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1. Indledning

1.1 Baggrund og formål 

FORS Roskilde Vand har bedt Rambøll om at foretage en 

modelsimulering og vurdere effekterne af at lukke indvindingen ved 

Haraldsborg Vandværk. Den nuværende tilladelse til værket er på 

400.000 m³, men siden 2011 har indvindingen været begrænset til 

100.000-150.000 m³ fordelt på to boringer. Som referencesituation 

er anvendt en indvinding på 147.668 m³, som svarer til 

gennemsnittet i den tiårige periode 2007-2016. 

Roskilde Kommune har i 2016 fået udarbejdet en opdateret 

grundvandsmodel i forbindelse med kommunens udarbejdelse af 

indvindingstilladelser. Denne model er brugt til at simulere 

effekterne af en nedlukning af Haraldsborg Vandværk.  

Nærværende notat beskriver resultater af modeludtræk, 

sammenligning med referencesituationen i form af aktuel 

indvinding i perioden 2007-2016 ved Haraldsborg Vandværk på 

147.668 m³. 

2. Resultater ved nedlukning af Haraldsborg Vandværk

Der er udtrukket og behandlet resultater for:
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 Potentialet i det primære magasin (Grønsandskalk) efter lukning 

 Potentiale-stigning i det primære magasin ved lukning 

 Potentialet i det regionale sandlag (Sand 2) 

 Potentiale-stigning i det regionale sandlag 

 Dybden til øverste vandspejl efter lukning 

 Ændringer i dybden til det øverste vandspejl ved lukning 

 Størrelse og retning på vertikalt flow ved terræn efter lukning 

 Ændring i størrelse og evt. retning af vertikalt flow ved terræn ved lukning 

 

Disse resultater er illustreret ved resultatkort samt i tabeller herunder. Der kan knyttes føl-

gende kommentarer til resultaterne. 

 

2.1.1 Potentiale i det primære magasin 

Resultatkortet viser et middelpotentialet i grønsandskalken, hvor potentialelinjerne løber pa-

rallelt med kysten, dvs. grundvandet strømmer direkte mod kysten, når indvindingen ophø-

rer.  Sammenlignes med potentialet i en situation med referenceindvinding, ses det, at den 

tilnærmelsesvist cirkulære sænkning, som indvindingen har medført, erstattes af en stigning 

i potentialet. Stigingen er størst omkring indvindingsboringerne og er maksimalt 3,2 m. 

 

2.1.2 Potentiale i det regionale sandmagasin Sand 2 

Resultatkortet viser et middelpotentialet i sandmagasinet, der ligeledes viser en strømning 

direkte mod kysten, når indvindingen ophører. Strømningsbilledet er lidt mere uroligt end i 

grønsandskalken og afspejler i højere grad variationer i terrænforholdene.  Sammenlignes 

med potentialet i en situation med referenceindvinding ses det, at potentialestigning er me-

get afdæmpet og ligger øst for kildepladsen. Den maksimale stigning er på 31 cm, men ge-

nerelt er stigningen i det berørte område på 10-20 cm. En stigning i den størrelse er mindre 

end årstidsvariationen, og påvirkningen er der derfor helt acceptabel. 

 

2.1.3 Dybden til øverste vandspejl 

Resultatkortet viser dybden af umættet zone. Som forventet stiger dybden til vandspejlet 

med afstanden til kysten. Sammenlignes med forholdene i reference-situationen viser mo-

delresultaterne, at dybden til vandspejlet reduceres enkelte steder med op til 25 cm. Det 

største sammenhængende område ligger nordøst for kildepladsen i et område, hvor dybden 

er mere end 5 meter. Ændringen vil derfor ikke kunne registreres ved terræn. 

 

2.1.4 Flowforhold ved terræn 

Betragtes flowforholdene ved terræn viser modelresultaterne, at der er opadrettet flow i om-

rådet langs kysten og i det centrale Roskilde. De to boringer ligger tæt ved et mindre vand-

løb, og her er der ligeledes opadrettet flow. Generelt er effekten af indvindingsophør, at det 

opadrettede flow øges en smule både langs det lille vandløb, men også ved kysten og i Ros-

kilde by. Stigningen i flow får dog ikke potentialet til at stige i sandlaget, og der ses heller 

ikke en effekt på dybden af vandspejlet. Derfor vurderes ændringerne at være ubetydelige.  

 

3. Vurderinger og anbefalinger 

Der er udført modelsimuleringer for at belyse effekterne af indvindingsophør på Haraldsborg 

Vandværk. Der er sammenlignet med en referencesituation svarende til ca. 150.000 m³ om 

året, hvilket er gennemsnittet af indvindingen i perioden 2007-2016.  
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Der er udtrukket resultater, der viser effekterne på potentialet i det primære magasin i 

grønsandskalken og i det sekundære, regionale sandlag, kaldet Sand 2. Ligeledes er det 

undersøgt, hvorledes dybden af umættet zone og det lodrette flow ved terræn påvirkes.  

 

Effekten af nedlukningen er generelt meget lille og vurderes at være uden betydning for 

området. Det skyldes især, at indvindingen igennem de sidste 10 år har været under 

150.000 m³ om året. Det anbefales at advisere naboer til de to aktive indvindingsboringer i 

en radius af 200 m om nedlukningen, idet et ophør af indvinding vil fjerne den lokale 

sænkningstragt omkring disse. Den lokale sænkningstragt beskrives ikke tilstrækkeligt 

nøjagtigt i den anvendte grundvandsmodel, så der er en meget begrænset risiko for, at der 

vil kunne observeres effekter af nedlukningen helt boringsnært. Effekten vil være et højere 

grundvandsspejl, som kan føre til mere våde forhold i kældre og på terræn. 
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