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FORORD
Frederiksberg Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for perioden 2014-2018
har været i høring i 8 uger i perioden 24. marts 2015 frem til 19. maj 2015.
Indsatsplanen er vedtaget af kommunalbestyrelsen 31. august 2015.
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INDLEDNING
Frederiksberg Kommune ligger i et område, hvor der i flere dele af kommunen, især tidligere, har
været en stor mængde forskellige fabrikker og andre potentielt forurenende virksomheder. Det
drejer sig primært om kemiske fabrikker, diverse metalforarbejdende virksomheder, gasværker,
fyldpladser, renserier og servicestationer. Flere virksomheder starter allerede i slutningen af
1800-tallet og fortsætter op i 1900-tallet og har i perioden 1900 op til 1980-erne anvendt forskellige typer af opløsningsmidler, som benzen, terpentin og klorerede opløsningsmidler.
Under Frederiksberg kommune indvindes store mængder grundvand til forsyning af forbrugerne
med drikkevand og i 1980-erne konstateres det, at drikkevandet på Frederiksberg er blevet forurenet med klorerede opløsningsmidler. Herefter bliver der igangsat mange tiltag og indsatser for
at nedbringe forureningerne i grundvandet/drikkevand.
I 1994 begynder grundvandet/drikkevandet at blive renset med aktivt kul på vandværket. Frederiksberg Kommune arbejder fortsat den dag i dag med indsatser, som skal sikre kvaliteten af
drikkevandet i fremtiden. Nærværende plan beskriver de indsatser til beskyttelse af grundvandet,
som Frederiksberg Kommune planlægger, skal udføres de næste 3 år (2015-2018).
Af Temakort 1 fremgår i hvilke dele af Frederiksberg og Københavns kommuner, at Frederiksberg
Vand A/S indvinder grundvand til drikkevand. I Regionplan 2005 for Hovedstadsområdet har der
været udlagt indsatsområder til grundvandsbeskyttelse inden for oplandet til Frederiksberg Vand
A/S. Indsatsområderne har været udpeget inden for OSD-området, jf. Temakort 1. I Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer fra 26/11/2014 er disse områder ikke længere med
som indsatsområder /16/. Dette skyldes, at der kun må udpeges indsatsområder (IO) inden for
udpegede nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) /13/. Disse er ikke udpeget i indvindingsoplandet til Frederiksberg vandværks indvindingsboringer. NFI kan kun udpeges indenfor OSD eller
indvindingsoplande til almene vandværker uden for OSD.
I Vandforsyningsloven /1/ og senere ændring til loven /17/ er angivet følgende vedrørende indsatsplaner:
• § 13. For hvert af de udpegede indsatsområder, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 5, skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan.
• Stk. 2. Indsatsplanen skal udarbejdes på baggrund af en nærmere kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af de pågældende vandressourcer.
• Stk. 3. Indsatsplanen skal indeholde en detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse
samt retningslinjer og tidsplan for myndighedernes indsats til opnåelse af denne beskyttelse.
•

•

•

§ 13 a. En kommunalbestyrelse eller ejeren af et alment vandforsyningsanlæg kan vedtage en indsatsplan for et område, hvis kommunalbestyrelsen eller ejeren af vandforsyningsanlægget finder, at udpegning efter § 11 a, stk. 1, nr. 5, er utilstrækkelig til at sikre
kommunens eller vandforsyningsanlæggets interesser, jf. dog § 13 b, stk. 2. Bestemmelserne i § 13, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. En indsatsplan efter stk. 1 må ikke stride mod regler fastsat i medfør af lov om
vandplanlægning, vandforsyningsplanen eller indsatsplaner vedtaget efter § 13.
§ 13 b. Stk. 2. En indsatsplan udarbejdet af en kommunalbestyrelse efter § 13 eller § 13
a kan ikke vedtages endeligt, hvis berørte kommunalbestyrelser har modsat sig dette
skriftligt over for kommunalbestyrelsen inden 12 uger efter, at de berørte kommunalbestyrelser har modtaget det færdige udkast til planen. Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.
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Nærværende indsatsplan er vedtaget på baggrund af § 13a i vandforsyningsloven og området
som indsatsplanen dækker svarer til indvindingsoplandet til Frederiksberg vandværks indvindingsboringer indenfor Frederiksberg Kommune, jf. Temakort 1. For at sikre ensartet beskyttelse
i hele indvindingsoplandet til Frederiksberg Vandværks indvindingsboringer vil Frederiksberg
Kommune gå i dialog med Københavns Kommune vedrørende ensretning af mål og retningslinjer
indenfor den del af oplandet, som strækker ind i Københavns Kommune. I listen over mulige
indsatser i nærværende plan ses også flere handlinger, som Frederiksberg Kommune vurderer,
vil være hensigtsmæssige at udføre i Københavns Kommune indenfor indvindingsoplandet.
En indsatsplan er en handlingsplan, der beskriver, hvad der konkret skal iværksættes for at beskytte grundvandet i et bestemt område.
Indholdet i indsatsplanen er fastsat i Bekendtgørelsen om indsatsplaner /2/. I henhold til bekendtgørelsen skal indsatsplanen som minimum indeholde:
1. Et resumé af den kortlægning, der lægges til grund for indsatsplanen. Dette er beskrevet i
kapitel 3.
2. En angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres. Dette er beskrevet i kapitel 2,
hvor Frederiksberg Kommunes strategi for grundvandsbeskyttelse indenfor delområder er angivet.
3. En angivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres i indsatsområdet, samt retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser, der kan meddeles, og som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen. Dette er bl.a. beskrevet i kapitel 4 om rammer og forudsætninger
for nærværende plan.
4. En angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, og hvem, der skal gennemføre overvågningen. Dette er bekrevet i handlingsplanen i kapitel 5.
5. En detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse. Dette er beskrevet i kapitel 3 om
grundvandets nuværende tilstand og tidligere indsatser.
Endvidere skal indsatsplanen indeholde en tidsplan for gennemførelsen af den samlede indsatsplan samt indeholde en angivelse af, hvilken tidligere vedtagen indsatsplan som i givet fald skal
ophæves.
Frederiksberg Kommune ønsker at bevare den nuværende forsyningsstruktur og sikre muligheden for, at der fortsat sker indvinding af grundvand til drikkevand i kommunen.
Derfor skal grundvandet beskyttes og påvirkningen af grundvandsressourcen ved vandindvinding
mindskes, så indvindingen er bæredygtig. Dette sikres bl.a. ved en fornuftig indvindingsstrategi
mellem de aktive indvindingsboringer og en stabil indvinding i hver boring. Opgaven med at passe på grundvandet omfatter både oprydning efter tidligere tiders aktiviteter, der har forurenet
jorden og grundvandet, og forhindre at fremtidige aktiviteter i kommunen forurener grundvandsressourcen.
Nærværende indsatsplan træder i stedet for Frederiksberg kommunes grundvandsplan og følger
op på de tidligere udarbejdede grundvandsplaner, senest Grundvandsplan 2009-2010 og Idékatalog 2011-2012, /3/ og /4/.
For at opfylde målsætningen om at sikre forbrugerne rent drikkevand nu og i fremtiden er det
vigtigt, at Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Vand A/S, Region Hovedstaden m.fl. samarbejder om dette. Indsatsplanen indeholder flere indsatser som kræver samarbejde mellem parterne før de kan realiseres i planperioden.
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Opbygning af indsatsplanen
Indsatsplanen omfatter indledningsvist målene for grundvandsbeskyttelsen og den strategi, der
skal arbejdes efter for, at målene nås i løbet af planperioden.
Herefter følger et resumé af grundvandskortlægningen i Frederiksberg Kommune, herunder en
status på de geologiske og hydrogeologiske forhold, vandforsyningen i kommunen og vandkvaliteten.
Efterfølgende redegøres for de planlægningsmæssige rammer for planen samt sammenhængen
til de øvrige rammer, der regulerer beskyttelsen og indvinding af grundvand. Endvidere redegøres for retningslinjer, der udgør en del af kommunens administrationsgrundlag på grundvandsområdet.
Herefter følger selve handlingsplanen for planperioden, hvor der redegøres for samtlige indsatser,
herunder hvem der er ansvarlig for de forskellige indsatser.
Indsatserne er inddelt i fire kategorier:
− Forebyggende indsats
− Opsøgende indsats
− Overvågende indsats
− Afværgende indsats.
Afslutningsvist følger en beskrivelse af handlinger i perspektivperioden 2019-2027.
I bilag 1 til indsatsplanen gives en status på indsatserne i Idékatalog for jord og grundvand
2011-2012.

1.2

Offentliggørelse og høring
Frederiksberg Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for perioden 2014-2018 har
været i høring i 8 uger i perioden 24. marts 2015 frem til 19. maj 2015.
Indsatsplanen er vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 31. august 2015.
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24.
september 2009) skal Frederiksberg Kommune afgøre, om der skal foretages en miljøvurdering
af Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2014-2018.
Frederiksberg Kommune har vurderet, at Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 20152018 ikke er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Indsatsplanen fastlægger ikke rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser og er jf. lovens § 3, stk. 1 derfor
ikke omfattet af loven.
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MÅL OG STRATEGIER FOR INDSATSPLAN 2015-2018
Formål med indsatsplanen
Formålet med indsatsplanen er at:
•
•

tilvejebringe et grundlag for at prioritere og planlægge indsatser til at sikre grundvandsressourcen.
beskrive efter hvilke retningslinjer og mål forvaltningen af grundvandsressourcen i Frederiksberg Kommune skal foregå.

En meget stor del af det område, hvorfra Frederiksberg Vand A/S indvinder grundvand til drikkevandsproduktion, ligger i Københavns Kommune. Derfor vil Frederiksberg Kommune arbejde for
at både retningslinjer og mål koordineres med Københavns Kommunes forvaltning på området.
2.2

Mål for planområdet grundvand og drikkevand
Fastsættelse af mål for anvendelsen og beskyttelsen af grundvandsressourcen på Frederiksberg
tager primært udgangspunkt i:
•
•

•

Kommuneplan 2013
Høringsudgave af Vandhandleplan for Frederiksberg Kommune udarbejdet på baggrund af
første udgave af Statens Vandplaner 2009-2015. Statens Vandplaner 2009-2015 er netop
blevet endeligt vedtaget (30/10-2014), men den endelige udgave forventes ikke at ændre
på indholdet i den endelige udgave af den kommunale vandhandleplan som skal vedtages i
2015.
Idékatalog 2011-2012

Frederiksberg Kommune fastsætter følgende miljømål for området:

2.3

•

Frederiksberg Kommune vil arbejde for, at der på sigt kan indvindes drikkevand på Frederiksberg uden brug af avanceret vandbehandling (kulfiltrering).

•

Frederiksberg Kommune vil arbejde for et højt beskyttelsesniveau af jord- og grundvand på
Frederiksberg og fortsætte den eksisterende strategi for grundvandsbeskyttelse.

•

Frederiksberg Kommune vil arbejde for at indvindingen og beskyttelsen af grundvandsressourcen sker i overensstemmelse med de udmeldte retningslinjer i de statslige vandplaner.
Det betyder blandt andet, at udnyttelsen af grundvandsressourcer skal ske under hensyntagen til målsatte vandløb, søer etc. Sikringen af drikkevand til husholdningsbrug m.v. har højere prioritering end recipientbeskyttelse.

•

Frederiksberg Kommune vil fremme genanvendelsen af afværgevand og nedsivning af regnvand under hensyntagen til grundvandsressourcen.

Frederiksberg Kommunes strategi for perioden 2014-2018
Målsætningerne i indsatsplanen er opstillet for at beskytte grundvandet, så der fortsat kan produceres drikkevand på Frederiksberg Vandværk samt efterkomme kravene i statens vandplaner
hvad angår grundvandsbeskyttelse. For at opfylde målene vil Frederiksberg Kommune fortsætte
den 4-strengede strategi for grundvandsbeskyttelse.
Strategien bygger på følgende indsatser:
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•

En forebyggende indsats – ved at inddrage grundvandsbeskyttelsen i kommunens øvrige planlægning, udføre helhedstilsyn og iværksætte kampagner overfor borgere og
virksomheder.

•

En opsøgende indsats – ved at hindre yderligere forringelser af grundvandsressourcen.

•

En overvågende indsats – ved at overvåge grundvandet for indhold af naturligt forekommende samt miljøfremmede stoffer.

•

En afværgende indsats – ved at arbejde for at hindre forurening i at nå grundvandet.

Den forebyggende indsats foretages som en integreret del af kommunens planlægning og skal
sikre, at grundvandsbeskyttelsen bliver inddraget i den øvrige planlægning. Gennem arealplanlægningen i lokalplanerne skal det sikres, at grundvandstruende aktiviteter ikke placeres i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Endvidere vil Frederiksberg Kommune gennemføre
den forebyggende indsats gennem tilsyn med virksomheder, fokus på spildevandsudledninger og
miljørigtig affaldshåndtering samt ved at iværksætte forskellige kampagner overfor borgere og
virksomheder.
En væsentlig forudsætning for at gennemføre den forebyggende indsats er, at der er etableret
det nødvendige vidensgrundlag for at kunne planlægge den fremtidige grundvandsindvinding og
arealanvendelse i Frederiksberg Kommune. Til brug for planlægningen er der i indsatsplanen
således udarbejdet en række temakort, som beskriver grundvandskvaliteten, grundvandspotentialet, kortlagte ejendomme osv. Temakortene er beskrevet i kapitlet om grundvandskortlægning
(kapitel 3). Endvidere indgår forskellige værktøjer som f.eks. Frederiksberg Kommunes grundvandsmodel, databaser over boringer og grundvandskvalitet mv. i det forebyggende arbejde.
Den opsøgende indsats gennemføres for at forhindre en yderligere forringelse af grundvandsressourcen og har typisk karakter af kortlægning og undersøgelser. Den opsøgende indsats omfatter dels kortlægning af geologiske og hydrogeologiske forhold, dels kortlægning af potentielle
forureningstruende aktiviteter. En stor del af kommunens opgaver med kortlægning af forurenede grunde og indsatskortlægning er efter kommunalreformen overdraget til regionen og staten.
Region Hovedstaden planlægger at starte den systematiske forureningskortlægning på Frederiksberg i 2018.
Frederiksberg Kommune vil i perioden 2015-2018 fortsat have fokus på kortlægning og undersøgelser i forhold til grundvandsressourcen og i den forbindelse arbejde for at øge Region Hovedstadens aktivitetsniveau på Frederiksberg. Indsatsen koordineres med de nævnte relevante aktører.
Den overvågende indsats gennemføres for dels at vurdere, om der sker en udvikling af grundvandsressourcens kvantitet eller kvalitet i forhold til kendte problemstillinger, dels for at kunne
vurdere om nye forureninger truer grundvandet. Den overvågende indsats er således en forudsætning for at kunne planlægge den fremtidige indsats på de øvrige indsatsområder. Den overvågende indsats vil typisk bestå i at undersøge grundvandets kvalitet samt indvindingens påvirkning af grundvandsspejlets beliggenhed og vådområder.
En del af den overvågende indsats er Frederiksberg Kommunes årlige monitering i en række
overvågningsboringer, hvor vandspejlet pejles, og der udtages vandprøver til analyse for en lang
række parametre. Frederiksberg Kommune vil fortsat foretage en lokal overvågning af grundvandskvaliteten, som er direkte knyttet til vandindvindingen hos Frederiksberg Vand A/S, dog
varetager Frederiksberg Vand A/S grundvandsovervågningen i områderne tæt på indvindingsbo-
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ringerne. Frederiksberg Kommune vil koordinere den lokale overvågning med den nationale overvågning, der foretages af staten gennem NOVANA-programmet.
Den afværgende indsats foretages typisk, ”når skaden er sket”, og der er konstateret en forurening af grundvandet, eller en forurening truer grundvandsressourcen.
Undersøgelser og afværgeforanstaltninger på forurenede grunde varetages primært af Region
Hovedstaden med mindre det er nye forureninger, hvor den forurenende virksomhed via kommunalt påbud skal rense op og afværge spredning af foreningen. Frederiksberg Kommune vil
følge regionens arbejde nøje og eventuelt selv eller via Frederiksberg Vand A/S gøre en indsats,
hvis regionens indsats ikke i tilstrækkelig grad opfylder de lokale behov.
Samarbejde mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstaden om oprydningsindsatser i
forhold til grundvandsressourcen vil blive prioriteret højt.
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RESUMÉ AF GRUNDVANDSKORTLÆGNING
Ifølge bekendtgørelse om indsatsplaner (Bek. nr. 1319 af 21/12/2011) skal der i indsatsplanen
præsenteres et resumé af den udførte statslige kortlægning, der lægges til grund for indsatsplanen. Frederiksberg Kommune fungerede som amtskommune indtil kommunalreformen i 2007.
Dette betyder, at Frederiksberg Kommune har varetaget både amtslige og kommunale opgaver
som grundvandskortlægning samt kortlægning og afværge af jord- og grundvandsforureninger
før 2007. Den gebyrfinansierede grundvandskortlægning er afsluttet i Frederiksberg Kommune
før kommunalreformen trådte i kraft, i 2007, og kortlægningen har derfor aldrig været varetaget
af staten men af Frederiksberg Amtskommune. Efter 2007 har Frederiksberg Kommune fortsat
løbende gennemført overvågning og diverse undersøgelser af grundvandsressourcen.
Klorerede opløsningsmidler blev påvist første gang i Frederiksberg Vandværks indvindingsboringer i 1987. Dette gav anledning til, at et større kortlægningsarbejde blev igangsat af Frederiksberg Amtskommune samt Gas- og vandforsyningen. Arbejdet blev gennemført i perioden 19881995 og omfattede:
•
•
•
•
•
•
•

Undersøgelser af boredata
Opsøgning af pejlbare kalkboringer
Prøvepumpninger
Undersøgelser af geologiske forhold
Undersøgelse af grundvandskemi
Geofysiske undersøgelser
Opstilling af hydrogeologisk model

I perioden 1995-2013 har Frederiksberg Kommune stået for følgende kortlægning i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vandværk:
•
•
•
•
•
•
•

Undersøgelser af nikkeludvikling i grundvandet
Sikret en løbende forbedring og opdatering af grundvandsmodel /6/ og /9/
Overvågning af grundvandsressourcen (pejlinger og vandprøver fra boringer i indvindingsoplandet)
Vurdering af kilder til klorerede opløsningsmidler og varigheden af problemet med klorerede
opløsningsmidler i indvindingsboringerne
Undersøgelser og afværgetiltag i forhold til jord og grundvandsforureninger
Kortlægning og undersøgelser i forhold til kloridstigninger i grundvandet
Opgørelser over grundvandsressourcen, anvendelsesmuligheder og prioritering af ressourcen
sammen med Københavns Kommune

I de følgende afsnit gives et overblik over geologi og hydrologi samt alle forhold af betydning for
beskyttelsen af grundvandsressourcen samt en status på gennemførte og igangværende projekter og overvågning.
3.1

Indvindingens størrelse
Der har været indvundet grundvand i Københavnsområdet siden 1847, hvor Carlsberg blev
grundlagt. Med introduktionen af grundvandsindvinding begyndte grundvandsniveauet at falde,
og faldet var i høj grad betinget af indvindingen på Frederiksberg, da Københavns Kommune
generelt hentede sit vand uden for byen. Større virksomheder og institutioner indvandt dog vandet direkte fra undergrunden i København. På Frederiksberg begyndte man at indvinde vand til
drikkevandsformål i 1869.
Siden indvindingen i København og Frederiksberg toppede omkring 1930 med en samlet indvinding på 6 mio. m3/år, har indvindingen været støt faldende til niveauet i dag på ca. 3 mio. m3/år.
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På den centrale del af Frederiksberg var der en sænkning af grundvandsspejlet ned til under kote
-11 m, hvilket svarer til ca. 15 m under det oprindelige niveau, inden vandindvindingen startede.
Grundvandsniveauet i kalken synes at være lavest i perioden fra 1940 til 1980 med det laveste
niveau i begyndelsen af 1950’erne og 1970’erne, jf. Figur 3-1. Sænkningen betød, at den øverste
del af kalken blev tørlagt, hvilket kan have forårsaget stigninger i grundvandets indhold af sulfat
og nikkel.
Carlsberg standsede al indvinding af betydning i starten af 1970-erne, hvor Carlsberg og Tuborg
fusionerede, og i 2006 besluttede Carlsberg at flytte ølproduktionen til Fredericia og frigøre de
store arealer i Valby til byudvikling. Frederiksberg papirfabrik standsede indvindingen i 1971.
Efter 1971 har der således kun været grundvandsindvinding til drikkevandsforbrug fra Frederiksberg Vands indvindingsboringer i området. Der indvindes i dag ca. 2,5 mio. m3 grundvand til
drikkevandsformål af Frederiksberg Vand A/S. Det svarer til ca. 45 % af forbruget på Frederiksberg. Den resterende del af drikkevandet købes hos HOFOR A/S.

5

3

1

Vandspejlskote i m
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-5

-7

-9

-11

-13
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201.132 (tæt på indvindingsboring FF1 (i drift fra 1935) og FF5 (i drift fra 2003)
201.249B (F6, central beliggenhed)
Ny indvindingsstrategi fra 3 til 5 boringer, samme indvindingsmængde
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201.202 (tæt på indvindingsboring FF3 (i drift fra 2003))
Indstilling af de fleste industrindvindinger

Figur 3-1: Grundvandsniveau i Frederiksberg/Københavnsområdet.

2005

2010

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2014-2018 (Grundvandsplan)

9 af 62

På temakort 1 er vist grundlaget for planlægning af grundvandsbeskyttelsen og vandindvindingen, som er gældende i dag. Kortet viser udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser
(OSD), områder med drikkevandsinteresser (OD), nuværende indvindingsopland til Frederiksberg
Vands indvindingsboringer og udkast til foreløbigt udpegede boringsnære beskyttelsesområder
(BNBO) for disse boringer. Det fremgår af kortet, at en stor del af indvindingsoplandet ligger i
Københavns Kommune. Indvindingsoplandet strækker sig fra områderne syd for Frederiksberg til
nord for Utterslev Mose. En stor del af oplandet er område med særlige drikkevandsinteresser
(OSD) mens resten er drikkevandsområde (OD).
3.1.1

Udnyttelsesgraden af grundvandsressourcen
I 2012 gik Frederiksberg og Københavns kommuner sammen om et at undersøge den nuværende
grundvandsressources udnyttelse, dens anvendelsesmuligheder og prioritering for udnyttelsen
/10/. Grundvandsressourcens størrelse er i projektet defineret ud fra både kvantitet, kvalitet
samt kriterier for bæredygtig vandindvinding. I afsnit 3.1.2 er drikkevandsindvindingens bæredygtighed beskrevet og i afsnit 3.5 er grundvandskvaliteten beskrevet i nærmere detalje.
På Figur 3-2 ses prioriteringen af grundvandsressourcens anvendelse udpeget på baggrund af
ovennævnte undersøgelser. Det er konkluderet i undersøgelsen, at ressourcen er fuldt udnyttet
til drikkevandsformål i område 1, som dækker indvindingsoplandet til Frederiksberg Vands indvindingsboringer.
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Figur 3-2: Prioritering af grundvandsressourcens anvendelse i København og Frederiksberg Kommuner
/10/. I område 1 vurderes grundvandsressourcen fuldt udnyttet til de igangværende drikkevandsindvindinger. Dette område dækker bl.a. indvindingsoplandet til Frederiksberg Vands indvindingsboringer.
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Bæredygtig vandindvinding
Bæredygtig indvinding på Frederiksberg er primært vurderet i forhold til udvikling i grundvandspotentialet i det primære magasin samt den grundvandskemiske udvikling i indvindingsboringerne.
Markante ændringer i oppumpningsmængden enten ved øget indvinding eller ved stop i indvinding vil påvirke udviklingen i vandkvaliteten på en måde, som ikke på nuværende tidspunkt kan
forudsiges. Ændringer i indvindingsstrategien bør ske i små step, som efterfølgende vurderes i
forhold til grundvandskvalitet og vandspejl.
Ændringer i oppumpningen rykker på den nuværende balance. Inden for de sidste 20 år er der
gjort mange indsatser for at forbedre vandkvaliteten ved bl.a. at ændre på indvindingsstrategien,
etablere nye boringer, sløjfe udtjente boringer, overvåge grundvandskvaliteten og vandspejlsændringer samt gennemføre oprydning på forurenede grunde og etablere afværgeoppumpninger.
En forøgelse af oppumpningsmængderne fører til et lavere vandspejl og risiko for øget pyritoxidation og øget nikkelfrigivelse ved blotlægning af det primære grundvandsmagasin (kalken og sand
direkte aflejret på kalken). Hævning af vandspejlet ved en reduktion i indvindingen kan betyde
sekundær nikkelfrigivelse til grundvandet fra zoner i kalken, som ikke har haft kontakt til grundvandet i en længere årrække. Ændringer i oppumpningsmønsteret og oppumpningsmængden
kan betyde, at forureningskilder, som ikke tidligere har påvirket indvindingen, kan få en betydning grundet de nye strømningsmønstre. Omvendt kan forureningskilder, som tidligere har forurenet indvindingsboringerne, få en mindre betydning under de ændrede forhold.
Kravet til den nuværende og fremtidige styring af driftsvandspejlet i indvindingsboringerne er
baseret blandt andet på de erfaringer om nikkelfrigivelse, der er opnået gennem de senere år.
Disse erfaringer omfatter blandt andet fordelene ved at sikre en jævn indvinding og hindring af
adgangen for atmosfærisk luft til grundvandsmagasinet. Endvidere er indvindingsstrategien tilrettelagt i forhold til udviklingen i kloridindholdet i indvindingsboringerne og indholdet af klorerede
opløsningsmidler.
I forhold til vandspejlet er der indikationer på, at der ved den nuværende indvinding er en balance mellem grundvandsdannelse og grundvandsindvinding, da vandspejlet flere steder på Frederiksberg har været svagt stigende de sidste 10 år.

3.2

Grundvandsdannelse, overfladevand og vandbalance
Vandkredsløbet i Frederiksberg Kommune er generelt præget af bymæssig bebyggelse og anden
menneskeskabt påvirkning. Infiltration af nedbør til grundvandsmagasinerne er således i høj grad
styret af befæstelsesgraden og i mindre grad af jordbundsforhold og vegetation. Ud fra aldersdateringen og det nuværende kendskab til geologi og nedsivningshastigheder vurderes grundvandet
på Frederiksberg at være mellem 20 og 40 år gammelt. I sårbare områder, hvor der er sand i
næsten hele den kvartære lagfølge samt omkring selve Carlsbergforkastningen, kan grundvandet
være yngre.
Grundvandsdannelsen til den mættede grundvandszone er beregnet med Frederiksberg og Københavns Kommunes grundvandsmodel. Den primære grundvandsdannelse i indvindingsoplandet
sker i området ved Frederiksberg Have/Søndermarken, ved Assistens Kirkegård og i området
mellem Bellahøj og Utterslev Mose.
På Figur 3-3 ses terrænets topografi (højdeforhold) og typen af overfladevande i oplandet til Frederiksberg Vands indvindingsboringer samt områder, hvor den primære grundvandsdannelse
foregår.
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Figur 3-3: Terrænforhold, overfladevand, afgrænsning af vandområder samt områder med primær
grundvandsdannelse.

Den gennemsnitlige grundvandsdannelse vurderes at være omkring 90 mm/år. Vandbalancen for
Frederiksberg Kommune som kan ses i Tabel 3-1 er beregnet med Frederiksberg og Københavns
Kommunes grundvandsmodel /9/.
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Tabel 3-1: Vandbalance for Frederiksberg for årene 2010-2012 /9/.

mm/år
Nedbør

mio. m³/år

849

7,6

- Fordampning fra ikke befæstede arealer

-273

-2,4

- Overfladisk afstrømning fra befæstede arealer

-484

-4,3

Grundvandsdannelse til primært magasin
- Oppumpning
+ Indstrømning over kommunegrænsen
- Udstrømning over kommunegrænsen
- Dræning til kloakker mv.
Magasinering

93

0,8

-231

-2,1

398

3,5

-217

-1,9

-35

-0,3

8

0,1

Frederiksberg Kommune har kun beskedne overfladevandsrecipienter (vandhuller og rørlagte
vandløb), jf. Figur 3-3. og Tabel 3-2.
Tabel 3-2: Overfladevandsrecipienter i Frederiksberg og København kommuner.

Rørlagte vandløb beliggende i Frederiksberg Kommune. Uden tilløb

• Grøndals Å
• Ladegårds Å

inden for kommunegrænsen:
Vandløb uden for Frederiksberg
Kommune med hydraulisk forbindelse til kommunens rørlagte vandløb:
Vandhuller helt eller delvist beliggende i kommunen:

Søer uden for Frederiksberg Kommune med hydraulisk forbindelse til
kommunens rørlagte vandløb:
Vandløb, som Frederiksberg Kommune indirekte kan belaste via spil-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Harrestrup Å
Lygte Å
Søborghus Rende
Fæstningskanalen
Kanalerne i Frederiksberg Have og Søndermarken
Vandhul i Landbohøjskolens Have
Vandhul lige nord for KVL
Norskesøen i Søndermarken
Damhussøen
Utterslev Mose
Emdrup Sø

• Harrestrup Å/Damhusåen (via udløb fra overløbsbygværker i oplandet til Harrestrup Å)

devandsafledninger:
Kystvande, som Frederiksberg
Kommune indirekte kan belaste via
spildevandsafledninger:

• Svanemøllebugten (via udløb fra overløbsbygværker
ved Svanemøllebugten)
• Sydhavnen (via Belvedereledningen og udløb fra
overløbsbygværker ved Kalvebod Brygge)
• Kalvebod Strand (via Harrestrup Å/Damhusåen
samt overløbsbygværk ved Kalvebod strand)

Frederiksberg Kommune belaster indirekte overfladevandsforekomster i bl.a. Københavns Kommune via spildevandsafledninger. Hele Frederiksberg Kommune er fælleskloakeret og spildevandet sendes gennem kloaknettet i Københavns Kommune ud til renseanlæg.
3.3

Grundvandsforekomster og geologi
De regionale grundvandsforekomster i Frederiksberg Kommune findes i de prækvartære kalkbjergarter, som består af skrivekridt overlejret af Danienkalk, som i området udgøres af bryozokalk overlejret af København Kalk. Overordnet vurderes den geologiske model for Københavnsområdet at kunne illustreres som vist på Figur 3-4. Lagserien indeholder følgende enheder:
•
•

Kvartære aflejringer
Grønsand og grønsandskalk fra Selandien, som kun findes i enkelte områder og ikke fremgår
af figuren.
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København Kalk fra Danien (KK)
Bryozokalk fra Danien
Skrivekridt fra Senon.

For mere detaljeret viden om de regionale grundvandsforekomster og geologien henvises til dgfbulleting nr. 19 /11/.

Figur 3-4: Princip for geologien i Københavnsområdet. Carlsbergforkastningen vil i nogle områder ikke
have form som en trappeforkastning som vist på skitsen, men mere have form, som vist på Figur 3-5.

Københavns Kalk (KK)

Bryzokalk/Skrivekridt
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Figur 3-5: Princip for opbygningen af Carlsbergforkastningen, som mere ligner en fleksur i nogle områder /12/.

Foruden de regionale grundvandsforekomster findes der både i Frederiksberg og Københavns
kommuner lokalt mere terrænnære grundvandsforekomster i lokale sandmagasiner. De har dog
begrænset udbredelse og er ikke nærmere beskrevet i nærværende indsatsplan.
3.3.1

Prækvartæroverflade
Prækvartæroverfladen består generelt af bryozokalk vest for Carlsbergforkastningen og af København Kalk øst for forkastningen, jf. Figur 3-4. Prækvartæroverfladens topografi (højdeforhold)
er vist på temakort 2.
Den vigtigste geologiske struktur i Københavnsområdet er netop Carlsbergforkastningen, som
generelt har en meget høj vandføringsevne. Carlsbergforkastningen strækker sig tværs gennem
Frederiksberg Kommune i nord/sydgående retning og alle Frederiksberg Vands indvindingsboringer er placeret i denne.
Den såkaldte Rådhusdal er en markant dyb, sandførende dalstruktur, som på temakort 2 ses øst
for Frederiksberg Kommune som en retlinjet eller næsten retlinjet dalstruktur, der strækker sig
fra Islands Brygge på Amager til Peblinge Søs vestbred og længere mod nord. Det er sandsynligt,
at dalens østside er begrænset af en struktur, som muligvis er en forkastning. Videre nordpå
skifter dalen imidlertid karakter, idet den begynder at slynge sig, som et normalt vandløb uden
”forkastningsstyring” vil gøre. Dalen kan antagelig følges helt op til et udløb i Søndersø-dalen.
Der findes herudover flere mulige små forkastninger eller folder i kalken gennem det indre København.
Prækvartæroverfladen findes typisk mellem kote -10 m og kote 0, dog lidt dybere i den nordlige
del af kommunen.

3.3.2

Lertykkelseskort
Inden for Frederiksberg Kommune er den kvartære lagserie over kalken generelt opbygget med
et øvre lag af moræneler eller fyld af forskellig type over et lag af smeltevandssand/grus, der
igen ligger over et nedre lag af moræneler. Den kvartære lagpakke afviger nogle steder fra denne struktur og er mere kompliceret og i andre delområder mangler en eller flere af de 3 nævnte
enheder. Udover de nævnte enheder findes mange steder små afgrænsede terrænnære sandlag.
Den kvartære lagpakke er sjældent særlig tyk i området omkring Frederiksberg, og tykkelser på
mellem 10 og 20 m er mest normale.
På temakort 3 er vist den samlede tykkelse af beskyttende lerlag over det primære grundvandsmagasin. Med lertykkelser op til ca. 40 m adskiller Valby Bakke sig fra det generelle billede i
kommunen, hvor den samlede lertykkelse typisk er mellem 5 og 15 m.

3.4

Hydrogeologi
Det primære grundvandsmagasin udgøres af de vandførende dele af bryozokalken, der udgør
prækvartæroverfladen vest for Carlsbergforkastningen, og de vandførende dele af København
Kalken, der udgør prækvartæroverfladen øst for Carlsbergforkastningen. De meget udbredte
sand- og grusaflejringer, der er aflejret direkte på prækvartæret, indgår som en del af det primære magasin. Foruden det primære magasin findes mere terrænnære mindre sandlommer,
som er tørre eller vandfyldte.
På Figur 3-6 er vist en principskitse, der illustrer, hvordan grænsen til det primære magasin er
defineret, hvad der menes med frit vandspejl i det primære magasin, og hvad der menes med
opadrettet og nedadrettet gradient.
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Figur 3-6: Principskitse, som forklaring til definitionerne af det primære magasin,
in, af frie og spændte
forhold i magasinet og gradientforhold.

På temakort 4 er vist transmissivitetsforholdene i kalken, svarende til kalkens vandføringsevne i
m2/s. Jo højere værdi desto bedre kan aflejringen lede vand. De øverste 10 meter af kalken vurvu
deres generelt at være den mest vandførende del af kalken. I denne zone er kalken opknust af
isens bevægelser under istiden. Der kan dog forekomme områder, hvor en større del af transmistransmi
siviteten ligger i dybere zoner. Den opknuste zone er udbredt i hele kommunen,
kommunen, uanset om det
er København Kalk eller Bryozokalk, der udgør kalkoverfladen.
Øst for Carlsbergforkastningen er en stor del af kalkens transmissivitet tilknyttet København KalKa
ken. Ud over den opknuste zone i toppen af kalken udgør den Øvre og Nedre København Kalk
vandførende zoner med Nedre København Kalk som den mest vandførende. Mellem København
Kalk udgør en tæt zone mellem de to vandførende lag. Det skal bemærkes, at det ikke er i hele
området øst for Carlsbergforkastningen, at alle tre dele af København Kalken er til stede.
Bryozokalken findes både øst og vest for Carlsbergforkastningen. Vest for forkastningen udgør
den kalkoverfladen, mens den øst for ligger under København Kalken. Bryozokalken er en forfo
holdsvis tæt enhed, hvor der dog kan forekomme
for
vandførende zoner.
Skrivekridtet er generelt en tæt enhed, men vandførende zoner forekommer dog også her. GeneGen
relt har Skrivekridtets vandføringsevne kun betydning i området vest for Carlsbergforkastningen,
idet Skrivekridtoverfladen
kridtoverfladen øst for forkastningen
forkastningen ligger så dybt, at der ikke er nogen vandindvinvandindvi
dingsinteresser forbundet med den.
Opknusningen af kalken langs Carlsbergforkastningen medfører høj vandføringsevne langs forfo
kastningen, hvilket også træder tydeligt frem på temakort 3. Den meget høje
øje vandføringsevne
udgør grundlaget for Frederiksberg Vands drikkevandindvinding. De 5 aktive indvindingsboringer
er da også placeret centralt i forkastningszonen.
3.4.1 Drikkevandsindvinding
Den nuværende samlede indvindingstilladelse
indvindings
fra Frederiksberg og Københavns kommuner til
Frederiksberg Vand A/S er på 2,5 mio. m3/år. Tilladelsen er fordelt mellem 3 boringer i Frederiksberg Kommune (FF2, FF3 og FF4) og 2 boringer som ligger i Københavns Kommune (FF1 og
FF5).
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Den nuværende indvindingstilladelse var oprindeligt gældende til 31. oktober 2010, men er blevet forlænget. Dette skyldes at indvindingstilladelser, der udløber efter den 1. januar 2010, men
inden datoen for vedtagelsen af den første kommunale vandhandleplan i medfør af miljømålsloven, først ophører senest 1 år efter vedtagelsen af den kommunale handleplan, jf. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om miljøbeskyttelse, lov om naturbeskyttelse og lov om
vandløb /14/. Frederiksberg Vand A/S har ansøgt om en ny indvindingstilladelse.
I Tabel 3-3 er oplysninger om hver af de 5 indvindingsboringer vist.
Tabel 3-3: Oplysninger om Frederiksberg Vands 5 indvindingsboringer.

Lokal
nr.

DGU nr.

Boring
Idriftsat

FF1

201.274

1935

FF2

201.3702

1961

Filtersætning (kote i m)

Filtersætning (m u.t.)

Geologi
Kalk

-14,5 til -33,8 (før 2001)

22,2 til 41,5 (før 2001)

-19,3 til -33,8 (efter 2001)

27 til 41,5 (efter 2001)

Åben fra -33,65 til -53,85

Åben fra 49,8 til 70

Bryozokalk/skrivekrid
t

FF3

201.5311

2003

-19,1 til -37,6

32,5 til 51

Bryozokalk

FF4

201.5312

2003

-16,9 til -36,9

18,5 til 50

Bryozokalk

FF5

201.7924

2012 (er-

Åben fra -37,05 til -57,6

Åben fra 44,45 til 65

Kalk og flint

statningsboring for
201.5692
som var i
drift 20032011)

Frederiksberg Vand A/S har en midlertidig tilladelse til at filtrere drikkevandet på vandværket
med aktivt kul /7/. Dette skyldes forurening med klorerede opløsningsmidler. Der udføres et udvidet analyseprogram af vandet, ved afgang fra vandværket for at overvåge, at de miljøfremmede stoffer fjernes.
Temakort 5 viser beliggenheden af indvindingsboringerne og indvindingsoplandet til Frederiksberg Vand A/S. På temakortet er også vist indvindingsoplandene fra de nærmeste naboforsyninger: HOFOR A/S og Nordvand A/S. De beregnede indvindingsoplande for Frederiksberg Vand A/S
stammer fra Grundvandsmodel for Frederiksberg og Københavns kommuner revision 2006, for
HOFOR A/S (Rødovre og Hvidovre vandværker samt Kildeplads XIII) fra grundvandsmodel for
vestegnskommunerne revision 2013 og Nordvand A/S (indvinding til Søborg Vandværk) fra Øresundsmodel revision 2013.
På Temakort 6 ses grundvandspotentialet i det primære grundvandsmagasin i oktober 2013.
Billedet af grundvandsspejlet i Frederiksberg Kommune er præget af sænkningen af grundvandspotentialet omkring Frederiksberg Vands kildepladser. Overordnet strømmer grundvandet således
mod indvindingsboringerne inden for kommunegrænsen. Grundvandsspejlet ligger omkring kote 2 til -5 m ved kildepladserne.
3.4.2 Trusler mod grundvandsressourcen
Vandindvinding i et byområde vil altid være forbundet med en række trusler mod grundvandressourcen, men ved at indvinde vand til drikkevand lokalt i de bynære områder undgås transport af
drikkevandet fra andre områder over lange afstande, og samtidig bliver det muligt at reducere
indvindingen af vand i andre områder, hvor naturen er sårbar overfor intensiv oppumpning af
grundvand.
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Grundvandet under København og Frederiksberg er dels truet af forurening med miljøfremmede
stoffer fra mange forskellige menneskeskabte kilder, primært forurenede grunde.
Grundvandsmagasinets sårbarhed overfor terrænnære forureninger kan illustreres ud fra et såkaldt lækagekort, som viser lækagekoefficienten for sand- og ler-aflejringerne over kalken (det
primære grundvandsmagasin). Lækagekoefficienten er beregnet som den vertikale ledningsevne
delt med mægtigheden af den kvartære lagpakke. Kort over de beregnede lækagekoefficienter er
vist på Figur 3-7, og er en indikation på geologisk sårbarhed, hvor stor lækagekoefficient indikerer, at evt. forurening kan nedsive hurtigere end ved lav lækagekoefficient. Dette vil dog også
afhænge af bl.a. gradientforhold. Lækagekortet er en anden måde at vise den samlede lertykkelsen, hvor der også er taget hensyn til den hydrauliske ledningsevne i sand- og leraflejringerne
over kalken. Kortet angiver således ikke hvor der sker grundvandsdannelse, da dette er afhængigt af flere hydrologiske parametre og strømningsveje. Områder med høj grundvandsdannelse
er typisk i områder, hvor der er en højere grad af ubefæstede arealer.
På kortet er lav lækagekoefficient vist med blå farver, mellem lækagekoefficient med grønne
farver og stor lækagekoefficient med beige-røde farver. Det fremgår af kortet, at lækagekoefficienten er mindst i den nordlige del af indvindingsoplandet, den sydlige del af Brønshøj samt i
mindre områder på Frederiksberg (f.eks. ved Søndermarken). Disse områder fremstår dermed
geologisk mindre sårbare end den øvrige del af området. Omvendt ses der mindre områder med
stor lækagekoefficient og disse områder fremstår således meget sårbare. Disse områder ses bl.a.
på ydre Nørrebro ved grænsen til Frederiksberg.
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Figur 3-7: Lægekagekort som viser størrelsen af lækagekoefficienten i indvindingsoplandet.

Grundvandsressourcen kan også blive truet af aktiviteter, der i sig selv ikke er forurenende, men
som ændrer grundvandets strømretning og niveau, hvorved forureninger i grundvandsmagasinet
kan mobiliseres og forurene vandindvindingen. Det drejer sig blandt andet om bygge- og anlægsarbejder, hvor det er nødvendigt at sænke grundvandet midlertidigt eller permanent fx ved
metrobyggeriet og etablering af dybe parkeringskældre.
Tilsvarende er det ved etablering af ATES-anlæg og nedsivningsanlæg til håndtering af øgede
regnmængder meget vigtigt at tage de nødvendige hensyn til vandindvindingen i området.
Truslerne betyder, at det for en byindvinding som Frederiksberg Vand A/S er særligt vigtigt at
fastholde en fast og jævn vandindvinding i henhold til den udarbejdede indvindingsstrategi, jf.
afsnit 3.1.2.
Status på oprydningsindsatsen overfor forurenede grunde
Det er i dag Region Hovedstadens opgave at sikre drikkevandsressourcerne mod de forureninger,
der truer nuværende og fremtidige indvindinger af drikkevand, sikre indeklimaet i boliger samt
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sikre borgerne mod kontakt med kraftigt forurenet jord. Før kommunalreformen trådte i kraft i
januar 2007, har Frederiksberg Kommune selv forestået kortlægning, undersøgelser og afværgetiltag overfor forurenede grunde. I perioden op til i dag er der foretaget mange kortlægninger og
oprydninger af forureninger, men der udestår stadig følgende:
•

•

Region Hovedstadens systematiske kortlægningsindsats af jord- og grundvandsforureninger i
Frederiksberg og Københavns kommuner indenfor indvindingsoplandet, hvilket kan forventes
at resultere i yderligere undersøgelser og nye afværgetiltag. Denne kortlægning forventer
Regionen at gå i gang med i Frederiksberg og København kommuner i 2018.
Flere undersøgelser af mulige kilder til klorerede opløsningsmidler (renserier, metalforarbejdende virksomheder, farve-/lak-industrier med videre) inden for indvindingsoplandet men
uden for OSD-området. Dette indgår i Region Hovedstadens systematiske kortlægning sindsats af jord- og grundvandsforureninger. Indvindingsoplandet til Frederiksberg Vands indvindingsboringer strækker sig ud over områder med særlige drikkevandsinteresser (OSDområder), hvilket betyder at forureningskilder som ligger uden for OSD også kan true drikkevandsindvindingen.

Region Hovedstaden har meldt ud, at de i løbet af 2014 vil udarbejde en ny strategisk handleplan
for jordforureningsområdet. Denne handlingsplan vil rumme en balance mellem befolkningstætheden, de mange forureningskilder og regionens øvrige indsats med at sikre drikkevand og overfladevand.
Konsekvenser hvis indvindingen stoppes
Såfremt indvindingen til Frederiksberg Vandværk stoppes, vil der ske en markant stigning i
grundvandsspejlet. Modelkørsler med Frederiksberg Kommunes grundvandsmodel viser, at der
20 år efter indvindingens ophør i et område centralt på Frederiksberg omkring indvindingsboringerne FF2, FF3 og FF4 vil ske en stigning i grundvandspotentialet på 10 meter. Dette vil svare til
en vandspejlskote på 8 meter i forhold til en kote på -2 m i dag. Overalt i Frederiksberg Kommune vil grundvandsspejlet stige mindst 2 meter.
En kraftig stigning i grundvandsspejlet på op til 10 meter forventes at kunne give funderingsmæssige problemer for en lang række bygninger på Frederiksberg. Endvidere må det forventes,
at der skal etableres dræn omkring dybe kældre, samt at afdræningen via utætte kloakker forøges. I den østlige del af Frederiksberg Kommune forventes der endvidere at kunne blive problemer med vand i kældre.
Ved ophør af indvindingen på Frederiksberg påvirkes ikke kun nærområdet. Frederiksberg Vand
A/S skal i stedet importere 2,5 mio. m3 mere vand fra HOFOR A/S, der igen skal hente vandet på
kildepladser på Sjælland med påvirkning af vådområder og recipienter i naturfølsomme områder
til følge.
Det anses for usandsynligt, at indvindingen kan genoptages, efter en eventuel nedlæggelse af
indvindingen, da grundvandskvaliteten i forhold til nikkel og klorerede stoffer sandsynligvis vil
forværres, hvis indvindingen ophører i en længere periode.
3.4.3

Baggrunden for de eksisterende indvindingstilladelser
Ved fastlæggelse af en ny indvindingsstrategi i 1999 blev der undersøgt 11 forskellige kombinationer af indvindingsboringer, der tilsammen blev skønnet at kunne yde 2,5 mio. m3/år, svarende
til den gældende indvindingstilladelse. Der blev for hvert alternativ endvidere vurderet, hvordan
strategien bedst muligt kunne udvides til en årlig oppumpning på 3,0 mio. m3/år.
Ved fastlæggelse af flere af alternativerne blev det tilstræbt at belyse mulige nye placeringer af
indvindingsboringer både i Frederiksberg og Københavns Kommune. Hvert alternativ er vurderet i
forhold til miljømæssige problemstillinger og om indvindingen vil være bæredygtig. De problem-
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stillinger, som er undersøgt, er indtrængning af saltvand fra havnen, optrængning af residualt
havvand, blotlægning af kalken/det primære magasin med risiko for bl.a. iltning af pyrit samt
påvirkning fra miljøfremmede stoffer.
Hensynet til de miljømæssige konsekvenser har vejet højere end økonomien i valg af fremtidig
indvindingsstrategi.
Konklusionerne fra vurderingen af de forskellige alternativer blev sammenfattet til følgende:
•
•
•

•

Den eksisterende indvindingsstrategi samt de alternativer, der minder om den, vurderes at
ligge nær grænsen for bæredygtighed.
Ved at flytte tyngden af vandindvindingen mod nord og sprede den ud på flere boringer fås
den mest bæredygtige indvinding.
Øget oppumpning fra de eksisterende tre boringer på det tidspunkt (FF1 (201.274) , FF2
(201.3702) og F5(1),201.1444 – sløjfet i 2006) vurderes at være behæftet med betydelig risiko for forringelse af grundvandskvaliteten i kildepladsområdet og vurderes derfor ikke at
være bæredygtigt.
Forøgelse af den samlede vandindvinding fra 2,5 mio. m3/år til 3,0 2,5 mio. m3/år vurderes
kun at kunne lade sig gøre ved at placere de ekstra 0,5 mio. m3/år nord eller nordøst for det
eksisterende kildepladsområde i Københavns kommune.

På baggrund af undersøgelserne og vurderingerne er den nye indvindingsstrategi fastlagt med en
samlet ydelse på 2,5 mio. m3/år fordelt på 5 boringer frem for 3 boringer. Den ene af de gamle
boringer på P. Andersensvej er udgået af produktion, og der er etableret 3 nye boringer i Carlsbergforkastningen (FF3 (201.5311), FF4 (201.5312) og FF5 (201.7924, erstatningsboring for
201.5692)).
Ved udarbejdelse af ansøgningerne til den nuværende indvindingstilladelse, blev påvirkninger af
grundvandsspejlet og overfladevand undersøgt. Størrelsen af den ansøgte mængde er vurderet
ud fra miljømæssige, tekniske og økonomiske kriterier. I vilkårene til indvindingstilladelsen i Københavns Kommune indgår overvågning af vandspejlet i Utterslev Mose.
I EU’s Vandrammedirektiv er det overordnede mål at sikre, at alle vandområder senest i 2015
har opnået god tilstand. Forringelser af overfladevandets og grundvandets tilstand skal forebygges, og hvor tilstanden allerede er forringet, skal der foretages forbedringer. For overfladevand
betyder det, at der både skal være en god økologisk tilstand og en god kemisk tilstand.
En evt. forøgelse af indvindingen med 0,5 mio. mod nord i Københavns Kommune kan påvirke
Utterslev Mose og dermed opfyldelsen af miljømålene.
3.4.4

Alternative indvindingsmuligheder
Der findes ikke lokalt på Frederiksberg muligheder for alternative indvindinger i forhold til de
eksisterende. Mulighederne for at etablere nye boringer inden for kommunen er undersøgt, som
beskrevet i afsnit 4.4.1. De ændringer, som kan foretages i forhold til den nuværende indvindingsstrategi vil være en omlægning af indvindingsmængderne fra hver boring, men inden for
den samme samlede indvindingsmængde på 2,5 mio. m3/år. Omlægning af indvindingsmængderne fra hver boring er i flere omgange vurderet senest i 2013 i forbindelse med Frederiksberg
Vands ansøgning om ny indvindingstilladelse (den endelige indvindingstilladelse forventes at blive
meddelt i 2015). Den nuværende indvindingsstrategi er endvidere tilrettelagt i forhold til udviklingen i nikkel og kloridindholdet i indvindingsboringerne og indholdet af klorerede opløsningsmidler.
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Vandkvalitet
Kvaliteten af grundvandet kan beskrives ved indholdet af naturligt forekommende stoffer og ved
indholdet af miljøfremmede stoffer, som har nået grundvandet fra forureningskilder. Grundvandet, der oppumpes fra indvindingsboringerne, behandles på Frederiksberg Vandværk, inden det
bruges til drikkevand. Grundvandets kvalitet er derfor sammenlignet med kvalitetskravene til
drikkevand.
Kvalitetskriterier for drikkevand er fastsat af hensyn til borgernes sundhed. Normalt fastsættes
kriteriet for det enkelte stof ud fra en "tolerabel daglig indtagelse", hvor kun 10 % af denne må
stamme fra drikkevandet, hvis stoffet også kan forekomme i fødevarer og luften. De gældende
kvalitetskrav til drikkevand er beskrevet i den til enhver tid gældende udgave af ”Bekendtgørelse
om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg” p.t. nr. 292 af 26. marts 2014. I bekendtgørelsen er angivet vandkvalitetskrav for drikkevandets hovedbestanddele og organiske mikroforureninger ved afgang fra vandværk, indgang til ejendom og ved forbrugerens taphane. For uorganiske sporstoffer (som nikkel, arsen med videre) er vandkvalitetskravene kun angivet for indgang til ejendom og ved forbrugers taphane. Typisk er vandkvalitetskravet et maksimalt tilladeligt indhold af det pågældende stof.
På de tematiske kort for indhold af klorid, sulfat, klorerede opløsningsmidler, BTEXN, MTBE og
pesticider (Temakort 8-10 og 13-15 er det konstaterede indhold i boringerne sammenlignet med
kvalitetskravet ved afgang fra vandværk). På de tematiske kort for indhold af nikkel og arsen er
sammenlignet med kvalitetskravet ved indgang til ejendom. For alle de parametre, som er medtaget på de tematiske kort er kvalitetskravet den højest tilladelige værdi, som drikkevandet må
indeholde. Se Temakort 8 til 15.
Ved vurderingen af grundvandskvaliteten er anvendt resultater af vandprøver udtaget i perioden
2010-2013. De fleste analyseresultater er fra Frederiksberg Kommunes grundvandsovervågning,
som også inkluderer analyser udtaget af Frederiksberg Vand A/S og Region Hovedstaden i perioden 2011 til 2013.
Indholdet af en række naturlige stoffer som jern, mangan og ammonium i grundvandet vil generelt overskride kvalitetskravene til drikkevand. Stofferne fjernes imidlertid ved den simple vandbehandling, der foregår på Frederiksberg Vandværk, hvor vandet iltes og filtreres.
Den naturlige grundvandskvalitet i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vands indvindingsboringer er præget af, at der har været indvundet grundvand i over 100 år i området. Grundvandet er
generelt svagt reduceret, og flere steder er der frit vandspejl i det primære magasin (jf. Figur 3-6
og Figur 4-5), som dog har været dominerende tidligere, hvor grundvandsspejlet var lavere.
Grundvandet under København og Frederiksberg er truet af forurening med miljøfremmede stoffer fra mange forskellige menneskeskabte kilder, som f.eks.:
•
•
•
•
•
•
•
•

forurenede grunde
gamle fyld- og lossepladser
diffus forurening
utætte kloakker
virksomheder
brug af pesticider
olietanke
bygge- og anlægsaktiviteter.

Temakort 7 viser hvilke forurenede grunde, der på nuværende tidspunkt er kortlagt i Frederiksberg og dele af Københavns kommuner, samt aktive afværgeanlæg. På kortet er indikeret hvilke
typer af forureningskilder, der findes i området. De forureningspåvirkede områder er markeret ud
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fra viden om de kortlagte grunde, data fra overvågningsprogrammer og andre grundvandsundersøgelser. Den systematiske kortlægning som gennemføres af Region Hovedstaden er som tidligere nævnt endnu ikke startet på Frederiksberg, men forventes igangsat i 2018.
Ud fra kendte forureningskilder i oplandet, grundvandskemien og konklusioner fra diverse grundvandsundersøgelser er udarbejdet et skema, som lister de vigtigste reelle og potentielle trusler
mod hver af Frederiksberg Vands indvindingsboringer, jf. Tabel 3-4.
Tabel 3-4: Overordnede trusler i forhold til hver indvindingsboring.

Lokal nr.

FF1

DGU nr.

Reel trussel

Potentiel trussel

Naturlige pa-

Miljøfremmede

Naturlige

Miljøfremmede

rametre

stoffer

parametre

stoffer

201.274

Klorerede opløs-

Klorid

ningsmidler

Nikkel
Arsen

FF2

201.3702

FF3

201.5311

Klorid

Klorerede opløs-

Arsen

Cyanid

Nikkel

ningsmidler

Nikkel

Klorerede opløs-

Klorid

Cyanid

ningsmidler

Arsen

BTEX

BTEX

Naphthalen
MTBE
FF4

201.5312

Nikkel

Klorerede opløs-

Sulfat

ningsmidler

Klorid

BTEX

Ammonium
FF5

201.7924

Cyanid

MTBE
Klorid

Klorerede opløs-

Nikkel

ningsmidler

Ud over indvindingen til drikkevandsformål oppumpes der både sekundært og primært grundvand op ved 5 afværgeanlæg inden for kommunegrænsen. Det drejer sig om 1 afværgeanlæg
lige nord for kommunegrænsen ved indvindingsboring FF1 og 4 andre afværgeanlæg tæt på Frederiksberg kommunegrænse i København. Anlæggene er etableret for at forhindre forurening i at
sprede sig til resten af grundvandsressourcen, jf. temakort 7.
3.5.1

Klorid
Som vist i Tabel 3-4 er det vurderet, at de naturlige stoffer nikkel, sulfat, arsen og klorid er mest
problematiske for indvinding af grundvand til drikkevand på Frederiksberg.
På temakort 8 er vist indholdet af klorid i grundvandet på Frederiksberg. I indvindingsoplandet til
Frederiksberg Vands indvindingsboringer ses flere steder forhøjede indhold af klorid i grundvandet i forhold til kvalitetskriteriet for drikkevand på 250 mg/l, jf. /5/. Generelt ses de højeste indhold i den østlige og sydlige del af oplandet.
Forhøjede indhold af klorid kan i danske grundvandsmagasiner være forårsaget af en eller flere af
følgende processer:
•
•
•

Optrængning af tidligere tiders (residualt - tilbageblivende) havvand fra dybereliggende
dele af kalkgrundvands-magasinet, hvorfra der indvindes grundvand.
Indtrængning af nutidigt (recent) havvand som følge af grundvandsindvinding.
Nedsivning fra menneskeskabte kilder f.eks. vejsaltning og lossepladser.

I oplandet til Frederiksberg Vands indvindingsboringer er det sandsynligt, at alle ovenstående
processer kan være kilde til forhøjede indhold af salt i grundvandet.
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I 2012-2013 er der gennemført en undersøgelse af betydningen fra menneskeskabte kilder i forhold til klorid i grundvandet /5/. Formålet med undersøgelsen var at estimere størrelsen af kloridbidraget til grundvandet fra menneskeskabte kilder, og på denne baggrund vurdere mulige
strategier til grundvandsbeskyttelse og vinterbekæmpelse i indvindingsoplandet.
De overordnede konklusioner mht. kloridbidraget fra menneskeskabte kilder er følgende:
• Det er primært bidrag fra vejsalt og tidligere lossepladser, som dominerer i forhold til, hvilke
menneskeskabte kloridkilder, som har påvirket grundvandet i hele indvindingsoplandet.
• Klorid-bidraget til indvindingsboringerne fra menneskeskabte kilder vurderes i dag at ligge
mellem 40 og 100 mg/l. Den mest betydende kilde er vejsalt efterfulgt af tidligere lossepladser. Det mulige bidrag fra vejsalt til grundvandet er størst for boring FF2, FF3 og FF4, og det
mulige bidrag fra f.eks. tidligere lossepladser er størst i boring FF1 og FF5.
• Indsatser i forhold til begrænsning af glatføremidler, som vejsalt, vil have størst betydning for
udviklingen i kloridkoncentrationen fra boringerne FF2, FF3 og FF4. Det vurderes, at en yderligere stigning i kloridindholdet i disse indvindingsboringer bør begrænses mest muligt.
• Det vurderes, at graden af utætheder i afvandingssystemet har stor betydning for stigninger
af klorid i grundvandet.
De overordnede anbefalinger til indsatser overfor klorid er som følger:
• At undersøge vejstik og vejbrønde for utætheder og renovere utætte strækninger og brønde,
så tab af vejvand til grundvandet begrænses mest muligt.
• At vælge de metoder ved glatførebekæmpelse, som spreder mindst vejsalt uden for vejen.
• At bibeholde vådsaltning og finde andre metoder til at mindske forbruget af vejsalt.
• At undersøge mulighederne for at anvende andre tømidler end vejsalt (NaCl) især i den østlige del af kommunen eller begrænse forbruget.
• At anvende andre tømidler end vejsalt f.eks. kaliumformiat (KFo) inden for de beregnede
boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Forslag til BNBO-områderne er endnu ikke vedtaget, men forventes at blive udpeget i 2015 nu når den endelige udgave af Statens Vandplaner
foreligger i samarbejde med Københavns Kommune.
• Helt at omlægge strategien for glatførebekæmpelse, så der ikke længere benyttes kloridholdige produkter.
Foruden bidrag fra menneskeskabte kilder vurderes, at bidrag fra kloridholdigt grundvand fra den
dybere undergrund og den mulige transport via Carlsbergforkastningen fra havnen syd for det
tidligere Carlsberg kan have påvirket grundvandet med klorid.
Der vurderes, at være et behov for at forbedre det nuværende vidensniveau omkring belastningen fra vejsalt og estimeringen af tabet til grundvandet. Denne viden vil f.eks. kunne opnås gennem etablering af et feltforsøg i et byområde, hvor der kontinuert moniteres på kloridindholdet i
terrænnært grundvand langs vejene, i afstrømningen til åerne og i kloakvand til rensningsanlæg.
I nærværende indsatsplan er medtaget indsatser i forhold til de ovenstående punkter.
I forhold til status for grundvandsressourcen beskrevet i Grundvandsplan 2009-2010, er der sket
stigninger i kloridindholdet i nogle områder, mens indholdet i andre områder er på samme niveau
som tidligere. Stigninger i klorid ses ved Nørrebro Bycenter i København N, i den sydvestlige del
af Frederiksberg Kommune og centralt på Frederiksberg i nærheden af indvindingsboring FF2.
Årsagerne til stigningerne kan som nævnt tidligere stamme fra menneskeskabte kilder.
3.5.2 Sulfat, nikkel og arsen
Temakort 9 og 10 viser indholdet af sulfat og nikkel i grundvandet på Frederiksberg. Forhøjede
indhold af nikkel ses i den centrale og vestlige del af kommunen, mens forhøjede indhold af sulfat findes i boringer spredt i kommunen. I den vestlige del af kommunen er der sammenfald mellem boringer med forhøjede indhold af nikkel og sulfat. Kvalitetskriteriet for sulfat i drikkevand er
250 mg/l og for nikkel 20 µg/l.
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Den væsentligste kilde til forhøjede indhold af både nikkel og sulfat vurderes at være iltning af
pyritholdige jordlag (indhold af FeS2). Dette kan forekomme, når grundvandsspejlet, som følge af
vandindvinding, kommer til at ligge lavere end grænsen til de pyritholdige jordlag, som f.eks.
smeltevandssand og kalk. Herved kan der ske lufttransport til lagene, hvorved pyrit iltes og der
frigives sulfat og nikkel. I indvindingsoplandet vil det være de lag, som findes i det primære
grundvandsmagasin, som typisk kan indeholde pyrit, især kalken. Lufttransport til disse lag kan
ske i områder med frit vandspejl, jf. Figur 3-6.
Sænkningen af grundvandsspejlet var størst i perioden 1930-1970. De forhøjede indhold af nikkel er som regel knyttet til en zone med en radius omkring boringerne på ca. 100-300 meter og
kan skyldes, at der trækkes ilt ned i grundvandsmagasinet gennem boringer, der ikke er lufttætte.
De forhøjede indhold af nikkel og til dels sulfat findes da også i boringer, hvor grundvandet er
eller har været sænket. Det drejer som om den centrale del af Frederiksberg, hvor Frederiksberg
Vand A/S gennem en lang årrække har indvundet vand samt i den vestlige del af kommunen,
hvor der tidligere har været indvundet vand til industrielle formål. Nye analyser fra indvindingsboringerne og fra målesteder på vandværket indikerer, at en del af nikkelindholdet fjernes i forbindelse med den simple vandbehandling på Frederiksberg Vandværk.
I forhold til status for grundvandsressourcen beskrevet i Grundvandsplan 2009-2010 er der generelt ikke sket nogen udvikling i indholdet af nikkel og sulfat i grundvandet på Frederiksberg.
Indholdet af arsen i grundvandet er vist på temakort 11. Forhøjet indhold af arsen ses i boringer i
den centrale og vestlige del af Frederiksberg og er for mange boringers vedkommende sammenfaldende med forhøjet indhold af nikkel. Kvalitetskriteriet for arsen i drikkevand er på 5 µg/l. Arsen i grundvandet kan stamme fra iltning af kalken ved sænkning af grundvandsspejlet eller fra
forureningskilder som f.eks. gamle gasværker. Det meste af arsenindholdet fjernes ved den simple vandbehandling på Frederiksberg Vandværk inden det sendes ud til forbrugerne.
3.5.3

Klorerede opløsningsmidler
De miljøfremmede stoffer omfatter bl.a. klorerede opløsningsmidler, olie- og benzinprodukter og
pesticider samt de nedbrydningsprodukter, der opstår, når de miljøfremmede stoffer nedbrydes i
jorden og grundvandet.
Som vist i Tabel 3-4 er det vurderet, at det er de klorerede opløsningsmidler, som er den største
trussel mod indvinding af grundvand til drikkevand på Frederiksberg. På temakort 12 er vist indholdet af klorerede opløsningsmidler i grundvandet på Frederiksberg.
Siden 1987 har der været påvist klorerede opløsningsmidler i indvindingsboringerne på Frederiksberg. Der har været og udføres fortsat en aktiv indsats for at begrænse forureninger af
grundvandet.
Dette omfatter bl.a. oprydningsforanstaltninger og forureningsundersøgelser på potentielt forurenede ejendomme. I den forbindelse arbejder Frederiksberg Kommune for at:
•
•
•

Region Hovedstadens afværgeindsats bibeholdes og optimeres i forhold til de eksisterende
afværgeanlæg i indvindingsoplandet.
Region Hovedstaden følger op på om der skal iværksættes afværgetiltag på kendte forureninger, hvor der endnu ikke er igangsat afværgetiltag.
Region Hovedstaden gennemfører den systematiske forureningskortlægning og følger op med
eventuelle nye afværgetiltag.

Herudover omfatter indsatsen overvågning af grundvandet og en bæredygtig indvindingsstrategi.
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I en stor del af boringerne i indvindingsoplandet er indholdet af klorerede opløsningsmidler over
kvalitetskriteriet for drikkevand (både i indvindingsboringer og moniteringsboringer). De højeste
koncentrationer findes i den sydlige og vestlige del af kommunen samt i København N, hvor indholdet i flere boringer er over 10 gange kvalitetskriteriet for drikkevand som er på 3 µg/l for
summen af stoffer, 1 µg/l for enkeltstoffer, dog undtaget vinylklorid som har et kvalitetskriterium
på 0,3 µg/l.
Der er også fundet indhold af klorerede opløsningsmidler over kvalitetskriteriet for drikkevand i
indvindingsboringerne til Frederiksberg Vand A/S. Der foretages derfor vandbehandling med kulfiltrering, som fjerner de klorerede opløsningsmidler, inden vandet sendes ud til forbrugerne som
drikkevand.
Der er et fortsat behov for at følge udviklingen i indvindingsboringerne nøje for sikre, at niveauerne ikke stiger yderligere, ligesom det vurderes, at der stadig i en længere årrække er behov for
at rense vandet på Frederiksberg Vandværk med aktivt kul.
I forhold til status for grundvandsressourcen beskrevet i Grundvandsplan 2009-2010, er den
overordnede fordeling af boringer med indhold af klorerede opløsningsmidler den samme som i
perioden før 2009. Der er i perioden siden 2009 opsporet ”nye” kilder til klorede opløsningsmidler
umiddelbart øst for FF1 i området ved Godthåbsvej 150-162. I samme periode er der også konstateret et stigende indhold af klorerede opløsningsmidler i området ved Nørrebro Bycenter. Der
findes flere afværgeanlæg i indvindingsoplandet, som Region Hovedstaden varetager driften af,
jf. temakort 7. Flere af disse afværger for klorerede opløsningsmidler ved oppumpning af forurenet grundvand, som renses. I perioden fra 2009 til i dag er flere af disse anlæg blevet revurderet
i forhold til behovet for oppumpning og effekten af den indsats, som foretages ved hvert anlæg.
Nogle af konklusionerne fra disse rapporter indgår som baggrund for fremtidige indsatser i nærværende plan.
3.5.4 BTEXN, MTBE og pesticider
Sekundært til de klorerede opløsningsmidler kan de miljøfremmede stoffer Benzen(B), Toluen
(T), Ethylbenzen (E), Xylener (X), Naphtalen (N) og MTBE potentielt blive en trussel for grundvandet på Frederiksberg. På temakort 13 er vist indholdet af BTEXN. Foruden BTEXN findes små
indhold af andre typer af miljøfremmede stoffer, som ikke umiddelbart udgør en trussel i dag. På
temakort 14 er vist indholdet af MTBE og på temakort 15 er vist indholdet af pesticider i det primære grundvandsmagasin.
Indholdet af BTEXN er generelt ikke nogen trussel mod drikkevandsindvindingen. Der findes i
kommunen nogle enkelte kilder, men der ses ikke nogen stigende tendens i indvindingsboringerne, og der ikke målt noget indhold over kvalitetskriteriet som er 1 µg/l for benzen og 2 µg/l for
napthalen.
Der er fundet små indhold af MTBE i flere boringer beliggende spredt i kommunen, men ikke nogen fund over kvalitetskriteriet for drikkevand på 5 µg/l. Det vurderes foreløbigt, at MTBE ikke
udgør en trussel for vandforsyningen på Frederiksberg, men indholdet vil fortsat blive fulgt.
Generelt er der ikke fund af pesticider i grundvandet og pesticider anses ikke som nogen stor
trussel mod drikkevandsindvindingen på Frederiksberg, dog skal forbruget begrænses mest muligt, da det ellers kan blive en trussel i fremtiden. På temakort 15 er kun medtaget analyser for
pesticider foretaget i perioden 2009-2013. De boringer, som viser fund på temakortet er generelt
de boringer, hvor der i det hele taget har været målt indhold af miljøfremmede stoffer. I de resterende boringer, som er prøvetaget før 2009, har indholdet ved de sidste målinger også været
under detektionsgrænsen. Det fremgår at de eneste steder, hvor der ses pesticider over drikkevandskriteriet på 0,1 µg/l (enkelt stoffer) er ved Solbjerg kirkegård og i Nørrebroparken.
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RAMMER OG RETNINGSLINJER
I de følgende afsnit beskrives de planområder, som har betydning for fastsættelsen af mål og
indsatser i Indsatsplan 2015-2018, herunder beskrives de retningslinjer, der er knyttet til de
forskellige områder.
Figur 5.1 viser sammenhængen mellem de statslige, regionale og kommunale planer, der regulere området.
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Figur 5.1: Plansystemet efter strukturreformen anno 2007 (kilde Planloven i Praksis)

4.1

Klimatilpasning
Kommunen har som mål, at Frederiksberg tilpasses til fremtidens klima, og at de massive problemer med bl.a. ekstremregn forebygges. Gennem en langsigtet planlægning gøres byen mindre
sårbar over for klimaændringerne.
Kommunens retningslinjer for området er (jf. Kommuneplan 2013?):
•

I klimatilpasningsplan 2012 er en af hovedindsatserne etablering af overordnede vandveje skybrudsveje, som skal kunne lede store mængder regnvand væk ved skybrud og dermed
minimere skader på byens bygning.

•

Skybrudsveje kan etableres som overjordiske kanaler, ved åbning af åer, ved at indrette
veje eller cykelstier til at aflede vand eller ved underjordiske skybrudsledninger/-tunneller.
Herudover kan der blive tale om at etablere anlæg til midlertidig magasinering af regnvand.

•

Foreløbig er der udpeget skybrudsveje via Grøndalsåen, Ladegårdsåen samt Vodroffsvej/
Vesterbro.
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•

I planperioden gennemfører Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune nærmere
analyser og projektudvikling forud for endelig beslutning om, hvilke løsninger der skal etableres.

•

Projektudvikling af skybrudsvejene skal tænkes ind i by- og trafikplanlægningen i de angivne
zoner.

•

Der skal udpeges områder til midlertidig magasinering af regnvand eventuelt også udenfor
skybrudsvejenes zoner.

•

Mulighederne for at genåbne rørlagte vandløb, særligt Grøndalsåen og Ladegårdsåen skal
undersøges i relation til etablering af skybrudsvejene.

Drikkevand
Størstedelen af Frederiksberg Kommune er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og den resterende del af kommunen er udpeget som et område med drikkevandsinteresser. Hele Frederiksberg Kommune ligger i indvindingsoplandet til Frederiksberg
Vand, som er udpeget som indsatsområde af Frederiksberg Kommune, jf. Kapitel 1 og derfor skal
Kommunen udføre en særlig indsats for at beskytte grundvandet.
I Kommuneplan 2013 er der opstillet retningslinjer for grundvandsbeskyttelse, hvor begrebet 300
meter beskyttelseszone omkring indvindingsboringerne anvendes. Dette skyldes at der på dette
tidspunkt for udarbejdelsen af Kommuneplan 2013 endnu ikke var udpeget forslag til BNBO (boringsnære beskyttelsesområder). De boringsnære beskyttelsesområder er planlagt til at erstatte
300 meter beskyttelseszonerne i 2015. Kommuneplanens retningslinjer for 300 meter beskyttelseszonen er derfor gældende indtil BNBO udpegningerne er vedtaget, jf. Temakort 1.
Kommunens retningslinjer for området er (Kommuneplan 2013):
•

Byudvikling skal ske under hensyntagen til grundvandet. Inden for 300 meter zonerne til
Frederiksberg Vands indvindingsboringer, samt i områder med særlige drikkevandsinteresser
(OSD) må der ikke ske en ændret arealanvendelse, hvis det medfører en ringere grundvandsbeskyttelse.

•

Særligt grundvandstruende aktiviteter må som udgangspunkt ikke placeres inden for områder
med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande med krav om drikkevandskvalitet, der ligger udenfor disse. Som særligt grundvandstruende aktivitet anses f.eks. etablering
af deponeringsanlæg og andre virksomheder, hvor der forekommer oplag af eller anvendelse
af mobile forureningskomponenter, herunder organiske opløsningsmidler, pesticider og oliekomponenter.

•

Inden for 300 meter zonen til Frederiksberg Vandværks boringer - samt i områder med fritliggende vandspejl jf. Figur 4-1, gives der som udgangspunkt ikke tilladelse til grundvandssænkning, lodrette jordvarmeanlæg, ATES anlæg (varmeindvindings- og grundvandskøleanlæg) og etablering af aktiviteter eller virksomheder, der kan udgøre en trussel mod grundvandet, f.eks. benzinstationer, renserier og metalforarbejdende virksomheder.

•

Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) må der ikke anvendes bygningsog belægningsmaterialer, som kan forurene det afstrømmende regnvand.

•

Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) er det som udgangspunkt kun
muligt at nedsive uforurenet regnvand fra arealer, hvor der ikke saltes eller kan ske oliespild
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fra biler eller lign. og i områder, hvor det vurderes at være potentiale for nedsivning. Hvorvidt
der kan meddeles tilladelse til nedsivninganlæg på en specifik lokalitet, beror dog altid på en
konkret vurdering.
I forhold til nedsivning af regnvand er det fremadrettet Vandhandleplanens retningslinjer, som er
gældende og ikke kommuneplanens.

Figur 4-1 Områder med frit vandspejl i det primære magasin

4.3

Kontrol med drikkevandet
Alle vandforsyningsanlæg skal som minimum udføre den offentlige kontrol af drikkevandskvaliteten i henhold til den til enhver tid gældende udgave af ”Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn
med vandforsyningsanlæg”. Denne lovpligtige minimumskontrol skal indberettes til Jupiterdatabasen. Derudover kan vandforsyningsanlæggene udføre en supplerende driftskontrol, som
kan indberettes i Jupiter-databasen.
Hyppighed og omfang af kontrolanalyser fremgår af den til enhver tid gældende ”Bekendtgørelse
om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg”. Hyppigheden for udtagning af prøver til
kontrolanalyser afhænger af forsyningens størrelse, idet den foreskrevne hyppighed øges med
den udpumpede vandmængde. Det er den vandmængde, som distribueres, som bestemmer hvor
mange kontroller, der skal udføres på ledningsnettet. Frederiksberg Vand A/S distribuerer ca. 6
mio. m3 drikkevand om året via egenproduktion og import fra HOFOR A/S.
Der findes en samarbejdsaftale mellem HOFOR A/S og aftagerkommunerne /8/ om fælles tilsyn
med vandværker tilknyttet HOFOR A/S og kontrol med drikkevandskvaliteten. Den omfatter udover aftale om tilsyn med vandkvaliteten, at Frederiksberg Kommune godkender det årlige analy-
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seprogram for Frederiksberg Vand A/S og straks orienterer HOFOR A/S ved overskridelser i forhold til gældende drikkevandskrav, jf. tilsynsbekendtgørelsen.
Over halvdelen af det distribuerede vand importeres fra HOFOR A/S. I henhold til samarbejdsaftalen har Frederiksberg Kommune myndighedsansvaret for drikkevandskvaliteten i ledningsnettet
i Frederiksberg Kommune.
I vilkårene til indvindingstilladelserne og til kulfiltertilladelsen for Frederiksberg vandværk er angivet, at der skal foretages boringskontrol 2 gange årligt. Endvidere er der i kulfiltertilladelsen
angivet specifikt, hvilke kontroller, som skal foretages på vandværket og med hvilken hyppighed.
På vandværket udtages ved afgang vandværk jævnligt (antallet sænkes sandsynligvis med ny
kulfiltertilladelse) kontroller for at undersøge bakterietallet, 5 kontroller svarende til normal kontrol (både bakterier og andre parametre som jern og klorid) og en enkelt udvidet kontrol, hvor
der indgår flere parametre bl.a. sporstoffer og miljøfremmede.
Hyppighederne og typen af kontroller på ledningsnettet følger bekendtgørelsen og er i størrelsen
60 stk. om året fra forskellige steder i distributionsnettet. Endvidere udtages kontroller på trykforøgerstationerne. Generelt gennemfører Frederiksberg Vand flere kontroller end bekendtgørelsen foreskriver.
4.4

Forsyningssikkerhed
Frederiksberg Vand A/S har en årlig produktion på ca. 2,5 mio. m3 drikkevand, hvilket svarer til
ca. 45 % af det drikkevand, der årligt bliver brugt på Frederiksberg. De resterende ca. 3,5 mio.
m3 drikkevand køber Frederiksberg Vand A/S af HOFOR, som producerer vandet på vandværker
på Sjælland.
Forsyningssikkerheden i Frederiksberg Kommune består i muligheden for egenindvinding til Frederiksberg Vandværk samt import af vand fra HOFOR. Den største trussel mod forsyningssikkerheden udgøres af risikoen for svigt ved HOFORs Tinghøjbeholder. Det er dog højst usandsynligt,
at et svigt fra HOFOR vil hidrøre alle trykforøgerstationer på én gang, jf. Figur 4-2. Vandforsyningen kan opretholdes med en gennemsnitlig levering fra 1-2 trykforøgerstationer og Frederiksberg
Vandværk.
Ved svigtende forsyning fra Frederiksberg Vandværk kan Frederiksberg Vand A/S opretholde
vandforsyningen uændret via import fra HOFOR.
Ved svigtende forsyning fra HOFOR kan Frederiksberg Vand A/S fortsat levere drikkevand, men
forbrugerne vil opleve et kraftigt reduceret tryk og derved mindre vand.
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Figur 4-2: Trykforøgerstationer i Frederiksberg Kommune. NovoTrykforøgerstation er ude af drift.

4.5

Spildevand
Frederiksberg Kommunes mål for området er nærmere beskrevet i kommunens Spildevandsplan
2012 – 2022.
Målene og strategierne i spildevandsplanen er bl.a.:
•

Forsyningspligten skal efterleves: Kloaksystemet vil blive drevet, vedligeholdt og udbygget,
så bortskaffelsen af spildevand og regnvand sker uden problemer for byens borgere, virksomheder og miljøet, nu og i fremtiden.

•

Der tilstræbes et højt serviceniveau for borgerne/kunderne: Der vil blive opstillet forståelige
og acceptable mål for funktionen af kloaksystemet. Kloaksystemet fornyes løbende, så den
hydrauliske kapacitet og funktion er i overensstemmelse med de opstillede funktionskrav.
Herunder hører også, at afløbssystemet skal være tæt og give minimal mulighed for rotters
tilstedeværelse.

•

Klimaændringer imødegås og forebygges. Bæredygtighed prioriteres: Målsætningerne for
serviceniveau vil blive opretholdt ved klimaændringer. Byøkologiske tiltag som genbrug af
regnvand, grønne tage, midlertidig magasinering af regnvand (Blå elementer og evt. åbning
af rørlagte vandløb) mm. fremmes. Nedsivning af regnvand fremmes. Drift, vedligehold og
udbygning af kloaksystemet vil foregå under løbende optimering af energiforbruget.
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•

Miljø prioriteres højt: Spildevandsmængden vil blive reduceret yderligere. Miljøbelastningen
fra spildevandet vil minimeres bl.a. via tilslutningstilladelser. Frederiksberg Kommune vil
medvirke til, at målene for overfladevand fastsat i de statslige vandplaner realiseres.

•

Samarbejde med relevante parter udbygges og styrkes: Eksisterende samarbejde med Biofos
A/S og dets ejerkommuner vil blive opretholdt og styrket. Særligt vil Frederiksberg Kommune
samarbejde med Københavns Kommune og Biofos A/S om klimatilpasning. Samarbejde med
lokale aktører (foreninger, byggemodnere etc.) om klima- og miljørigtige løsninger vil blive
fremmet.

Statens vandplaner
EU’s vandrammedirektiv er implementeret i dansk lovgivning med Miljømålsloven. I henhold til
denne skal staten udarbejde vandplaner for hver af de 23 vandoplande Danmark er inddelt i.
Frederiksberg Kommune er omfattet af Vandplan Hovedopland 2.3 Øresund (grænser op til Hovedopland 2.4 Køge Bugt). Forslag til de statslige vandplaner for første vandplanperiode (20092015) var i offentlig 6 måneders høring i 2010 og efterfølgende supplerende høring i 2011. I
2013 fulgte endnu en ny 6 måneders offentlig høring. Vandplanerne (2009-2015) er endeligt
vedtaget 30. oktober 2014 /15/.
Vandplanerne skal sikre, at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande opfylder miljømålet god økologisk tilstand. Endvidere skal det sikres, at eventuelle forringelser af tilstanden af
vandområderne forebygges. Vandplanerne er bindende for myndighederne.
Den væsentligste vandforekomst i Frederiksberg Kommune er grundvandet. En stor del af kommunen er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og resten er udpeget
som område med drikkevandsinteresser (OD). Grundvandsbeskyttelsen skal fortsat foregå i OSD
og i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vand uden for OSD. Med vandplanerne udgår 300 meter beskyttelseszoner (også benævnt kildepladszoner) omkring indvindingsboringerne. Frederiksberg Kommune har benyttet kildepladszonerne i administrationen af grundvandsbeskyttelsen og
fulgt retningslinjerne om, at der skal ske en særlig beskyttelse af grundvandet i nærområdet
omkring boringerne.
I udkastet til den kommunale vandhandleplan er angivet et forslag til udpegning af boringsnære
beskyttelsesområder (BNBO), som erstatning for kildepladszonerne. BNBO er i 2013 beregnet
ved hjælp af grundvandsmodel /5/ og forslag til BNBO fremgår af temakort 1. Da vandplanerne
nu endeligt er vedtaget, vil Frederiksberg kommune sammen med Københavns kommune se på
dette forslag og beslutte hvilke udpegninger, som skal være gældende fremadrettet. Begge
kommuner er involverede, da forslag til BNBO er beliggende i begge kommuner.
Ifølge Statens vandplaner kan Frederiksberg Vand A/S fortsætte den nuværende indvinding,
uden at det fører til yderligere påvirkning af vandområderne i nabokommunerne. Indvindingen i
Frederiksberg Kommune påvirker dog vandføringen i Harrestrup Å, og Frederiksberg Kommune
skal derfor bidrage til at forbedre vandføringen gennem andre virkemidler end at reducere indvindingen. Indsatserne er i Statens vandplaner udskudt til næste planperiode med udløb i 2021.
Vandområdeplan 2015-2021 har været i høring i perioden 22. december 2014 til 23. juni 2015.
Vandområdeplan 2015-2021 vil erstatte Vandplan 2009-2015.
I Frederiksberg Kommune findes der ingen overfladevandsområder, som er målsat i vandplanerne. Gennem afledningen af spildevand belaster kommunen dog indirekte de målsatte vandområder i Københavns Kommune: Harrestrup Å, Kalveboderne, Sydhavnen og Svanemøllebugten.
Frederiksberg Kommune skal derfor bidrage til at opfylde miljømålene i nabokommunerne i forhold til de indirekte belastninger fra overløb af spildevand. De konkrete indsatser kendes først,
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når de kommunale handleplaner er udarbejdet. Indsatserne skal gennemføres inden udgangen af
2015.
I forbindelse med vedtagelsen af de statslige vandplaner, erstattes retningslinjerne på vandområdet fra Regionsplan 2005 med vandplanernes retningslinjer. I statens vandplaner er der opstillet følgende generelle retningslinjer (retningslinje 40 og 41) i forhold til byudvikling og anden
ændret arealanvendelse i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande for almene vandforsyninger:
Retningslinje 40
Ved placering og indretning af anlæg inden for allerede kommune- og lokalplanlagte erhvervsarealer samt ved udlæg af nye arealer til aktiviteter og virksomheder, der kan indebære en risiko
for forurening af grundvandet, herunder deponering af forurenet jord, skal der tages hensyn til
beskyttelse af såvel udnyttede som ikke udnyttede grundvandsressourcer i områder med særlige
drikkevandinteresser samt inden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Særligt
grundvandstruende aktiviteter må som udgangspunkt ikke placeres inden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til almene vandforsyninger med krav om drikkevandskvalitet, der ligger uden for disse. Som særligt grundvandstruende aktiviteter anses fx
etablering af deponeringsanlæg og andre virksomheder, hvor der forekommer oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter, herunder organiske opløsningsmidler, pesticider og
olieprodukter.
Retningslinje 41
Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger
uden for disse skal så vidt muligt friholdes for udlæg af arealer til byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til byudvikling, hvis det kan godtgøres, at der ikke er alternative placeringer, og
at byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Ved byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal det af kommune- og lokalplaners retningslinjer fremgå, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes.
4.7

Forslag til Kommunal vandhandleplan
I henhold til Miljømålsloven skal kommunerne udarbejde kommunale vandhandleplaner, der implementerer statens vandplaner inden for kommunens geografiske område. Frederiksberg Kommunes vandhandleplan har været i høring fra 19. marts 2015 til 19. maj 2015 og er endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 31. august 2015.

4.7.1 Forslag til boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
Som nævnt i afsnit 4.4 udgår 300 meter kildepladszoner omkring indvindingsboringerne i forbindelse med vedtagelsen af Statens vandplaner. Frederiksberg Kommune har benyttet kildepladszonerne i administrationen af grundvandsbeskyttelsen og fulgt retningslinjerne om, at der skal
ske en særlig beskyttelse af grundvandet i nærområdet omkring boringerne. Derfor er der i udkastet til den kommunale vandhandleplan blevet udpeget et forslag til boringsnære beskyttelsesområder, som erstatning for kildepladszonerne. Dette forslag fremgår af Temakort 1.
Formålet med at etablere BNBO er, at:
• Forhindre eller begrænse risikoen for forurening af grundvand i boringens nærområde og
derved beskytte drikkevandet.
• Sikre responstid og evt. arealer til at foretage oprydning og afværgeforanstaltninger.
• Evt. give mulighed for at forbedre overvågningen af grundvandskvaliteten.
Frederiksberg Kommune vil i samarbejde med Københavns kommune tage stilling til forslaget
vedrørende udpegning af BNBO. De retningslinjer indenfor BNBO, som er beskrevet i Frederiksberg Kommunes vandhandleplan er i dag kun gældende indenfor Frederiksbergs kommunegræn-
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se. Frederiksberg Kommune vil i samarbejde med Københavns Kommune arbejde for, at der kan
udarbejdes et fælles administrationsgrundlag, blandt andet indenfor BNBO i både Frederiksberg
og Københavns kommuner.
4.7.2 Retningslinjer i den kommunale vandhandleplan
Muligheder for udnyttelse af grundvandsressourcen: Grundvandsressourcen på Frederiksberg
vurderes ifølge statens vandplan at være fuldt udnyttet, primært til drikkevandsformål og i mindre grad til afværgeoppumpninger i forhold til grundvandsforureninger. Frederiksberg Kommune
har i kommunens forslag til vandhandleplan opstillet retningslinjer for grundvandsbeskyttelse.
Det drejer sig om følgende retningslinjer:
Retningslinjer for udnyttelse af grundvandsressourcen fra høringsudgaven til kommunal vandhandleplan:
•

Indvinding til drikkevand fra Frederiksberg Vands indvindingsboringer skal foregå så stabilt som muligt med fastholdelse af vandspejlet i det primære grundvandsmagasin for at
reducere risikoen for frigivelse af nikkel.

•

Ved etablering af anlæg, som sænker grundvandsstanden, skal det sikres, at det oppumpede grundvand reinfiltreres, så påvirkningen fra sænkningen minimeres.

•

Grundvandsstanden skal som udgangspunkt ikke sænkes til under grænsen for det primære magasin1, da dette kan påvirke grundvandskvaliteten negativt i forhold til nikkelog arsenfrigivelse på grund af pyritoxidation. Pyritoxidationen kan forløbe, hvis der sker
transport af atmosfærisk luft ned i det primære magasin i området med frit grundvandsspejl2.

•

Saltvandsgrænsen skal som udgangspunkt ikke trækkes længere ind i landet. Særligt
skal vandskellet mellem havnen og Frederiksberg Vands indvinding ikke forrykkes, da det
potentielt kan give problemer med saltvandsindtrængning. På Figur 4-3 ses hvor grundvandskellet er beliggende.

•

Naturområder må ikke påvirkes.

1
Det mest betydende grundvandsmagasin, hvorfra der foregår vandindvinding. Det primære magasin på
Frederiksberg består af kalk. I flere områder ligger der et sand/gruslag direkte ovenpå kalklaget, og her vil
dette sand/gruslag også være en del af det primære grundvandsmagasin.
2
Frit vandspejl forefindes, når vandspejlskoten ligger lavere end koten for det primære grundvandsmagasin,
så der ikke står grundvand i den øverste del af det primære magasin.
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Figur 4-3: Grundvandskel mellem Frederiksberg og havnen.

Nedsivning: Nedsivning af regnvand via nedsivningsanlæg kan i uheldige tilfælde forurene grundvandet, og nedsivning må derfor kun foretages i egnede områder.
For at undgå forurening af grundvandet er følgende retningslinjer for nedsivning af regnvand via
nedsivningsanlæg formuleret i høringsudgaven til den kommunale vandhandleplan:
•

•
•

Der må som udgangspunkt kun nedsives uforurenet vand fra tage, terrasser og gårdmiljøer
uden motortrafik. Visse materialer, som fx kobbertage, eternittage (asbest), tagpap eller nyt
asfalt, kan afgive uønskede stoffer til regnvandet. Ved nedsivning af regnvand der kan indeholde uønskede stoffer, skal etableres renseforanstaltninger før nedsivning. Velegnede tagmaterialer er tegl og skiffer. Velegnede materialer til nedsivning fra gårdarealer og stier er
græs, grus, fliser og natursten.
Der må generelt ikke nedsives regnvand fra områder, hvor der saltes, kan ske oliedryp fra
biler eller bruges ukrudtsmidler, da regnvandet kan være forurenet.
Der skal tages særlige hensyn inden for 300 m zonen og fremadrettet BNBO, når disse udpeges (2015).

Efter udkast til den kommunale vandhandleplan er udarbejdet har Frederiksberg og Københavns
kommuner fået undersøgt bl.a. ved hjælp af hydrologisk model de reelle muligheder for nedsivning og hvilke risici der kan være /9/.
Mulighederne for nedsivning af regnvand er styret af flere forhold som jordbund, grundvandsspejl
og bebyggelse. På baggrund af lovgivning og resultater fra denne opgave er følgende retningslinjer for nedsivning nu gældende i Frederiksberg Kommune:

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2014-2018 (Grundvandsplan)

36 af 62

Der må ikke ske nedsivning på følgende arealer:
• Kirkegårde eller kunstgræsbaner
• 0-5 m fra beboelsesejendomme, 0-2 m fra skel
• I en 25 m zone omkring indvindingsboringer
• Tættere end 10 m fra jernbane
• Tættere end 30 m fra metro
• Kortlagte forurenede lokaliteter, med mindre en konkret risikovurdering viser, at projektet
ikke udgør en risiko for forureningsspredning til jord eller grundvandsressourcen
Disse retningslinjer vil blive indarbejdet i den endelige udgave af den kommunale vandhandleplan
På Figur 4-4 ses et kort, som viser flere af de nævnte forhold. På figuren er indikeret områder,
hvor det på baggrund af simuleringer med grundvandsmodel vurderes at være ringe eller god
mulighed for nedsivning på baggrund af hydrauliske forhold alene. Dvs. der skal tages hensyn til
alle andre begrænsninger også ved vurdering af om nedsivning er mulig. I de områder som ikke
er indikeret som ringe eller god mulighed for nedsivning vurderes mulighederne at ligge mellem
disse 2 yderpunkter. Flere af disse forhold er ikke konstante og tilladelse til nedsivning vil altid
først blive givet efter en konkret vurdering.

Figur 4-4: Områder med hhv. særligt gode hydrauliske muligheder og begrænsninger for nedsivning.

Grundvandsænkning: Grundvandssænkning omfatter mange forskellige typer af anlæg, som har
det til fælles, at de har til formål at sænke grundvandsspejlet lokalt, typisk af hensyn til en bygning, en dybtliggende vej, jernbane eller sti.
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Retningslinjer for grundvandssænkning fra høringsudgaven til kommunal vandhandleplan:
•

Der kan som udgangspunkt ikke gives tilladelse til grundvandssænkning i områder med
frit vandspejl og inden for en afstand på 300 meter til indvindingsboringerne.

•

Der kan i særlige tilfælde gives en tilladelse til grundvandssænkning i områder med frit
vandspejl. Der skal i sådanne tilfælde tages særlige forholdsregler for at tætne bygningerne langs fundamenter og dræn, så der ikke kan ske transport af ilt fra terræn til
grundvandsmagasinet.

•

Grundvandssænkninger skal udføres så skånsomt som muligt for miljøet.

•

Det oppumpede grundvand skal i videst muligt omfang reinfiltreres tilbage i grundvandsmagasinet.

•

Frederiksberg Kommune har udarbejdet en vejledning med regler og retningslinjer for
håndtering af vand ved byggeri og anlæg, som skal følges.

Brug af kemikalier - tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19: I forbindelse med bygge- og
anlægsarbejder kan der, f.eks. i forbindelse med grundvandssænkning og efterfølgende reinfiltration være behov for at anvende kemikalier som ved reinfiltration tilføres grundvandet.
Retningslinjer for brug af kemikalier fra høringsudgaven til kommunal vandhandleplan:
•

Beskyttelse af grundvandsressourcen har første prioriteret i forhold til brug af kemikalier
ved f.eks. bygge- og anlægsarbejder.

•

Der kan kun gives tilladelse til brug af kemikalier, som tilføres grundvandsmagasinet eller
recipient, såfremt det det er udførligt dokumenteret, at brugen ikke udgør en miljømæssig risiko.

Anvendelse af sekundavand: Sekundavand er vand, hvor der ikke stilles så høje krav til vandkvaliteten. Det kan være regnvand, drænvand, grundvand fra afværgeanlæg eller spildevand.
Denne type vand kan f.eks. anvendes som toiletskyl i boligejendomme, til tøjvask, som procesvand eller hos bilvaskerier og erstatte brugen af rent drikkevand. Der kan være meget stor forskel på, hvilke kvalitetskrav, der stilles ved de forskellige anvendelser, men fælles for dem alle
er, at vandet udledes til recipient eller kloak efter brug.
Retningslinjer for anvendelse af sekundavand fra høringsudgaven til kommunal vandhandleplan:
•

Ved omlægning af eksisterende eller ved etablering af nye afværgeanlæg skal mulighederne for anvendelse af vandet fra afværgeanlægget vurderes i samarbejde med Region
Hovedstaden.

•

Sekundavand fra fremtidige afværgeanlæg skal så vidt muligt ikke ledes til kloak.
3

Etablering af A-boringer: A-boringer omfatter, jf. boringsbekendtgørelsen bl.a. boringer til vandindvinding, herunder undersøgelsesboringer, prøveboringer og boringer til kortlægning af vandressourcer, boringer til permanent grundvandssænkning, boringer til midlertidig grundvandssænkning, permanente pejleboringer og infiltrationsboringer.
Retningslinjer for etablering A-boringer fra høringsudgaven til kommunal vandhandleplan:

3
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1260 af 28.oktober 2013 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land
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•

Etablering og sløjfning af boringer og brønde skal udføres af uddannede personer og i
henhold til gældende lovgivning

•

Ved etablering af en A-boring stilles som udgangspunkt krav om, at boringen udføres
med forerør, er gastæt, samt at forerøret sættes så dybt, at det er under det primære
grundvandsspejl. Dette gælder også når der pumpes fra boringen.

Lodrette jordvarmeanlæg4: Ved etablering af det, der i denne sammenhæng kaldes lodrette jordvarmeanlæg, bores der et antal boringer, oftest til en dybde på mere end 50 m. I disse boringer
cirkulerer der kølevæske. Disse anlæg udveksler ikke vand med grundvandsmagasinet, og påvirker derfor ikke ressourcens mængde, men der vil ske en termisk påvirkning.
Retningslinjer for etablering af lodrette jordvarmeanlæg fra høringsudgaven til kommunal vandhandleplan:
•
Der gives ikke tilladelse til lodrette jordvarmeanlæg i en afstand af 300 m fra Frederiksberg Vandværks indvindingsboringer, jf. Figur 4-5. Dette er i overensstemmelse med
gældende bekendtgørelse 1312 af 21/11 2013 om jordvarmeanlæg.
•

Som udgangspunkt gives heller ikke tilladelse til etablering af lodrette jordvarmeanlæg i
områder, hvor der er frit vandspejl i det primære magasin, dvs. hvor vandspejlet ligger
under grænsen til det primære grundvandsmagasin, jf. Figur 4-1.

Figur 4-5: 300 m zoner fra indvindingsboringerne samt modelsimulerede områder med frit vandspejl.

4
Lodret jordvarme, omfatter her anlæg som indrettes med et større antal lodrette boringer, hvor der cirkulerer kølevæske, men hvor der ikke oppumpes eller infiltreres vand.
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Varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg – ATES5: I forbindelse med et ATES-anlæg
etableres der boringer til grundvandsmagasinet, og der indvindes grundvand, som reinfiltreres i
det samme magasin efter brug i et varme- eller køleanlæg.
ATES-anlæg arbejder med rent vand, og er derfor ikke omfattet af de afstandskrav, der gælder
for lodrette jordvarmeanlæg. Frederiksberg Kommune har dog valgt at sætte afstandskrav til
indvindingsboringerne, da påvirkningen af grundvandsspejlet kan have en negativ betydning for
vandkvaliteten i boringerne (nikkel), og der kan være risiko for saltvandsoptrængning fra dybere
kalklag (klorid).
Op- og nedpumpning af vand vil medføre en ændring af grundvandspotentialet i omkring de boringer, hvor der indvindes og reinfiltreres, mens der i større afstand normalt ikke ses nævneværdig påvirkning.
Retningslinjer for ATES-anlæg fra høringsudgaven til kommunal vandhandleplan:
•

Som udgangspunkt gives ikke tilladelse til ATES-anlæg i en afstand af 300 m fra Frederiksberg Vandværks indvindingsboringer, jf. Figur 4-5, og i områder, hvor der er frit
vandspejl i det primære magasin, jf. Figur 4-5. Tilladelse kan kun opnås, hvis det via anlægstekniske undersøgelser er dokumenteret at anlægget er miljømæssigt forsvarligt.

•

ATES-anlæg skal indrettes og drives således, at påvirkninger af vandspejlet i det grundvandsmagasin, hvorfra drikkevandsindvindingen foregår, minimeres.

•

ATES-anlæg skal indrettes og drives således, at negative påvirkninger af grundvandskvaliteten i det grundvandsmagasin, hvorfra drikkevandsindvindingen foregår, minimeres.
Dvs. risici i forhold til frigivelse af nikkel, saltvandsindtrængning og forureningsspredning.

Retningslinjer indenfor beskyttelseszoner til indvindingsboringer (enslydende med vandhandleplanens):
Indtil der er vedtaget boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er 300 m zonen gældende indenfor Frederiksberg Kommune. BNBO er ikke endeligt udpeget, men ligger som forslag fra Frederiksberg Kommune. Det endelige BNBO forventes at vil blive besluttet i samarbejde mellem
Frederiksberg og Københavns kommuner. Retningslinjer, som skal gælde i Københavns Kommune inden for BNBO forventes at blive udarbejdet af Københavns kommune i samarbejde med
Frederiksberg Kommune og kan afvige fra nedenstående:

5

•

Der må som hovedregel ikke gives tilladelse til nye grundvandstruende aktiviteter eller
grundvandstruende anlæg inden for BNBO.

•

Det skal tilstræbes at afvikle særligt grundvandstruende aktiviteter og anlæg i relation til
eksisterende virksomheder, institutioner, boligbebyggelser mv. I det omfang afvikling ikke er mulig, skal det tilstræbes at mindske risikoen for grundvandsforurening.

•

Der kan som udgangspunkt ikke gives tilladelse til grundvandssænkning indenfor BNBO.

•

Der kan ikke gives tilladelse til etablering af lodrette jordvarmeanlæg inden for BNBO.

•

Der kan som udgangspunkt ikke gives tilladelse til etablering af ATES-anlæg inden for
BNBO.

ATES- anlæg omfatter her anlæg, hvor der indvindes grundvand, som bruges i et køle- og/eller varmeanlæg, og som derefter reinfiltreres Tilsvarende anlæg, hvor ikke alt vand reinfiltreres, falder ind under kategorien sekundavand.
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Der kan som udgangspunkt ikke gives tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til
regnvand inden for kommende BNBO.
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HANDLINGSPLAN FOR 2015-2018
Handlingsplanen omfatter de konkrete indsatser, der vil blive sat i værk for at opfylde Frederiksberg Kommunes mål og strategier for beskyttelse af grundvandsressourcen. Planen er inddelt i
en 4-årig handleperiode (2015-2018) og en 8-årig perspektivperiode (2019-2027). Aktiviteterne
for perspektivperioden er beskrevet i næste kapitel.
Indsatsplanen omfatter en lang række indsatser, der ønskes gennemført inden for de næste fire
år. Indsatserne varetages af en række aktører, herunder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frederiksberg Kommune (FK)
Københavns Kommune (KK)
Frederiksberg Vand A/S (FV)
Frederiksberg Spildevand A/S (FS)
HOFOR A/S (HO)
Region Hovedstaden (RH)
Metroselskabet (MS)
Kommunale samarbejder (KS)
Borgere (B).

For visse indsatser er aktøren angivet som Boringsejer, som enten kan være Frederiksberg Vand,
Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune, Staten eller Metroselskabet.
Ansvaret for indsatser er overordnet givet gennem de love og bekendtgørelser, der regulerer
området, men er i denne indsatsplan beskrevet specifikt for hver indsats.
Frederiksberg Kommune vil fortsat samarbejde med Københavns Kommune om grundvandsbeskyttelsen og så vidt muligt løbende koordinere indsatsen og de igangsatte aktiviteter med Københavns Kommune.
Udover de indsatser, der er planlagt inden for de næste fire år, arbejder Frederiksberg Kommune
løbende for, at Region Hovedstaden og Staten fortsat prioriterer et højt beskyttelsesniveau af
jord og grundvand på Frederiksberg ved følgende handlingsprogram:
•
•
•

Fortsat informere Region Hovedstaden og Naturstyrelsen om nye tiltag/ny viden på Frederiksberg.
Fortsat komme med høringssvar, hvis relevant, ved f.eks. Region Hovedstadens strategi for
jordforureningsområdet mv.
Fortsat sikre et tæt samarbejde mellem Region Hovedstaden, Naturstyrelsen og kommunen
om løsning af opgaver inden for jord og grundvand og indsatser i forhold til grundvandsressourcen.

Indsatserne er beskrevet ud fra Frederiksberg Kommunes 4-strengede strategi for grundvandsbeskyttelse og er i nedenstående tabel inddelt i de fire kategorier:
•
•
•
•

Forebyggende indsats (FO)
Opsøgende indsats (OP)
Overvågende indsats (OV)
Afværgende indsats (AF)

For hver indsats beskrives den ansvarlige aktør, tidsplanen for gennemførelse af indsatsen samt
en overslagspris for Frederiksberg kommunes andel udover normal sagsbehandling for gennemførelse af indsatsen. Der er 3 skemaer, som er opdelt ud fra typen af opgave samt ud fra hvem
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og hvordan opgaven forventes at blive varetaget. Inden for hvert skema er indsatserne søgt prioriteret, så de vigtigste er angivet først.
I det første skema er indsatser som Frederiksberg Kommune vil udføre med hjælp fra eksterne
parter beskrevet, jf. Tabel 5-1. I det andet skema er indsatser, som Frederiksberg Kommune
ønsker Region Hovedstaden løfter og som kommunen vil presse på overfor regionen bliver udført,
jf. Tabel 5-2. I det tredje skema er beskrevet de indsatser, som forventes vurderet og reguleret
via det daglige kommunale arbejde, jf. Tabel 5-3.
Tabel 5-1: Indsatser som Frederiksberg Kommune vil udføre med hjælp fra eksterne parter.

Indsats

Aktør

Tidsplan

For at opfylde miljømålet om et højt beskyttelsesniveau af jord- og grundvand, og miljømålet om at
der på sigt kan indvindes drikkevand på Frederiksberg uden brug af avanceret vandbehandling, vil
Frederiksberg Kommune i samarbejde med Københavns Kommune og Frederiksberg Vand opstille et
nyt overvågningsprogram til sikring af grundvandsressourcen, som Frederiksberg Vand, står for at
udføre. Overvågningsprogrammet bliver en del af
vilkår i indvindingstilladelser som Frederiksberg
Vand skal opfylde.

FK, FV,

2014-

KK

2015

For at opfylde miljømålet om et højt beskyttelsesniveau af jord- og grundvand, skal der udarbejdes en
tværgående strategi for nedsivning og håndtering af
regnvand i Frederiksberg Kommune i forhold til
risiko for grundvand, som skal anvendes i forskellige afdelinger i kommunen og hos Frederiksberg
Spildevand. Strategien skal bl.a. omfatte retningslinjer for sagsbehandling og nye kort over områder:
•
Hvor nedsivning kan lade sig gøre
•
Hvor flere forhold bør undersøges nærmere
inden der evt. gives tilladelse
•
Hvor nedsivning som udgangspunkt ikke kan
lade sig gøre.

FK, FS

Miljøstyrelsen har i 2014 undersøgt fund af

FK

Over-

FO

OP

OV

slagspris

2014-

50.000

X

100.000

X

25.000

X

6.000

X

2015

flourstoffer som PFOS og PFOA (perfluorerede stof-

20142015

fer) i grundvandet. Kilderne til disse stoffer stammer fra bl.a. brandøvelsespladser, men også fra
industrier som farve/lak-virksomheder, imprægneringsvirksomheder, forkromningsindustrier, tæppeindustrier samt fyldpladser for byggeaffald og ældre
dagrenovationslossepladser, særlig kan maling i
byggeindustrien før 2002 have indeholdt PFASforbindelser. Frederiksberg Kommune vil foretage et
skrivebordsstudie for at klargøre, om der kan være
kilder til disse stoffer i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vands indvindingsboringer
Grundvandsspejlet i moniteringsboringerne
MF10B/DGU 201.5304 (høj nikkel: 46 µg/l) og
MF3/DGU 201.3826 (nikkel: 14 µg/l) ligger under
bunden af forerøret og der er frit vandspejl i kalken.
Dvs. at der er potentiale for pyritoxidation, og dermed frigivelse af nikkel. Nikkelindholdet i begge

FK

20142015

AF
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boringer er stabilt, dog er indholdet meget højt i
MF10B. Der implementeres en løsning for at minimere effekten af barometerånding, fx montering af
gastæt prop i boring. Boringen står desuden til at
skulle renoveres og denne forbedring kan med
fordel foretages samtidigt med renoveringen.
Som en del af miljømålet om at sikre kvaliteten af
drikkevand til husholdningsbrug vil Frederiksberg
Kommune arbejde for, at Frederiksberg Vand undersøger og eventuelt gennemfører tiltag til at
mindske indholdet af nikkel i indvindingsboringerne,
jf. anbefalingerne til boringsrenoveringer i rapporten "Nikkel/Arsen – Fase 2, februar 2010". Der skal
gennemføres undersøgelser af kilder til barometerånding i og omkring indvindingsboring FF1, FF2 og
FF3, undersøgelse af forerørets tilstand i FF2 og
tætning af utæthed i forerøret i boring FF3.

FK, FV

2014-

50.000

X

35.000

X

2016

Fortsætte opdatering af den centrale database Jupiter med geologidata for udvalgte boringer, hvor
data i dag kun findes i Frederiksberg Kommunes
GeoGIS-database. Endvidere opdatere målepunkter
for de pejleboringer, som har indgået og som i dag
indgår i Frederiksberg Kommunes grundvandsovervågning

FK, MS,

2014-

RH

2016

Frederiksberg kommune har i 2013 fået udarbejdet
et notat med en opgørelse over ejerforhold og tilstand for et antal moniteringsboringer i indvindingsoplandet. Der skal følges op på aktioner angivet i notatet i forhold til aflåsning af boringer, tinglysning og boringsrenoveringer.

Boringse-

2014-

50-60.000

jer

2016

(borings-

X

renoveringer)
40-80.000
(tinglysning)

Vejbrønde og vejstik tjekkes ved renovering af veje

FK

i forhold til deres tæthed. Hvis de er utætte bør det

2014-

75.000

X

2018

sikres at de renoveres. På baggrund at denne type
undersøgelse vil det være nemmere at estimere
omfanget af utætheder, og vurderet hvor stort
problemet egentlig er.
Undersøge vejstik og vejbrønde i forhold til utætheder.
Undersøge mulighederne for at renovere identificerede utætte strækninger og brønde, så det mulige
tab af vejvand til grundvandet begrænses mest
muligt. Med fokus på de mest sårbare områder i
forhold til grundvandsressourcen.

FK

2015-

250.000

X

2018

Undersøge den mulige belastning af grundvandet
fra kunstgræsbaner, herunder undersøge udsivning
og nedsivning fra kunstgræsbaner. Udarbejde retningslinjer for etablering og drift af kunstgræsbaner, krav i forhold til opbygning, afdræning m.v.

FK

Undersøge mulighederne for at anvende andre
tømidler end vejsalt (NaCl) især i den østlige del af
kommunen eller begrænse saltforbruget ved vinterbekæmpelse i Frederiksberg Kommune generelt.
Evt. starte med at implementere ny glatførestrategi
i planperioden indenfor foreløbigt udpegede BNBO.

FK

Undersøge muligheden for at forbedre det nuvæ-

FK

2014-

100.000

X

50.000

X

100.000

X

2018

20142018

2015-
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rende vidensniveau omkring belastningen fra vejsalt
og estimeringen af tabet til grundvandet i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vands boringer.
Kontakte forskningsinstitutioner om etablering af et
feltforsøg i et byområde, hvor der kontinuert moniteres på kloridindholdet i terrænnært grundvand
langs vejene, i afstrømningen til åerne og i kloakvand til rensningsanlæg. Dette bør gøres forskellige
steder og fra veje, som har forskellige aldre, da
ekstrapolering af resultater fra sådanne målinger
kan være svært, hvis der kun måles ved én type
vej.
For at opfylde miljømålet om et højt beskyttelsesni-

2018

FK, FV

veau af jord- og grundvand, og miljømålet om at

2014-

30.000

X

600.000

X

2018

der på sigt kan indvindes drikkevand på Frederiksberg uden brug af avanceret vandbehandling, vil
Frederiksberg Kommune i samarbejde med Frederiksberg Vand koordinere den lokale kommunale
grundvandsovervågning med de aktiviteter, der
foregår i regi af det statslige NOVANA–program og
Region Hovedstadens overvågning af forurenede
lokaliteter.
For at opfylde miljømålet, om et højt beskyttelsesniveau af jord- og grundvand, og miljømålet om at
der på sigt kan indvindes drikkevand på Frederiksberg uden brug af avanceret vandbehandling, vil
Frederiksberg Kommune i samarbejde med Frederiksberg Vand fortsætte med at overvåge grundvandskvaliteten og strømningsretningerne, så forureningsfanernes udbredelse og trussel mod vandindvindingen kan følges løbende. Frederiksberg
Kommune og Frederiksberg Vand vurderer løbende
moniteringsprogrammet og vil evt. inddrage flere
boringer i det nye moniteringsprogram, hvis det
vurderes nødvendigt. Der vil ved overvågningen
være særlig fokus på de miljøfremmede stoffer
(især de klorerede opløsningsmidler) og på de naturlige stoffer nikkel, arsen, klorid og sulfat.
Frederiksberg Kommune vil foretage et skrivebordsstudie for at kortlægge ejendomme med olie- benzinudskillere, herunder type, alder, aktive/inaktive.

FK, FV

20142018

FK

2014-

30.000

X

2018

Hvis det vurderes at være nødvendigt, vil Frederiksberg Kommune på denne baggrund få skabt et
overblik over hvilke olie-benzinudskillere Frederiksberg Kommune kan/bør prioritere til undersøgelse/påbud om undersøgelse af tæthed mv.
Ud fra kendskabet til brug af nye potentielle forureningsstoffer og fund af nye forureningsstoffer i
andre undersøgelser af vandmiljøet vil Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Vand som en del
af miljømålet om et højt beskyttelsesniveau af jordog grundvand, og miljømålet om at der på sigt kan
indvindes drikkevand på Frederiksberg uden brug af
avanceret vandbehandling, løbende inddrage den
nye viden i overvågningen af grundvandet og prioriteringen af afværgeindsatser.

FK, FV

For at opfylde miljømålet om et højt beskyttelsesni-

FK, FV

2014-

20.000

X

25.000

X

2018

2014-
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veau af jord- og grundvand, og miljømålet om at
der på sigt kan indvindes drikkevand på Frederiksberg uden brug af avanceret vandbehandling, skal
det sikres, at relevante boringer fra andre undersøgelser overtages af Frederiksberg Kommune eller
Frederiksberg Vand til grundvandsovervågningen i
stedet for at sløjfes. F.eks. boringer, som etableres
løbende i forbindelse med forureningsundersøgelser
eller statens overvågning. Det drejer sig f.eks. om
GRUMO-boring 201.3791 ved Nørrebro Bycenter,
hvor der er konstateret et højt indhold af klorerede
opløsningsmidler. Frederiksberg Kommune er p.t. i
dialog med Naturstyrelsen ang. overtagelse af denne boring.

2018

For at styrke grundvandsovervågningen og overvågningen af transport af forurening mod Frederiksberg Vands boringer fra forureninger i Københavns Kommune vil Frederiksberg Kommune i samarbejde med Frederiksberg Vand sikre, at der etableres en ny overvågningsboring i København mellem
FF5 og Nørrebro Bycenter. Formålet er at opfange
om en evt. forureningsfane fra området omkring
Lygten/Rentemestervej i Københavns Kommune er
på vej hen til boring FF5. Boringen forslås placeret i
området nordøst for boring FF5 og skal efterfølgende indgå i grundvandsovervågningen. Dette er en
del af miljømålet, om et højt beskyttelsesniveau af
jord- og grundvand, og miljømålet om at der på sigt
kan indvindes drikkevand på Frederiksberg uden
brug af avanceret vandbehandling.

FK, FV

For at opfylde miljømålet, om et højt beskyttelsesniveau af jord- og grundvand, og miljømålet om at
der på sigt kan indvindes drikkevand på Frederiksberg uden brug af avanceret vandbehandling, vil
Frederiksberg Kommune i samarbejde med Frederiksberg Vand sikre, at der fortsat undersøges og
overvåges i det sekundære grundvand især i områderne omkring indvindingsboringerne og i områder,
hvor der kan være forurening på vej ned i det primære grundvandsmagasin.

FK, FV

Region Hovedstadens indsats omkring oprensninger

FK

2014-

80.000

X

25.000

X

2018

20142018

på jordforureningsområdet samt drift af afværgean-

2014-

Kan ikke

X

2018

angives

2014-

25.000

X

25.000,-

X

læg m.v. vil løbende blive vurderet. Såfremt det
viser sig nødvendigt, vil Frederiksberg Kommune
arbejde for en øget indsats enten via RH eller at øge
egen indsats
Gennemføre kampagner, som fremmer vandsparende initiativer, overfor borgere virksomheder og
institutioner. Desuden gennemføres vandsparende
indsatser i forbindelse med den almindelige energistyring i de kommunale bygninger.
Fortsætte kampagnen rettet mod privates brug af
pesticider og i den forbindelse overveje at deltage i
kommunale samarbejder om fælleskampagner for
rent vand.

FK

2018

FK, KS

20142018
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Tabel 5-2: Indsatser, som Frederiksberg Kommune ønsker Region Hovedstaden løfter og som kommunen
vil presse på overfor regionen bliver udført.

Indsats

Aktør

Tidsplan

Over-

FO

OP

OV

AF

slagspris
Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Vand vil
arbejde for at Region Hovedstaden foretager en
undersøgelse og vurdering af kilder til PCE i området ved indvindingsboring FF1 (201.274).

FK, FV,

2014-

RH

2016

Arbejde for at Region Hovedstaden opprioriterer
revurdering af den afværgende indsats vedrørende
de forurenede lokaliteter Solbjergvej/Howitzvej
(147-00002), Howitzvej 43 (147-00015) og Kronprinsensvej (147-00252).

FK, RH

Arbejde for at Region Hovedstaden foretager supplerende undersøgelser i forhold til vertikal afgrænsning af forurening med klorerede opløsningsmidler ved lokaliteten Godthåbsvej 172-174 og ved
behov igangsætter afværgeaktiviteter overfor denne
forurening.

FK, RH

Arbejde for at Region Hovedstaden vil igangsætte
indsatser overfor forureningen på Godthåbsvej 150162, hvor der er fundet høje koncentrationer af
klorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter. Lokaliteten er beliggende meget tæt på indvindingen til Frederiksberg Vand, hvorfor denne skal
prioriteres i forhold til overvågning og/eller afværge.

FK, RH

Arbejde for at Region Hovedstaden vurderer afværgeaktiviteter ud fra det samlede forureningsbillede
og ikke kun på de enkelte lokaliteter især centralt
på Frederiksberg i nærheden af indvindingsboringerne.

FK. RH

Vandet fra afværgeanlægget på Kronprinsensvej
ledes i dag til kanalerne i Frederiksberg Have. Ved
skybrud kan dette betyde, at kanalerne i Frederiksberg Have mangler kapacitet.

RH

For at sikre mest mulig afledningskapacitet til kanalerne i Frederiksberg Have ved skybrud oprettes en
ordning, hvor Region Hovedstaden efter henvendelse fra Kommunen stopper udpumpningen i 1-2
dage. Regionen undersøger endvidere muligheden
for opsætning af alarm, der stopper anlægget ved
ekstraordinært meget vand i vandsystemet. Det er
regionens vurdering at oppumpning/anlægget uden
den store risiko kan være stoppet i flere dage.
Regionen betragter boring MF9/DGU 201.2923 som
værende en del af afværgeanlægget på Kronprinsensvej og har dermed haft ansvaret for denne
boring siden 2007. Den har ikke efter 2007 været
anvendt til infiltration af renset vand og regionen
har ingen viden om eller hvor meget vand, der kan
infiltreres i boringen.
Regionen vil undersøge muligheden for infiltration
og/eller om den skal ombygges til moniteringsboring og i givet fald skal overdrages til Frederiksberg
Kommune eller Frederiksberg Vand A/S.

2014-

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

2016

20142016

20142016

20142018

20142015

0

X
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I første omgang sættes en udredning i gang mellem
Regionen og Frederiksberg Kommune.
I forbindelse med revurdering af afværgeanlægget
på Kronprinsensvej er det vurderet, at der er to
oplagte kilder til forureningsfanen fra den sydlige
del af Frederiksberg, der er tale om tidligere H.P.
Løvengreens Garveri (ved moniteringsboring ROSK)
og et tidligere kemikaliedeponi på Søndre Fasanvej
85-87 (ved moniteringsboring K1,S). Modelsimuleringer viser, at afværgeanlægget primært indfanger
forureningsfanen fra H.P. Løvengreens Garveri. Det
vurderes desuden, at ydelsen med fordel kan sættes op til 5 m³/time frem for de nuværende 2,2
m³/time. Det bør sikres at Region Hovedstaden
sætter ydelse på dette anlæg op til 5 m³/t.

FK, RH

Arbejde for at Region Hovedstaden udfører supplerende undersøgelser og evt. afværgeforanstaltninger i forhold til mulige forureningskilder til klorerede
opløsningsmidler i Vanløse og København. Der er
fundet meget høje koncentrationer i 2014 af klorerede opløsningsmidler i boring 201.5004, som ligger
lige ved Frederiksberg kommunegrænse i Vanløse
og der er ligeledes fundet høje koncentrationer i
grundvandet i området ved Nørrebro Bycenter.

FK, RH

2014-

0

X

2016

2014-

0

X

X

2018

Ved boring 201.3791 (tidligere GRUMO-boring på
Rebslagervej, Nørrebro) bør også undersøges i
forhold til arealanvendelse.
Arbejde for at Region Hovedstaden udfører undersøgelser og evt. igangsætter afværgeaktiviteter ved
Bernhard Bangs Allé 17-35, Smallegade 18, Smallegade 46b og Holger Danskes Vej 89. Sikre, at der i
den forbindelse evt. også renoveres eller etableres
en erstatningsboring for ødelagt overvågningsboring
på Smallegade 18. Disse lokaliteter er forurenet
med klorerede opløsningsmidler.

FK, RH

Arbejde for at Region Hovedstaden udfører undersøgelser og evt. igangsætter afværgeaktiviteter ved
Nyvej 17, hvor der er påvist høje koncentrationer af
klorede opløsningsmidler i luft, jord og grundvand.
Risikovurdering fra rapport juli 2014 indikerer der
som minimum bør afværges i forhold til indeklima.

FK, RH

Arbejde for at Region Hovedstaden gennemgår
kortlagte grunde i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vands indvindingsboringer. Eventuelle indsatser prioriteres i samarbejde med Frederiksberg
Kommune. Der er registeret 477 V2-kortlagte grunde og 101 V1-kortlagte grunde i indvindingsoplandet.

FK, RH

Arbejde for at Region Hovedstaden følger op på
tidligere udførte undersøgelser på renserier og
metalforarbejdende virksomheder i OSD-område.

FK, RH

Arbejde for at Region Hovedstaden prioriterer undersøgelser af kilder til klorerede opløsningsmidler i
hele indvindingsoplandet til Frederiksberg Vands
indvindingsboringer - specielt udenfor OSD-område.

FK, RH

2014-

0

X

0

X

2018

20142018

2014-

0

X

0

X

X

0

X

X

2018

20142018
20142018
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Tabel 5-3: Indsatser, som forventes vurderet og reguleret via det daglige kommunale arbejde

Indsats

Aktør

Tidsplan

Over-

FO

De tidligere kildepladszoner er udgået i forbindelse
med udarbejdelsen af statens vandplaner, og derfor
vil Frederiksberg Kommune i samarbejde med Københavns Kommune sikre, at der i stedet bliver
udpeget boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).
Der ligger et forslag til BNBO, som er udgangspunktet. Når udpegningen af BNBO er på plads vil Frederiksberg Kommune i samarbejde med Københavns
Kommune sikre, at grundejere inden for de udpegede BNBO orienteres om, hvilke retningslinjer som
er gældende inden for disse områder. Det omfatter
grundejere i begge kommuner.

FK, KK

2014-

0

X

Folketinget har i 2011 vedtaget en ændring af de
sprøjtefrie beskyttelseszoner omkring indvindingsboringer fra 10 m til 25 m, jf. § 21b i Miljøbeskyttelsesloven. Anvendelse af pesticider, dyrkning og
gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål
må ikke foregå inden for en radius af 25 meter fra
indvindingsboringer. I den forbindelse skal eventuelt berørte matrikelejere informeres om lovændringen, og om at de ikke må anvende pesticider i de
udpegede områder.

FK

0

X

Holger Danskes Vej 89, betydende forurening med
klorerede opløsningsmidler i grundvandet. Sikre en
overvågning af denne forurening i forbindelse med
grundvandssænkninger ved Metrocityring (Aksel
Møllers Have).

FK

Holger Danskes Vej 45, tidligere OM-sag. Sikre en
overvågning af denne forurening i forbindelse med
grundvandssænkninger ved Metrocityring (Aksel
Møllers Have).

FK

Sikre at indsatser i nærværende plan tilgodeses ved
vilkår og overvågning ved grundvandssænkninger i
forbindelse med Metro Cityring.

FK

Fokus på at Frederiksberg Spildevand fortsat renoverer spildevandssystemets ledninger med hovedvægt på offentlige stikledninger, da hovedkloakledninger for en stor del er i god tilstand. Frederiksberg Spildevand har i dag fokus på de områder,
hvor Vej- og Park har arbejder, der skal udføres og
får renoveret ledninger i den forbindelse.

FK

Fokus på at Frederiksberg Spildevand opprioriter
indsatsen med vurdering af udsivning fra utætte
stikledninger og eventuel iværksættelse af yderligere undersøgelser. Konkrete handlinger kan være at
undersøge ledningernes alder i forhold til, hvor
undersøgelser har vist, at der er risiko for udsivning. Eventuelt kan der udføres stikprøvekontroller i
ledninger i de områder, hvor undersøgelser har vist,
at der er risiko for udsivning. I Spildevandsplan
2012-2022 er desuden formuleret følgende handlinger:
a) Udføre tv-inspektion og kloakfornyelse
b) Gennemføre kampagner overfor private f.eks.

FK

OP

OV

slagspris
2015

20142015

2014-

0

X

0

X

0

X

2018

20142018

20142018
2014-

0

X

0

X

2018

20142018
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"Pas på din kloak" og "Farligt spildevand".
Frederiksberg Kommune vil fortsat udarbejde en
tilsynsplan, hvor tilsynsfrekvens m.v. er målrettet
virksomhedernes belastning af miljøet. Der vil blive
lagt vægt på helhedstilsyn, som også omfatter
grundvandsrelaterede aktiviteter i virksomheden. På
virksomheder i de foreløbigt udpegede boringsnære
beskyttelsesområder (BNBO) i både Frederiksberg
Kommune og Københavns Kommuner, foretages en
konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde af risikoen
for jord- og grundvandsforurening, før en ny virksomhed får lov til at etablere sig. Herudover skal
overvejes påbudsmuligheder i forhold til jord- og
grundvandsforurening, hvis en virksomhed lukker.

FK, KK

Frederiksberg Kommune vil fortsat arbejde for at
fremme nedsivningen af regn- og tagvand til grundvandsmagasinet i områder, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til grundvandsressourcen, og hvor
der er kapacitet for nedsivning.

FK, FS

Permanent dræning af betydende mængder grundvand fx ved bygninger med kælder under grundvandsniveauet er i modstrid med det overordnede
mål om at bevare grundvandsressourcen. I den
forbindelse skal der følges op på indsats i Spildevandsplan 2012-2022 om at undersøge mulighederne for at begrænse dræning fra f.eks. sportspladser til kloak.

FK

Frederiksberg Kommune vil forsat kortlægge samtlige af kommunens egne olietanke, der er i brug.
Kommunen vil efterfølgende føre tilsyn med tankene for bl.a. at undersøge, om tankene er lovlige, og
om der føres den nødvendige kontrol med olietankene.

FK

Frederiksberg Kommune vil fortsætte arbejdet med
at sikre, at tankanlæg, som ikke længere er i brug,
sløjfes korrekt.

FK

Frederiksberg Kommune vil fortsat arbejde for at
sikre, at der efter behov bliver foretaget forureningsundersøgelser på relevante lokaliteter, hvor
der kan være forurenet.

FK, RH,
FV

2014-

0

X

0

X

0

X

2018

20142018

20142018

2014-

0

X

0

X

2014-

Kan ikke

X

2018

angives

2018

20142018

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2014-2018 (Grundvandsplan)

6.

50 af 62

PERSPEKTIVPERIODE 2019-2027
Handlingerne i perspektivperioden vil i stor udstrækning afhænge af indholdet i de næste generationer af de statslige vandplaner. På baggrund af disse skal Frederiksberg Kommune arbejde for
at miljømålene i vandplanerne nås, og at indsatsprogrammerne vil blive realiseret inden for
kommunes geografiske område.
Udfordringen på grundvandsområdet omfatter primært at opnå god tilstand af grundvandet i
Frederiksberg Kommune med fokus på at undgå brug af avanceret vandbehandling (kulfiltrering)
på Frederiksberg Vandværk.
Det er således fortsat vigtigt med en høj prioritering af afværgeindsatser fra Region Hovedstadens side i oplandet til Frederiksberg Vands indvindingsboringer og et godt samarbejde mellem
regionen og Frederiksberg Kommune omkring afværgeindsatserne.
Implementering af miljømålsloven
Der vil i overensstemmelse med intentionerne i Vandrammedirektivet blive arbejdet for, at kommunens arbejde med grundvandsbeskyttelse vil blive mere helhedsorienteret omfattende hele
vandets kredsløb (grundvand, overfladevand, spildevand etc.) og med en stærkere kobling til
relaterede områder som f.eks. anvendelse og opbevaring af kemikalier ved virksomhedstilsyn
m.v.
Forebyggende tiltag
I perioden vil der fortsat være fokus på forebyggelse. Kommunen vil via kampagner mod f.eks.
brug af pesticider, opbevaring af farligt affald m.v. forsøge at forebygge, at skaden sker. Der vil
ligeledes i forbindelse med virksomhedstilsyn og godkendelser være fokus på at forebygge spild i
virksomhederne og udsivning af kemikalier med risiko for grundvandet til følge.
Større anlægsarbejder
Frederiksberg Kommune forventes fortsat i perspektivperioden at være præget af store byggeog anlægsarbejder, herunder Metro City Ring. Der vil her fortsat være behov for at sikre via
myndighedskrav, at grundvandssænkninger udføres så skånsomt som muligt for miljøet.
Klimatilpasning
I forbindelse med implementering af klimatilpasningsprojekter, der omfatter nedsivning af regnvand vil der fortsat være fokus på at sikre grundvandets kvalitet.
Overvågning af grundvandsressourcen
Der vil i perioden stadig være fokus på overvågningen og udviklingen af kvaliteten i grundvandsressourcen. Overvågningsprogrammet vil løbende blive justeret i forhold til ny viden.
Tættere samarbejde med region og stat om løsning af opgaverne
Da opgaven med kortlægning og afværgetiltag i forhold til forureningskilder primært varetages af
Region Hovedstaden og den overordnede grundvandsplanlægning varetages af staten, vil der i
perioden fortsat være behov for at koordinere den grundvandsbeskyttende indsats.
Supplerende indsats fra Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Vand A/S
Alt efter indholdet i statens vandplaner forventes det, at Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Vand skal samarbejde om indsatserne i forhold til grundvandsressourcen og den fortsatte
drikkevandsproduktion i form af supplerende tiltag, som ikke varetages af Region Hovedstaden
eller af staten.
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ORDLISTE
Ord
Affaldsdepot

Forklaring
Forurenet areal registreret af de tidligere amter. I dag sker registreringen i
regionerne.

Afværgepumpning

Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes.

Aktiv kulfilter

Se kulfiltrering

Alment vandforsyningsanlæg

Vandforsyningsanlæg (privat eller kommunalt), der forsyner mindst 10 ejendomme.

Anlægskapacitet
Aromater

Den vandmængde, som et anlæg er dimensioneret til at behandle.
Dækker bl.a. over stofferne benzen, toluen, xylener og naftalen. Stammer
fra olie- og benzinprodukter.

Arsen (As)

Giftigt grundstof, se også uorganiske sporstoffer.

Artesisk grundvandsmagasin

Se spændt grundvandsmagasin.

BAM

Forkortelse af 2,6-dichlorbenzamid, der er et nedbrydningsprodukt fra pesticidet dichlobenil. Stoffet findes blandt andet i midlerne Prefix og Casoron,
som blev forbudt i 1997.

Benzen

Tilhører gruppen af monoaromatiske kulbrinter, også kaldet BTEX. Benzen
er kræftfremkaldende og findes i forbindelse med forureninger fra benzintanke og forskellige industrier. Der skal kun analyseres for stoffet, hvis der
i det grundvandsdannende opland findes en risiko for forurening med stoffet.

Beredskabsplan

Plan, hvor opretholdelse af samfundsmæssige forhold i krise- og krigssituationer er beskrevet. Beredskabsplanen indeholder et afsnit om vandforsyning,
og hvordan arbejdsprocedurer og alternative forsyningsmuligheder er ved
unormale vandforsyningsforhold.

Borehulslogning

Bestemmelse af geologiske forhold ved hjælp af forskellige måleinstrumenter, der sænkes ned i boringen.

Boring

Udføres maskinelt med boreværktøj, normalt med diameter 10-70 cm. Fores
med stål- eller plastrør. Dybden kan variere fra 5-10 meter til 200 meter.

Bryozokalk

Bryozokalk et en kalktype der består hovedsageligt af skeletstumper af bryozoer, der var nogle små mosdyr, der levede i kolonier. Den øverste del af
bryozokalken er ofte knust på grund af påvirkning af isen under sidste istid.

Bæredygtig vandindvinding

Vandindvinding som ikke forringer vandkvalitet, recipienter mv. ved opretholdelse i en længere periode.

Carlsbergforkastningen

Carlsbergforkastningen er en af de mest markante forkastninger i Østsjælland og løber SØ-NV igennem Frederiksberg. Det antages i dag, at Carlsbergforkastningen har karakter af en ”trappeforkastning”, hvor forskydningen imellem lagene på de to sider af forkastningszonen er foregået i flere
trin. For skrivekridtlagserien har Carslbergforkastningen betydet, at skrivekridtet ligger op til 60 m højere på vestsiden end på østsiden af forkastningen.

Danienkalk

Kalktype aflejret i den første del af den geologiske tid Tertiær, som starter
for ca. 65 millioner år siden.

DGU-nr.

Boringens ”ID-nummer”. En vandindvindingsboring skal altid have et DGUnr. monteret på boringen og synligt for den, der pejler eller udtager vandprøver. Herved undgås forveksling af fx analyser. Boringsnummer kan oplyses hos GEUS (Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse). DGU-nr.
følger boringen, også hvis den sløjfes, idet oplysninger om jordlag, analyser
mv. vil blive gemt i et landsregister hos GEUS.

Driftskontrol

Kontrol af vandkvaliteten udover den regelmæssige lovpligtige offentlige
kontrol eller krav til kontrol fastsat i indvindingstilladelser og lign.
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Driftsvandspejl
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Det vand, der leveres til forbrugerne og som tappes fra vandhaner i ejendomme.

Dæklag

Den jordtykkelse, der er over grundvandsmagasinet og som til en vis grad
beskytter mod forurening. Jo tykkere dæklaget er, jo længere tid tager det
for forureningen at nå grundvandet.

Egenindvinding

Den vandmængde, som en vandforsyning selv indvinder. En vandforsyning
kan være nødt til at importere vand fra andre vandforsyninger som supplement til forsyningens egenindvinding.

Egenkontrol

Vandværkets bestyrelse og vandværkspasser fører kontrol med forskellige
komponenter og størrelser i vandværksdriften. Det kan fx være at følge udviklingen i vandkvalitet, at foretage aflæsninger af elforbrug, udpumpet
vandmængde, råvandsmålere, forskellige manometre mm. Egenkontrollen
kan opfattes som en del af tilstandstjekket. Vandværker kan med fordel selv
udføre egenkontrol for bakterier og kim med eget udstyr til en billig pris.

Egenproduktion

Den vandmængde, som en vandforsyning producerer og leverer.

Enhedsforbrug

Vandforbruget i m3/år/enhed opdelt på forskellige kategorier. De forskellige
enheder kan være husstande, virksomheder, institutioner mv.

Enkeltanlæg
Filter

Flowmåler

Vandforsyningsanlæg, der forsyner mindre end 10 ejendomme enten til
husholdning, industri eller vanding.
Et filter er en fysisk anordning. Filtret er et rør eller en del af et rør i hvilket,
der er slidser. Gennem disse kan grundvandet trænge ind i boringen. Filtret
dækker et bestemt interval i en boring (bestemt ved top og bund). Omgives
ofte af en gruskastning.
Benyttes også som betegnelse for sandfilter til rensning af vandet for jern og
mangan i lukke og åbne sandfiltre på vandværket.
Vandmåler, der måler vandmængden pr. tidsenhed (sekund, minut eller
time).

Forsyningsområde

Område indenfor hvilket et vandforsyningsanlæg forsyner ejendommene
med vand.

Forsyningssikkerhed

Sikkerhed for at vandforbruget leveres.

Forsyningsstruktur

Beskrivelse af de vandforsyningsanlæg, der leverer vandforbruget.

Frekvensstyrede pumper

Pumper, hvor udpumpningen kan reguleres jævnt indenfor et givet interval.

Frit grundvandsmagasin

Betegnelse for et grundvandsmagasin, hvis vandspejl ikke er under tryk. Frie
magasiner er som regel meget sårbare overfor forurening. Grundvand i fx
sand, kalk eller ridt, som er ubeskyttet og sårbart uden et overliggende
vandstandsende lerlag. Se også ”Spændt grundvandsmagasin”.

Geologi
GEUS

Læren om jordens og undergrundens opbygning og sammensætning.
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) har et arkiv med
samtlige borejournaler i Danmark. Her kan borejournal og boreprofil rekvireres, hvis vandværket har mistet de oprindelige fra boringens udførelse eller
blot ønsker nyere udgaver.

GRUMO

De tidligere amter overvågede grundvandet i hele landet. Det foregik under
et program kaldet GRUMO. Programmet var en del af den nationale overvågning af hele vandmiljøet, NOVA 2003. Det startede som del af Vandmiljøplanen i 1987. GRUMO programmet omfattede over tusind boringer, der er
fordelt på 67 steder over hele landet, de såkaldte GRUMO-områder. GRUMOområde 13, som ligger i den nordlige del af Frederiksberg Kommune og i
Københavns Kommune op mod Utterslev mose er en del af Frederiksberg
Vands indvindingsopland. Grundvandsovervågningen i GRUMO-område 13 er
i dag tilrettelagt i det nuværende NOVANA-program, som Miljøcenter Roskilde står for udførelsen af. Mindst en gang årligt indsender statens miljøcentre
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analysedata fra bl.a. det Nationale Grundvandsovervågningsprogram og
vandværkernes råvandskontrol til GEUS, som er det Nationale datacenter for
Grundvandskemi. GRUMO skal sikre viden om grundvandets tilstand og udvikling med henblik på fremtidig justering af vandværkernes boringskontrol.

Grundvand

Overskudsnedbør (nettonedbør), som er sivet gennem de øvre umættede
jordlag og derefter befinder sig i mættede (dvs. helt vandfyldte) jordlag. Fx
sand med vandfyldte porer eller kalk med vandfyldte sprækker.

Grundvandsbeskyttelse

Beskyttelse af grundvandet ved at rydde op og regulere arealanvendelsen
over grundvandsmagasinet.

Grundvandskemisk kort

Kort, der viser grundvandets kemiske forhold.

Grundvandskvalitet

Beskrivelse af grundvandets indhold og koncentration af forskellige stoffer.

Grundvandsmagasin

Afgrænset vandførende lag, hvorfra det kan indvindes vand.

Grundvandsmodel

IT-model, der ud fra aktuelle data beskriver strømningsforholdene i grundvandsmagasinet. Modellen er et værktøj til bl.a. at beregne vandspejl og
grundvandsstrømning ved forskellige oppumpninger.

Grundvandsressource
Grundvandsspejl

Den samlede mængde af grundvand.
Grundvandets niveau i fx en boring eller i grundvandsmagasinet. Omregnes
ofte til meter over havniveau eller anden defineret standard. Koten angiver
grundvands-potentialet i det lag, som boringens filter står i.

Hydrogeologi

Læren om grundvandet i jorden.

Højst tilladelig værdi

Koncentration, som de enkelte stoffer i drikkevandet skal overholde.

Indsatsområde

Udpeget i Regionplan 2005, nu landsplandirektiv. I indsatsområder gøres en
særlig indsats for at beskytte og sikre drikkevandsinteresserne.

Indsatsplan

I en indsatsplan beskrives hvilke tiltag, der skal sættes i værk for at beskytte grundvandet. Indsatsplanen udarbejdes på baggrund af detaljerede oplysninger om grundvandsmagasin, sårbarhed og aktiviteter i indvindingsoplandet.

Indsatsplanlægning

Indebærer kortlægning af grundvandets beliggenhed og beskyttelse samt
planlægning af dets udnyttelse. Ændringerne til vandforsyningsloven blev
tilføjet i 1998, og forpligter kommunerne til at udføre denne opgave, men
åbner også mulighed for, at vandforsyningen selv kan udarbejde indsatsplaner. På baggrund af indsatsplanen iværksættes grundvandsbeskyttende foranstaltninger.

Indstrømningszoner

Forskellige niveauer i en boring, hvorfra der strømmer vand ind i boringen.

Indvindingskapacitet

Den vandmængde, som vandværket kan indvinde fra boringerne.

Indvindingsopland

Område, hvor grundvandet til en indvindingsboring dannes ved, at overskudsnedbøren siver ned og bliver til grundvand. Størrelsen på indvindingsoplandet er afhængig af den tilladte indvindingsmængde.

Indvindingsstrategi

Den overordnede plan for, hvordan vandindvindingen skal tilrettelægges og
styres.

Indvindingstilladelse

Tilladelse til at foretage vandindvinding givet af de tidligere amter og i dag af
kommunen. I tilladelsen indgår gyldighedsperiode og vandmængde, der må
indvindes.

Kildeplads

Det område hvor et vandforsyningsanlægs indvindingsboringer er placeret.
Typisk vil det være et nærområde omkring boringerne som fx kan være indhegnet.

Kildepladszoner

Områder på 300 meter omkring indvindingsboringer udpeget af det tidligere
Københavns Amt i Regionplan 1997. Kildepladszoner er udpeget i områder
med drikkevandsinteresser, men har samme restriktioner på arealanvendelse som områder med særlige drikkevandsinteresser. Disse områder ved med
vandplanernes vedtagelse udgå og der vil i stedet blive udpeget boringsnære
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beskyttelsesområder (BNBO).

Klorerede opløsningsmidler

Organiske opløsningsmidler, der indeholder klor. Omfatter bl.a. stofferne
trichlorethylen, tetrachlorethylen, 1,1,1-trichlorethan og dichlormethan.
Disse stoffer bruges bl.a. som affedningsmidler til kemisk rensning af tøj
og som opløsningsmidler i maling og lak. Stofferne er tungere end vand,
og et spild på jordoverfladen vil hurtigt trænge ned i jorden og videre til
grundvandet. Nedbrydningen er langsom. Stofferne er giftige og kræftfremkaldende.

Klorid/Chlorid (Cl)

Stammer fra saltvandsindtrængning eller saltholdige jordlag. Klorid kan, i
høje koncentrationer, give smagsproblemer. Vandet smager salt ved ca.
400 mg/l – risiko for tæring i varmtvandssystemer, især hvis hydrogencarbonat-/bikarbonatindholdet er lavt.
Højst tilladelige værdi i drikkevand: 250 mg/l

Kommunal handleplan

På baggrund af statens vandplaner skal der udarbejdes en kommunal handleplan. Handleplanen skal beskrive konkrete handlinger i kommunen for at
sikre, at vandplanernes mål bliver opfyldt. Planlægningen af grundvandsressourcen vil fremadrettet blive reguleret efter bestemmelserne i Miljømålsloven og dermed indholdet i statens vandplaner.

Kulfiltrering

Filtrering ved aktivt kul er en internationalt anerkendt og almindelig anvendt
metode til rensning af drikkevand.
Aktivt kul fremstilles af organisk materiale med et højt kulstofindhold, som
aktiveres (enten ved damp eller kemisk aktivering) til et filtermaterialeprodukt med et stort overfladeareal, der giver gode sorptionsegenskaber (binding). Det er egnet til tilbageholdelse af flere miljøfremmede stoffer.

Kvalitetskrav for drikkevand

Se kvalitetskriterier for drikkevand.

Kvalitetskriterier for drikke-

Kvalitetskriterier for drikkevand er fastsat af hensyn til borgernes sund-

vand

hed. Normalt fastsættes kriteriet for det enkelte stof ud fra en "tolerabel
daglig indtagelse", hvor kun 10 % af denne må stamme fra drikkevandet,
hvis stoffet også kan forekomme i fødevarer og luften. De gældende kvalitetskrav til drikkevand er beskrevet i den til enhver tid gældende udgave
af ”Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg”
p.t. nr. 1449 af 11. december 2007. I bekendtgørelsen er angivet vandkvalitetskrav for drikkevandets hovedbestanddele og organiske mikroforureninger ved afgang fra vandværk, indgang til ejendom og ved forbrugerens taphane. For uorganiske sporstoffer (som nikkel, arsen med videre)
er vandkvalitetskravene kun angivet for indgang til ejendom og ved forbrugers taphane. Typisk er vandkvalitetskravet et maksimalt tilladeligt
indhold af det pågældende stof.

Kvartære aflejringer

Jordlag, som er aflejret i forbindelse med istiden.

København Kalk

Københavnerkalken blev aflejret i sen Danien for mellem 63 og 60 millioner
år siden. Københavnerkalken er helt specielt for Københavnsområdet og
findes ikke andre steder, hvilket også har givet den dens navn. København
Kalk er en slamkalksten med et indhold af kalksandskalk, der udgøres af
finkornede kalkkorn.

Landsplansdirektiv

Med afviklingen af hovedstadens udviklingsråd (HUR) i forbindelse med
kommunalreformen blev region 2005 ophøjet til landsplandirektiv, der er
gældende indtil vandplanerne er vedtaget.

Linjekilde

De potentielle forureningskilder, der løber langs en linje, fx jernbaner, kloakledninger, olieledninger og veje.

Lækage

Huller eller revner i ledninger, hvor igennem vandet kan sive ind eller ud.

Lækagesøgning

Systematisk gennemgang af ledningsnettet, hvor det ved hjælp af målinger
af tryk og flow eller ved lytning afsløres, om der er lækager.
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Et udtryk for de fysiske forhold i et grundvandsmagasin, om det er sand eller
kalk og om trykforholdene er spændte eller frie.

Moniteringsboring

Boring, der placeres mellem en eventuel forureningskilde og indvindingsboringer, så vandkvaliteten og eventuel forurening kan opdages inden den når
kildepladsen.

Moræneler

Usorteret aflejring bestående af ler, sand, grus og sten. Moræneler er aflejret under istiden direkte fra en gletscher.

MTBE (Methyl-tertiær-

MTBE er et organisk stof, der har erstattet bly i benzin. Stoffet genfindes i

butylether)

dag i grundvandet pga. nedsivning fra benzintanke. Stoffet nedbrydes meget langsomt og giver drikkevandet afsmag og dårlig lugt.
Højst tilladelige værdi i drikkevand: 5 µg/l

Miljømål
Miljømålsloven

Miljømål for god tilstand skal fastsættes i statens vandplaner.
Miljømålsloven fastlægger rammerne for beskyttelsen af overfladevand og
grundvand og er implementeringen af EU’s Vandrammedirektiv i Danmark.
Formålet er at opnå en generel ”god kvalitet” i grundvand og overfladevand, herunder god vandføring i søer, åer og vandløb. Miljømålsloven lægger med udgangspunkt i direktivet op til vandressource- og naturplanlægning i et helhedsperspektiv. I første omgang er målet at opnå ”god vandkvalitet” i 2015.

Naphtalen

Anses ikke for at være kræftfremkaldende, men kan ved hudkontakt give
rødme og irritation. Tilhører PAH-gruppen.
Højst tilladelige værdi i drikkevand: 2 µg/l

Nattimeforbrug

Det mindste timeforbrug i døgnet. Nattimeforbruget er en god indikator på
lækagetabet.

Naturlig beskyttelse

Forskellige naturgivne forhold som geologi (ler, sand eller kalk), magasintype (spændt eller frit), dybde af magasin, reduktionskapacitet (evnen til at
omdanne nitrat) samt den geologiske kompleksitet er bestemmende for den
naturlige beskyttelse af et grundvandsmagasin.

Nedbrydningsprodukt

Det stof, som moderstoffet bliver nedbrudt til.

Nedsivning

Grundvand dannes af nedbør, der nedsiver gennem jordlag. Med ordet
nedsivning kan også menes nedsivning af forurenende væsker/stoffer til
grundvandet.

Nettonedbør

Den regnmængde, der siver ned i jorden. Dvs. nedbøren minus fordampning
fra jordoverflade, bevoksning mv.

Nikkel (Ni)

Nikkel er et naturligt forekommende stof i de geologiske lag. Da nikkel er
letopløseligt, transporteres det hurtigt til grundvandet fra en forureningskilde med tungmetaller. Ændringer i indhold af stoffet kan derfor indikere
en forurening med tungmetaller. Indhold af nikkel kan også indikere, at
der har været grundvandssænkning i området, hvor de geologiske lag iltes
og frigiver nikkel. Nikkel kan fremkalde allergi og eksem.
Højst tilladelige værdi ved indgang til ejendom: 20 µg/l.

NOVANA

Det Nationale program for Overvågning af VAndmiljøet og Naturen. NOVANA
startede 1. januar 2004 som en revideret udgave af det tidligere National
Overvågningsprogram af VAndmiljøet – NOVA-2003.

Nødforsyningsanlæg

Anlæg, som kun leverer vand i nødstilfælde som fx krigs- og katastrofesituationer.

Observationsboring

Boring, hvor man pejler eller tager vandprøver.

OD-områder

Områder med drikkevandsinteresser.

Offentlig kontrol

Omfatter de lovpligtige krav til offentlig kontrol af grund- og drikkevandskvalitet fra vandforsyningsanlæg i henhold til den enhver tid gældende
udgave af ”Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg”.
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Område med særlige drikke-

Disse områder er udpeget i seneste regionplan og dækker de grund-

vandsinteresser

vandsmagasiner, der har størst betydning for drikkevandsforsyningen. I
disse områder må den nuværende arealanvendelse ikke ændres til noget
mere grundvandstruende og arealanvendelse, der kan være med til at beskytte grundvandet, skal fremmes. Der skal gøres en særlig indsats for at
beskytte grundvandet i OSD-områderne

Organiske mikroforureninger

Begrebet dækker over en lang række af stoffer fra klorholdige opløsningsmidler til PAH-forbindelser, pesticider, phenoler, phtalater, detergenter,
monomerer og stoffer indeholdt i olieprodukter. Undersøgelser af organiske mikroforureninger planlægges i forhold til de forureningskilder, der kan
være i vandværkets opland.

OSD-områder

Områder med særlige drikkevandsinteresser

PAH

PAH, polycykliske aromatiske hydrocarboner, dækker over en gruppe på
mere end 100 stoffer, hvor der i almindelighed bliver undersøgt for op til 30
forskellige. Stofferne blev først fundet som bestanddele af kultjære og sod,
hvorfor de også kaldes tjærestoffer. Stofferne forekommer både som miljøforurening og som procesforurening.

Pejling
Pesticider

Måling af grundvandsspejlets niveau i en boring.
Pesticider er en fælles betegnelse for insekticider (behandling mod insektangreb), herbicider (behandling mod ukrudt) og fungicider (behandling
mod gær- og skimmelsvampe). En lang række pesticider giver vandet afsmag og kan være giftige. Nogle nedbrydningsprodukter efter pesticider
har vist sig endnu mere giftige end det oprindelige stof, men de sundhedsskadelige effekter er ikke altid kendt. De hyppigst forekommende forureninger er Atrazin og nedbrydningsprodukterne DIP-atrazin, DE-atrazin og
Hydroxy-atraxin samt Dichlorbenil og nedbrydningsproduktet 2,6 dichlorbenzamid (BAM).
Højst tilladelige værdi i drikkevand for hvert enkelt stof: mellem 0,03 og
0,1 µg/l, afhængig af stoffet.
Summen af pesticider i drikkevand skal være < 0,5 µg/l

Potentialekort

Kaldes også vandrejsningskort. Hydrogeologisk kort over grundvandets
strømning og højdeforhold. Grundvandets højde angives i meter over havniveau. Viser også grundvandets strømningsretninger og grundvandskel.
Benyttes til bestemmelse af et vandværks indvindingsopland.

Primære grundvandsmagasin

Det mest betydende grundvandsmagasin, hvorfra der foregår vandindvinding. Typisk anvender man de dybere magasiner i områder, hvor der også
findes mere terrænnære grundvandsmagasiner, da de oftest er bedre beskyttet.

Prækvartærkort

Kort over sammensætning og højdeforhold for de jordlag, som er ældre
end istiderne, dvs. mere end 1,8 mio. år gamle. Disse kort giver vigtige
oplysninger i vurderingen af de geologiske forhold, grundvandsmagasiner
og jordlagenes evne til at yde naturlig beskyttelse.

Prøvepumpning

Boringer prøvepumpes for at undersøge, hvor meget vand der kan pumpes
fra boringen ved en givet sænkning af vandspejlet.

Punktkilder

Forureningskilder, der kan lokaliseres til en enkelt grund.

Pyrit

Kemisk forbindelse jernsulfid (FeS2), som kan findes i jordlagene. Ved afsænkning af grundvandsspejlet iltes forbindelsen, og der kan frigives jern og
sulfat samt eventuelt nikkel, der har været bundet i forbindelsen.

Pyritoxidation

Nikkel og arsen findes som urenheder i pyrit/jernsulfid (FeS2) og frigives, når
pyrit oxideres (iltes). Pyritoxidation kan forekomme i de områder, hvor der
er frit vandspejl i det primære grundvandsmagasin, kombineret med geologiske, anlægsrelaterede eller boringsrelaterede huller i dæklaget. Frit vand-
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spejl forefindes, når vandspejlskoten ligger lavere end koten for det primære
grundvandsmagasin. Pyrit findes især i kalkbjergarter.

Rovandspejl

Vandspejlets beliggenhed, når boringen ikke er i drift.

Råvand

Vand direkte fra boringen, altså ubehandlet grundvand.

Råvandsanlæg

Fællesbetegnelse for boringer, råvandsstationer og råvandsledninger.

Sekundavand

Vand, som ikke er egnet til drikkevand, da det ikke opfylder kvalitetskravene.

Skrivekridt

Skrivekridt er en hvid, blød kalkbjergart der i Danmark blev aflejret i slutningen af Kridttiden. Skrivekridtet er dannet af mikroskopiske kokkolitter,
som er kalkskaller af mikroskopiske alger.

Smeltevandssand/grus

Jordlag af sand eller grus aflejret ved isens tilbagesmeltning under istiden.

Sprøjtemidler

Kemiske stoffer til bekæmpelse af skadedyr, ukrudt, svampe og insekter. Se
pesticider.

Spændt grundvandsmagasin

Betegnelse for et grundvandsmagasin, hvor vandet står under tryk. Vandets trykniveau ligger over det vandførende lags øvre begrænsning. Over
det vandførende lag findes et vandstandsende lerlag af en vis tykkelse. På
grund af lerlagets tykkelse og trykforhold, er spændte grundvandsmagasiner ikke nær så sårbare overfor forurening som frie magasiner. Hvis vandspejlets trykniveau ligger over terræn betegnet magasinet som artesisk.

SRO-anlæg

Styring, Regulering og Overvågning. IT-baseret system til styring af vandforsyningen med hensyn til indvinding, udpumpning, trykforhold, alarmer
mv.

Statens vandplaner

Miljømålsloven udgør rammen for den fremtidige administration af vand og
natur, der skal udfyldes via de statslige vandplaner. Med de statslige
vandplaner bliver der sat fokus på hele vandkredsløbet og vandforsyningen
kommer til at indgå i en bredere sammenhæng som en del af kommunens
forvaltning af vand- og naturområdet.

2-

Sulfat (SO4 )

Sulfat i grundvandet kan skyldes pyritoxidation, indikere indflydelse fra
salt grundvand eller indikere udsivning fra losseplads. Sulfat kan, som klorid, give bitter smag, samtidig med at det i forbindelse med magnesium
kan virke afførende. Sulfat virker tærende på især kobberrør og varmeforzinkede jernrør.
Højst tilladelige værdi i drikkevand: 250 mg/l

Supplerende vandbehandling
Synkronpejlerunde

Behandling af drikkevand ud over den normale iltning og filtrering.
Pejling af alle boringer i et område på samme tid, så der kan optegnes et
samtidigt billede af grundvandsspejlet (potentialekort).

Sårbarhed

Betegnelse for, hvor godt de overliggende jordlag beskytter grundvandet
mod nedsivning af forurening.

Terrænkote

Terrænhøjde i meter over normalvandstanden i havet.

Tetrachlorethylen

Se Klorerede opløsningsmidler.

Tetreachlormethan

Se Klorerede opløsningsmidler.

Tilclogning

Udfældning af blandt andet jern i boringer, pumper og ledninger, så vandstrømningen mindskes.

Transmissivitet

Et mål for et vandførende lags hydrauliske ledningsevne. Angives sædvanligvis i m²/sek. eller m²/t. Jo højere værdi desto bedre kan aflejringen lede
vand Er størst for grus/opsprækket kalk, mindre for sand og mindst for silt
og ler.

Transmissivitetskort

Kort, der viser de vandførende lags hydrauliske ledningsevne.

Transportledning

Ledning, som kun transporterer vand. Der foregår ingen forsyning af forbrugere direkte fra ledningen.

Trichlormethan

Se Klorerede opløsningsmidler.
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Trichloretylen

Se Klorerede opløsningsmidler.
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Trykforøger

Pumpestation, som forøger trykket.

Umættet zone

Zonen over grundvandsspejlet, hvor porer og hulrum i jord/sediment ikke
er mættet med vand.

V1-kortlagt lokalitet

Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (V1), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre
arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.

V2 kortlagt lokalitet

Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på
mennesker og miljø.

Vandbalance

Nedbør = fordampning + overfladisk afstrømning + underjordisk afstrømning + ændring i vandbeholdning. Gælder for et nedbørsopland.

Vandbehandlingsanlæg

Anlæg, hvori råvandet underkastes behandling med henblik på dets anvendelse til drikkevand.

Vandforsyningsanlæg

Dette består af vandindvindingsanlægget samt hovedforsynings- og stikledninger og eventuelle pumper på ledningerne. Et vandforsyningsanlæg
kan bestå af flere vandindvindingsanlæg, der leverer vand til samme ledningsnet. Vandforsyningsanlæg indvinder og/eller leverer vand efter tilladelse fra en kommunalbestyrelse i henhold til vandforsyningsloven.

Vandværk

Anlæg hvor behandling af råvandet udføres eller hvor vand opbevares,
hvorefter vandets kvalitet opfylder krav til drikkevandskvaliteten. Vandværk anvendes som synonym med vandforsyningsanlæg og er ofte anvendt i betegnelsen for den juridiske enhed, hvor til forbrugeren afregner.

Vinylchlorid

Er et nedbrydningsprodukt fra klorerede opløsningsmidler, se denne.
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Status for Idékatalog for jord og grundvand. Perioden 20112012
Følgende skema lister aktiviteterne i handlingsplanen fra Idékatalog for jord og grundvand 20112012. I skemaet gives en status for gennemførelse af aktiviteten samt resultatet af handlingen.
Aktivitet - Indsats 2011-2012
Overordnet indsats:
Udarbejde kommunal handleplan, som skal sørge for,
at målene i de statslige vandplaner for Hovedopland
2.3 Øresund og Hovedopland 2.4 Køge Bugt opfyldes.
Endvidere vurderes det, om eksisterende planer skal
revideres for ikke at være i modstrid med vandplanerne og den kommunale handleplan.
Løbende arbejde for, at Region Hovedstaden og Naturstyrelsen fortsat prioriterer et højt beskyttelsesniveau af jord og grundvand på Frederiksberg ved
følgende handlingsprogram:
•
Informere regionen og naturstyrelsen om nye
tiltag/ny viden på Frederiksberg.
•
Komme med høringssvar, hvis relevant, ved
f.eks. Region Hovedstadens strategi for jordforureningsområdet og grundvand.
•
Sikre et tæt samarbejde mellem region, naturstyrelsen og kommunen om løsning af opgaver
inden for jord og grundvand og indsatser i forhold til grundvandsressourcen.
Forebyggende indsats:
Fortsætte kampagnen rettet mod privates brug af
pesticider og i den forbindelse overveje at deltage i
blandt andet Vestegnens Vandsamarbejdes fælleskampagne for rent vand samt tage del i Københavns
Kommunes kampagne.

Status
Første udkast til kommunal vandhandleplan er udarbejdet. Revideret udkast har været i høring 19/3 til
19-5 2015. Planen forventes politisk vedtaget i 2015.

Indsats udført.

Indsats ikke prioriteret i denne periode.

Folketinget har i 2011 vedtaget en ændring der betyder, at de sprøjtefrie beskyttelseszoner omkring
indvindingsboringer ændres fra 10 m til 25 m, jf. §
21b i Miljøbeskyttelsesloven. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og
offentlige formål må ikke foregå inden for en radius
af 25 meter fra indvindingsboringer. I den forbindelse
skal eventuelt berørte matrikelejere informeres om
lovændringen, og at de ikke længere må anvende
pesticider i de udpegede områder.

Indsats ikke prioriteret i denne periode.

Københavns Kommune har udarbejdet en strategi for
”jorden” i København 2008-2015. Frederiksberg
Kommune vil overveje, om der skal udarbejdes en
tilsvarende strategi for ”jorden" på Frederiksberg.

Kommunen planlægger ikke pt. at udarbejde en

Frederiksberg Kommune vil i hvert enkelt tilfælde
foretage en konkret vurdering af risikoen for jord- og
grundvandsforurening, før en ny virksomhed får lov
til at etablere sig i de nuværende kildepladszoner.

Indsats udført.

tilsvarende strategi.
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Permanent dræning af betydende mængder grundvand fx ved bygninger med kælder under grundvandsniveauet er i modstrid med det overordnede
mål om at bevare grundvandsressourcen. Frederiksberg Kommune giver derfor som udgangspunkt ikke
tilladelse til permanent dræning af betydende
mængder grundvand. Der kan formentligt være helt
særlige forhold, der taler for en tilladelse til permanent dræning af grundvand fx af teknisk karakter,
eller der kan være tale om genbrug af det afdrænede
vand.
I Spildevandsplan 2011-2022 er én af de planlagte
indsatser at undersøge mulighederne for at begrænse dræning fra f.eks. sportspladser til kloak.
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Indsats udført.

Arbejdet pågår.

Frederiksberg Kommune vil fortsætte med at udarbejde en tilsynsplan, hvor tilsynsfrekvens m.v. er
målrettet virksomhedernes belastning af miljøet. Der
vil ved tilsynene blive lagt vægt på ”helhedstilsyn”,
som også omfatter grundvandsrelaterede aktiviteter i
virksomheden.

Indsats udført.

Frederiksberg Kommune vil udarbejde en vejledning
for arbejdet med forebyggelse af jord- og grundvandsforureninger fra eksisterende virksomheder.
Der er i Miljøsamarbejdsregi (tværkommunalt naturog miljøsamarbejde mellem Ballerup, Frederiksberg,
Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal
Kommuner) udarbejdet en rapport, der kan tages
udgangspunkt i. Vejledningen forventes at blive udarbejdet ud fra følgende handlingsprogram:
•
Der udarbejdes en håndbog med oplysninger
om, hvilke aktiviteter der giver risiko for jordog grundvandsforurening.
•
Der udføres en opsøgende indsats for at opspore eksisterende forureninger på udvalgte virksomhedstyper specielt i OSD-området. Heri indgår en vurdering af evt. retshåndhævelsesskridt.
•
Der udarbejdes en strategi for, hvordan problematikken omkring virksomhedslukninger og
jord- og grundvandsforurening håndteres.

Indsats ikke prioriteret i denne periode.

Der vil fortsat være fokus på renovering af spildevandssystemets hovedledninger og stikledninger i de
nuværende kildepladszoner omkring indvindingsboringerne. I spildevandsplanen står angivet, at a) Der
foretages en fornyet tilstands-vurdering af de hovedledningsstrækninger, som er TV-inspicerede inden for
de sidste 10 år, og som ikke er renoverede, b) Alle
konstaterede større fejl renoveres hurtigst muligt
uanset geografisk placering, c) Alle offentlige stikledninger tv-inspiceres og renoveres efter behov. Renovering prioriteres efter kendskab til rotteproblemer
samt planer for vejprojekter, herunder renovering af
belægninger og d) Inspektion, tilstands- og risikovurdering af bygværker, som f.eks. overløbsbygværker, samle- og fordelerbygværker.

Indsats pågår.
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Vurdering af udsivning fra utætte stikledninger og
eventuel iværksættelse af yderligere undersøgelser.
Konkrete handlinger kan være at undersøge ledningernes alder i forhold til, hvor undersøgelser har vist,
at der er risiko for udsivning. Eventuelt kan der udføres stikprøvekontroller i ledninger i de områder, hvor
undersøgelser har vist, at der er risiko for udsivning
fra offentlige kloakker. I Spildevandsplan 2011-2022
er desuden formuleret følgende handlinger: a) Udføre
tv-inspektion og kloakfornyelse og b) Gennemføre
kampagner overfor private f.eks. "Pas på din kloak"
og "Farligt spildevand".

Indsats ikke prioriteret i denne periode.

Grundvandssænkning og etablering af dybe anlæg,
som skal mere end 10 meter ned under terræn i
områder, hvor der er eller har været frit vandspejl i
det primære grundvandsmagasin inden for kildepladszonerne, kan påvirke grundvandskvaliteten
negativt i forhold til nikkelfrigivelse. Frederiksberg
Kommune vil derfor som udgangspunkt ikke give
tilladelse til grundvandssænkning i disse områder.
Hvis Frederiksberg Kommune i særlige tilfælde giver
en tilladelse til grundvandssænkning, skal der tages
særlige forholdsregler for at tætne bygningerne langs
fundamenter og dræn, så der ikke kan ske transport
af ilt fra terræn til grundvandsmagasinet.

Indsats udført.

Sørge for, at der fortsat er beskyttelseszoner, for
eksempel ved at de nuværende kildepladszoner bibeholdes, efter at Statens vandplaner er vedtaget.
Kildepladszonerne kan udpeges som boringsnære
beskyttelsesområder og indarbejdes i den kommunale handleplan med beskrivelse af de restriktioner,
som skal være gældende i forhold til grundvandstruende aktiviteter. De boringsnære beskyttelsesområder kan efterfølgende indarbejdes i grundvandsplanen og den øvrige planlægning i kommune (fx Kommuneplanen). Udpegningen af boringsnære beskyttelsesområder skal koordineres med Københavns
Kommune.

Under udarbejdelse.

Opsøgende indsats:
Frederiksberg Kommune vil i forbindelse med vilkårene i den nye indvindingstilladelse inddrage Frederiksberg Vand A/S, så vandforsyningen selv står for
en større del af de overvågende indsatser af grundvandsressourcen. Bestyrelsen i Frederiksberg Vand

Meddelelse af indvindingstilladelse har afventet Statens vandplaner. Indsatsen er derfor ikke udført
endnu, men Frederiksberg Kommune er i dialog med
Frederiksberg Forsyning om emnet. Der skal meddeles ny tilladelse i 2016.

A/S kan via § 52 i Vandforsyningsloven beslutte, at
der opkræves et gebyr på vandprisen til aktiviteter i
forbindelse med beskyttelse af grundvandet og dermed drikkevandet.
Gennemføre en risikoanalyse for hver indvindingsboring i forhold til klorid. I analysen indgår data for,
hvor hver indvindingsboring får vand fra og hvilke
saltkilder, som findes i oplandet til hver boring. I den

Indsats udført i 2013

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse 2014-2018 (Grundvandsplan)

0-5

forbindelse udarbejdes et belastningskort, som skal
vise, hvor der findes/har været punkkilder til salt i
form af snedepoter, grusbaner, kunstgræsplæner,
saltlagre med videre. På kortet vises hvilke veje, som
på Frederiksberg er overordnede trafikveje (1. prioritet ved glatførebekæmpelse), øvrige offentlige veje
(2. prioritet ved glatførebekæmpelse) og andre veje.
Arbejde for, at Frederiksberg Vand undersøger og

Arbejdet for at indsats bliver udført. Forsyningen har

eventuelt gennemfører tiltag til at mindske indholdet

fået tilstandsvurderet deres indvindingsboringer i

af nikkel i indvindingsboringerne, jf. anbefalingerne

2015. I den forbindelse er det planlagt at få under-

til boringsrenoveringer i rapporten "Nikkel/Arsen –

søgt om nogle af boringerne barometerånder. Op-

Fase 2, februar 2010". Der skal gennemføres under-

følgning på indsats udestår.

søgelser af kilder til barometerånding i og omkring
indvindingsboring FF1, FF2 og FF3, undersøgelse af
forerørets tilstand i FF2 og tætning af utæthed i forerøret i boring FF3.
Der er registeret 339 V2-kortlagte grunde og 86 V1-

Indsats ikke prioriteret i denne periode.

kortlagte grunde i indvindingsoplandet til Frederiksberg Vands indvindingsboringer. For at få et overblik
over hvilke kortlagte grunde, der udgør den største
trussel for vandindvindingen i området, så den videre
afværgeindsats kan prioriteres, vil Frederiksberg
Kommune, evt. i samarbejde med Region Hovedstaden, gennemgå, vurdere og prioritere truslen fra
punktkilderne i forhold til grundvandsressourcen. Ud
fra vurderingen udarbejdes en prioriteret liste over
de kortlagte lokaliteter inddelt i tre risikoklasser: ”høj
grundvandsrisiko”, ”middel grundvandsrisiko” og ”lav
grundvandsrisiko”. På baggrund af listen prioriteres
bl.a. undersøgelser af kilder til grundvandsforurening
i hele indvindingsoplandet til Frederiksberg Vand –
specielt uden for OSD samt opfølgning på tidligere
udførte undersøgelser på renserier og metalforarbejdende virksomheder i OSD.
Der er tidligere fundet indhold af MTBE i grundvandet

Indsats ikke prioriteret i denne periode.

tæt på den gamle gasværksgrund på Finsensvej (5
µg/l i boring K1GNY (201.5433)). Kilden ved gasværksgrunden er ikke nærmere kortlagt, og det
foreslås, at denne kilde fastlægges, og at Frederiksberg Kommune, evt. i samarbejde med Region Hovedstaden, foretager undersøgelser i forhold til denne kilde.
I boring 201.3851 på Eversvej centralt på Frederiks-

Supplerende undersøgelser foretaget. Det har ikke

berg er der sket en meget markant stigning i indhol-

været muligt at genfinde de markant høje koncentra-

det af især Naphthalen i det primære grundvands-

tioner af naphthalen og benzen, som tidligere er

magasin. Forureningen stammer sandsynligvis fra

påvist i perioden 2008-2011 i boringen. Overvåger

den tidligere tagpapfabrik Evers & Co. (V2-lokalitet

fortsat forureningen. Regionen har ikke villet gå ind i

147-00003). Forureningen truer grundvandskvalite-

sagen.

ten i indvindingsboring FF3 (201.5311) og kan evt.
også true indeklima. Arealanvendelsen er Boligområ-
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de - etageboliger. Der skal hurtigst muligt igangsættes afværgeaktiviteter i forhold til denne forurening.
Hvis Region Hovedstaden kun vil foretage undersøgelser i forhold til arealanvendelsen, må Frederiksberg Kommune i samarbejde med Frederiksberg
Vand A/S selv iværksætte afværgeaktiviteter ved
brug af § 52a i vandforsyningsloven, hvor der bl.a. er
angivet, at der kan indregnes udgifter til kortlægning, overvågning og beskyttelse af de vandressourcer, som anlægget indvinder fra eller i fremtiden kan
forventes at indvinde fra, i det omfang en sådan
supplerende overvågning og beskyttelse ud over den
offentlige kortlægning, overvågning og beskyttelse er
nødvendig eller hensigtsmæssig for vandforsyningsanlægget.
Frederiksberg Kommune vil forsat kortlægge samtli-

Indsats pågår.

ge af kommunens egne olietanke, der er i brug.
Kommunen vil efterfølgende føre tilsyn med tankene
for bl.a. at undersøge, om tankene er lovlige, og om
der føres den nødvendige kontrol med olietankene.
Frederiksberg Kommune vil fortsat foretage jordforu-

Indsats udført.

reningsundersøgelser på eksisterende virksomheder
gennemført via undersøgelsespåbud til relevante
virksomheder.
Frederiksberg Kommune vil, evt. i samarbejde med
Region Hovedstaden, arbejde for, at der udføres
undersøgelser mv. på 4 potentielt forurenede lokaliteter indenfor kildepladszonerne, jf. ”Frederiksberg
Kildepladszoner. 3972.72. Screening for potentielt
forurenende virksomhed. EKJ Rådgivende Ingeniører
as. Februar 2007”
Frederiksberg Kommune vil, evt. i samarbejde med

Frederiksberg Kommune har i perioden 2011-2013
foretaget miljøundersøgelser på de omtalte lokaliteter. I 2013/2014 udføres supplerende undersøgelse
på en lokalitet med det formål at undersøge om den
konstaterede forurening udgør en trussel overfor
grundvandsressourcen og/eller indeklimaet på ejendommen.
Indsats ikke prioriteret i denne periode.

Region Hovedstaden, arbejde for, at der foretages
supplerende undersøgelser i forhold til vertikal afgrænsning af forurening med klorerede opløsningsmidler ved lokaliteten Godthåbsvej 172-174. I samme forbindelse fortage en vurdering af andre mulige
forureningskilder med tetrachlorethylen (PCE), som
kan have spredt til sig til indvindingsboring FF1.
Frederiksberg Kommune vil, evt. i samarbejde med
Københavns Kommune, arbejde for, at Region Ho-

Indsats udført.

vedstaden foretager supplerende undersøgelser og
evt. afværgeforanstaltninger i forhold til mulige forureningskilder til klorerede opløsningsmidler i Vanløse
og København N.
Frederiksberg Kommune vil, evt. i samarbejde med
Region Hovedstaden, arbejde for, at der foretages
supplerende undersøgelser og evt. igangsættes af-

Indsats ikke prioriteret i denne periode.
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værge for klorerede opløsningsmidler ved V2lokaliten på Smallegade 18 (147-00249).
Frederiksberg Kommune vil, evt. i samarbejde med

Indsats ikke prioriteret i denne periode.

Region Hovedstaden, opprioritere undersøgelser og
nye afværgeaktiviteter i forhold til de forurenede
lokaliteter Solbjergvej/Howitzvej (147-00002), Howitzvej 43 (147-00015) og Kronprinsensvej (14700252).
Frederiksberg Kommune vil arbejde for, at kortlægningsarbejdet i forhold til forurenede lokaliteter afsluttes i hele indvindingsoplandet til Frederiksberg
Vand A/S's indvindingsboringer. Region Hovedstaden

Indsats udført. Regionen forventes pt. at igangsætte
kortlægningsarbejdet i Frederiksberg og i Københavns kommuner i 2018.

har oplyst, at den resterende kortlægning forventes
at begynde i 2013.
Overvågende indsats:
Frederiksberg Kommune vil koordinere den lokale

Indsats udført.

kommunale grundvandsovervågning med de aktiviteter, der foregår i regi af det statslige NOVANA–
program og Region Hovedstadens overvågning af
forurenede lokaliteter.
Frederiksberg Kommune vil fortsætte med at overvå-

Indsats udført.

ge grundvandskvaliteten og strømningsretningerne,
så forureningsfanernes udbredelse og trussel mod
vandindvindingen kan følges løbende. Frederiksberg
Kommune vurderer løbende moniteringsprogrammet
og vil evt. inddrage flere boringer i indvindingsområdet, hvis det vurderes nødvendigt med baggrund i
det nye moniteringsprogram. Der vil ved overvågningen være særlig fokus på de miljøfremmede stoffer
(især de klorerede opløsningsmidler) og på de naturlige stoffer nikkel, arsen, klorid og sulfat.
Via kommunens overvågningsprogram vil Frederiks-

Indsats udført.

berg Kommune fortsat undersøge og overvåge det
sekundære grundvand især i områderne omkring
indvindingsboringerne og i områder, hvor der kan
være forurening på vej ned i det primære grundvandsmagasin.
Ud fra kendskabet til brug af nye potentielle forure-

Indsats udført.

ningsstoffer og fund af nye forureningsstoffer i andre
undersøgelser af vandmiljøet vil Frederiksberg Kommune løbende inddrage den nye viden i overvågningen af grundvandet og prioriteringen af afværgeindsatser.
For at styrke grundvandsovervågningen og overvågningen af transport af forurening mod Frederiksberg
Vands boringer fra forureninger i Københavns Kom-

Indsats ikke prioriteret i denne periode. Udsat til
perioden 2014-2018.
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mune vil Frederiksberg Kommune etablere en ny
moniteringsboring nordøst for indvindingsboring FF5
samt en ny moniteringsboring til erstatning for CF-B1
på C.F. Richsvej. Boringerne skal indgå i Frederiksberg Kommunes overvågningsprogram.
På Apollovej i Københavns Kommune er der kortlagte

Indsats udført.

grunde, hvor der er konstateret forurening med klorerede opløsningsmidler og lige i nærheden tillige en
etherforurening. Frederiksberg Kommune vil undersøge muligheden for at inddrage en eksisterende
boring i overvågningen af forureningens transport
mod Frederiksberg Vand A/S's indvindingsboringer
eller eventuelt etablere en ny moniteringsboring.
I grundvandsovervågningen indgår en lang række

Indsats udført i 2013.

boringer, som er udført på forskellige tidspunkter og
med forskellige formål. Frederiksberg Kommune vil
undersøge og opdatere ejerforholdene for boringerne, så det er entydigt, hvem der ejer hvilke boringer
samt orientere ejerne om, at boringen indgår i overvågningen af grundvandet på Frederiksberg. Boringerne kan efterfølgende tinglyses på ejendommene.
Afværgende indsats
Region Hovedstadens indsats omkring oprensninger
på jordforureningsområdet samt drift af afværgeanlæg m.v. vil løbende blive vurderet. Såfremt det viser
sig nødvendigt, vil Frederiksberg Kommune enten via
Frederiksberg Vand A/S (via gebyropkrævning § 52 i
Vandforsyningsloven) eller via kommunal indsats
overveje en supplerende indsats.
Øvrige tiltag
Fortsætte opdatering af den centrale database Jupiter med geologidata for udvalgte boringer, hvor data
i dag kun findes i Frederiksberg Kommunes GeoGISdatabase.

Indsats udført/pågår.

Indsats udført.

Ved nybyggeri og renoveringer vil Frederiksberg
Kommune have fokus på gen-anvendelse af regnvand til toiletskyl, tøjvask m.v. for at fremme de
byøkologiske tiltag. I spildevandsplan 2011-2022 står
følgende beskrevet: I overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for bæredygtigt byggeri
vil muligheder for genanvendelse af regnvand til
toiletskyl og tøjvask i bygninger – herunder de økonomiske incitamenter - blive afklaret nærmere og
fremmet. Ved nybyggeri kan der efter en konkret
vurdering stilles krav i lokalplaner eller byggetilladelse om genbrug af regnvand til toiletskyl og tøjvask.
Grønne tage og facader fremmes i bybilledet.

Indsats udført.

Sekundavand er vand af en kvalitet, der gør det
uegnet til drikkevand. Kommunen vil løbende vurdere mulighederne for genbrug af sekundavand fra
f.eks. afværgeanlæg. I spildevandsplan 2011-2022 er

Indsats udført.
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følgende beskrevet: Omlægning af afværgeanlæg for
vand fra forurenede grunde, således at de bortpumpede vandmængder genanvendes og ikke ledes til
kloak. Frederiksberg Kommune vil revurdere mulighederne for genbrug af afværgevand eller reinfiltration til grundvandsmagasinet fra de afværgeanlæg,
der i dag leder vand til kloak. Endvidere vil Frederiksberg Kommune udarbejde en strategi for etablering af afværgeanlæg, så sekundavand fra fremtidige
afværgeanlæg så vidt muligt ikke ledes til kloak.
I samarbejde med Frederiksberg Vand gennemføre
kampagner, som fremmer vandsparende initiativer,
overfor borgere virksomheder og kommunale instanser. Desuden gennemføres vandsparende indsatser i
forbindelse med den almindelige energistyring i de
kommunale bygninger.

Indsats ikke prioriteret i denne periode.

Frederiksberg Kommune vil fortsat arbejde for at
fremme nedsivningen af regn- og tagvand til grundvandsmagasinet for at mindske belastningen på
grundvandsressourcen. Nedsivning af regnvand kan i
uheldige tilfælde forurene grundvandet, og nedsivning må derfor kun foretages i egnede områder. I
spildvandsplan 2011-2022 er angivet retningslinjer
og områder for nedsivning i Frederiksberg Kommune.
Indsatser i spildevandsplan 2011-2022 i forhold til
nedsivning er følgende: Udarbejde nedsivningsfolder
og etablere registreringsdatabase for
LAR/nedsivningsanlæg.

Indsats udført.

Frederiksberg Kommune planlægger at etablere flere
områder med kunstgræs på blandt andet boldbaner,
børneinstitutioner mv. Kommunen vil derfor undersøge miljøbelastningen fra kunstgræsområder og
muligheder for at begrænse en eventuel belastning
på jord- og grundvand. Undersøgelsen af en eventuel
påvirkning af miljøet i forhold til jord og grundvand
skal afklare, om der skal udarbejdes retningslinjer for
at anlægge kunstgræsområder.

DHI har i december 2013 på vegne af Lynettefællesskabets Miljøgruppeudarbejdet en rapport omkring
karakterisering af drænvand fra kunstgræsbaner.
Rapporten indeholder både opsamling på eksisterende analyseresultater samt nye analyser udført i forbindelse med projektet. I rapporten opstilles sluttelig
en oversigt over hvilke miljøfremmede stoffer der
kan findes i drænvandet og kan være problematiske i
forhold til kloak, nedsivning samt nedsivning til hhv.
ferske og marine områder. Vurderet i forhold til gældende kvalitetskrav.
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