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BYNÆR DRIKKEVANDSINDVINDING PÅ FREDERIKSBERG 

UDFORDRINGER  
OG PERSPEKTIVER
Frederiksberg Vand er en af de få vandforsyninger i landet, som har en stor aktiv  
drikkevandsindvinding under et større byområde. Det medfører nogle særlige  
udfordringer, men indeholder også interessante perspektiver omkring 
nødvendighed, bæredygtighed, fjernelse af forureninger og aflastning af andre 
indvindingsområder. 

H istorisk set har Frederiks-
berg i mange år været 
et attraktivt område for 
indvinding af grundvand, 

hvilket skyldes, at der i kalklagene 
under byen findes en særdeles 
vandførende forkastning. Derfor 
blev indvinding af vand til Carls-
berg-bryggerierne placeret her, 
da produktionen startede i 1847 
– og forkastningen netop opkaldt 
efter bryggeriet. Senere kom der 
yderligere industri- og drikke-
vandsindvinding til. Det medførte 
en stor sænkning af vandstanden i 
kalken, der dog siden 1970’erne er 
reduceret væsentligt som følge af, 
at Carlsbergs og andre storforbru-
geres produktion blev indstillet. 

I dag indvindes der ca. det halve 
i området: 2,5 mio. m3/år af Frede-

riksberg Vand til drikkevandsfor-
syning. Dette er tilstrækkeligt til 
at forsyne Frederiksberg med ca. 
45 % af den nødvendige vand-
mængde; resten købes af HOFOR. 
Indvindingen foretages fra 5 borin-
ger, hvoraf de 3 er placeret i Frede-
riksberg Kommune, og de 2 sidste 
lige akkurat ligger over kommune-
grænsen i Københavns Kommune. 
Figuren viser boringernes place-
ring, opland, kommunegrænse og 
grundvandspotentialet kalken. 

Den lange historik med en stor 
indvinding i området har medført 
påvirkning af de grundvandskemi-
ske forhold, hvorfor især nikkel-
afgivelse som følge af iltning af 
kalkmagasinet, samt optrængning 
af dybtliggende salt (yderligere 
forstærket af vejsaltning) i dag 

udgør en udfordring, der håndteres 
ved stadig planlægning og juste-
ring af indvindingen, så bl.a. frit 
vandspejl i magasinet undgås, og 
indvindingen fordels og drives så 
jævnt som muligt.

Den anden store grundvand-
skemiske udfordring er de mange 
forureninger med især chlore-
rede opløsningsmidler, som er en 
konsekvens af de mange tidligere 
industrier og renserier i området. 
I de 4 af indvindingsboringerne 
er der konstateret et indhold over 
drikkevandskriteriet, hvorfor der 
ud over den almindelige vandbe-
handling foretages avanceret be-
handling med aktivt kul, der sikrer 
at det udpumpede vand til en hver 
tid overholder drikkevandskriteriet. 
Desuden findes der flere aktive 

Den lange historik med en stor indvinding i området har 
medført påvirkning af de grundvandskemiske forhold, 
hvorfor især nikkel-afgivelse som følge af iltning af  
kalkmagasinet, samt optrængning af dybtliggende salt.

TEKST /   
TROELS LUND

TEKST /   
HENRIK BAY

Direktør for Vand, 
Archiland A/S

Planchef,  
Frederiksberg 
Vand A/S



 JU
NI

 / 
JU

LI
   2

01
7

N
Y

 V
ID

E
N

 

TEKNIK & MILJØ  27

BYNÆR DRIKKEVANDSINDVINDING PÅ FREDERIKSBERG 

UDFORDRINGER  
OG PERSPEKTIVER afværgeanlæg, som bidrager til at 

fjerne en del af forureningerne. 
Faktisk bidrager den store drik-
kevandsindvinding med tilhørende 
rensning også til en stor, samlet 
forureningsoprensning af grund-
vandet inden for oplandet, selvom 
den må siges af have en lang 
tidshorisont. 

De sidste 170 års indvinding 
betyder, at den nuværende (og 
historisk endnu lavere) vandstand i 
området er den ’normale’, ikke bare 
på Frederiksberg, men også langt 
ind i Københavns-området. Derfor 
vil et stop af indvindingen kunne 
resultere en række problematiske 
forhold: Vandstanden i kalken ville 
i nærområdet til boringerne stige 
med mere end 10 m, overalt på 
Frederiksberg med mere end 2 m, 
og selv langt ind i København ville 
den stige betydeligt. En så markant 
vandstandsstigning ville medføre 
en lang række gener i form af bl.a. 
risiko for løft af konstruktioner, 
vand i kældre, øget tilstrømning til 
dræn og kloakker, problemer med 
nedsivning af nedbør, mobilisering 
af forureninger og sekundær frigi-
velse af nikkel. Derfor er der al mu-
lig grund til at bevare den nuvæ-
rende indvinding og afsænkning. 

Frederiksberg Vand har i 2016 
fået ny 30-årlig tilladelse af hhv. 
Frederiksberg og Københavns 
Kommuner til indvinding af drik-

kevand. Ved ansøgning og med-
delelse af tilladelse har der været 
fokus på at sikre en bæredygtig 
indvinding under samtidig hensyn 
til, at der indvindes den samlet 
set bedst mulige vandkvalitet og 
derigennem leveres godt vand til 
forbrugerne. Sikring af en ny til-
ladelse og fokus på bæredygtig 
indvinding er også vigtige forud-
sætninger for fortsat udvikling af 
vandforsyningen.

Blandt de mange elementer og 
tiltag som indgår i planlægning af 
indvindingen kan nævnes:

 Vandplaner som sætter rammer 
for såvel grundvandets og over-
fladevandets tilstand, herunder 
beskyttelse af søerne i det indre 
København og Utterslev Mose.

 Indsatsplan for grundvandsbe-
skyttelse, hvor en række akti-
viteter til beskyttelse af grund-
vandsressourcen er defineret, 
samt afsøgning af muligheder for 
kildesporing og oprensning.

 Frederiksberg Vands egne akti-
viteter med bl.a. øget monitering af 
vandstanden i en række boringer, 
fokus på de vigtigste problemstof-
fer, renovering af indvindingsbo-
ringer, samt jævn fordeling og drift 
på de enkelte boringer.

 Flyt af indvindingens tyng-
depunkt i nordlig retning for 
bl.a. at opnå en bedre vandkva-
litet og reduktion af risiko for 

saltvandsindtrængning, samt 
evt. yderligere indvindingsbo-
ringer for at øge fleksibilitet og 
forsyningssikkerhed.

 Københavns og Frederiksberg 
Kommunes klimatilpasningsplaner, 
som indeholder tre markante mål: 
Maksimalt 10 cm vand på terræn 
ved en 100 års hændelse om 100 
år, afkobling af 30% af nedbøren 
fra spildevandssystemet, samt 
mindskning af varmeø-effekten.  
En del af afkoblingen vil sandsyn-
ligvis skulle udføres med øget ned-
sivning, hvilket den nuværende 
indvinding er en forudsætning for 
at det kan lade sig gøre.  

Drikkevandsindvindingen på 
Frederiksberg er altså på mange 
måder en speciel indvinding, som 
både er nødvendig af flere årsager 
og særdeles udfordrende. For at 
sikre en bæredygtig indvinding 
tænker Frederiksberg Forsyning 
derfor ikke bare i henholdsvis drik-
kevand, sekundavand, regn- og 
spildevand hver for sig, men på det 
samlede vandkredsløb i oplandet i 
et nu- og fremtidigt perspektiv. 

Afslutningsvis skal det også be-
mærkes, at de 2,5 mio. m3/år som 
indvindes på Frederiksberg ikke 
skal indvindes og transporteres fra 
et andet område på Sjælland, og 
dermed ikke belaster det hydrolo-
giske system der. 


