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Byen som punktkilde 
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Baggrund 

• Vigtig grundvandsressource - nødvendighed 

 

• Kendte og ukendte kilder til forurening 

 

• Punktkilder og fladekilder 

 

• Det samlede trusselsbillede og generel 
grundvandskvalitet. 
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Baggrund fortsat 

• Regionerne undersøger punktkilder 

 

• Kommunerne udarbejder indsatsplaner, 
tilladelse til indvinding mm. 

 

• Samarbejde er nødvendigt, fagligt og 
datamæssigt 
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Formål 

• Undersøge grundvandskvaliteten mere 
overordnet under Harlev by. 

 

• Vurdere hvilke kilder som truer grundvandet 
med særligt fokus på anvendelse til 
drikkevand. 

 

• Udarbejde strategi for at sikre 
drikkevandskvalitet nu og i fremtiden. 
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Facts 

• Tre vandværksboringer i byen,  Harlev 
Framlev vandforsyning 

 

• Kildeplads 1,1 km nedstrøms, Harlev værket 

 

• 59 potentielle punktkilder screenet 

 

• Fem forureninger og fire potentielle 
forureninger undersøgt 
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Principskitse 
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Undersøgelseskoncept 

• Overfladenære undersøgelsesboringer 
nedstrøms punktkilder 

 

• Dybe undersøgelsesboringer (~30 m) i byen 
og på kanten af byen mellem kildefelt og by 
med filtre i flere niveauer 

 

• Undersøgelsesboring opstrøms byen 
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Boringer 

 

Korte Dybe 
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Boringer Rødlundvej, tidligere grusgrav 

 

Korte Dybe 



                     

Hydrologidag ● 24. oktober 2013 

Oversigtskort boringer 

 

33 boringer 

Tværsnit N-S 

Tværsnit NV-SØ 
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Profilsnit NØ-SØ 
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Profilsnit N-S 
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Analyser 

• Olieprodukter 

 

• TCE, PCE og nedbrydningsprodukter 

 

• MTBE 

 

• TBA 

 

• Pesticider, udvidet med gartneripesticider 
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Traditionelle ”industripunktkilder” i 
grundvand 

• Spor af BTEX’er i grundvand 1 prøve  

 

• Spor af TCE og chloroform i grundvand i 2 
prøver 

 

• Fund af MTBE og TBA i henholdsvis 4 prøver 
og 3 prøver under kvalitetskriteriet (højeste 
værdi 4,8 μg/l)  
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Pesticider i grundvand 
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Pesticider i grundvand 

• Påvirkning af pesticider og metabolitter:  

• Udgåede (Dichlorprop, Hexazinon, 
parathionmethyl, BAM 4- nitrophenol, simazin, 
Desisopropyl-Atrazin, Desethyl-Atrazin),  

• Aktuelle (Glyphosat (25 mut.), Bentazon, 
Mechlorprop (25 mut), AMPA (25mut), 
4CCP(18mut)).  

Parameter Harlev (%) 

(65 filtre) 

134 filtre (%) 

(primært 

overfladenært 

landområder) 

Ikke fund  34 58 

fund 32 18 

Fund over 

grænseværdi 

34 24 
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Vurdering af fundne pesticider 

• Kilder og spredningsveje? 

 

• Har vi nået toppen af koncentrationerne? 

 

• Hvad kan vi forvente fremover? 
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Rutediagram punktkilder vs. fladekilder 

Kilde: MIM, Miljøprojekt 
nr. 1502, 2013 
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Konklusion skelnen mellem 
pesticidkilder 

• Fundene i B104, B106, B107, B108, B110, 
B111, B114 og B116 kan skyldes 
punktkilder. 

 

• Fundene ved boringer 200-> skyldes 
punktkilde 

 

• Fundene i B103, B105 og B109 kan skyldes 
fladekilder 
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Søgning efter pesticidpunktkilder 

• Målebordsblade 

 

• Luftfotos 

 

• 4 cm kort 

 

• Interviews 
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Punktkilder - Gartnerier 
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Søgning efter pesticidkilder  

 

           

Tidl. grusgrav 

Udendørs oplag 

Frugtplantage mv 

Tidl. mergelgrav 

Tidl. mergelgrav 

Tidl. mergelgrav 
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Anvendelseshistorik og 
kemisk/fysisk egenskab 

 

Insektcid 

Fungicid 
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Kemiske egenskaber 

• BAM: Lille nedbrydning 

 

• Phenoxysyrer og triaziner: større 
nedbrydning under aerobe forhold end 
anaerobe 

 

• Metabolitterne kan have andre egenskaber 
end moderstoffet. 
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Har vi nået toppen i dette 
område? 

• BAM er mest udbredt, pga. af omfangsrig anvendelse 
af moderstof og lille nedbrydning 

• Blev anvendt samtidig med en del af de fundne 
stoffer, som er udfaset. 

• Der er således ikke generelt grund til at tro at der 
kommer en større puls end den vi har set i dag for en 
stor del af de fundne stoffer 

• Dette gælder Triaziner, phenoxysyrer, parathion-
methyl, hexazinon, samt bentazon 

• Undtagelse er punktkilder 

• BAM er usikker! 

• Glyphosat og AMPA er usikker, relativt dybe fund! 
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Konklusion 

• Fund af få traditionelle ”industripunktkilder” 

• Fund af pesticider og metabolitter i 2/3 af 
filtrene. Flere end generelt- (Byens 

indflydelse?) 

• Skelnet mellem flade og punktkilder 

• BAM er stoffet med størst hitrate 

• I dag anvendte stoffer kan være en trussel 
fundet i stor dybde! 

• Punktkilderne udgør en trussel. 
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Perspektiver 

• Fortsat jagt efter punktkilderne 

• Gartnerier, deponeringsgrave mm. 

• Moniteringsprogram 

• I dybe filtre 

• Kommunalt indsatsprogram  

• Krav om pesticidfri drift af landbrugs arealer i 
alle OSD i Aarhus kommune ud fra Beder model 
(frivillige aftaler og herefter pålæg(MBL § 26a) 

• Frivillige aftaler i BNBO efter 2 år pålæg( MBL 
§24) 

• Ikke hjemmel i byerne- der er måske et behov. 

• Pump and treat og hydraulisk kontrol er 
nutidens afværgemetode.  

• Behov for yderligere metoder 
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Tak til: 

• Jette Kjøge Olsen og Niels Lauge Sørensen, 
Niras 

 

• Claes Olsen og Frede Busk Sørensen, Region 
Midtjylland 


