
Center for Regional Udvikling 

Region Hovedstaden 

1 

Partnerskab for 
grundvandsbeskyttelse i 
Nybølle-området 

ATV-Vintermøde d. 5. marts 2019 

Mia Rosman 



Center for Regional Udvikling 

Region Hovedstaden 

Vand kender ingen grænser 

2 

Ansvaret for beskyttelse af grundvandsressourcen er 

fordelt på flere myndigheder:  
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Staten 
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Partnerskabsaftale indgået i 2016 

Grundvandspuljen for Egedal Kommune 
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Formål:  

- samarbejde, 

vidensdeling og 

koordinering for 

at sikre helhed i 

grundvands-

beskyttelsen og 

optimal 

udnyttelse af 

ressourcerne 

 

 

 

 

Samarbejde  

Mål: en samlet koordineret indsats 

- Også på den 

lange bane for 

at sikre 

investeringer 
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Arbejdsgruppens opgave i Nybølle:  

Identificere og have fælles forståelse af de største  

grundvandstrusler i Nybølle 

1. Pesticider  

2. Chlorerede opl. midler/Vinylchlorid 

3. BAM  

 

  

 

 

   I fællesskab:  

- Udpeges boringer til projektet 

- Gennemføres synkronpejlerunde og der 

analyseres med samme analysepakker  

- Digitaliseres resultater 

- Opstilles geologisk model og stoftransportmodel 

- Aftales en fordelingsnøgle omkring økonomien 
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Fælles potentialekort 
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Status 

Synkronpejlerunde 

 

Prøvetagning ved punktkilder, vandværksboringer og oplandsboringer 

(34 prøver) 

 

Alle prøver analyseres for pesticider, dels hos Eurofins (39 stoffer) og 

dels hos Agrolab (ca. 240 stoffer) 

 

Geologisk model  

 

Stoftransportmodel  - i gang 

 

Skabe fælles overblik over forureningssituationen - i gang 
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Og det videre forløb? 

I Nybølle-samarbejdet:  

 Drøfte behov for undersøgelser og evt. afværgetiltag 

 Aftale, hvordan det fremtidige fælles moniteringsprogram,  

synkronpejling mv skal se ud 

 Sikre grundvandsressourcen på den lange bane i Nybølle – får den 

nye viden betydning for indvindingsstrategien? 

 Arbejdet ses som et input til indsatsplanlægningen og som et 

pilotprojekt for øvrige områder 

 

I øvrigt, fra vores side: 

Regionen har flere fokusområder, der er i modningsfasen, også 

selvom det er en tidskrævende indsats, fordi det er det hele værd:  

 

Hvis man vil gå langt, går man alene, men hvis man vil nå langt, 

går man sammen! 
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Opmærksomhedspunkter/erfaringer 

• Husk de små forsyninger, der måske kun er repræsenteret i 

styregruppen 

• Tillid før åbenhed 

• Fordelingsnøgle mht. økonomi. Kan være en show-stopper 

• Tidskrævende, meget koordinering, mange og lange møder 

 

Husk:  

• Parternes myndighedsrolle og ansvar ændres ikke 

• ”Vand på tværs”-konceptet er et bidrag til, men erstatter ikke 

kommunernes indsatsplanlægning  
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• Tak til partnerne i Nybølle-samarbejdet 

• Tak til Jer 

Mia Rosman 


