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Haraldsborg Vandværk  
– ny strategi til undersøgelse af effekter på grundvandet, jan/marts 2018 
 

Som opfølgning på møder mellem FORS og Vandgruppen den 3. august og 16. oktober 2017, hvor en mulig 

Rambøll undersøgelse med grundige felt- og modelarbejde blev diskuteret, er vi på et møde den 16. 

november 2017 blevet enige om en ny undersøgelsesstrategi. Strategien er inspireret af en ide fra FORS og 

en indledende diskussion på mødet 16. oktober. Efterfølgende er udarbejdet et skriftligt oplæg fra 

Vandgruppen. Nærværende note beskriver den nye strategi. Noten er udarbejdet og godkendt af 

Vandgruppen og FORS. 

 

Revideret strategi – samme målsætning 
Vi fastholder den overordnede målsætning om, at vi skal have belyst, hvilke effekter en eventuel lukning af 

oppumpningen til Haraldsborg Vandværk kan have for de berørte grundejere, og, hvis der er et reelt 

problem, identificere og vurdere mulige løsninger. 

Den af Rambøll foreslåede undersøgelse er et resultat af en projektbeskrivelse, hvor rammebetingelsen var 

at identificere et eventuelt problem og mulige løsninger så hurtigt som muligt. Det ville kræve en forceret 

undersøgelse, hvor det ville være nødvendigt at benytte omfattende og relativt omkostningskrævende felt- 

og modelarbejde. Hvis undersøgelsen derimod strækkes over en længere periode, kan de dyre felt- og 

modelundersøgelser formentlig undgås. Derfor er den nye strategi baseret på fysiske målinger af 

grundvandsstanden som følge af variation af oppumningen over flere år. Strategien er udmøntet som en 

”trappemodel” med fire mulige trin, A, B, C og D, hvor det efter slutningen af et trin besluttes af 

Vandgruppen og FORS, om det efterfølgende trin skal aktiveres eller ej (se figuren på næste side). 

 

TRIN A: Terrænnære pejleboringer og variabel oppumpning 
Formålet med TRIN A er at identificere effekter af oppumpningen på det terrænnære grundvandsspejl. Det 

vil vi gøre ved hjælp af målinger af det terrænnære grundvandsspejl i et antal boringer hos grundejerne i 

området, sammenholdt med variabel oppumpning fra FORS to boringer i kalken (206.468 og 206.469).  

Det terrænnære grundvandsspejl er påvirket af nedbør og fordampning og viser tydelige sæsonmæssige 

variationer med højt grundvandsspejl om vinteren og lavere grundvandsspejl om sommeren. Derfor vil en 

undersøgelse baseret udelukkende på målinger kræve en længere periode, hvor der måles et helt år for 

hver pumpemængde. Det medfører følgende tidsplan: 

• 01.01.2018 – 31.12.2018: Pumpning med den nuværende mængde, ca. 130.000 m3/år. 

Vandgruppen vil sørge for, at de nuværende mere end 15 boringer fordelt på 7 grundejere 

suppleres med yderligere boringer hos grundejere, der er interesseret i at bidrage til målingerne. 

Vandgruppen forventer, at antallet af boringer i løbet af januar 2018 vil blive udvidet til mindst 25-

30 boringer fordelt på 10-15 grundejere. 

• 01.01.2019 – 31.12.2019: Pumpning med en betydelig øget mængde, 400.000 m3/år. 

• 01.01.2020 – 31.12.2020: Pumpning med 0 m3/år, med mindre måledata fra de to foregående år 

tydeligt viser, at pumpningen giver en betydelig påvirkning af det terrænnære grundvandsspejl.  
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Oppumpningen i 2020 indstilles kun, såfremt der IKKE ses en effekt af at variere pumpemængden fra de ca. 

130.000 m3/år til 400.000 m3/år i 2018-2019. Årsagen hertil er, at vi ikke vil påføre grundejererne 

unødvendige risici, før de har haft mulighed for at beskytte sig med modforanstaltninger, som diskuteres 

under Trin C og Trin D. Hvis en analyse af data fra 2018 og 2019 indikerer, at påvirkningen ved at indstille 

oppumpningen i 2020 vil være minimal, vil det blive vurderet, om eksperimentet skal gennemføres og i 

givet fald med konstant overvågning og mulighed for hurtigt at genoptage pumpning svarende til 130.000 

m3/år. 

Samtidig med grundejernes målinger af det terrænnære grundvandsspejl sørger FORS for, at der foretages 

regelmæssige målinger af trykniveauet i de to kalkboringer. Disse data, samt data for, hvor meget der 

pumpes fra de to boringer, stilles til rådighed for Vandgruppen. Data fra grundejernes observationer 

analyseres af Vandgruppen og stilles til rådighed for FORS. 

Sideløbende med målinger af grundvandsspejl i de terrænnære boringer hos grundejerne, vil FORS lave 

målinger af, hvor meget vand FORS’ ledningsnet (kloak og regnvandsafledning) dræner fra området, idet en 

sådan afdræning måske vil kunne forklare, hvorfor det terrænnære grundvandsspejl måske ikke når helt op 

i terrænniveau, som det tilsyneladende var tilfældet i naturtilstanden før 1960. 

I slutningen af TRIN A analyseres de foreliggende data med henblik på at kunne konkludere, hvorvidt der er 

en signifikant sammenhæng mellem pumpning fra kalken og det terrænnære grundvandsspejl. Det kan 

resultere i tre mulige udfald: 

• Ingen påvirkning. Hvis resultaterne fra TRIN A viser, at det terrænnære grundvandsspejl er 

upåvirket af pumpemængden, kan der konkluderes, at en lukning af Haraldsborg Vandværk ikke vil 

medføre yderligere grundvandsgener for grundejerne i området. Hermed er yderligere 

undersøgelser ikke nødvendige, og FORS kan permanent lukke for oppumpningen fra kalken. 

• Signifikant påvirkning. I det tilfælde fortsættes med TRIN C. 

• Tilsyneladende påvirkning, som ikke er statistisk signifikant. I dette tilfælde fortsættes med TRIN 

B. 

 

TRIN B: Yderligere undersøgelser 
TRIN B gennemføres kun, såfremt resultaterne fra TRIN A indikerer, at der er en tydelig påvirkning, men at 

der ikke ud fra det eksisterende datagrundlag kan vises en statistisk signifikant sammenhæng. Den situation 

kan fx opstå, hvis vejrforholdene i 2018-2020 har været specielt ugunstige med meget variable 

nedbørsforhold i de tre år (specielt mellem 2018 og 2019). Variable nedbørsforhold vil fungere som støj i en 

statistisk test, hvilket betyder, at flere data (længere tidsserie) vil være nødvendig for at kunne identificere 

en eventuel påvirkning som værende statistisk signifikant. 

Yderligere data kan herefter opnås enten ved at forlænge TRIN A i yderligere 2 år (TRIN B1) eller ved en 

forceret undersøgelse, hvor der laves en prøvepumpning fra sandlaget i 10 m dybde (TRIN B2). 

Beslutning om valg mellem TRIN B1 eller TRIN B2 tages af Vandgruppen og FORS i fællesskab. Efter 

gennemførelse af enten TRIN B1 eller TRIN B2 vurderes, hvorvidt der er nogen signifikant sammenhæng 

mellem pumpemængde fra kalken og det terrænnære grundvandsspejl.  
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TRIN B1: Forlængelse af måleprogram under TRIN A 
Observationerne i TRIN A fortsættes i yderligere 2 år for at få længere tidsserier. På baggrund af 

resultaterne fra TRIN A besluttes det, hvordan oppumpningen skal varieres for at opnå størst mulig 

informationsværdi fra måleprogrammet. Og det vurderes også, om det er nødvendigt og muligt at supplere 

måleprogrammet med flere pejleboringer. 

TRIN B2: Prøvepumpning fra sandlag 
FORS etablerer tre boringer til sandlaget, som findes i ca. 10 m dybde. Der foretages en 

langtidsprøvepumpning fra den ene boring, hvor der samtidig måles (pejles) i de to boringer i kalken, i alle 

tre boringer i sandlaget samt i alle de terrænnære boringer. 

TRIN B2 kan formentlig gennemføres på mindre end ½ år. 

I slutningen af TRIN B analyseres de foreliggende data fra både TRIN A og TRIN B med henblik på at kunne 

konkludere, hvorvidt der er en signifikant sammenhæng mellem pumpning fra kalken og det terrænnære 

grundvandsspejl. Det kan resultere i to mulige udfald: 

• Ingen påvirkning. Hvis resultaterne viser, at det terrænnære grundvandsspejl er upåvirket af 

pumpemængden, kan der konkluderes, at en lukning af Haraldsborg Vandværk ikke vil medføre 

yderligere grundvandsgener for grundejerne i området. Hermed er yderligere undersøgelser ikke 

nødvendige og FORS kan permanent lukke for oppumpningen fra kalken. 

• Signifikant påvirkning. I det tilfælde fortsættes med TRIN C. 

En eventuel tilsyneladende påvirkning, som ikke er statistisk signifikant, vil blive betragtet som ”ingen 

påvirkning”. 

 

TRIN C: Vurdering af om en påvirkning er betydelig 
I TRIN C skal det besluttes, om den påvirkning af det terrænnære grundvandsspejl, som er erkendt på 

baggrund af TRIN A og eventuelt TRIN B, skal betragtes som så betydelig, at der skal igangsættes 

afværgeforanstaltninger for at modvirke problemet. En sådan beslutning er i sidste ende politisk og kan kun 

træffes af de berørte grundejere.  

Vandgruppen og FORS vil, i samarbejde med Roskilde Kommune, gennemføre en proces, hvor grundejerne 

bliver aktivt inddraget i beslutningerne om, hvorvidt der skal igangsættes afværgeforanstaltninger. 

Faktorer, som skal belyses i forbindelse hermed, vil bl.a. omfatte: 

• Problemets omfang: hvor mange grundejere bliver berørt, og hvor store er problemerne? Her vil 

indgå såvel vurderinger af økonomiske tab som risiko for oversvømmelser af hus, kælder og grund. 

• Mulige tekniske løsninger, herunder såvel individuelle som kollektive afværgeforanstaltninger og 

økonomiske vurderinger heraf. 

• Kommunens muligheder for at godkende forskellige løsningsmuligheder indenfor det eksisterede 

lovgrundlag. 

• Organisatoriske forhold, specielt med henblik på kollektive løsninger som fx pumpelag. 
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TRIN D: Afværgeforanstaltninger 
Hvis grundejerne beslutter, at der skal gennemføres afværgeforanstaltninger, påbegyndes en planlægning 

heraf. Det nærmere indhold vil afhænge af TRIN C og kan derfor ikke beskrives nærmere på nuværende 

tidspunkt. 

 

FORS’ forpligtelser i relation til en løsning 
Som lovgivningen er i dag, kan FORS ikke deltage i at finde og implementere mulige løsninger (TRIN D). 

Hvis projektet konkluderer, at der fremadrettet er behov for generel eller lokal afværgeforanstaltning er 

FORS med ovenstående projektbeskrivelse uden explicitte forpligtelser, hvad angår såvel løsningsmodel 

som implementering heraf. Fra projektresultat forligger til eventuelle afværgeforanstaltninger er iværksat 

opretholder FORS en afværgepumpning på 130.000 m3/år i en periode på maksimalt et år.  

 

Evaluering 
FORS og Vandgruppen mødes en gang i kvartalet i hele projektperioden med de formål i fællesskab at 

overvåge fremdrift, evaluere de opnåede resultater, iværksætte nyde tiltag, arbejde henimod mulige 

løsninger og diskutere eventuelle ændringer af projektplanen. 

 

 

 

Roskilde, 12 januar 2018 (revideret med tilføjelse af sidste afsnit 26 marts 2018) 

 

 

 

 

 

Tillæg efter KMU behandling 
På Klima- og Miljøudvalgets (KMU) møde 10. april 2018 behandlede udvalget under punkt 48 en ansøgning 

fra FORS om tilladelse til fortsat at udlede grundvand via regnvandsudledning til Roskilde Fjord indtil august 

2021. Formålet med den ansøgning, som Roskilde Kommunes Forvaltning havde indstillet til KMU til 

godkendelse, var at muliggøre ovenstående undersøgelse. KMU godkendte indstillingen med to ændringer: 

i) ”udvalget ønsker en orientering om status på borgernes undersøgelser om ca. ét år”, og ii) ”tilladelsen og 

fristen skal sættes til august 2020”. Dvs. at KMU afkortede projektperioden med et år. Referatet fra KMU 

mødet indeholder ingen begrundelse for beslutningen om afkortningen af projektperioden. 



Haraldsborg Vandværk – ny strategi til undersøgelse af effekter på grundvandet, jan/marts 2018 6/6 
 

FORS og Vandgruppen hilser det meget velkomment, at KMU vil have en dialog om status på 

undersøgelserne om ca. et år. Vi havde dog gerne set at projektperioden ikke var blevet afkortet med et år.  

FORS og Vandgruppen vil i den kommende periode og senest til statusevalueringen (medio 2019) i 

fællesskab forsøge at vurdere i hvilket omfang en lukning af oppumpningen til Haraldsborg Vandværk vil 

medføre forhøjet grundvandsstand for grundejerne i området. Hvis vi får meget sammenlignelige 

vejrforhold i de kommende to år er der en (god) chance for, at det vil kunne lade sig gøre. Hvis vejret 

derimod er meget forskelligt i de kommende to år, er der omvendt en betydelig risiko for, at vi ikke vil 

kunne nå frem til en tilstrækkelig dokumenteret konklusion inden august 2020. I forbindelse med 

statusevalueringen skal det også overvejes om projektet skal suppleres med en alternativ løsning i form af 

en hydrogeologisk kortlægning af lokalområdet. Hvis konklusionen bliver, at der vil være så store 

følgevirkninger, at der er behov for at grundejerne finder afværgeløsninger inden pumpningen afsluttes, 

kan der blive problemer med tidsfristen. FORS og Vandgruppen ser frem til at orientere og få en reel dialog 

med KMU om disse forhold om et år. 

 

Roskilde, 16. april 2018 (FORS og Vandgruppen) 

 
 

 


