsket i størstedelen af kommunen, hvor der ikke er allerede etableret skov.
De særligt følsomme landbrugsområder (SFL) 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.

Figur 5.5 Eksisterende skovområder, skovrejsningsområder og områder, hvor skovrejsning er uønsket (datakilde: Plansystem DK /24/og Danmarks Miljøportal /25/, 30. september 2017).
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Figur 5.6 Særligt følsomme landbrugsområder i Køge Kommune (datakilde: Danmarks Miljøportal /25/, 30.
september 2017).

Inden for de særligt følsomme landbrugsområder (SFL) er MVJ-ordningen erstattet af en række andre muligheder for at opnå støtte til miljøvenlige dyrkningsmuligheder.
På Figur 5.6 ses de særligt følsomme landbrugsområder. Data er hentet fra www.miljøportalen.dk.
I selve Køge Kommune er der udpeget SFL for både grundvand, natur og overfladevand. SFL udpeget i forhold til grundvand er primært fokuseret i to områder, et i den nordøstlige del af kommunen
og et omkring Køge Å samt Klar Forsyningens kildepladser nord for Herfølge. SFL udpeget i forhold til
natur ses omkring Borup, i den sydlige del af kommunen og omkring kysten. SFL udpeget i forhold til
overfladevand ses især i den nordvestlige del af kommunen.
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5.2

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

5.2.1

Kortlagte jordforureninger

Tidligere tiders brug af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier, håndtering af affald mv. betyder, at
der på en række lokaliteter inden for Køge Kommune er forurenede grunde, hvorfra der sker eller
kan ske udvaskning af forurenende stoffer til grundvandet. Inden for kommunen er det Region Sjælland, der ifølge jordforureningsloven prioriterer kortlægning, undersøgelse og oprensning af punktkilder.
Undersøgelserne og afværgeindsatserne i forhold til grundvand vil blive prioriteret af Region Sjælland
i forhold til den vurderede forureningsrisiko. Fremdriften i grundvandskortlægningen og kommunernes indsatsplaner for grundvand vil også være af væsentlig betydning for Region Sjællands 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.
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 Sjælland den 30.09.2017 findes der i tilknytning til kortlægningsområdet 136 lokaliteter, som er omfattet af jordforureningskortlægningen. Placeringen af
lokaliteterne er angivet på Figur 5.7.
Der er 245 lokaliteter, der er V2-kortlagte, mens 193 lokaliteter er V1-kortlagte.
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Figur 5.7 Kortlagte forureningslokaliteter i Køge Kommune (Region Sjælland /26/, 17. april 2015 og Danmarks Miljøportal /25/, 30. september 2017).

5.2.2

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.
Sprøjtemidler
I landzonen kan der være risiko for udvaskning af sprøjtemidler og nedbrydningsprodukter, heraf fra
fladekilder og især punktkilder i form af påfyldnings- og vaskepladser. Uhensigtsmæssig indretning
af påfyldnings- og vaskepladser kan resultere i spild af sprøjtemidler. Herudover har gartnerier,
frugtplantager, juletræsplantager og planteskoler ofte et stort forbrug af sprøjtemidler. Gårdspladser
kan udgøre en forureningsrisiko, da der ofte har været anvendt ukrudtsmidler, ligesom det flere steder har været almindeligt at anvende gårdspladserne som påfyldnings- og vaskeplads.
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Der kan være risiko for sprøjtemiddelpåvirkning i parcelhushaver, på sportspladser, kirkegårde og
golfbaner samt langs jernbaner, stier, veje og andre befæstede arealer.
I kalkmagasinet er der påvist pesticider under grænseværdien i flere af områdets indvindingsboringer.
Klorerede opløsningsmidler
Ved brug af klorerede opløsningsmidler kan der ske uheld. Enten ved uforsvarlig håndtering eller ved
spild. Forekommer der spild udgør dette en stor trussel for grundvandsmagasinet. I Køge Kommune
er der konstateret flere forureninger med klorerede opløsningsmidler. Flere lokaliteter afværges enten af Region Sjælland eller af virksomheder, hvor forurening er sket.
I kalkmagasinet er der påvist klorerede opløsningsmidler under grænseværdien i flere af områdets
indvindingsboringer. Ligeledes er indvindingsboringer lukket på grund af klorerede opløsningsmidler
over grænseværdien.
Vejsalt
Vejsaltning kan påvirke kloridindholdet i grundvandet. I GEUS’ rapport fra 2009 /23/ 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-databasen, kun er et meget begrænset antal boringer, hvor vejsalt har medført en kloridkoncentration i grundvandet over drikkevandskriteriet. Vejsalt kan udgøre en lokal problemstilling i større byer og langs trafikintensive veje, der
saltes intensivt.
Kloridindholdet i grundvandsmagasinerne er generelt lavt og uproblematisk. Vejsaltning vurderes
ikke at udgøre et problem under nuværende forhold. Lokale forhold med forhøjet kloridindhold kan
ligeledes forårsages af for kraftig indvinding, hvor residual saltholdigt grundvand bliver pumpet med
op.
Ubenyttede boringer og brønde
Brønde og boringer, som ikke er i brug, kan udgøre en forureningsrisiko, da de kan udgøre en effektiv transportvej for 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.
Tidligere tiders praksis med håndtering af affald
Tidligere mergelgrave eller andre fordybninger i landskabet, kan være anvendt til bortskaffelse af affald. Bortskaffelse af pesticidrester og -emballage mm, var almindelig brug at grave ned efter endt
brug. Ligeledes kan tidligere lossepladser afgive miljø fremmede stoffer. Dermed kan mange områder udgøre en trussel for grundvandet.
I kalkmagasinet er der påvist pesticider, som henvises til tidligere tiders håndtering af affald. Dette
har resulteret i lukning af en vandindvindingsboring.
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6.

AFGRÆNSNING AF NITRATSÅRBARHED, NFI OG IO

6.1

Redoxgrænsen
Med henblik på at bestemme tykkelsen af reducerede lerede dæklag over grundvandvandsmagasinerne er det nødvendigt at kende dybden til redoxgrænsen og dermed tykkelsen af de øvre, oxiderede jordlag. Dybden til redoxgrænsen forstås her som dybden til den grænse, hvor jordlagenes
farve skifter fra farver, der kan relateres til oxiderede sedimenter, til farver, der kan relateres til reducerede sedimenter.
Redoxgrænsen adskiller de jordlag, der har opbrugt evnen til at nedbryde/reducere nitrat fra de jordlag, som stadig har naturlige egenskaber, der kan nedbryde den nitrat, som siver ned fra overfladen.
Dybden til denne grænse øges i takt med, at nitratreduktionskapaciteten i jorden opbruges.
Redoxgrænsen kan i boringer kendes ved, at de gennemborede jordlag skifter farve fra brune, røde
og gullige (oxiderede) nuancer til grå, blå og grønlige (reducerede) nuancer.
Der er som et led i den kemiske kortlægning af Køge Kommune udarbejdet et fladedækkende kort
over dybden til redoxgrænsen. Der er tidligere blevet udarbejdet et fladedækkende redoxkort for
Osted kortlægningsområde /20/ og Slimminge kortlægningsområde /21/, som dækker den vestlige
halvdel af Køge Kommune. Derudover er dybden til redoxgrænsen bestemt i individuelle boringer i
Vallø kortlægningsområde /22/. Data og resultater fra de tre kortlægningsområder er genbrugt i udarbejdelse af et samlet kort for dybden til redoxgrænsen i Køge Kommune. I de resterende områder
er den øverste redoxgrænse kortlagt i samtlige boringer, som derefter er brugt til at fremstille et fladedækkende kort.

6.2

Metode
Datagrundlaget for kortlægningen af redoxgrænsen består af følgende:
•
Tolkede redoxgrænser i GEUS' Jupiterdatabase
•
Tolkede redoxgrænser i brøndborerbeskrivelser (originaljournaler)
•
Højdekurver
•
Geologisk jordartskort
•
Geomorfologiske landskabselementer
•
Potentialekort og tolkninger af gradientforhold
Første trin i tolkningen af redoxgrænsen har været at vurdere redoxgrænsen i alle boringer med farvebeskrivelser i Jupiterdatabasen og i alle brøndborerbeskrivelser, der indeholder farvebeskrivelser.
Årsagen til, at brøndborerbeskrivelserne inddrages, er dels, at der erfaringsmæssigt er mange boringer, hvor Jupiterdatabasen ikke indeholder farvebeskrivelser, men hvor disse findes i brøndborerbeskrivelserne, og dels at det i nogle tilfælde vurderes, at brøndborerbeskrivelsernes farvebeskrivelser
er mere pålidelige end beskrivelserne i Jupiterdatabasen. I forbindelse med gennemgangen af boringer er følgende regelsæt benyttet:
•
•
•
•
•

Rød, brun, gul og blandingsnuancer heraf antages at repræsentere oxiderede lag.
Grå, grønlig, sort og blandingsnuancer heraf antages at repræsentere reducerede lag.
Hvis farven veksler flere gange registreres det øverste farveskifte.
Det noteres, om der er flere farveskift i boringen.
Det noteres om boringer, der på grund af begrænset længde giver en minimumsdybde til redoxgrænsen, boringer, der på grund af manglende data i den øvre del af lagsøjlen giver en
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maksimumsdybde til redoxgrænsen, boringer med en estimeret redoxgrænse på grund af mangler i datadækningen, samt en række andre forhold.
I tilfælde af flere farveskift, er det øverste farveskift benyttet, jf. Naturstyrelsens anbefalinger vedrørende nitratsårbarhed og udpegning af NFI og IO /19/.
De tolkede farveskift i boringerne er plottet på et arbejdskort sammen med højdekurver, udvalgte
geomorfologiske landskabselementer, lavbundsområder samt med områder af tørv og gytje hentet
fra det geologiske jordartskort.
Højdekurverne og de udvalgte landskabselementer er medtaget i tolkningsarbejdet, fordi redoxgrænsen ofte ligger dybere på en bakke end i omkringliggende områder. Lavbundsområder og områder
med tørv og gytje er medtaget, fordi redoxgrænsen på grund af det organiske materiale og i de fleste tilfælde også på grund af en opadrettet gradient ligger meget terrænnært. Ved hjælp af disse
støttedata er der opskaleret fra boringsniveau til fladedækning, og der er tegnet konturlinjer for dybden til redoxgrænsen. I de konkrete kortlægningsområder er følgende zonering af dybden til redoxgrænsen benyttet: 0-1 m, 1-3 m, 3-5 m, 5-7 m og >7 m. Zoneringen er den samme, som blev brugt
i Osted kortlægningsområde /20/ og Slimminge kortlægningsområde /21/.
Dybden til redoxgrænsen i Køge Kommune vises på Figur 6.1. Redoxgrænsen ligger meget terrænnært i Køge Ådal og i den sydøstlige del af kommunen. Dybden til den øverste redoxgrænse er kun
mere end 5 m nogle enkelte steder, især nordøst for Borup og Nørre Dalby og sydøst for Bjæverskov.
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Figur 6.1 Dybden til redoxgrænsen bestemt ved farveskift i boringer.

6.3

Nitratsårbarhed
Grundvandsmagasinernes sårbarhed vurderes i forhold til nitrat. Der tages udgangspunkt i det
øverste primære grundvandsmagasin, hvorfra hovedparten af drikkevandet indvindes. I Køge
Kommune består det primære grundvandsmagasin af Grønsandskalk, Danienkalk eller Skrivekridt. I
afgrænsning af nitratsårbarhed er de tre bjergarter grupperet som et enkelt kalkmagasin. Det er
kalkmagasinet, hvor indvinding til almene vandforsyninger i Køge Kommune, foregår fra.
I den nordlige del af Køge Kommune er der adskillige boringer, der står som åbne boringer eller som
er filtersat i både Kerteminde mergel og Lellinge grønsandskalk, men for de boringer antages det, at
indstrømning til boringerne primært foregår i kalken, da kalken typisk er mere vandførende end
Kerteminde mergel. Kalken bibeholdes derfor som primært magasin for disse boringer.
Vurderingen af det primære magasins sårbarhed bygger på zoneringsvejledningens principper for
fastlæggelse af nitratsårbarhed, der bl.a. bygger på dæklagsegenskaberne (lertykkelser) og
vandkvaliteten /18/ og Naturstyrelsens notat om sårbarhedsvurdering og afgrænsning af
nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder /19/, se Tabel 6.1.
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Tabel 6.1 Kriterier for nitrat sårbarhedszoneringen. Opstillet ud fra Zoneringsvejledningen /18/.

Nitratsårbarhed

Lille

Nogen

Stor

Egenskaber for dæklag og grundvandsmagasin
Dæklag af fed grå ler eller glimmerler eller
Dæklag med højt organisk indhold, evt. brunkul eller
Tykkelse af reducerede (grå)sammenhængende lerdæklag > 15
m eller
Reduceret magasinbjergart med indhold af organisk materiale,
pyrit og evt. brunkul.
Dæklag af oxideret sand med slirer af silt og ler eller
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
Reduceret magasinbjergart.
Kun dæklag af oxideret, gulligt-gulbrunt sand og/eller ler eller
Tykkelse af reducerede, sammenhængende lerdæklag < 5 m
og
Magasinbjergart uden større nitratreduktionspotentiale.

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

Grundvand fra
ilt- og
nitratzonerne.
Vandtype A og B

Som det fremgår af Tabel 6.1, skal tykkelsen af reduceret ler over grundvandsmagasinerne benyttes
i forbindelse med vurderingen af nitratsårbarhed.
Som udgangspunkt kan den reducerede lertykkelse beregnes på to forskellige måder:
1. Den vertikale, samlede tykkelse af reduceret ler (2D)
2. Den samlede tykkelse af reduceret ler, beregnet langs partikelbaner (3D)
Lertykkelsen fra den geologiske model er samlede lertykkelser og inkluderer således også oxideret
ler. Ved at tage udgangspunkt i kortet over dybden til redoxgrænsen, Figur 6.1, kan der beregnes
tykkelser af reduceret ler ved at måle tykkelsen af ler fra redoxgrænsen til toppen af kalkmagasinet.
Dette giver den vertikale, samlede tykkelse af reduceret ler (2D lertykkelse).
Den samlede tykkelse af reduceret ler kan også beregnes langs partikelbaner (3D lertykkelse). Ved
denne metode beregnes lertykkelsen langs med vandpartiklernes strømningsvej. Metoden benytter
partikelbanesimuleringer, hvor partikler, placeret i de øverste modellag i den hydrologiske model lige
under drænniveau, følges, indtil de når grundvandsmagasinet. Den reducerede lertykkelse er således
den akkumulerede mængde ler under redoxgrænsen, som vandpartiklen bevæger sig igennem på sin
vej fra terræn til top af grundvandsmagasinet.
På Figur 6.2 er vist et eksempel, hvor vandpartikler startende ved A strømmer lodret ned til Sand 3magasinet. Her er 2D og 3D reduceret lertykkelse den samme. Ved B strømmer vandpartiklen
horisontalt og vertikalt gennem Sand 1, og finder et ”hul” til Sand 2, og strømmer horisontalt og
vertikalt i Sand 2 inden den finder et ”hul” til Sand 3, og fra Sand 3 strømmer vandet vertikalt ned til
kalkmagasinet. I dette tilfælde bliver den 3D reducerede lertykkelse over kalkmagasinet væsentligt
mindre end den 2D reducerede lertykkelse over magasinet. Den 3D reducerede lertykkelse tager
således højde for vandets strømningsveje fra terræn til primært magasin, og dermed for den
sårbarhed, der reelt er i områder med stakkede sandmagasiner, som tilfældet er i dele af Køge
Kommune.
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Den samlede tykkelse af reduceret ler langs partikelbanerne beregnes kun for de områder, hvor der
sker grundvandsdannelse fra terræn til de primære magasiner. Et eksempel på et område, hvor der
ikke sker grundvandsdannelse fra terræn til de nedre sandmagasiner og til kalkmagasinet, er
markeret med C i Figur 6.2. Vand, der infiltrerer her, strømmer horisontalt igennem Sand 1 og
afdrænes til søer eller vandløb, således at der ikke sker grundvandsdannelse til de dybere magasiner
fra dette område.

Figur 6.2 Illustration viser, hvordan vandet strømmer i et område, hvor der findes en række stakkede sandmagasiner fra terræn til toppen af kalkmagasinet. Med blå pile er vist vandets strømningsveje, der i den hydrologiske model beregnes som partikelbaner. Redoxgrænsen ses øverst i profilet som en rød stiplet streg.

I det følgende redegøres for nitratsårbarhedsvurderingen af kalkmagasinet i Køge Kommune. Først
vises 2D reduceret lertykkelse og 3D reduceret lertykkelse sammen med vandtyper. Som
udgangspunkt er områder med mindre end 5 m reduceret ler afgrænset som stor sårbarhed,
områder med 5 – 15 m reduceret ler afgrænses med nogen sårbarhed og områder med over 15 m
reduceret ler afgrænses med lille sårbarhed. Ved vurdering af nitratsårbarhed er der set på både den
samlede 2D og 3D reducerede lertykkelse.
Reduceret lertykkelse er herefter sammenlignet med seneste vandtype. I tilfælde hvor der er
uoverensstemmelse mellem reduceret lertykkelse og vandtype, jf. Tabel 6.1, redegøres for, hvorvidt
sårbarhed justeres i forhold til vandkemien.
Tykkelsen af reduceret ler vist som vertikal lertykkelse (2D reduceret lertykkelse) på Figur 6.3 og
som tykkelse af reduceret ler langs partikelbaner fra terræn til top af magasin (3D lertykkelse) på
Figur 6.4. Tykkelsen af 3D reduceret ler er kun vist, hvor der sker grundvandsdannelse fra terræn til
det primære magasin.
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Som udgangspunkt er sårbarhed afgrænset efter 2D lertykkelse, som vises på Figur 6.3. I områder,
hvor 3D reduceret lertykkelse viser en mindre reduceret lertykkelse langs partikelbane, vil sårbarhed
blive justeret efter 3D reduceret lertykkelse.
Tykkelse af reduceret ler i Køge Kommune er generelt tyndere i den østlige halvdel af kommunen og
langs Køge Ådal, jf. Figur 6.3. Især i den nordøstlige del af Køge Kommune er tykkelsen af reduceret
ler under 5 m. Den nordvestlige del af Køge Kommune ses som godt beskyttet, hvor tykkelsen af reduceret ler er over 30 m. Den sydlige del af Køge Kommune har også et større område, hvor reduceret ler over kalkmagasinet er tykkere end 30 m.
Overordnet set passer den beregnede 3D reducerede ler godt med 2D reduceret ler, jf. Figur 6.3 og
Figur 6.4. Den 3D reducerede ler viser flere steder en anelse mere sårbarhed end det, 2D lertykkelsen giver udtryk for. Sårbarhed, som er baseret på 2D reduceret ler, er dermed justeret efter 3D reduceret ler i områder, hvor 3D reduceret ler viser en større sårbarhed. De eneste steder, hvor der
ikke er justeret efter 3D lertykkelse, er, hvor vandtypen giver udtryk for, at 2D sårbarhed passer
bedst. For eksempel, hvis der er et område hvor 3D reduceret ler er 5 – 15 m, men 2D reduceret ler
er over 15 m, og vandtypen i boringer omkring viser vandtype D, vil sårbarhed blive afgrænset som
lille sårbarhed. Der er heller ikke justeret for sårbarhed i områder, hvor 3D reduceret ler viser under
15 m, men 2D reduceret ler viser mere en 30 m. Det vurderes, at alle områder med mere end 30 m
reduceret ler er godt beskyttet, og de afgrænses som lille sårbarhed.
Der ses en god overensstemmelse mellem vandtype og tykkelse af både 2D og 3D reduceret ler. I
områder, hvor reduceret lertykkelse er under 5 m, ses der primært oxiderede vandtyper (A og B) og
ind imellem nogle svagt reducerede vandtyper (C1 og C2). I områder med nogen sårbarhed ses der
stort set svagt reducerede vandtyper (C1 og C2). Især i Køge Ådal, hvor reduceret lertykkelse er
mellem 5 og 15 m, ses der hovedsageligt svagt reduceret grundvand med forhøjet sulfat (vandtype
C2). De observerede uoverensstemmelse inkluderer:
•

•

•

•

Boringerne DGU nr. 212.566 og 212.789 har en oxideret vandtype i områder med 5 – 15 m reduceret ler. I begge tilfælde er der målt en lav koncentration af nitrat (under 3 mg/l), som ikke er
stigende. I begge tilfælde er 3D reduceret lertykkelse omkring 10 m. Fordi nitrat er lav og ikke
stigende, er der ikke justeret fra nogen til stor sårbarhed i forhold til de to boringer.
Boringerne DGU nr. 212.487 og 212.717 har vandtype D i et område med mellem 5 og 10 m reduceret ler. I 212.487 er sulfat ikke målt og i 212.717 er sulfat stigende, dog lige under 20 mg/l.
På grund af dette er ikke er justeret sårbarhed i forhold til de to boringer.
Boringerne DGU nr. 212.842 og 212.939 har vandtype D i et område med 5 – 10 m reduceret
ler. Boringerne har mindre end 10 m ler over filteret og boring 212.939 har stigende sulfat, dog
lige under 20 mg/l. På grund af dette er der ikke justeret sårbarhed i forhold til de to boringer.
Boringerne 212.167 og 212.217 har vandtype D i et område med 10 – 15 m reduceret ler. I
begge tilfælde er der mindre end 12,5 m ler over filteret, og sulfat har været over 30 mg/l i tidligere vandanalyser. På grund af dette er der ikke justeret sårbarhed i forhold til boringen.
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Figur 6.3 Akkumuleret reduceret 2D ler over kalkmagasinet i Køge Kommune sammenstillet med vandtype.

Figur 6.4 Akkumuleret reduceret 3D ler over kalkmagasinet i Køge Kommune sammenstillet med vandtype.
Områder uden signatur, indenfor afgrænsningspolygonen viser områder, hvor der ikke er grundvandsdannelse til kalkmagasinet, og dermed er det ikke muligt at beregne 3D reduceret lertykkelse.
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Ud fra kriterierne i /18/ og /19/ er nitratsårbarheden for kalkmagasinet i Køge Kommune som vist på
Figur 6.5. Kalkmagasinet fremstår i den østlige halvdel af Køge Kommune med stor og nogen
sårbarhed, hvor kalkmagasinet er mest sårbart mod nordøst. Der ses primært lille sårbarhed i den
nordvestlige del af kommunen, hvor det veksler mellem nogen og lille sårbarhed i den sydvestlige
del af kommunen.

Figur 6.5 Sårbarhedszonering i forhold til nitrat for kalkmagasinet i Køge Kommune.

6.4

Nitratfølsomme indvindingsområder
Med udgangspunkt i kortlægningen afgrænses nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), hvor
grundvandsmagasinerne er sårbare over for nitrat inden for OSD og almene vandforsyningers
indvindingsoplande uden for OSD.
Afgrænsningen af nitratfølsomme indvindingsområder tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens
zoneringsvejledning /18/og Naturstyrelsens notat om sårbarhedsvurdering og afgrænsning af
nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder /19/. Nitratfølsomme indvindingsområder
afgrænses, hvor grundvandsmagasinet har stor nitratsårbarhed, og hvor der samtidig sker nogen
eller stor grundvandsdannelse til magasinet. Hvor grundvandsmagasinet har nogen nitratsårbarhed,
og der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet, afgrænses som
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udgangspunkt nitratfølsomme indvindingsområder, men der foretages dog en konkret vurdering af
behovet for afgrænsning. Der afgrænses ikke nitratfølsomme indvindingsområder, hvor
grundvandsmagasinet har lille nitratsårbarhed, uanset størrelsen af grundvandsdannelsen.
Principperne for afgrænsning af NFI fremgår også af Tabel 6.2.
Tabel 6.2 Principperne for afgrænsning af NFI.

Grundvandsdannelse

Lille sårbarhed

Ingen eller lille
Nogen eller stor

Ingen NFI
Ingen NFI

Nogen
sårbarhed
Ingen NFI
Konkret
vurdering

Stor sårbarhed
Ingen NFI
NFI

Grundvandsdannelsen er fastlagt ud fra beregninger med den hydrologiske model. Der anvendes
grundvandsdannelse fra terræn til det pågældende magasin, beregnet vha. partikelbanesimuleringer.
Grænsen mellem ingen/lille og nogen/stor grundvandsdannelse (jf. /19/) er sat til 0 mm/år. Det
betyder, at det kun er områder med nogen eller stor sårbarhed, der samtidigt har grundvandsdannelse mindre end eller lig med 0 mm/år, der kan udgå ved afgrænsning af nitratfølsomme
indvindingsområder.
I det følgende præsenteres først nitratsårbarhed sammen med områder med ingen
grundvandsdannelse. Efterfølgende vises de resulterende nitratfølsomme indvindingsområder.
På Figur 6.6 er nitratsårbarhed vist sammen med områder med ingen grundvandsdannelse for
kalkmagasinet i Køge Kommune. Det er primært den geologiske beskyttelse, dvs. tykkelsen af
reduceret ler over magasinet, samt nogen til stor grundvandsdannelse, der styrer optegningen af
NFI. I områder med nogen sårbarhed laves der en vurdering af, hvorvidt der skal afgrænses NFI,
hvis boringer har et lavt og stabilt indhold af sulfat, jf. /19/.
I et område ca. 3 km vest for Lille Skensved er der to boringer, DGU nr. 212.42A og B, der har
vandtype D tæt på to mindre områder afgrænset som nogen sårbarhed. I begge boringer er der tale
om et meget lavt og stabilt indhold af sulfat og magasinet er stærk reduceret. Derfor er de to
isolerede områder med nogen sårbarhed lige vest og sydvest for boringerne ikke afgrænset som NFI.
Der er en række boringer ca. 1,5 km vest for Lille Skensved, som har vandtype D i et område med
nogen sårbarhed. I alle fire boringer er koncentrationen af sulfat lav, men koncentrationen er helt
tydeligt stigende. Derfor er det vurderet, at der skal afgrænses NFI i området, som har nogen
sårbarhed og grundvandsdannelse.
Omkring og sydøst for Vemmedrup er der to boringer, DGU nr. 212.167 og 212.217, som har
vandtype D i et område med nogen sårbarhed. Der har tidligere været sulfatkoncentrationer over 30
mg/l i boringen 212.167, og i boringen 212.217 er sulfat stigende. Derfor er der afgrænset NFI i
området med nogen sårbarhed omkring og syd for Vemmedrup.
Syd for Gørslev er der to boringer, DGU nr. 212.783 og 212.608, som har vandtype D tæt på et
område afgrænset som har nogen sårbarhed. Der er stigende sulfat i boringen 212.783, og derfor er
der afgrænset NFI i området med nogen sårbarhed syd for Gørslev.
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Nordvest for Nørre Dalby er der et mindre område med nogen sårbarhed, hvor der er vandtype D i
boringen, DGU nr. 212.443. Der har tidligere været et forhøjet sulfatindhold (over 70 mg/l) i
boringen, og dermed er koncentrationen af sulfat ikke stabil i boringen. I dette område er der
afgrænset NFI.
I alle andre boringer med vandtype D, i områder med nogen sårbarhed og grundvandsdannelse,
findes der kun en enkelt vandanalyse. Dermed kan det ikke vurderes, om koncentrationen af sulfat
er stabil. Derudover er der også vandtype C1 i flere af disse områder. Her er sulfatindholdet enten
over 50 mg/l, ustabilt eller stigende. Dermed er alle områder med nogen sårbarhed, bortset fra
området vest for boringerne 212.42 A og B, afgrænset som NFI.
De tidligere afgrænsede nitratfølsomme områder er vist på Figur 6.7 sammen med de nye NFI. Det
ses, at der er en tydelig forskel mellem den nye afgrænsning af NFI og den tidligere afgrænsning af
NFI. Forskellen ses især i den østlige halvdel af kommunen, hvor der er afgrænset meget mere NFI
end tidligere. Til gengæld er der afgrænset mindre NFI i Køge Ådal, mest på grund af ingen
grundvandsdannelse ifølge den opstillede model. Mod sydvest er der kun mindre forskel mellem de
nye NFI og tidligere udpeget NFI fra Slimminge Kortlægningsområde. Forskellen ift. tidligere udpeget
og afgrænset NFI i områder kortlagt af Roskilde Amt er, at der ikke blev brugt reduceret ler i
udpegningerne tidligere /1/. Derudover er geologien også blevet opdateret, som giver forskel i
akkumuleret reduceret lertykkelse mellem dette projekt og tidligere kortlægningsområder.

Figur 6.6 Sårbarhedszonering i forhold til kalkmagasinet samt områder med ingen grundvandsdannelse og
vandtype (seneste analyse) i Køge Kommune.
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Figur 6.7 NFI og tidligere NFI i Køge Kommune.

6.5

Indsatsområder
Indenfor de nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) afgrænses indsatsområder (IO), hvor en
særlig indsats er nødvendig for at opretholde en god grundvandskvalitet i forhold til nitrat.
Afgrænsningen sker på baggrund af en konkret vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og
den naturlige beskyttelse af grundvandsressourcerne.
Større sammenhængende områder med skov, mose, fredning og vådområde, hvorfra der som
udgangspunkt kun sker en begrænset nitratudvaskning, afgrænses ikke som indsatsområder. Hvis
arealanvendelsen eller forureningstruslen på disse arealer senere ændres, kan der blive behov for at
justere udpegningen.
For hvert NFI beliggende i Køge Kommune er der således foretaget en konkret vurdering af
arealanvendelsen, baseret på data som vist Figur 5.1 samt flyfoto (ortofoto). Hvor der er vurderet at
være større, sammenhængende områder med begrænset nitratudvaskning, er disse områder udtaget
fra afgrænsningen af indsatsområder (IO). Dette betyder, at kun dele af NFI afgrænses som IO.
En stor del af arealanvendelsen i det nitratfølsomme indvindingsområde i Køge Kommune udgøres af
landbrugsarealer, hvorfra der er eller potentielt kan være en relativ høj nitratudvaskning. Disse
arealer afgrænses som indsatsområder, da det vurderes, at der er behov for en særlig beskyttelse
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med hensyn til nitrat. Der er dog afgrænset en del NFI i større sammenhængende skovområder, især
mellem Vemmedrup og Herfølge, samt syd og vest for Gørslev. I de områder, hvor skoven i følge
luftfotos ser ud til at være i længere skovdrift, er NFI ikke afgrænset som IO. Der er også flere
områder i Køge Kommune, hvor der er mindre arealer med skov og beskyttet naturtyper afgrænset
som NFI. I det tilfælde, at arealet af skov og beskyttet natur er over 2 ha bliver NFI ikke afgrænset
som IO.
Indsatsområder i Køge Kommune ses på Figur 6.8. I alt er der afgrænset 5996 ha indsatsområder
inden for kommunen.

Figur 6.8 Indsatsområder i Køge Kommune.
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BILAG 1

Tolkningslogbog – opdatering af den hydrostratigrafiske model

Dato

Init.

Profil/
område
Roskilde Amt
tolkninger

Etablering
af tværsnit

Aktivitet

27-032017

PATH

07-042017

PATH

Hele området

Opsætning
af database

07-042017

PATH

Roskilde Amt
tolkninger

Opsætning
af database

10-042017

PATH

Profil V-Ø1 –
V-Ø4

Tolkning

11-042017

PATH

Profil V-Ø4 –
V-Ø7

Tolkning

12-042017
12-042017

PATH

Profil V-Ø8 –
V-Ø18
Profil V-Ø19

Tolkning

12-042017
19-042017

PATH

Profil V-Ø
20-21
Modelområde i Solrød

Tolkning

PATH

PATH

Tolkning

Etablering
af tværsnit

Problemstilling
21 V-Ø tværsnit etableret med 500 m afstand
over området hvor der kun findes tolkninger fra
Roskilde Amt. Der blev etableret 5 N-S tværsnit
som kontrol.
Tolkningspunkter klargjort. Punkterne fra Sjællandsmodel er gemt i en ny fil og pointtype ændret og klar til redigering.
Alle støttepunkter og punkter >2m fra Roskilde
Amts model er fjernet.
KS3 magasin retolket til KS2 magasin. Begrundelse er at sandlaget er indenfor 15 m af terrænet. Tolkninger af Prækvartær overfladen (PQ
overfladen) tilføjet til boringer, hvor PQ overfladen ikke var tolket tidligere.
Samme som V-Ø1-4. Tolket KS1 hvor sandlagene kommer helt til terrænet. PACES er brugt i
et begrænset omfang som støtteparametre til
PQ overfladen – kun når der er en tydelig resistivitetskontrast.
Samme
Boring 212.17 viser 15 m sand over kalk i Jupiter. Jordbeskrivelse i borerapport viser, at det er
sand blandet med ler, og sandsynligvis er moræneler, da der ikke findes sand i de nærliggende områder. Dermed er der ikke tolket KS2 i
212.17.
Tolkning er uændret fra Roskilde Amt tolkninger.
Efter aftale, er der etableret yderligere 6 tværsnit med 500m afstand som dækker Roskilde
Amts tolkninger i Solrød Kommune.
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19-042017

PATH

Profil/
område
Solrød 1 – 6

28-042017

PATH

N-S 1-5

Tolkning

28-042017

PATH

N-S 1-5

Tolkning

28-042017
28-042017

PATH

PACES 1-5,
MEP 1-10
PACES 1-5,
MEP 1-10

Etablering
af profil
Tolkning

15-052017

PATH

Hele modelområde

Etablering
af profil

15-052017

PATH

Hele modelområde

15-052017

PATH

KM 1-20

Sletning af
støttepunkter
Kontrollering af
tolkninger

16-052017

PATH

KM 21-31

Tolkning

16-052017

PATH

KM 32

Tolkning

Dato

Init.

PATH

Aktivitet
Tolkning

Problemstilling
Tilføjet tolkninger på PQ overfladen og slettet
nogle tolkninger fra Roskilde Amt. Sandlagene i
området er nu tolket som KS2 i stedet for KS3.
Kontrollerede tolkninger på de fem N-S tværsnit.
Tolkninger passede og der blev ikke tilføjet flere
tolkninger i forbindelse med de N-S profiler.
Kontrollerede tolkninger på de fem N-S tværsnit.
Tolkninger passede og der blev ikke tilføjet flere
tolkninger i forbindelse med de N-S profiler.
Etableret 5 profiler på udført PACES linjer og 10
profiler på MEP linjer.
PACES 4-lagsmodel viser en meget varierende
kote til den gode leder, som vil være PQ overfladen, og ofte passer det ikke med geologien set i
boringer. Dermed er der ikke sat flere tolkningspunkter i forhold til PACES resultater. MEP er
brugt i MEP 8 og MEP 9 viser gode modstandskontrast og er brugt til at hjælpe afgrænse en
tykkere aflejring af KS2.
Efter aftale, er opdatering af den hydrostratigrafiske model udvidet til at inkludere hele Køge
Kommune modelområde. I alt er der genereret
70 V-Ø orienteret profiler, navngivet Køge Model
profiler 1 – 70 (herefter KM 1-70). Fokus er især
lagt på den sydlige og vestlige del af modelområdet, hvor der er større koncentrationer af tolkningspunkter (fleste som støttepunkter).
Støttepunkterne lagt i forbindelse med Vallø
kortlægningsområde og Ringsted-Suså kortlægningsområde er blevet slettet.
Tolkninger lagt i forbindelse med Osted kortlægningsområde er kontrolleret i forbindelse med
boringer og geofysik. Generelt passer tolkninger
godt. Der er lagt tolkninger snappet til boringer i
nogle enkelte tilfælde, hvor der ikke tidligere var
tolkninger.
Tolkninger lagt i forbindelse med Osted kortlægningsområde er kontrolleret i forbindelse med
boringer og geofysik. Tolkninger i området fra
Ringsted-Suså kortlægningsområdet er justeret,
hvor der ikke er tolket nær så meget KS2 som
før. Vurderingen er baseret på boringer og geofysik – især SkyTEM. Der er også lagt nultykkelses-tolkningspunkter i områder, hvor det er klart
at magasinet ikke er til stede.
Fladerne er justeret i forhold til KS2 og KS3. Nye
tolkninger er også lagt ind på PQ overfladen. Der
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Dato

Init.

Profil/
område
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Aktivitet

Problemstilling
er tilføjet nultykkelsespunkter, hvor det er klart
at kvartære sandlag ikke er til stede.

16-052017

PATH

KM 33-34

Tolkning

17-052017

PATH

KM 35-40

Tolkning

17-052017

PATH

KM 41-47

Tolkning

22-052017

PATH

KM 48-51

Tolkning

22-052017

PATH

KM 52-53

Tolkning

24-052017

PATH

KM 53-57

Tolkning

30-052017

PATH

KM 58-65

Tolkning

31-052017

PATH

Rullende
profil

Tolkning

06-062017
06-062017

PATH

Hele område

PATH

Hele område

Interpolation
KS af Interpolation

09-062017

PATH

Hele område

Interpolation

Justeret på kvartært sandlag, hvor der er lagt
nultykkelses-tolkningspunkter i et område hvor
der tidligere var tolket sandlag på baggrund af
både relativ lav modstand i MEP og TEM. Der er
tilføjet nultykkelsespunkter, hvor det er klart at
de kvartære sandlag ikke er til stede.
Der ikke er fortaget ændringer i tolkningspunkter. Tolkningspunkter passer fint med både boringer og geofysik. Der er tilføjet nultykkelsespunkter, hvor det er klart at de kvartære sandlag ikke er til stede.
Der er kun lagt nogle få støttepunkter for kvartære sandlag for at undgå rutsjebanestruktur.
Der er tilføjet nultykkelsespunkter, hvor det er
klart at de kvartære sandlag ikke er til stede.
Det øverste 5m SkyTEM viser høj modstand,
men boringer viser moræneler. Dermed er der
ikke tolket KS1 på basis af SkyTEM.
Der er tilføjet støttepunkter for at bevare den
dokumenterede Ø-V orienterede begravede dal.
Der er især justeret på udbredelse af KS4 pga.
både boringer og geofysik.
Der ikke er justeret på tolkningspunkter. Tilføjet
nultykkelsespunkter på baggrund af boringer og
geofysik.
Der ikke er justeret på tolkningspunkter. Tilføjet
støttepunkter til at bevare den begravede dal
kortlagt i Vallø kortlægningsområde. Tilføjede
også nultykkelsespunkter.
Der ikke er justeret på tolkningspunkter. Tilføjet
nultykkelse på baggrund af boringer og geofysik.
Der er meget lidt sand i området.
Tolkninger blev kvalitetssikret med en rullende
profil orienteret N-S. Der er fortaget nogle enkelte justeringer i tolkning af Sand 2 og Sand 3 i
den vestlige del af modelområde for at undgå
rutsjebanestrukturer.
Der er lavet en autointerpolation af tolkningspunkter for alle flader i GeoScene.
Interpolerede flader er kontrolleret i forhold til
boringer, geofysik og tolkningspunkter. Der er
tilføjet nogle enkelte støttepunkter i områder,
hvor fladerne ikke passer til data.
Iteration 2 - Der er lavet en autointerpolation af
tolkningspunkter for alle flader i GeoScene.
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Dato

Init.

09-062017

PATH

12-062017
12-062017

LINE

16-062017

16-062017
20-062017

Profil/
område
Hele område
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Aktivitet

Problemstilling

KS af Interpolation

Iteration 2 - Interpolerede flader er kontrolleret i
forhold til boringer, geofysik og tolkningspunkter. Der er tilføjet nogle enkelte støttepunkter i
områder, hvor fladerne ikke passer til data. Det
er vurderet, at tolkningspunkter er klar til at
blive sendt til interpolation hos GEUS.
GeoScene3D projekt kontrolleret. Kommentarer
til mindre justeringer noteret.
Kommentarer fra LINE håndteret og inkluderet i
modellen. GeoScene modellen pakkede og sendt
til MST.
Justeret nultykkelse polygoner for KS1, KS2,
KS3 og KS4 i Køge modelområde. Bevarede
hjælpelinjer fra Sjællandsmodel for at sikre, at
begravede dale bliver bevaret gennem interpolation.

Hele området
Hele området

KS af modellen
Rettelser

PATH

Hele området

Interpolation polygoner

PATH

Hele området
Hele området

Interpolation
KS af fladerne

PATH/
LINE

PATH

Tolkningspunkter, hjælpelinjer og nultykkelsespolygoner er sendt til interpolation hos GEUS.
Interpolerede flader modtaget fra GEUS. Fladerne blev kigget igennem i forhold til tolkningspunkter, data fra boringer og geofysik. Modtagede fladerne blev bestemt at være robuste, og
det blev vurderet at en ekstra iteration hos
GEUS ikke er nødvendigt.

Grundvandskortlægning i Køge Kommune

103

BILAG 2

Teknisk logbog – Setup af den hydrostratigrafisk model
Sagsnr:

Projektnavn:

1100024873-

Grundvandskortlægning i Køge Kommune

004
Projektleder:

Projektmedarbejder

KS ansvarlig

PATH

PATH

LINE

Rumlig digital hydrostratigrafisk model
Koordinatsystem
Modelafgrænsning

EUREF89 zone 32, DVR90
Xmin

Xmax

Ymin

Ymax

676.400

709.800

6.132.500

6.167.500

5 profiler på tværs af Roskilde Amt tolkningsområde (Nord-Syd)
27 profiler på tværs af Roskilde Amt tolkningsområde, 500 m afstand (orienteret Vest-Øst)
Antal

2 rullende profiler, orienteret hhv. Nord-Syd og Vest-Øst
70 profiler der dækker hele modelområdet på 500 m afstand (orienteret
Vest-Øst, og 3 orienteret Nord-Syd).
20 korte profiler, trykket for at være sammen med geofysik indsamlingslinjer.
Roskilde Amt tolkningsprofiler er navngivet V-Ø 1- 21, N-S 1-5 og Solrød

Profil-netværk

Navngivning

Modelområde-profiler er navngivet Køge model profiles 1-70. Geofysik
profiler er navngivet med MEP, PACES og SkyTEM.

Retning

Bufferzone

Software

1-6. Rullende profiler er navngivet Vest-Øst Køge1 og Nord-Syd Køge1.

Software

De faste profiler er orienteret Nord-Syd og Vest-Øst.

Bufferzonen for de geofysiske profiler er sat til 50 m, mens de andre profiler har en buffer på 250 m

GeoScene 3D
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Version

Altid nyeste version, afsluttet i 10.0.13.520

Data

Dato

Flader fra Sjællands-

Februar

modellen

2017

Punktdatabase fra

Februar

Sjællandsmodellen

2017

Boredata, JUPITERdatabasen

Nyeste

Geofysik-databasen

Marts

GERDA

2017

Jordartskort, Geocloud
Modelområde

Indlæste
data

104

Terrænmodel
Baggrundskort

Marts
2017
Marts
2017
Marts
2017
Marts
2017

Initial
PATH

Evt. Kommentar
Flader downloaded fra modeldatabase. Fil: Flader_Sjællandsmodel
Der tages udgangspunkt i den eksisterende da-

PATH

tabase og rettes punkter indenfor modelområdet. Fil: Punkter_Sjællandsmodel.

PATH

PATH

Boringer indhentet løbende fra Jupiter
GeoCloud
Geofysik indlæst i Geoscene
Paces (mangelagsmodel)
TEM40 (mangelagsmodel)
SkyTEM (mangelagsmodel)
MEP (mangelagsmodel)
Schlumberger (mangelagsmodel)

LINE

Draperer terrænmodellen, bruges på profilerne

PATH

Vises kun i tolkningsvinduet

PATH

Hentet fra Sjællandsmodellen

PATH

Via Geocloud
Udbredelsesfiler for de fire sandmagasiner samt
de prækvartære magasiner. Filerne er klippet
sammen med udbredelsesfilerne i Sjællandsmodellen og dækker derfor også områder udenfor
kortlægningsområdet.

Udbredelsesfiler (ub-fi-

Maj

ler)

2017

PATH

Ub_ks1_koege
Ub_ks2_koege
Ub_ks3_koege
Ub_ks4_koege
Ub_pl1_koege
Ub_gk1_koege
Ub_dk1_koege

Hjælpelinjer

Tolkningspunkter

Maj
2017
Marts
2017

Hjælpelinjer anvendt til prækvartæroverfladen
PATH

og afgrænsning af velbeskrevet begravede
dale.

PATH

Opdaterede tolkningspunkter, der anvendes til
interpolation af flader. Fil: Points Køge.
Fladerne er interpoleret i GeoScene 3D og er

Tolkede flader

Marts
2017

PATH

midlertidige, de endelige flader interpoleres hos
GEUS. Fil: surfaces Køge og Surfaces Køge Adjusted.
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BILAG 3
Indvindingsmængder i tilladelsesscenariet
PLANTID

610

PLANTNAME

Lavringe
Kildeplads
Havdrup
Kildeplads
Svenstrup
Kildeplads
Ramsø
Kildeplads Roskilde delen

ENDDATE

Tilladelse
Jupiter

Kommentar
Del af Hoforværket KE, 1 mill og
boringer tager meget vand og tæt
på modelgrænse tager kun del med
i modellen

Model
Tilladelse

01-04-2010

0

31-12-2046

2500000

13-08-2019

450000

25-08-2046

1400000

01-04-2010

0

13-08-2019

500000

ok

500000

13-08-2019

450000

ok

450000

13-08-2019

1300000

ok

1300000

01-08-2035

500000

ok

500000

13-08-2019

550000

ok

550000

13-08-2019

2850000

ok

2850000

12-08-2016

0

13-08-2019

1700000

01-01-2015

30000

29-10-1991

103349

Ejby Kildeplads
Slimminge Kildeplads
Terslev Vandværk
Vivi-Ann Sauer
Lange
Svend Aage
Therkild Rasmussen
Bregentved
Godskontor v/
Christian Molke
Mette Michaelsen
Hans Lauritz
Hansen

103350

2635
7483

10338

12102
12475
13064
14759
17004
17170
21669
30885
31326

Hule Mølle
Kildeplads
Almsgård
Kildeplads
Spanager
Kildeplads
Kimmerslev
Kildeplads
Gummersmarke
Kildeplads
Nr.Dalby
Kildeplads
Ravneshave
Kildeplads

15 boringer alle med faktor lige
ok
Fra LVOR model. Delt op i separate
filer boringsfilter
Fra LVOR: Del af Hoforværket
Lejre, ligger i nordlige ende af model, tæt ved modelgrænse. Kan påvirke nedsænkning, hvis al vand tages fra model. Seneste 5 år middel
er 1670000. Deler med 2 for at fordele vand

Lukkes ned

500000
2500000
450000

1400000

835000

0
1700000

0

ok
Medtages da stadig udtages vandprøver
Medtages ikke, ingen reg. siden
199, kun vandprøver

01-01-2015

5000

Medtages da forlænget adm. 2015

5000

31-12-2012

100000

31-12-1998

3000

31-12-2003

4000

Helge Bulow

09-12-1997

5000

Medtages ikke
Seneste registrering er 160 m3 i
2015, medtages ikke

103351

Bodil Madsen

01-01-2015

4000

Medtages da forlænget adm. 2015

4000

103354

Mogens Nielsen

31-12-2003

4000

0

103644

Ringsted Vand
A/S, Vigersted

12-08-2012

95000

Medtages ikke
Medtages da registrering i
2016/vandprøver i 2017, men da
tilladelse er meget større end reelt
forbrug benyttes et middel for seneste 5 år

103323
103332

103336

103339
103341

medtages ikke, ingen registrering
siden 2014
medtages drikkevandskontrol i
2017

30000
0

0
3000
0
0

20160.6
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PLANTID

103646
103647
103648

PLANTNAME
Regnemark
/Valsømagle
Regnemark
/Bøstofte
Regnemark /Vigersted Ø+V
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ENDDATE

Tilladelse
Jupiter

Model
Tilladelse

01-04-2010

1131000

01-04-2010

1022000

01-04-2010

3869000

01-03-2010

120000

01-03-2010

40000

Kommentar
Del af regnemark med 20 underanlæg, benytter middel for seneste 5
år
Del af regnemark med 20 underanlæg, beholder gamle tilladelser
Del af regnemark med 20 underanlæg, beholder gamle tilladelser
Medtages da registrering i
2016/vandprøver i 2017, men da
tilladelse er meget større end reelt
forbrug benytter middel 5 år
Del af Jystrup - Ålbækvej Vandværk

16-feb-99

17000

Slut dato i jupiter

17000

01-04-2010

50000

ok

50000

31-03-2010

70000

ok

70000

31-03-2010

22500

ok

22500

01-04-2010

100000

ok

100000

31-12-2007

16000

Medtages ikke, seneste vandprøve
2012
ok

528960
495700
3905660

103679

Jystrup - Ålbækvej Vandværk
Jystrup - Slettebjerg Vandværk
Snekkerup
Vandværk
Kværkeby
Vandværk
Fjellebro Vandværk
Nordrup Vandværk
Ørslev Vandværk
Giesegård & Juellund / Prøvegården
Giesegård & Juellund

01-04-2010

20000

103686

Nebs Møllegård

01-04-2010

3000

103698

01-04-2010

10000

Medtages ikke

31-12-2020

35000

ok

35000

103716

Kagstrupvej 55
Planteskolen
Vester Skovgaard
Jordemodervej
27

31-12-2016

5000

ok

5000

103718

Møllebjergvej 29

28-10-2022

300

ok

300

103726

Skovly Camping
Cutisan Laboratorium A/S
Daka Bio-Industries

01-04-2010

5000

ok

5000

01-04-2010

0

01-04-2010

500000

medtages ikke

0

Ottestrupvej 61
Smidstrup
Vandværk
Søbjerg Vandværk

01-09-2003

3000

Medtages ikke

3000

30-08-2024

15000

ok

15000

02-08-2024

22000

22000

Erik Hansen
Jørn Ribergaard
Sørensen
LEGRO Gartneri
A/S
Allan O. Petterson
Tune Vandværk
I/S
Tune Søndermarks Vandværk I/S
Ny Tolstrup
Vandværk

01-04-2010

4000

01-04-2010

3000

ok
registrering i 2016 men kun
100m3, vælger at sætte til 0
registrering i 2016 men kun
200m3, vælger at sætte til 0

31-12-2020

34000

34000

01-04-2010

3000

01-aug-31

300000

ok
inaktiv men registreret 2016, vælger at sætte til 0
tre tilladelser, men vælger den nyeste

103656
103657
103658
103661
103662
103666
103671

103678

103711

103731
103734
103741
104086
104087
104328
104338
104340
104344
104360

104372
104503

31-aug-46

Medtages, Prøver efter 2016

ok (medtages som 0)

29275.5
40000

0
20000
3000
0

0

0
0

0
300000

1500

ok

1500

9000

ok

9000
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PLANTID
104505
104506
104509
104510
104517
104536
104537
104538
104539

PLANTNAME
Skovhastrup
Vandværk
Tolstrup Vandværk
Hvalsø Vandværk AMBA
Avnstrup Vandværk
Peter Vedel
Sun Chemicals
A/S
pK Chemicals
A/S
Novo Nordisk
Pharmatech A/S
Junkers Industrier A/S
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ENDDATE

Tilladelse
Jupiter

Kommentar

Model
Tilladelse

31-aug-46

14000

ok

14000

31-aug-46

14000

ok

14000

04-okt-46

220000

ok

220000

31-aug-46

31000
0

ok
ingen reg. efter 2003, men vandprøve i 2017
Aftalt med kommunen at benytte 5
års middel

31000
0

13-aug-19

850000

113276.5

13-aug-19

80000

ok

80000

01-jan-27

120000

ok

120000

13-aug-19

500000

500000

13-aug-19

1150000

ok
Aftalt med kommunen at benytte 5
års middel (ikke fra jupiter men
modtaget i mail fra kommunen)

13-aug-19

0

ok

0

13-aug-19

2000

ok

2000

13-aug-19

2000

ok

2000

ok
Der er kun benyttet mellem 500800 m3 de seneste 5 år, vælger
middel i stedet

3000

104562

Copenhagen
Pectin A/S
Bjørnholm, Salbyvej 138A
Niels Ove Pedersen
Kirsten Larsen
(Anders Larsen)

104564

Jørgen Larsen

13-aug-19

3000

104572

13-aug-19

11000

104575

Ole K.Mikkelsen
tidl. gartneriet
Lidemarksvej 6

01-maj-30

2500

ok

2500

104578

Klaus Petersen

13-aug-19

7000

ok

7000

104579

Henrik Leth

01-apr-30

6000

ok

6000

104581

Lene Tvedegård

13-aug-19

10000

ok

10000

104583

Ølbyvej 182

13-aug-19

3000

ok

3000

104584

Erik Christensen
Jørgen Lundager
Hansen
Gartneriet Bladgrønt

13-aug-19

3000

ok

3000

13-aug-17

15000

ok

15000

01-aug-19

20000

Benytter middelværdi 5 år

Køge Vandværk
Køge Vandværk
- Åshøje-Svansbjerg kildeplads
Fruedal Vandværk-Herfølge
Kildeplads
Fruedal Vandværk
Skensved Vandværk andels.
Vandværket
Lyngen
Vandværket
Lyngen Afværgeboring
Lellinge Vandværk

13-aug-19

1000000

ok

1000000

01-jan-30

200000

ok

200000

13-aug-19

300000

ok

300000

01-jan-30

500000

500000

13-aug-19

565000

ok
OBS PÅ LEASING AFTALE 300.000
m3 vinter

13-aug-19

390000

ok

390000

13-aug-19

53000

ok

53000

09-okt-45

50000

ok

50000

104542
104546
104548

104585
104586
104593

104594

104595
104597
104598
104601

104602
104603

730410.8

548.3

2439

565000
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PLANTID
104607
104621

104642

104643

104652
104661
104664
104669
104677
104691
104692
104696
104698
104702
104703
104704
104705
104709
104735
104740
104741

PLANTNAME
Tureby Algestrup Vandværk

13-aug-19

120000

01-jan-30

0

Benytter gennemsnit seneste 2 år
(da meget høje ved renov.)

21751.5

13-aug-19

260000

Benytter gennemsnit seneste 5 år

106195.8

Jeppe Pedersen
Niels Nørrekær
Mortensen
Bjarne Vestergaard
Hans Erik Christensen
Allerslev Vandværk A.m.b.a

01-maj-23

0

10-jan-05

1000

13-jul-09

Højby Vandværk
Øm Bys Vandværk
Gøderup Vandværk I/S
OSAGER
VANDVÆRK
Skovholm Vandværk
Osted Vandværk
A.m.b.a.
Osted Vandværk
- Kirkebjerg
Hule Mølle
Vandværk
Askhavegård
Gartneri Bækhaven

Køgevej 210
Holmevej 2
Viby Vandværk
a.m.b.a
Viby Dals Vandværk I/S VDV1 - Æblehaven
Dåstrup Vandværk A.m.b.a
Gadstrup stationsbys Vandværk
I/S Gadstrup
Vandværk Dyssegårdsvej
vandværk

104752

ok

Model
Tilladelse

2000

104745

104751

Kommentar

01-apr-95

Lidemarksvej 53
Skovhusvænge
udpumpningsanlæg
Fruedal udpumpningsanlæg
Afværgeoppumpn., Ll.
Skensved

104744

104750

Tilladelse
Jupiter
70000

104742

104748

ENDDATE
13-aug-19

Åbakkevej 2
Svenstrupvejen
17

104747

108

Inaktiv siden 2003

ok

70000
0

120000

ok

0
0

1000

inaktiv, ingen reg. siden 2007
ikke mere end 100 m3 de seneste
år og ikke aktiv tilladelse

01-apr-14

3000

beholder da reg. i 2016

31-aug-46

17000

01-apr-14

8000

31-aug-46

25000

ok

25000

31-aug-46

14500

ok

14500

01-apr-14

7000

15-jan-47

30000

ok

30000

31-aug-46

110000

ok

110000

31-dec-21

41000

ok

41000

31-aug-46

1500

ok

1500

01-okt-16

3000

ok

3000

01-apr-92

1800

Inaktiv siden 2003

01-aug-33

15000

22-sep-31

7000

ok
Medtages

registrering i 2016, medtages

ok

0
3000
17000
8000

7000

0
15000

01-okt-13

6000

ok
ingen reg. efter 2010, medtages
ikke

7000

01-maj-30

8000

ok

8000

18-aug-46

160000

ok

160000

18-aug-46

100000

ok

100000

18-aug-46

65000

ok

65000

18-aug-46

20000

ok

20000

18-aug-46

75000

ok

75000

0
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PLANTID
104754
104755
104756
104759
104763
104765
104767
104768
104771
104774

104779
104780

104781
104798
104903

PLANTNAME
Snoldelev Vandværk
Ramsømagle
Vandværk I/S
Ramsølille
Vandværk I/S
Vester Syv
Vandværk I/S
Ørsted Vandværk I/S
Ramsøgårde
Vandværk
Salløv Vandværk
Hønskevejens
Vandværk I/S
Brordrup Bygade 2B
Allershøjvejen 2
Flyvestation
Skalstrup, Lokal
Støtteelement
Allershøjvejen 5
Skensved å, udpumpningsanlæg
Tjærebyvej 15
Lidemarksvej 55
A

109

ENDDATE

Tilladelse
Jupiter

Kommentar

Model
Tilladelse

18-aug-46

55000

ok

55000

01-feb-38

23000

ok

23000

18-aug-46

3000

ok

3000

18-aug-46

6000

ok

6000

18-aug-46

15000

ok

15000

19-aug-46

3000

ok

3000

12-jun-46

1500

ok

1500

12-sep-46

1200

ok

1200

0

ok, men opgivet som 0

0

0

ok, men opgivet som 0

0

19-aug-46

6000

ok

6000

13-sep-46

900

ok

900

01-nov-31

120000

30-apr-11

3000

ikke aktiv sættes til 0

13-aug-19

Bruger gennemsnit 5 år

31985.5
0

3000

ok

3000

24-sep-24

8000

ok

8000

104907

Lau Konge
Gartneriet Sandet

13-aug-19

35000

ok

35000

104908

Vollerslevvej 34

13-aug-19

6000

ok

6000

104909

Lidemarksvej 86

13-aug-19

7000

ok

7000

104914

Jens Nielsen
Gartneriet i
Regnemark I/S
Bjæverskov
Vandværk
Borup Vandværk A.m.b.a
Nr. Dalby - Kimmerslev Vandværk

01-maj-30

12000

ok

12000

13-aug-19

10000

ok

10000

13-aug-19

195000

ok

195000

13-aug-19

270000

ok

270000

13-aug-19

80000

ok

80000

Ejby Vandværk
Gummersmarke-Kulerup
Vandværk
Højstrupgårds
Vandværk
Viby Dal Vandværk 4 - Hønske Valore
Vandværk
Viby Dal Vandværk 5 - Ladager Vandværk
I/S
Slimminge
Vandværk

13-aug-19

230000

ok

230000

01-jun-20

40000

ok

40000

13-aug-19

110000

ok

110000

13-aug-19

40000

ok

40000

13-aug-19

11000

ok

11000

09-okt-45

40000

ok

40000

104906

104918
104925
104926

104928
104929

104933
104935

104936

104938
104941
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PLANTID
104942
104945
104968
104971
104972
104973
104976
104977
104979
104983
104985
104987
104988
104989
104992
104993
104995
104996

104997
104999

PLANTNAME
Stubberup
Vandværk I/S
Vollerslev-Gørslev Vandværk
Bjarne Gribsgaard Olsen
Kurt Aksel Larsen
Henrik Jespersen
Sven-Erik Stenkilde Olsen
Tom Abildgård
Nielsen
Jens og Søren
Thorsen
Robbin Peer Zenius Johansson
Hans-Åge Nielsen
Højbo Gartneri
APS
Peter Valsgaard
Hansen
Kurt Ellegaard
Hansen
Sigurd Larsen
Henrik Bacher
Pedersen
Hubertus Paulus
Marie Nabben
Jens Engaard
Pedersen
Gert Holdt Andersen
Ventegodtgård
I/S, ang. Ørstedvej 4
Havdrup Vandværk Amba
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ENDDATE

Tilladelse
Jupiter

Kommentar

Model
Tilladelse

13-aug-19

35000

ok

35000

09-okt-45

35000

ok

35000

01-jul-12

12000

inaktiv tættes til 0

16-feb-32

3000

ok

3000

01-jun-17

5000

ok

5000

09-feb-32

3000

ok

3000

31-dec-91

2500

inaktiv sættes til 0

01-jul-14

10000

01-apr-10

9000

01-apr-10

6000

inaktiv tættes til 0
Kun reg. 5 m3, sættes til 0 da inaktiv tilladelse

01-jun-13

7000

Medtages da regi 2016 7000m3

01-jun-13

10000

16-feb-32

3000

ok

3000

24-maj-32

2000

ok

2000

01-sep-21

7500

ok

7500

01-maj-30

10000

ok

10000

01-mar-32

3000

ok

3000

16-mar-22

3000

ok

3000

21-dec-05

10000

25-apr-47

280000

31-okt-46

1000000

31-okt-46

9000

ok

9000

31-okt-46

15000

ok

15000

31-okt-46

3000

ok

3000
15000

Medtages da regi 2016 10000m3

Sættes til 0

inaktiv Sættes til 0, seneste reg.
2011
ok
medtager kun nyeste tilladelse, da
passer med reg., valgt gennemsnit
da ellers stor

0

0
10000
0
0
7000
0

0
280000

105016

Solrød Vandværk a.m.b.a.
Æblehavens
Vandværk
Karlstrup By Andelsvandværk
Gl. Havdrup
Nord Vandværk

105026

PRO-GLUE A/S

31-jan-32

15000

ok

105027

31-dec-91

10000

Sættes til 0

22-maj-32

7000

105030

Lysgård I/S
Karlstrup Golfbane
Naturstyrelsen
Østsjælland

01-jan-13

0

105044

Stevnsvej 119

31-dec-17

11000

ok

11000

105064

Gårdrækken 13

31-dec-17

20000

ok

20000

105067

Folehaven 1
Vindspinderivej
3

01-nov-28

5000

ok

5000

31-dec-17

9000

ok

9000

105008
105010
105011

105029

105070

ok
Bruger gennemsnit 5 år

756090

0
7000
508000
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105077

Hårlevvejen 10

31-dec-17

105082

Haarlevvejen 13

01-apr-10

3000

105083

01-okt-29

15000

ok

15000

31-dec-17

280000

ok

280000

31-dec-17

15000

01-apr-10

35000

31-dec-17

250000

ok

250000

105103

Hårlevvejen 9
Haarlev Vandværk I/S
Bakkehældets
Vandværk
Store Tårnby
Vandværk I/S
Strøby Egede
Vandværk
Vallø Stift Vandværk

31-dec-17

7500

ok

7500

105107

Skovleddet 6

01-jan-32

3500

ok

3500

105109

Magistraten 6
Leopold Rullegræs
Søren Kristensen
Holmebækken
udpumpningsanlæg
Bregnetved Å
Udpumpningsanlæg
Sun Chemical
eget afværgeanlæg
Greve Vandværk - Vendalsbakke KP
Boring Skovbo
Travbane

01-jan-09

500

13-aug-19

40000

01-apr-14

20

01-okt-34

90000

ok

90000

01-nov-35

90000

ok

90000

01-okt-41

350000

Benytter gennemsnit seneste 5 år

201049

01-aug-36

350000

ok

350000

25-apr-18

1500

ok

1500

01-jul-23

2000

ok

2000

31-aug-46

800

ok

800

105091
105099
105101

105125
105145

105148

105159

105168

105169
129523
135125

4000

Kommentar

Model
Tilladelse

PLANTNAME

105089

ENDDATE

Tilladelse
Jupiter

PLANTID

ok
inaktiv Sættes til 0, seneste reg.
2005

4000
0

15000
Sætte til 0, da seneste 2016 reg. 0

Inaktiv sættes 0, ingen reg.
ok
Inaktiv sættes 0, ingen reg.

0

0
40000
0

151514

Harekærvej 5
Linalyst vandforsyning

181155

Allershøjvejen 9

23-sep-46

600

ok

600

181242

Holmevej 8

01-mar-47

600

ok

600

181303

Nøddehøjvej 3

20-feb-47

600

ok

600

181429

Salløv Gade 8

12-dec-42

1000

ok

1000

183055

Ørstedvej 59

20-mar-30

12000

ok

12000
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BILAG 4
Anlæg specifikke indvindings- og grundvandsdannende oplande
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