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Afbryd gerne 

Dyrebare dråber

• Vandets kredsløb og grundvand

• Vandindvinding

• Geologi 

• Jordforurening 

• Poreluft / Barometereffekt

• Flyvestation Værløse

Fra http://koldkrig-online.dk/forsvaret/flyvevaabnet/flyvestation-vaerloese/



Vandforsyning

Indvielse af Osted 

vandværk

En sikker og ren 

vandforsyning er en 

af grundpillerne for 

et moderne samfund



Modificeret efter IWA 2006 

Indvindingskilder til drikkevand 2004, IWA 2006
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grundvand kildevand overfladevand andre kilder

Derfor er grundvand 

vigtigt i Danmark. 



Grundvand

Grundvandsspejlet - grænsen mellem 

den umættede og mættede zone



Vandets kredsløb

Mange vandværker indvinder gammelt grundvand. 

Grundvand i Danmark kan være ældre end 10.000 år



Vandindvinding -

er enkel i 

Danmark



Boringer og vandindvindingsanlæg
Fra GEUS database Jupiter 

Bogøgård kildeplads

Søndersø kildeplads



Geologi  og  boringer 

ved Flyvestationen
Fra GEUS database Jupiter 

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE, 
Søndersø, Indsatsområde, Oktober 2009



De 7 forurenede lokaliteter 
hvor der afværgepumpes

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDS BESKYTTELSE, Søndersø, Indsatsområde, Oktober 2009



Boringers placering + V1 og V2 områder

Flyvestation Værløse,  22 afværge boringer - 240.000 m3/år i 2009.

Afværgeforanstaltningerne virker -

grundvandsforureningen er fastholdt under flyvestationen  



Jordforurening i området
Jordforurening V2, konstateret

Jordforurening V1, formodet

Oplandsgrænse mellem 

Søndersø Vest og Bogøgård 

Kildeplads



Barometer ånding / effekt 
i den umættede zone
Måling af poreluft sladrer om, hvilke stoffer der ligger i jorden nærheden og i grundvand.
Målinger af poreluften viser, om der er en afgasning til atmosfære og huskonstruktioner, fx kældre.

Advektion – Trykbaseret (P)
Diffusion – fra høj mod lav koncentration

Miljøprojekt Nr. 1348 – 2010 Niras

Vandets kredsløb, GEUS
http://www.geus.dk/DK/popular-geology/edu/viden_ 
om/PublishingImages/vg02_figur3.jpg

http://www.geus.dk/DK/popular-geology/edu/viden_om/PublishingImages/vg02_figur3.jpg


Sprækker og porer er vigtige

hurtig transport af både vand og luft gennem ler, og af luft i sand. 

Sand i den umættede 

zone, porer fyldt med 
både vand og luft

Ler



Poreluftmålinger

P- måling af poreluft. 

En poreluftundersøgelse på Skrotpladsen (Længehusene) i efteråret 2010 indikerede, at der lokalt kan være tale om højere 

koncentrationer. 

Der er foretaget poreluftsmålinger andre steder i forbindelse med afgræsning af forurening eller vurdering af forureningens tilstand.

P

P

P

fra helhedsplanen på Frejas hjemmeside



”Bebyggelser” et kort fra helhedsplanen på 
Frejas hjemmeside



Sammendrag 

• Afværgeforanstaltninger etableret i grundvandsmagasinerne virker. 
Bogøgård og Søndersø kildeplads er ikke påvirket af forureningen

• Der er uafklarede spørgsmål om poreluft i området

• Forurening i poreluft kan have stor indflydelse på indeklima i boliger. 
Derfor bør der overvejes at foretage målinger, inden bygninger opføres

• Der er stadig arealer med V1 kortlægning –V1 områderne kan være 
uden forurening – men dette vides ikke

• Grundejerforeningerne pålægges at drive afværgeforanstaltninger  
for forurening, hvor omkostningerne dækkes forsvaret. Hvad sker der 
såfremt udgifterne til disse afværgeforanstaltninger stiger?



Region Hovedstads oversigt

Kortlagt på vidensniveau 1, formodet forurenet

Kortlagt på vidensniveau 2, konstateret forurenet

Regionen har oplysninger om potentiel forurening, som endnu ikke er sagsbehandlet

Udgået efter kortlægning

Udgået inden kortlægning

Staldhusene

Udsigtshusene

Skovhusene

Bringegårdene


