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Jeppe Eriksen (specialestuderende Københavns Universitet – i 
samarbejde med GEUS), 
Olaf Berg (vandgruppen),  
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Jens Christian Refsgaard/JCR (vejleder fra GEUS, rådgiver for 
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Henrik Correl/HENRIK (Produktionschef),  
Steffan Madsen (Chef, Vand & Varme) 
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Punkt Emne Ansvarlig 
   
1.  Velkomst, kort præsentation bordet rundt  
1.1.  n/a  
2.  Præsentation af indmålingsdata v/Karl  
2.1.  Powerpoint – ”Haraldsborg – Uvedkommende vand” 

 
Hvis fase 2 (flowmåling) igangsættes, bør det undersøges hvordan modellen 
MikeUrban reagerer ved regnhændelser vs. Indsivning. Før MikeUrban 
resultater benyttes skal det vurderes hvorvidt modellen i det hele taget 
medtager grundvandsforhold på realistisk vis (det gør mange MikeUrban 
setsups ikke, fordi de fokuserer på dimensionsgivende regnhændelser) 
  
Konklusion: Det vurderes at kloaknettet er forholdsvis tæt, og det tyder ikke på 
at det virker drænende i området. 
 
 

 

2.2.  På baggrund af det præsenterede tv-inspektionsdata foreslår Henrik C at 
foretage ny TV-inspektion på Ægirsvej, som har den ringeste tilstand. Foretages 
TV-inspektionen endvidere i en nattetime, vil det give et udtryk af graden af 

HENRIK/
HJA 
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Punkt Emne Ansvarlig 
   

indsivning i rørerne, idet der vil være meget lidt forbrug hos til tilkoblede 
kunder. 
Henrik C og Henriette iværksætter opgaven 

3.  Status/foreløbige resultater fra feltarbejde (boringer og geofysik) v/Jeppe  
4.  Status/foreløbige resultater fra geologisk Model og hydrologisk model 

v/Jeppe 
 

4.1.  Punkt 3 og 4 behandles som et. 
Powerpoint – ”Præsentation_Jeppe” 
 
Der arbejdes med en model i 10m-gridt, afgrænset af øst-vest gående 
geologiske højderygge både nord og syd for vandværket.  
Modellen er beriget med data fra blandt andet DMI’s regnstationer og 
geotekniske boringer omkring Galgebakken (tidligere renseanlæg). Samt 
naturligvis de data som er indhentet i to boringer udført på vandværksgrunden, 
og med resultaterne fra de gennemførte geofysiske undersøgelser. 
 

 

5.  Analyse af Valhalvej 50 JCR 
5.1.  Powerpoint – ”Dataanalyser – Valhalvej 50 mfl” 

 
Simpelt modelarbejde på boringer/data inden for en enkelt matrikel med 
drænsystem med pumpe, viser at slukkes der for drænpumpe giver det vand på 
terræn. Modellen er ikke testet på forudsigelser. 
 

 

5.2.  Dialog om spildevandsnettets tæthed og indsivning i forhold til gravetraceernes 
evne til at dræne langs med den udvendige side af rørene. Traceerne er typisk 
gruskastet, og kan sandsynligvis i sig selv virke drænende uden at det indsiver i 
spildevandsledningerne. 
 
Fors A/S undersøger om der findes oplysninger om gravetraceerne på Ægirsvej, 
dette kan berige data fra TV-inspektionerne. 
 

 
 
 
 
 
HENRIK/
HJA 

5.3.  Jeppe og JCR undersøger data fra de haveboringer som ligger nær 
spildevandsledninger og omfangsdræn for at se om der er sammenhænge. 

Jeppe/JC
R 

6.  Status Haveboringer og grundvandsstand  
6.1.  HJA fremsender til Olaf data fra de 4 moniteringsboringer der er sat på 

vandværksgrunden og Baldersvejgrunden. 
 

HJA 

6.2.  Skal ændring fra 130t m3/år til 400m3/år udskydes 1-2 måneder indtil ’normalt 
vinterniveau’? – Ja. 
Vandgruppen giver besked til Fors når den forøgede indvindings skal 
igangsættes 
 

 
 
Vandgrup
pen 

7.  Orientering om Vandgruppens møde med Borgmesteren v/vandgruppen  
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Punkt Emne Ansvarlig 
   
7.1.  Vandgruppen har været til et godt møde med Borgmesteren. Formålet var at 

skabe politisk opbakning til en fælles løsning, således at grundejerne ikke alene 
skal stå med problemerne.  
Borgmesteren har udtrykt interesse for at følge sagen. 
 

 

8.  Eventuelt  
8.1.  n/a 

 
 

 
 

Næste møde : Forslag: mandag, 11. marts, kl. 14.00 
 


	2018-12-17_Haraldsborg Vandværk, møde mellem Fors, Vandgruppen og studerende
	Ansvarlig
	Emne
	Punkt

