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1 Sammenfatning 

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S har ansøgt om forlængelse af den nuværende 

indvindingstilladelse på 800.000 m3 grundvand om året, og mulighed for at ind-

vinde op til 1 mio. m3 under forudsætning af, at de øvrige vilkår overholdes. 

Tårnby Kommune har tidligere vurderet (screenet) projektet og bedømt, at ind-

vindingen kan medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Som følge af denne 

afgørelse er nærværende VVM-redegørelse blevet udarbejdet. 

 

Indenfor indvindingsområdet til TÅRNBYFORSYNING ligger en sø, der er beskyt-

tet efter Naturbeskyttelsesloven. Et lerlag betyder, at der ingen hydrologisk kon-

takt er mellem søen og det grundvandsmagasin, der indvindes fra, og indvindin-

gen vurderes derfor ingen virkning af have på søen.  

 

Indvindingsområdet ligger udenfor Natura 2000 område og har derfor ingen ind-

virkning herpå.  

 

Udover indvindingen til TÅRNBYFORSYNING indvindes der i området ca. 

900.000 m3 vand/år for at tørholde Øresundsforbindelsens Landanlæg. Samlet 

udgør de to indvindinger en større mængde grundvand, end der dannes i områ-

det, hvilket vil betyde en saltvandsoptrængning, og dermed en vandkvalitet, der 

på sigt ikke længere er velegnet som drikkevand. 

 

En vurdering af alternativerne til den nuværende indvinding til TÅRNBYFORSY-

NING viser, at en spredning af boringerne kan forlænge perioden, hvori der kan 

indvindes vand med en egnet drikkevandskvalitet, men vanskeliggøres af mulig-

heden for at finde nye, velegnede kildepladser. 

 

Et fuldstændigt ophør af indvindingen eller en reduktion i indvindingsmængden er 

ikke et reelt alternativ, da det blot vil resultere i et øget behov for oppumpning 

ved Landanlægget. Dermed vil mere vand blive afledt til Øresund eller anvendt 

som sekundavand i stedet for at blive udnyttet til drikkevand. 

 

Det vurderes på grundlag af nærværende redegørelse og på linje med daværende 

Københavns Amt, DGU’s rapporter samt Naturstyrelsens Redegørelse for Tårnby-

Dragør, at den aktuelle indvinding på 800.000 m3/år til vandforsyning giver den 

mest optimale udnyttelse af grundvandsressourcen på Amager. 
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2 Indledning 

I denne rapport foretages en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) af TÅRN-

BYFORSYNING Vand A/S indvinding på Amager. VVM-redegørelsen kortlægger 

vandindvindingens betydning for miljøet.   

 

Redegørelsen er, efter krav fra Tårnby Kommune, udarbejdet af TÅRNBYFORSY-

NING i forbindelse med ansøgning om forlængelse af den nuværende indvindings-

tilladelse på 800.000 m3/år og mulighed for indvinding af op til 1 mio. m3, under 

forudsætning af, at øvrige vilkår overholdes.  

 

TÅRNBYFORSYNING har siden etableringen af Øresundsforbindelsens Landanlæg 

indvundet ca. 750.000 - 800.000 m3/år samtidig med, at der bortdrænes store 

vandmængder fra Øresundsforbindelsens Landanlæg beliggende i Tårnby Kom-

mune. Siden 2001 har den samlede indvinding indenfor TÅRNBYFORSYNINGs 

indvindingsopland været relativ stabil mellem 1,6 og 1,9 mio. m3/år med en svagt 

faldende tendens i de seneste år.  

 

TÅRNBYFORSYNINGs indvindingsopland er beliggende indenfor et område med 

drikkevandsinteresser (OD). Indvindingsområdet ligger uden for Vestamagers EU-

fuglebeskyttelsesområde og EU-habitatområde.  

 

I det følgende behandles vandindvindingens tænkelige miljøaspekter, og omfan-

get af en eventuel miljøpåvirkning vurderes i hvert enkelt tilfælde. Slutteligt ud-

drages de samlede miljøkonsekvenser af vandindvindingen, og der foretages en 

vurdering af indvindingens bæredygtighed. I redegørelsen gennemgås desuden 

mulige alternativer til en fornyet indvindingstilladelse, herunder 0-drift, spredning 

af indvinding på et større areal, samt en reduktion i den indvundne mængde. 



 

 

 

3 Baggrund og rammer for indvindingsansøgning  

3.1 Lovgrundlag 

 

Indvinding af grundvand skal have en tilladelse efter § 20 i Lovbekendtgørelse nr. 

118 af 22. februar 2018 om Vandforsyning mv. Kommunalbestyrelsen meddeler 

tilladelse samt varetager reglerne om VVM i henhold til Miljøvurderingsloven om 

vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM).   

 

Derudover er nedenfor beskrevet, hvorledes behandling og godkendelse af projek-

tet skal indpasses i forhold til anden gældende lovgivning, naturbeskyttelse, plan-

grundlag mm., og hvilke relevante myndigheder, der i den forbindelse skal høres. 

 

Indenfor indvindingsoplandet til TÅRNBYFORSYNING ligger en sø (ved Bjørn-

baksvej), der er omfattet af § 3 i LBK nr. 240 af 13. marts 2019 om Naturbeskyt-

telse, der siger, at der ikke må foretages ændringer i søens tilstand. Tårnby 

Kommunes naturafdeling er myndighed i forhold til denne. 

 

3.2 Planmæssige forhold 

 

Gældende for vandområdet er Bek. nr. 1625 af 19. december 2017 – Bekendtgø-

relse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande 

og grundvand, hvor definitionen af god kvantitativ tilstand for grundvand i bilag 3 

er defineret således:  

 

• at grundvandsforekomsten er sådan, at den gennemsnitlige indvinding pr. 

år over en lang periode ikke overstiger den tilgængelige grundvandsres-

source. Grundvandsstanden er således ikke udsat for menneskeskabte 

ændringer, der ville medføre: 

– manglende opfyldelse af de miljømål, der fastlægges med hjemmel 

i § 7, stk. 1, i lov om vandplanlægning for tilknyttede overflade-

vandområder, 

– en væsentlig forringelse af sådanne vandområders tilstand, 

– en væsentlig beskadigelse af tilknyttede terrestriske økosystemer, 

der er direkte afhængige af grundvandsforekomsten. 

• at ændringer i strømningsretningen som følge af ændringer i grundvands-

standen kan forekomme midlertidigt, eller konstant i et rumligt begrænset 

område, men sådanne ændringer medfører ikke, at saltvand eller andet 

trænger ind, og indicerer ikke en vedvarende og klart defineret tendens i 

strømningsretningen, der skyldes menneskeskabt påvirkning, og som kan 

medføre sådanne indtrængninger. 

 

Derudover skal indvindingstilladelsen udarbejdes med baggrund i kommunens 

indsatsplan, der skal udarbejdes med baggrund i den afgiftsfinansieret grund-

vandskortlægning – Redegørelse for Tårnby-Dragør - der blev udarbejdet af  Na-

turstyrelsen i 2015. Se afsnit 9 Referencer. 
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3.3 Baggrund for den nuværende indvindingstilladelse 

 

TÅRNBYFORSYNINGs nuværende indvindingstilladelse er principielt udløbet den 

31. december 2001. Vandforsyningen havde forud herfor fremsendt ansøgning om 

forlængelse af indvindingstilladelsen til det daværende Københavns Amt. 

 

Den daværende indvindingstilladelse var givet af Københavns Amt den 20. august 

1996 med ikrafttrædelse den 1. oktober 1996. Tilladelsen var affødt af ændringer 

i indvindingssituationen, som var opstået på grund af etableringen af Øresunds-

forbindelsens Landanlæg på Amager. Som følge af lov nr. 590 af 19. august 1991 

var det bestemt, at der skulle etableres en fast forbindelse over Øresund. Forbin-

delsen indebar etablering af et Landanlæg, der skulle graves så dybt ned i under-

grunden, at det var nødvendigt at foretage en vedvarende afsænkning af grund-

vandsstanden.  

 

TÅRNBYFORSYNING havde i årene op til starten af anlægsfasen ved Øresunds-

forbindelsens Landanlæg i 1993 indvundet 1,2-1,3 mio. m3/år. Øresundsforbindel-

sens linjeføring ligger imidlertid så tæt på TÅRNBYFORSYNINGs indvindingsbo-

ringer, at afsænkningen indebærer en betydelig reduktion i vandforsyningens ind-

vindingsmuligheder.  

 

Københavns Amt gav i 1996 Øresundsforbindelsen tilladelse til oppumpning af 

grundvand i anlægs- og driftsfasen på op til 1,4 mio. m3/år, dog 2,1 mio. m3/år i 

1996 og 1997. Samtidig blev TÅRNBYFORSYNINGs tilladelse nedsat til 0,8 mio. 

m3/år med vilkår om, at vandstandsniveauet fra 1993 skulle opretholdes. 

 

3.4  Sagsforløb for den nye indvindingstilladelse 

 

TÅRNBYFORSYNINGs indvindingstilladelse udstedt i 1996 af Københavns Amt 

/11/ var gældende frem til 31.12.2001, hvorefter tilladelsen skulle revurderes på 

baggrund af vandkvalitetens udvikling. 

 

TÅRNBYFORSYNING fremsendte forinden ansøgning om forlængelse af indvin-

dingstilladelsen til Københavns Amt. Amtet sendte i den forbindelse en forespørg-

sel til Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), om der skulle gennemføres en VVM-

procedure i forbindelse med sagsbehandlingen. HUR svarede i brev af 5.2.2002, 

at da sagen drejede sig om fortsat drift af et eksisterende anlæg, var sagen ikke 

omfattet af planlovens VVM-bestemmelser. HUR meddelte samtidig, at udviklings-

rådet ikke havde bemærkninger til det ansøgte. 

 

Københavns Amt behandlede på det grundlag sagen og fremsendte med skrivelse 

af 29.1.2004 amtets vurdering af sagen. Amtet påpegede, at der var sket væsent-

lige ændringer i vandkvaliteten og anmodede om en redegørelse fra TÅRNBY-

FORSYNING, om hvordan vandforsyningen ville tilrettelægge den fremtidige vand-

indvinding. Det skulle fremgå af redegørelsen, hvorledes indvindingen kunne pågå 

i en i princippet uendelig årrække fremover, uden yderligere forringelser af den 

naturligt betingede grundvandskvalitet. 

 

Endvidere skulle TÅRNBYFORSYNING redegøre for hvorledes, der kunne praktise-

res en fremtidig bæredygtig vandindvinding i kommunen. 

 

Amtets målsætninger for bæredygtig vandindvinding var formuleret således, ”at 

indvindingen skal være betydelig mindre end grundvandsdannelsen, og at indvin-



 

 

 

dingen ikke må medføre en kvalitetsforringelse af grundvandsressourcen således, 

at den naturlige grundvandskemiske sammensætning ændres uacceptabelt”.  

 

TÅRNBYFORSYNING svarede i skrivelse af 25.6.2004 på amtets brev af 

29.1.2004 og fremførte med hensyn til bæredygtighed, at TÅRNBYFORSYNING     

efter etableringen af Øresundsforbindelsens Landanlæg ikke længere var den 

største vandindvinder i kommunen. Øresundsforbindelsen bortpumpede i form af 

grundvandssænkning langs bane- og motorvejsgraven ca. 1,0 mio. m3 pr. år i 

Tårnby Kommune. Alene denne vandmængde overskred amtets målsætning om, 

at indvindingen skulle være betydelig mindre end grundvandsdannelsen. Derfor 

ville fortsat vandindvinding af en hvilken som helst vandmængde til Tårnby Vand-

værk ikke være bæredygtig i henhold til amtets målsætning.  

 

TÅRNBYFORSYNING skrev desuden, at der i takt med, at vandindvindingen even-

tuelt reduceredes ved Tårnby Vandværk, ville man skulle bortlede stigende 

mængder grundvand for at tørholde Landanlægget. Denne sammenhæng måtte 

derfor tages med i billedet, når kravet om bæredygtighed i vandindvindingen 

skulle vurderes. Det var derfor TÅRNBYFORSYNINGs opfattelse, at det var mere 

bæredygtigt at nyttiggøre det ferskvand, der alligevel til stadighed skulle afledes 

fra undergrunden til vandforsyning, så længe kvaliteten var i orden, frem for at 

bortlede vandet som sekundavand eller til havet.  

 

TÅRNBYFORSYNING redegjorde endvidere i skrivelsen af 25.6.2004 for udviklin-

gen i vandkvaliteten og fremførte, at det var den langsigtede udvikling i kloridind-

holdet, der var det alvorligste problem for, om ressourcen kunne udnyttes i ube-

grænset tid fremover. Denne problemstilling havde TÅRNBYFORSYNING ikke 

indflydelse på alene, idet saltvandsproblematikken også var styret af den nødven-

dige grundvandssænkning ved Landanlægget.  

 

Som opfølgning på amtets skrivelse af 29.1.2004 fik TÅRNBYFORSYNING foreta-

get modelberegninger af betydningen for Øresundsforbindelsens Landanlæg ved 

et eventuelt ophør af indvindingen ved TÅRNBYFORSYNING. Modelberegningerne 

er beskrevet i /3/ og viste, at et ophør af indvindingen ville medføre et øget behov 

for grundvandssænkning ved Landanlægget på ca. 300.000 – 400.000 m3/år. 

 

Med en ny skrivelse af 3.9.2004 anmodede Københavns Amt om TÅRNBYFORSY-

NINGs vurdering af, hvor længe vandindvindingen kunne opretholdes under sam-

tidig overholdelse af drikkevandskravene.  

 

Dette emne behandles i rapporten ’Fremtidig vandindvinding’, dateret maj 2005 

/4/. I rapporten vurderedes, at TÅRNBYFORSYNING ville kunne opretholde en 

vandindvinding på det nuværende niveau i de næste 40-50 år, uden at det for-

ventedes at medføre stigninger i indholdet af parametre til et niveau, som ikke 

ville kunne behandles på Tårnby vandværk.  

 

Den kritiske parameter i denne periode var magnesium, som er et naturligt stof i 

grundvandet under Amager. Indholdet i rentvandet var imidlertid blevet reduceret 

ved et blandeanlæg, der blev etableret på vandværket i foråret 2005. Se afsnit 0. 

 

Der blev i forbindelse med udarbejdelsen af rapporten indhentet en udtalelse fra 

Embedslægeinstitutionen om hvilke koncentrationer af magnesium og sulfat i 

drikkevand, der kunne betragtes som sundhedsskadelige. Embedslægen udtalte, 
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at det daværende indhold af magnesium og sulfat i det oppumpede råvand ikke 

gav anledning til sundhedsmæssig bekymring.  

 

Herefter forespurgte amtet HUR, om en ændring i VVM-praksis betød, at sagen 

alligevel skulle VVM-behandles, hvilket blev bekræftet. I forbindelse med kommu-

nalreformen overgik sagen til behandling i Plan, Byg og Miljø i Tårnby Kommune, 

hvorefter en VVM-procedure blev sat i værk i 2008.  

 

VVM-proceduren blev iværksat, da indvindingen var omfattet af VVM-

bekendtgørelsens bilag 2 og ”på grund af dets art, dimensioner eller placering 

antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet”. Tårnby Kommune har 

derfor vurderet (screenet) projektets miljøpåvirkning efter bilag 3 i Bekendtgørel-

sen, og bedømt, at TÅRNBYFORSYNINGs vandindvinding kunne medføre en væ-

sentlig indvirkning på miljøet.  

 

I perioden 2009 til 2019 er der ikke sket yderligere i sagen, og Tårnby Kommune 

har ikke udstedt en ny indvindingstilladelse til TÅRNBYFORSYNING eller godkendt 

den VVM-redegørelse, der oprindelig blev udarbejdet af ORBICON i 2009.  

 

Som følge af ny lovgivning skal alle indvindingstilladelser fornyes, og Tårnby 

Kommune har derfor i 2019 meddelt TÅRNBYFORSYNING, at der i forbindelse 

den nye indvindingstilladelse skal indsendes en ny VVM-redegørelse iht. Miljøvur-

deringslovens bilag 2.d iii, vandforsyningsboringer.  

 

Da den nye indvindingstilladelse og VVM-redegørelse i 2019 omfatter de samme 

boringer og den samme indvundne vandmængde, behandlingsanlæg mv, er den 

nye VVM-redegørelse derfor en ajourføring af den gamle VVM-redegørelse fra 

2009, men udbygget med de nødvendige tilføjelser som følge af ny lovgivning, 

samt ny viden om grundvandsforholdene mv. i den mellemliggende periode frem 

til 2019. 



 

 

 

4 Fremgangsmåde for VVM-redegørelse 

VVM-redegørelsen er baseret på de detaljerede redegørelser og rapporter, der 

gennem tiden er udarbejdet for TÅRNBYFORSYNING samt den afgiftsfinansierede 

grundvandskortlægning – Redegørelse for Tårnby-Dragør - der blev udarbejdet af 

Naturstyrelsen i 2015. Der er desuden foretaget simple beregninger med NO-

VANA-modellen for Sjællandsområdet. Modellen er en storskala model til belys-

ning af den overordnede vandbalance og grundvandsressourcens størrelse og ud-

nyttelsesgrad under hensyn til klima, arealanvendelse og vandindvindingsstrategi. 

Herudover er vurderingerne i rapporten baseret på fundamentale hydrologiske 

betragtninger. 

 

Der er ikke foretaget feltarbejde eller avancerede modelberegninger til underbyg-

gelse af rapportens konklusioner.  
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5 Projektforslag – Uændret indvinding 

I dette afsnit beskrives projektforslaget, der skal VVM-vurderes og dermed hvor-

ledes en fortsat indvindingstilladelse vil blive implementeret i Tårnby Kommune 

Den ansøgte indvindingstilladelse er baseret på en uændret indvindingsmængde, 

og deraf overordnet set en driftsform i tråd med den nuværende. I det følgende 

gennemgås den nuværende driftsform, samt de justeringer der forventes foreta-

get i de kommende år. 

 

5.1 Nuværende driftsform for vandindvinding 

 

TÅRNBYFORSYNING indvinder fra 10 boringer. I perioden 2001 til 2007 steg ind-

vindingen 1-2 % hvert år og toppede i 2007 på 869.000 m3/år, hvorefter den faldt 

til 834.000 m3 i 2008. Der er derved i en periode indvundet mere end de 800.000 

m3/år, der var forudset muligt samtidig med påvirkningen fra Øresundsforbindel-

sens Landanlæg. Den øgede indvinding resulterede i en større afsænkninger i 

nogle af moniteringsboringerne i forhold til lige efter afslutningen af anlægsaktivi-

teterne på Landanlægget. Vandforsyningen har derfor i de efterfølgende år ned-

bragt indvindingsmængden tilbage på et niveau omkring 800.000 m3 og faldende 

til 760.000 m3/år som gennemsnit i perioden 2013-2018. Grundvandet indvindes 

fra den øvre del af kalkmagasinet. De 10 boringers placering fremgår af figur 5.1.      

Heraf ses også motorvejs- og jernbaneforbindelsen til Sverige, Øresundsforbindel-

sens Landanlæg, der gennemskærer Tårnby fra vest til øst umiddelbart nord for 

Vandforsyningens nordlige boringer. 

 

Alle 10 indvindingsboringer indvinder med et næsten konstant vandspejl ved ni-

veaustyring med anvendelse af frekvensregulering af pumperne og den såkaldte 

”aktive kildepladsstyring” (AKS). Der foretages pejlinger i boringerne for løbende 

at regulere indvindingen på Tårnby Vandværks kildepladser og for at sikre over-

holdelse af kravet i indvindingstilladelsen fra 1996 om at opretholde en grund-

vandsstand svarende til år 1993.  

 

Ved Lufthavnsområdet og Bjørnbaksvej er der ikke problemer med overholdelse af 

vandstanden. 

 

Ved Gemmas allé er grundvandssænkningen større end den tilladte i 2 ud af 3 

boringer. Dette skyldes den nærliggende og nødvendige grundvandssænkning ved 

Landanlægget. Vandstanden er først og fremmest styret af Landanlægget og vil 

ikke kunne overholde kravet, selvom indvindingen til vandværket helt ophører 

/1/. I den 3. boring er der siden 2000 observeret en faldende vandstand, dog in-

den for det tilladte. Faldet er forårsaget af et lidt for højt indvindingsniveau i bo-

ring C og på Gemmas Allé.  

 

I 2017 blev der i gennemsnit indvundet mellem 4,7 og 11,3 m3/t pr. boring, 

mindst i boring GA2 og mest fra boring C. De indvundne vandmængder pr. boring 

har generelt ikke været ændret igennem en længere årrække.   

 

Der blev i en periode frem til 2017 foretaget separationspumpning i boring LU2, 

således at det nedre vand af god kvalitet blev indvundet til vandforsyningsbrug, 

mens en mindre vandmængde på ca. 20.000 m3/år fra den øvre del af boringen 

blev afværgepumpet som følge af forurening med klorerede opløsningsmidler i de 

øvre jordlag. 

 



 

 

 

Separationspumpningen i LU2 blev stoppet i 2017 som følge af problemer med 

tilstopning, og for at undgå stigende koncentrationer af miljøfremmede stoffer i 

indvindingsboringen er ydelsen reduceret.  

 

Vandindvindingen er underlagt et omfattende analyseprogram, som dækker bredt 

for de naturlige grundvandsparametre. Kloridindholdet følges med månedlige ana-

lyser, og sulfat analyseres en gang i kvartalet.  

 

Vandindvindingen er underlagt et omfattende analyseprogram for miljøfremmede 

stoffer, som skal overvåge den varierede forureningsbelastning, som indvindings-

området er udsat for.  

 

Moniteringen afspejler de vanskelige forhold, der indvindes under. I nogle borin-

ger er vandkvaliteten bedret og i enkelte boringer er den forringet gennem de 

seneste år. Problemparametrene nikkel, sulfat, klorid, magnesium og organiske 

klorforbindelser følges tæt gennem moniteringen. Samlet set overholdes drikke-

vandskriterier for alle parametre i det udpumpede vand.  

 

 
 
Figur 5.1  Placering af TÅRNBYFORSYNINGs boringer. Boring Ga1 og Ga2 er beliggende ved 
Gemmas Allé lidt syd for Øresundsforbindelsens Landanlæg. LU1-LU3 betegner lufthavnsborin-
gerne og er beliggende ved Kastrup Lufthavn. Boringen Suhr er beliggende stik nord for luft-
havnsboringerne i umiddelbar nærhed af Øresundsforbindelsens Landanlæg. Boring C er belig-
gende for sig selv mellem de øvrige kildepladser. Boringerne BJ1-BJ3 er beliggende ved Bjørn-
baksvej, nær Skolebotanisk sø. 
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5.2 Foranstaltninger til forbedring af vandkvaliteten 

 

TÅRNBYFORSYNING har løbende foretaget foranstaltninger på kildepladser og 

vandværk, der har medført en forbedret vandkvalitet. Forbedringerne er udført på 

baggrund af en aktivitetsplan for vandindvindingen og vandbehandlingen udarbej-

det i 2003 /5/, og med baggrund i de årlige redegørelser, der er udarbejdet siden 

Landanlægget blev etableret. 

 

Indvindingsboringerne er blevet forsynet med tætte forerørsforseglinger, som har 

betydet, at der ikke mere trænger ilt ned i de vandførende lag og dér forårsager 

pyritoxidation med forhøjet sulfatindhold i vandet til følge. Dette har vist sig at 

være særdeles effektivt i forhold til nedbringelse af nikkel- og sulfatindholdet, 

især i Lufthavnsboringerne. Den anvendte niveaustyring med frekvensregulering 

af pumperne og den såkaldte ”aktive kildepladsstyring” (AKS), er ligeledes med til 

at sikre, at der ikke sker en sænkning, der kan forårsage pyritoxidation. 

 

På vandværket er installeret et blandeanlæg, hvor der foretages en aktiv blanding 

af vandet fra Tårnby Vandværk med vand leveret fra HOFOR, inden vandet sendes 

ud til forbrugerne. Anlægget har gjort den leverede vandkvalitet mere ensartet og 

reduceret magnesiumindholdet i det udpumpede vand til 35-40 mg/l, hvor græn-

seværdien for drikkevand er 50 mg/l. 

 

Endvidere er der i 2017 etableret et blødgøringsanlæg, der reducerer hårdheden 

fra et niveau på ca. 27 dH0 til ca. 19 dH0 så afgangsvandet svarer til hårdheden i 

vand, der modtages fra HOFOR. Som følge af blødgøringen, der sker ved ionbyt-

ning med natriumklorid, sker der samtidig også en reduktion af vandets indhold af 

magnesium og andre mineraler. 

 

Det er hensigten at sænke hårdhedsgranen i takt med, at HOFOR evt. måtte sæn-

ke hårdheden i deres forsyning yderligere. 

 

 

 

 



 

 

 

6 Forventede effekter af projektforslaget  

Projektforslaget indbefatter, at der fortsættes med en uændret indvinding, sva-

rende til ca. 800.000 m3/år. I det følgende beskrives således de forventede effek-

ter af at opretholde den nuværende indvinding, som den har set ud siden 1993. 

TÅRNBYFORSYNINGs indvinding er velbeskrevet i årsredegørelser fra hele perio-

den og øvrige rapporter fra TÅRNBYFORSYNING udarbejdet i forbindelse med 

ansøgning om fornyet vandindvindingstilladelse jf. afsnit 3.4.  

 

6.1 Grundvandsniveau  

 

I indvindingstilladelsen er der stillet krav om overholdelse af et vandspejlsniveau i 

en række moniteringsboringer nær kildepladserne. For at overholde dette krav 

indvinder alle 10 indvindingsboringer med et næsten konstant vandspejl ved ni-

veaustyring med anvendelse af frekvensregulering af pumperne og den såkaldte 

”aktive kildepladsstyring”, jf. afsnit 5.1. Effekten af en fortsat indvinding er såle-

des, at grundvandsniveauet overholder vandstandskravet i alle moniteringsborin-

ger bortset fra 2 boringer ved Gemmas Allé, hvor selv et ophør af vandindvindin-

gen ikke vil medføre overholdelse af kotekravet pga. den nære beliggenhed af 

Landanlægget. I forbindelse med ansøgningen om indvindingstilladelse er der 

derfor ansøgt om et ændret vandstandsniveau i disse boringer. 

 

Potentialekort for området ses i figur 6.1 og 6.2 for hhv. 2008 og 2015. Heraf ses 

afsænkningen omkring de enkelte kildepladser, samt ved Øresundsforbindelsens 

Landanlæg. Potentialet forventes uændret ifm. med den ansøgte indvindings-

mængde. 

 

 
Figur 6.1: Potentialekort for Tårnby inkl. placering af indvindingsboringer /6/. Kortet er baseret 
på en synkronpejlerunde på Sjælland med måledata fra 2008.  
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Figur Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..6.2: Potentialekort for det 
primære magasin, pejlet i oktober 2015. 

 

 

Øresundsforbindelsen har i 2000 udgivet en rapport /10/ med resultater fra det 

grundvandsovervågningsprogram, der er gennemført i perioden 1993-2000 i for-

bindelse med anlæggelse af Landanlægget på Amager samt konklusioner omkring 

disse. Her konkluderes, at grundvandsniveauet i vandindvindingsområderne alle-

rede i 2000 var tilnærmelsesvist tilbage på det niveau, som var gældende før an-

lægsarbejderne i 1993.  

 

TÅRNBYFORSYNING finder, at der i denne konklusion skal tilføjes, at den op-

pumpede vandmængde til vandforsyningen i denne periode er nedsat fra 1,2-1,3 

mio. m3/år til ca. 800.000 m3/år. Derudover er potentialet udenfor selve kilde-

pladserne og langs Landanlæggets tracé ændret væsentligt i perioden pga. dræ-

ningen ved Landanlægget. 

 

Som det fremgår af Figur 6.1 og 6.2, så har grundvandspotentialet ikke ændret 

sig væsentligt efter at niveauet blev stabiliseret efter Landanlæggets etablering. 

 

 

6.2 Grundvandskemiske forhold  

 

I forbindelse med TÅRNBYFORSYNINGs årlige redegørelser /1 m.fl./ er udviklin-

gen i vandkvaliteten dokumenteret. I det følgende gennemgås forventede effekter 

af en fortsat indvinding af drikkevand i Tårnby på relevante grundvandskemiske 

parametre. 

 

Helt overordnet vil vandkvaliteten i grundvandsmagasinet på sigt forringes, som 

følge af saltvandsoptrængning fra dybereliggende vandførende lag samt ind-



 

 

 

trængning fra Øresund og Vestamager, idet grundvandsoppumpningen og afled-

ningen overstiger den naturlige grundvandsdannelse i oplandet, som skønnes til 

0,75 mio. m3/år /4/.  Det betyder, at grundvandskvaliteten på sigt forringes og i 

værste fald kan blive ubrugelig. Tidligere estimater vurderer, at denne forringelse 

vil ske indenfor en ca. 40-50-årig periode med de nuværende indvindingsmæng-

der /4/.  

 

De grundvandskemiske forhold er yderlige beskrevet og udbygget i Naturstyrel-

sens grundvandskortlægning – Redegørelse for Tårnby-Dragør – fra 2015, hvor 

det vurderes, at den største trussel mod grundvandsforekomsten kommer nede-

fra, idet indvinding under kote 0 m, medfører en optrængning af nedefra kom-

mende saltvand.  

 

6.2.1 Klorid 

 

Stigning i kloridindholdet kan være et udtryk for, at grundvandsmagasinet over-

udnyttes, så der strømmer saltvand ind i sænkningstragten eller trænger saltvand 

op fra dybereliggende saltholdige lag. 

 

Kloridindholdet i Lufthavnsboringerne steg i årene efter, at Øresundsforbindelsen 

blev etableret. Fra 1999 til 2009 har niveauet ligget forholdsvis stabilt mellem 80 

og 140 mg/l, og efterfølgende frem til 2018 stabiliseret sig på et niveau på 100 - 

150 mg/l. I LU2 stiger koncentrationen markant i 2017, hvilket kan skyldes, at 

separationspumpningen er stoppet, hvorefter koncentrationen stabiliserer sig un-

der 200 mg/l. Der er ikke noget, der tyder på en umiddelbar trussel om optræng-

ning af saltvand fra dybere niveauer /1/. Ved Gemmas Allé ligger kloridindholdet 

forholdsvist stabilt på et niveau på 70 mg/l i GA2 og 150 mg/l i GA1. Kloridindhol-

det i boringerne er i dag på et sådant niveau, at det ikke tyder på, at der på kort 

sigt sker en overudnyttelse af kildepladsen /1/.  

 

På Bjørnbaksvej varierede kloridindholdet mellem boringerne i 2018 fra ca. 90 

mg/l i BJ2 til ca. 350 mg/l i BJ1. Det er vanskeligt at give en entydig forklaring på 

de varierede forhold på kildepladsen. Generelt har kloridindholdet i boringerne 

været stabilt i perioden frem til 2018, ligesom både indvindingsmængden og ind-

vindingsfordelingen mellem boringerne har været det i perioden /1/. BJ1 er den 

dybeste af de tre indvindingsboringer, og boringen gennembryder sandsynligvis 

saltvandsgrænsen i kote -25 til kote -30, og boringen kan derfor med fordel af-

proppes i bunden, hvis kloridindholdet bliver uacceptabel højt. 

 

6.2.2 Sulfat 

 

Sulfatindholdet er en indikator for, om grundvandsmagasinet udnyttes på en hen-

sigtsmæssig måde. Sulfatindholdet stiger sædvanligvis, hvis grundvandsstanden 

afsænkes for meget, så der sker iltning af pyritholdige jordlag.  

 

Sulfatindholdet har generelt ligget forholdsvist stabilt mellem knap 100 og 200 

mg/l på kildepladserne, med en faldende og/eller stabiliserende tendens som føl-

ge af hhv. forerørsforseglingen i 2003 ved Lufthavnsboringerne og en reduktion af 

indvindingen ved Gemmas allé.  

 

Der observeres en svagt stigende koncentration i BJ1, BJ2 og BJ3, men der er i 

alle de tre boringer tale om relativt lave koncentrationer, og forsyningen har fokus 

på at holde vandspejlet konstant.  
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Fortsat indvinding af råvand til drikkevand forventes på denne baggrund ikke at 

ændre på grundvandskvaliteten i grundvandsmagasinet. Som følge af forerørsfor-

seglingen medvirker indvindingen ikke længere til pyritoxidation og deraf afledt 

frigivelse af sulfat og nikkel. 

 

6.2.3 Magnesium 

 

Grundvandets store hårdhed på Amager hænger sammen med et højt indhold af 

magnesium. Magnesiumindholdet i uforurenet grundvand i Danmark varierer ofte 

mellem 5 og 30 mg/l. Højere indhold træffes især i områder, hvor havvand eller 

salt grundvand blandes i det ferske grundvand. Det kan være forklaringen på det 

forhøjede indhold i Tårnby og giver ikke umiddelbart forhåbning om, at det er et 

forbigående fænomen ved de eksisterende indvindingsboringer.  

 

Magnesiumindholdet har generelt været over 50 mg/l, der er den gamle grænse-

værdi for drikkevand, i halvdelen af indvindingsboringerne. Det er hovedsagelig 

kildepladsen ved lufthavnen, som giver de forhøjede indhold af magnesium, samt 

den dybeste boring ved Bjørnbaksvej BJ1.  

 

Grundvandskvaliteten er ikke optimal med hensyn til magnesium, men der er tale 

om et meget konstant indhold, og der er ingen problemer med at overholde den 

gamle grænseværdi for drikkevand på 50 mg/l ved afgang vandværk. Både som 

følge af, at vandforsyningen i 2005 har etableret et blandingsanlæg, hvori rent-

vandet opblandes med vand fra HOFOR, og efterfølgende i 2017 har etableret et 

blødgøringsanlæg, hvor magnesiumindholdet reduceres yderligere. 

  

6.2.4 Nikkel 

 

Tilsvarende sulfatindholdet i råvand kan stigende nikkelindhold være en indikation 

af, at der foregår iltning af pyrit i umættede og/eller blotlagte tidligere grund-

vandszoner. Frem til udførelsen af forerørsforseglingerne i 2003 var der klare in-

dikationer på pyritoxidation og stigende problemer med nikkel i råvandet. Siden 

2003 er der sket markante fald i nikkelindholdet ved Lufthavnsområdet og Gem-

mas Allé. Ved Bjørnbaksvej skete faldet i nikkelindholdet tidligere, hvilket formo-

des at være begrundet i en ændret indvindingsstrategi, som indebar en hævning 

af grundvandsspejlet med 6-7 meter.  

 

Fortsat indvinding vurderes på baggrund af ovenstående ikke at påvirke vandkva-

liteten negativt med hensyn på nikkel, og indholdet ligger generelt langt under 

grænseværdien for drikkevand på 20 µg/l. 

 

For at minimere risikoen for nikkeludvaskning vil TÅRNBYFORSYNING fortsat 

have fokus på at have et så konstant vandspejl i drikkevandsboringerne som mu-

ligt.  

 

6.2.5 Miljøfremmede stoffer 

 

Grundvandet i Tårnby er belastet med en lang række miljøfremmede stoffer, først 

og fremmest organiske klorforbindelser og deres nedbrydningsprodukter, samt 

fenoler og pesticider - alt sammen udtryk for den industrielle og bymæssige akti-

vitet, der i mange år har fundet sted i Tårnby. En fortsat indvinding vil kunne føre 



 

 

 

til en yderligere forurening med miljøfremmede stoffer, hvis ukendte forurenings-

faner føres til drikkevandsboringerne.  

 

DGU konkluderede i 1995 /9/ - og dette anføres tillige i bilag til indvindingstilla-

delsen fra amtet /11/ - at ”risici for begrænsning af grundvandsindvindingen som 

følge af påvirkning fra miljøfremmede stoffer er stort set uændret - hvis den frem-

tidige indvinding styres efter uændret potentiale ved kildepladserne”. Det har der-

for gennem alle årene været et grundlæggende styringsprincip ved TÅRNBYFOR-

SYNING at ændre så lidt ved strømningsmønstret i grundvandsmagasinet som 

muligt. 

 

Hvis der ikke tilføres nye, ukendte forureningskilder, forventes en fortsat indvin-

ding ikke at påvirke grundvandsmagasinets mht. miljøfremmede stoffer, negativt. 

Tværtimod kan oppumpningen af det forurenede grundvand på sigt vise sig at 

forbedre kvaliteten af det tilbageværende grundvand. For eksempel som det er 

sket med indholdet af BAM, hvor indholdet har været faldende, og derfor ikke 

forventes at blive et problem for vandindvindingen fremover /1/.   

 

Prioriteringen af igangværende og evt. kommende afværge- og moniteringstiltag i 

Tårnby Kommune vil formentlig være uændret så længe vandkvaliteten er uæn-

dret. 

 

6.3 Øvrig grundvandsindvinding 

 

Øresundsforbindelsens Landanlæg er den største enkeltstående vandindvinder i 

kommunen med 900.000 til 1 million m3/år.  

 

Region Hovedstaden har et afværgeanlæg ved Tårnby Hovedbibliotek, der i perio-

den 2008 - 2018 har indvundet ca. 60.000 m3/år og har kapacitet til at indvinde 

100.000 m3/år. Derudover er der i kommunen ca. 20 gartnerier/markvandere og 

ca. 20 enkeltvandforsyninger til husholdninger. Tårnby Kommune har derudover 

oplysninger om yderligere 58 enkeltanlæg, hvor formål og indvindingstilladelser er 

ukendte.  

 

Syd for lufthavnen ligger Dragør Kommune, hvor Dragør Vand A/S har 6 indvin-

dingsboringer, der i perioder på skift har været ude af drift igennem de seneste 

år.  

 

Dette projektforslag forventes ikke at påvirke de øvrige grundvandsindvindere, 

idet forslaget svarer til status quo, og dermed ikke foranlediger en ændret indvin-

dingsstrategi. Afhængig af de enkelte enkeltindvinderes placering i forhold til kil-

depladserne samt Landanlægget vil den langsigtede konsekvens af indvindingen 

dog kunne betyde et behov for ændret vandbehandling og/eller tilkobling til of-

fentlig vandforsyning på baggrund af saltvandsindtrængningen. På grund af en-

keltindvindernes placering i den sydligste del af kommunen samt indvindingsop-

landets beliggenhed vurderes, at konsekvenserne af saltvandsindtrængningen for 

enkeltindvinderne er begrænsede. 

 

6.4 Ferske recipienter 

 

Tre af TÅRNBYFORSYNINGs boringer er beliggende i umiddelbar nærhed af en 

mindre sø i Skolebotanisk Have. Søen er omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven. 
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De tre indvindingsboringer ved Bjørnbaksvej ligger mellem 20 og 50 meter fra 

søen. Boringerne er filtersatte mellem 18 og 36 m.u.t. Boringsprofiler fra etable-

ringen af boringerne viser, at der fra 0,7 meter under terræn er et lerlag på mel-

lem 1,5 og 8,8 meter. Lerlaget og de dybereliggende boringer betyder, at der 

ingen hydraulisk kontakt forventes at være mellem søen og det grundvandsmaga-

sin, der indvindes fra, og dermed vurderes, at indvindingen ingen indvirkning har 

på vandstanden i søen. Denne vurdering er underbygget med lokale beregninger 

med NOVANA-modellen, der viser at vandbalancen for de øvre jordlag er relativt 

stabil omkring 0. 

 

Vandstanden i Skolebotanisk sø har endvidere vist sig stabil igennem en længere 

årrække og upåvirket af hidtidige vandindvinding ved Bjørnbaksvej. 

 

Der er ikke øvrige ferske recipienter inden for TÅRNBYFORSYNINGs indvindings-

opland. 

 

Syd for indvindingsoplandet til TÅRNBYFORSYNING ligger et beskyttet vandløb. 

Simple beregningsmodeller viser, at vandløbet ligger uden for indvindingens på-

virkningsområde ved en indvinding på 800.000 m3 om året. Se bilag 1. 

 

 

6.5 Flora, fauna og økologi 

 

Alle indvindingsboringer ligger uden for internationale naturbeskyttelsesområder 

(Natura 2000 områder). Afstanden er 1800 meter eller mere fra de nærmeste 

boringer til Vestamager, der er udpeget som Fuglebeskyttelsesområde (nr 111) 

og som Habitatområde (nr 127). Det vurderes, at indvindingen er uden betydning 

for Vestamagers status som Natura 2000 området. 

 

6.6 Støj og luftforurening  

 

Indvindingen vurderes ikke at påvirke miljøet med støj- og luftforurening. 

 

6.7 Friluftsliv, adgangsforhold og landskab  

 

Indvindingsboringernes placering afspejler den bymæssige bebyggelse vandvær-

ket er placeret i og den udvikling, der har været i kommunen fra et udpræget 

gartneriområde til by og Lufthavnsområde. Nogle af indvindingsboringerne er så-

ledes vandingsboringer, der er overtaget efter nedlagte gartnerier. 

 

Boringerne er placeret dels på vandværkets egen grund, i kælderen i et boligkom-

pleks, i kanten af en vej, på Lufthavnsområdet og endelig i en lille park, Skolebo-

tanisk Have, hvor boringerne ikke blokerer for adgangen til eller anvendelsen af 

området. 

 

6.8 Kulturhistoriske forhold 

  

Indvindingen vurderes ikke at påvirke kulturhistoriske forhold. 

 

6.9 Afværgeforanstaltninger  

 

Kortlægningen af forurenede lokaliteter i Tårnby Kommune er ikke afsluttet. Det 

betyder, at der kan være forurenede lokaliteter, der truer TÅRNBYFORSYNING, 



 

 

 

som endnu ikke indgår i Region Hovedstadens prioritering af afværgeindsatsen. 

Ifølge Tårnby Kommune har Regionen dog meldt ud, at Tårnby Kommune priorite-

res lavt, og at der dermed ikke forventes at blive iværksat nye afværgeforanstalt-

ninger i kommunen. En af årsagerne hertil er, at området er et område med drik-

kevandsinteresser (OD), og altså ikke et område med særlige drikkevandsinteres-

ser (OSD). 

 

Pt. har Region Hovedstaden et afværgeanlæg i Tårnby, beliggende ved Tårnby 

Hovedbibliotek. Afværgeanlægget ligger 300 m fra den nærmeste vandindvin-

dingsboring Suhr, og der indvindes knap 60.000 m3/år, mens anlæggets samlede 

indvindingskapacitet er på 100.000 m3/år. Afværgeanlægget oppumper vand med 

diethylether og afleder direkte til kloak. 

 

En uændret indvinding i Tårnby Kommune vil ikke påvirke afværgeindsatsen fra 

afværgeanlægget. 

 

Udover Region Hovedstaden er Københavns Lufthavn A/S gennem miljøgodken-

delser pålagt et omfattende moniteringsprogram bestående af vandstandspejlin-

ger samt analyse af grundvandskvaliteten. Moniteringsprogrammet vurderes ikke 

at blive påvirket af indvindingsforholdene i Tårnby Kommune. 
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7 Alternativer til nuværende vandindvinding 

I det følgende beskrives de relevante alternativer til den ansøgte indvindingstilla-

delse. Der redegøres for de enkelte alternativer og deres virkning på miljøet i for-

hold til projektforslaget.  

 

Der behandles følgende alternativer: 

• 0 – alternativ (ingen indvinding til TÅRNBYFORSYNING) 

• Spredning af boringer 

• Reduktion i indvindingsmængden 

• Rensning af vand indvundet ved Landanlægget 

 

7.1 0-alternativ 

 

0-alternativet indbefatter, at TÅRNBYFORSYNING ophører fuldstændigt med ind-

vinding af grundvand.  

 

Situationen i Tårnby er speciel i forhold til øvrige vandforsyninger, idet der fra 

Landanlægget ved Øresundsforbindelsen afledes omkring 900.000 til 1 mio. 

m3/år. Det betyder, at et ophør af indvinding til brug for vandforsyning ikke vil 

føre grundvandsspejlet tilbage til dets naturlige uberørte leje. Derimod vil det væ-

re nødvendigt at aflede større vandmængder ved Landanlægget for at sikre, at 

grundvandsniveauet ikke stiger og bliver problematisk for Landanlægget. Det 

gælder især, at vandmængderne oppumpet ved Gemmas Allé og boring Suhr vil 

skulle erstattes for at opretholde en tilfredsstillende grundvandssænkning ved 

Landanlægget, mens lukning af de øvrige boringer i mindre grad forventes at på-

virke vandstandsniveauet ved Landanlægget.  

 

Der er tidligere foretaget modelberegninger af, hvorledes et ophør af vandindvin-

ding vil påvirke dræningen ved Landanlægget på baggrund af indvindingsdata fra 

2003 /3/. Heraf fremgår, at der forventeligt vil skulle oppumpes 300.000 – 

400.000 m3/år yderligere fra Landanlæggets afvandingssystem, hvis TÅRNBY-

FORSYNINGs indvinding ophører. At der ikke skal drænes yderligere 800.000 

m3/år, svarende til den fulde indvindingsmængde, skyldes, at nogle af indvin-

dingsboringerne er beliggende langt fra Landanlægget, og dermed har mindre 

indflydelse på dræningen /3/, og at TÅRNBYFORSYNINGs indvinding ikke har 

nogen indflydelse på den grundvandsstrøm, der kommer nordfra til Landanlæg-

get. 

 

Den samlede afledning og oppumpning af grundvand i Tårnby vil ved 0-

alternativet derved reduceres med mindre end 0,5 mio. m3/år fra ca. 1,8 mio. 

m3/år til 1,3 mio. m3/år. Dette er stadig ca. 0,55 mio. m3/år mere end den forven-

tede årlige grundvandsdannelse i oplandet på 0,75 mio. m3/år, jf. /3/.  

 

0-alternativet er således ikke tilstrækkeligt til at sikre en bæredygtig oppumpning 

fra grundvandsmagasinet jf. Regionplan 2005 fra HUR og Naturstyrelsens grund-

vandskortlægning, der foreskriver, at indvindingen skal være betydeligt mindre 

end grundvandsdannelsen, og at indvindingen ikke må medføre en kvalitetsforrin-

gelse af grundvandsressourcen. Derudover betyder 0-alternativet, at der stoppes 

for udnyttelsen af en drikkevandsressource, der forventes at være egnet i endnu 

40-50 år og i stedet afledes der yderligere en drikkevandsmængde på 300.000 – 

400.000 m3/år til Øresund og sekundavand /4/. 

 



 

 

 

De negative konsekvenser af 0-alternativet er derudover, at det bliver nødvendigt 

at importere mere vand fra HOFOR for at kunne forsyne Tårnbys borgere. Dette 

vil forøge omkostningerne for TÅRNBYFORSYNING, og desuden medføre en høje-

re miljøbelastning, fordi vandet skal transporteres over en større afstand. Derud-

over forventes de kommende Vandplaner at indbefatte en kraftig reduktion i den 

regionale drikkevandsindvinding i Hovedstadsområdet. Dette er for at sikre en 

målsætning om god tilstand i de våde naturtyper, der er betinget af en given 

vandstand, og som ved den indvinding, der sker i dag, ikke vil kunne leve op til 

målsætningen. Mulige leverandører af vand til TÅRNBYFORSYNING står derfor 

overfor lokale udfordringer i at skulle reducere i indvindingsmængderne, og en 

øget eksport af vand til TÅRNBYFORSYNING med yderligere 800.000 m3/år vil 

derfor kunne blive problematisk.  

 

Indvindingen til TÅRNBYFORSYNING vurderes ingen indflydelse at have på de 

våde naturtyper (se afsnit 6.4 og 6.5), og en øget indvinding et andet sted, skal 

derfor også holdes op imod de konsekvenser, denne vil forårsage for de der om-

kringliggende naturværdier. TÅRNBYFORSYNING vil dog på lang sigt (40-50 år) 

være nødsaget til at flytte indvindingen til alternative områder. 

 

Konklusion 

0-alternativet er ikke tilstrækkelig til at sikre en bæredygtig oppumpning, idet der 

så i stedet skal oppumpes yderligere 300.000 – 400.000 m3/år for at sikre dræ-

ningen omkring Øresundsanlæggets Landanlæg. En velegnet drikkevandsressour-

ce vil dermed ikke blive udnyttet, men i stedet blive ledt til Øresund eller anvendt 

som sekundavand. 

 

7.2 Yderligere spredning af indvindingen 

 

En yderligere spredning af indvindingen på flere boringer vil kunne aflaste grund-

vandsmagasinet. Ved at sprede indvindingen på flere boringer opnås en mindre 

afsænkning lokalt omkring de enkelte boringer. Derved formodes tidshorisonten 

for saltvandsoptrængningen øget, således at grundvandsressourcen vil kunne 

udnyttes til drikkevand over en længere årrække. Kan boringerne placeres i om-

råder med bedre råvandskvalitet, kan perioden, hvor en tilfredsstillende vandkva-

litet kan opretholdes, forlænges. Effekten af en yderligere spredning af indvindin-

gen vil afhænge af antallet og placeringen af de nye boringer.  

 

Problemet med at efterkomme dette alternativ er, at mulighederne for at etablere 

nye indvindingsboringer er begrænsede og problematiske. Dels pga. kystlinjen – 

og det gælder også den gamle kystlinje mod Vestamager - der betyder, at borin-

ger, der placeres nærmere kysten, vil have større sandsynlighed for hurtigere 

saltvandsindtrængen, dels pga. lufthavnens beliggenhed. Derudover betyder den 

tætte bymæssige udnyttelse af området, at kvaliteten af grundvandet i de nye 

boringer ikke kan udelukkes at være påvirket af miljøfremmede stoffer, som flere 

af indvindingsboringerne er det i dag, ligesom det ikke vurderes sandsynligt, at 

man helt kan undgå forhøjede værdier af magnesium og nikkel i nye boringer /5/. 

 

Etablering af nye boringer vil også indebære ændret strømningsmønster i grund-

vandsmagasinet og dermed risiko for at aktivere miljøfremmede stoffer eller an-

den problematisk vandkvalitet. 

 

Et konkret område, hvor der eventuelt kan etableres en ny boring eller flere, er i 

området nordøst for Tømmerup og sydpå langs Tømmerupvej til Viberup. Dette 
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område er tidligere udpeget som potentielt indvindingsområde i notat til Tårnby 

og Dragør Kommuner i 2003 /8/. Hvorvidt nye boringer i dette område vil kunne 

medvirke til, at indvindingen fra Vandforsyningens øvrige boringer kan nedsættes, 

vil afhænge af en række konkrete undersøgelser.  

 

Området er dog beliggende så langt mod syd, og dermed i retningen væk fra Øre-

sundsanlæggets Landanlæg, at hvis disse nye boringer medfører, at man reduce-

rer indvindingen fra kildepladserne beliggende tættest på Landanlægget, vil det 

betyde, at der skal drænes yderligere ved Landanlægget. Dermed vil den samlede 

indvinding øges, samtidig med at en øget mængde vand ledes til Øresund i stedet 

for at blive udnyttet til drikkevand.  

 

Hvis en ny kildeplads i Tømmerup viser sig velegnet, og med vand af en god kva-

litet, vil man kunne blande vandet med vand fra de eksisterende boringer, hvor 

der er problemer med kvaliteten. Dermed kan perioden, hvor der kan leveres 

vand med en tilfredsstillende vandkvalitet, forlænges. Hvor lang tid, denne perio-

de kan forlænges, er dog umulig at beregne. Det er derfor ikke muligt at forudsi-

ge indvindingens påvirkning af ressourcen set ift. 0-alternativet.  

Hvorvidt etablering af nye boringer kan forlænge perioden, hvori der kan indvin-

des, er yderst usikkert, og udførelsen af boringerne samt de nødvendige forudgå-

ende undersøgelser, kan vise sig at påføre TÅRNBYFORSYNING store omkostnin-

ger uden udbytte. 

 

Men TÅRNBYFORSYNING har det med i overvejelserne og har i 2019 iværksat et 

arbejde med at undersøge mulighederne for at etablere nye boringer længere 

mod syd og dermed en spredning af indvindingen væk fra boring C og Bjørnbaks-

vej. 

 

Konklusion 

En yderligere spredning af indvindingen er vanskelig pga. begrænsede muligheder 

for at placere nye boringer. Hvis det lykkes at finde egnede nye boringer, vil det 

formentlig blive mod Tømmerup i syd. Dermed flytter man en del af indvindingen 

væk fra Landanlægget, der dermed er nødsaget til at dræne yderligere, hvorved 

den totale indvinding i området bliver forøget. 

 

7.3 Reduceret indvinding 

 

Teoretisk vil en reduceret indvinding mindske afsænkningen omkring hver boring. 

Derved formodes tidshorisonten for saltvandsoptrængningen øget, således at 

grundvandsressourcen vil kunne udnyttes til drikkevand i en længere periode.  

 

Problemet med at efterkomme dette alternativ i Tårnby er, at Landanlægget er 

nødt til at sænke vandstanden til en given kote, og dermed vil en reduceret ind-

vinding i vandværksboringerne betyde, at der skal pumpes yderligere ved Landan-

lægget. Dermed opretholdes den stigning i saltvandsoptrængningen, der er påbe-

gyndt, og konsekvensen af at reducere indvindingen bliver, at den samlede 

mængde vand, der udnyttes til drikkevand, mindskes.  

 

Den indvinding, der foregår i dag ved TÅRNBYFORSYNING, foregår ved en kon-

stant reduceret timekapacitet på hver boring, således at strømningsretningen be-

vares stabil. En reduceret indvinding vil ligesom ved spredning af indvindingen 

indebære et ændret strømningsmønster i grundvandsmagasinet og dermed risiko 

for at aktivere miljøfremmede stoffer eller anden problematisk vandkvalitet. 



 

 

 

 

Indvindingstilladelsens størrelse på 800.000 m3/år er fastlagt i vandindvindings-

planen for Tårnby i 1995 /9/ udført af daværende Danmarks Geologiske Undersø-

gelser (DGU). I denne rapport er der i afsnit 5.2.9 om Styringsprincip og erstat-

ningsansvar foreslået at vælge potentialet fra 1993 før start af grundvandssænk-

ningen ved Landanlægget, som det potentiale, der styres efter at fastholde. 

 

Denne anbefaling indgår i den nuværende indvindingstilladelse, hvor det er et 

krav, at vandstanden i udvalgte moniteringsboringer skal holdes indenfor nogle 

bestemte bånd, som repræsenterer potentialet i 1993. Modelberegninger udført i 

forbindelse med rapporten /9/ viste, at en indvinding på ca. 800.000 m3/år sam-

men med grundvandssænkningen ved Landanlægget bedst ville opretholde det 

ønskede potentiale og give en optimal udnyttelse af grundvandsressourcen. 

 

Pejlinger fra TÅRNBYFORSYNINGs moniteringsboringer viser, at kravet om at 

opretholde denne grundvandsstand overholdes, med undtagelse af boringerne ved 

Gemmas allé, hvor grundvandssænkningen er større end den tilladte, hvilket 

skyldes den nærliggende grundvandssænkning ved Landanlægget. 

Ved en omlægning af vandindvindingen kan man risikere, at den deraf følgende 

ændring i strømningsmønstret vil afstedkomme en ændring i vandkvaliteten.  

 

Det er derfor ikke muligt at skitsere en løsning, der med reduceret indvinding vil 

gøre indvindingen til TÅRNBYFORSYNING mere skånsom, end den er i dag. 

 

Konklusion 

En reduceret indvinding vil betyde, at Øresundsforbindelsens Landanlæg vil skulle 

aflede større mængder grundvand til sekundavand eller Øresund, hvorved den 

totale indvindingsmængde, der udnyttes til drikkevand, bliver mindre. 

 

7.4 Rensning af vand indvundet ved Landanlægget 

 

For at undgå oversvømmelse af Øresundsforbindelsens Landanlæg er der etable-

ret et anlæg, der dræner, samler og bortleder vand omkring anlægget. 

 

Anlægget består af en række såkaldte ”blødere”, som er boringer, der fungerer 

som lodrette dræn. Herfra strømmer grundvandet af sig selv til samleledninger, 

der fører vandet til opsamlingsbassiner og pumpestationer. Herfra pumpes vandet 

videre til Øresund. Anlægget er blevet forenklet ved, at både grundvand og regn- 

og smeltevand fra vejarealet bliver bortledt i samme ledning. Der sker således en 

sammenblanding af de to vandtyper – det forholdsvis rene og kvalitetsmæssigt 

stabile grundvand og det mere forurenede vejvand med en variabel vandkvalitet. 

På grund af denne sammenblanding af de to vandfraktioner er det ikke muligt 

uden avanceret vandbehandling at nyttiggøre det afdrænede grundvand til drik-

kevand. 

 

Konklusion 

Rensning og udnyttelse af drænvand indvundet fra Øresundsanlæggets Landan-

læg er ikke muligt uden avanceret vandbehandling.  
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8 Konklusion 

Grundvandsmagasinet, hvorfra TÅRNBYFORSYNING indvinder, er omgivet af 

saltvand på alle sider og forneden. Den vandmængde, der indvindes i dag, over-

stiger sammen med den mængde, der indvindes for at tørholde Øresundsforbin-

delsens Landanlæg, grundvandsdannelsen. Der sker derfor en afsænkning af 

vandstanden, der betyder, at optrængning og indtrængning af saltvand i grund-

vandsmagasinet på sigt er uundgåelig. Den nuværende indvinding til TÅRNBY-

FORSYNING vurderes dog at kunne opretholdes i en lang årrække, uden at der 

sker en kvalitetsforringelse af det indvundne vand.  

 

Alternativerne til den nuværende indvinding er en yderligere spredning af borin-

ger, en reduktion i indvindingen, et totalt ophør af indvindingen eller en rensning 

af vand indvundet ved Landanlægget.  

 

Det er ikke muligt at tilrettelægge en vandindvinding på Amager, der skaber en 

bæredygtig tilstand som målsat af det tidligere Københavns Amt i Regionplanen. 

En reduktion af indvindingen og/eller en yderligere spredning af boringerne eller 

et totalt ophør af indvindingen vil ikke sikre en bæredygtig indvinding, idet det vil 

bevirke, at Øresundsforbindelsen vil være nødt til at dræne yderligere, for at sikre 

at Landanlægget ikke oversvømmes.  

 

Rensning af vand indvundet ved Landanlægget er ikke mulig uden avanceret 

vandbehandling 

 

Konklusionen er derfor, at den samlede indvinding til TÅRNBYFORSYNING og 

Landanlægget – uanset fordelingen - er større end grundvandsdannelsen. Den 

indvinding, der sker til drikkevand, er altså ikke væsentlig værre for grundvands-

ressourcens tilstand, end hvis der ikke blev indvundet, idet den opstigning af salt-

vand, der sker i området, er uundgåelig.  

 

Den aktuelle indvinding på 800.000 m3/år til vandforsyning vurderes således at 

give den mest optimale udnyttelse af grundvandsressourcen på Amager. 
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