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Effekt af den midlertidige grundvandssænkning ved Terminal 3 

 

TÅRNBYFORSYNING har den 16. april 2020 modtaget et notat fra kommunen vedr. en midlertidig 

grundvandssænkning ved Terminal 3 i Lufthavnen. 

Forsyningen, der har flere indvindingsboringer i området, har følgende bemærkninger til sagen: 

 

Bemærkninger  

1. Der er som udgangspunkt tale en meget stor vandmængde, der er estimeret af MOE til at udgøre 

ca. 1.640.000 m3 over en periode på 20 måneder. Derudover fremgår det, at det lokalt kan blive 

nødvendigt at øge mængden med op til 50 % i FASE 2, således af den samlede mængde bliver på 

ca. 2.020.000 m3. 

 

2. Ud fra notatet er det ikke til at se hvor, der skal pumpes på området ved Terminal 3, hvor mange 

boringer, der skal pumpes fra og hvordan oppumpningen skal foregå (fra sugespidsanlæg eller 

boringer eller andet) 

 

3. Vi savner en tydelig visning af forskellen fra oppumpningen i dag til oppumpningen under den 

midlertidige grundvandssænkning, altså hvordan den øgede sænkning pga. 

grundvandssænkningen vil udbrede sig i området og hvilken ydelse, det er beregnet for. 

 

4. Det er overraskende store vandmængder, der kan pumpes fra området ved Terminal 3 uden 

særlig stor påvirkning, specielt når grundvandsdannelse er så lav i området. Hvordan kan det det 

forklares? 

 

5. Det forventes, at Tårnby Forsynings boringer vil trække lidt mere vand fra området sydvest for 

indvindingsboringerne ved Icopal (Villadsens Fabrikker). Dette kan være problematisk, da der 

trækkes i kendte og ukendte forureninger, og påvirkningen på vandkemien for Tårnby Forsynings 

boringer måske først vil ses efter 10 år. 

 

6. Som MOE skriver, så vil der være konkurrence om vandet, og det kan derfor ikke udelukkes, at 

det ikke vil være muligt for forsyningen at bibeholde den nuværende indvinding under 
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grundvandssænkningen, eller der vil opstå en situation, hvor vandspejlet sænkes så meget i de 

nærmeste boringer, at forsyningen bliver nødt til at reducere ydelsen i disse boringer.  

 

7. Der vil være behov for at der moniteres under grundvandssænkningen, så Lufthavnen kan 

dokumentere hvordan den reelle påvirkning af vandspejl og vandkemi vil være i området. Dette 

kan f.eks. dokumenteres ved oplysning af oppumpede vandmængder, pejlinger fra udvalgte 

boringer og vandprøvetagning fra udvalgte boringer, også fra boring 208.140, som MOE selv 

nævner.  

 

8. Der er tale om meget store vandmængder, der skal bortskaffes fra grundvandssænkningen, men 

det fremgår ikke af MOEs notat, hvordan vandet skal bortskaffes, samt om vandet skal tilføres 
recipient eller til renseanlægget. Herunder også, om de nuværende pumpestationer kan klare de 
større vandmængder. Såfremt vandet skal tilføres renseanlægget skal der betales 
vandafledningsbidrag iht. til forsyningens takstblad.  

 

9. Det kan ikke afvises at grundvandssænkningen også vil medføre ekstra udgifter for 

TÅRNBYFORSYNING, som skal dækkes af Lufthavnen. Det kan f.eks. være udgifter til indkøb af 

suppleringsvand fra HOFOR eller andre udgifter til overvågning, analyser mv., samt fremtidige 

følgevirkninger som følge af den midlertidige grundvandssænkning.     

 

10. Som det fremgår af ovenstående, så er TÅRNBYFORSYNING ikke tryg ved den planlagte 

grundvandssænkning. Herunder også en risiko for opstigning af saltholdigt grundvand, som kan 

medføre en permanent lukning af en eller flere af forsyningens boringer. Forsyningen vil derfor 

fastholde, at Lufthavnen skal betale fuld erstatning for de påvirkninger, som 

grundvandssænkningen medfører for forsyningen på både kort og lang sigt. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Raymond Skaarup 

Direktør   /    

    Jørn Leth-Espensen 

    Agronom 
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Effekt af den midlertidige grundvandssænkning ved terminal 3  

Hermed svar på det fremsendte notat fra MOE, der er modtaget i mail fra Inger Seeberg den 30. april.  

Som det fremgår af notatet, så har MOE svaret på alle de stillede spørgsmål fra forsyningen, og MOE har 

derudover udarbejdet en ny strategi for grundvandssænkningen, der lægger stor vægt på, at de 

oppumpede vandmængder kan reduceres og perioden, hvor grundvandet sænkes til det fulde 

afgravningsniveau, holdes så kort som muligt og samtidig afgrænses til mindre områder inden for selve 

byggeområdet.  

Der er dog stadig en vis tvivl om, hvorvidt de opstillede forudsætninger vil holde igennem hele 

byggeperioden, og forsyningen kan derfor kun tilslutte sig, at der foretages en pejlerunde i området, 

inden grundvandssænkningen påbegyndes og antallet af moniteringsboringer i retningen mod vest øges. 

Dermed sikres at det forventede potentiale løbende kan verificeres og afværgeforanstaltninger 

planlægges ud fra den løbende registrering af vandspejlet i moniteringsboringerne. 

Det fremgår desuden, at der kan opstå en situation, hvor indvindingen i forsyningens boring LU3 evt. skal 

neddrosles i en periode, og såfremt dette måtte ske, vil forsyningen fastholde, som omtalt i forsyningens 

brev af 23. april, at det skal være med fuld kompensation for indkøb af erstatnings vand fra HOFOR. 

Dette gælder også såfremt, der varigt opstår en situation, hvor indvindingsmuligheden varigt er 

reduceret. 

Som anbefalet af MOE, så vil forsyningen gerne være med til at fortsætte den igangværende dialog. 

Herunder også at der opstilles et detaljeret moniteringsprogram, der løbende kan dokumentere effekten 

af den midlertidige grundvandssænkning og samtidig vurderer risikoen ved de forskellige tiltag. 

Som f.eks. hvis det bliver nødvendigt at re-infiltrere vand for at opretholde grundvandsniveauet, hvilket 

forsyningen helst vil undgå. Det skal derfor vurderes, hvilken indflydelse det vil have på den fremtidige 

vandkvalitet fra området, såfremt der f.eks. tilføres ilt, naturlige eller miljøfremmede stoffer til 

grundvandet samt indflydelse på det fremtidige nikkelindhold mv.  

 

Med venlig hilsen 

 

Raymond Skaarup 

Direktør  / 

   Jørn Leth-Espensen  

   Agronom  
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