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1. FORMÅL 

Staten har i 2015 udarbejdet en grundvandskortlægning for Ringsted-Suså området. I statens 

grundvandskortlægning er der udpeget nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder, 

indenfor hvilke kommunen skal udarbejde en indsatsplan. De nitratfølsomme indvindingsområder 

er i statens grundvandskortlægning udpeget i forhold til sårbarheden overfor nitrat. 

 

Formålet med nærværende behovsanalyse er at lave en vurdering af det samlede trusselsbillede 

mod grundvandsressourcen i Ringsted Kommune. Der vurderes på de trusler der er relevante for 

netop Ringsted Kommune og ikke udelukkende nitrat.  

 

Til dette formål benyttes en GIS analyse, hvor der skabes et overblik over de områder, hvor 

forureninger fra terrænoverfladen kan udgøre en trussel overfor grundvandsmagasinerne. Der vil 

være særligt fokus på pesticider og forurenende lokaliteter på V1 og V2 – niveau.  

 

Behovsanalysen skal være med til at undersøge behovet for indsatser og skabe et målrettet 

moniteringsprogram i en kommende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.  
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2. TRUSLER MOD GRUNDVANDET 

Truslerne mod vandkvaliteten i indvindingsboringerne i Ringsted Kommune kan deles op i 

forskellige typer: 

 

• Geologisk betingede, som f.eks. indhold af bor, arsen og klorid i grundvandet, som findes 

naturligt i den omgivende geologi, hvor grundvandet findes. 

• Indvindingsbetingede, som f.eks. klorid fra saltvandsindtrængning fra underliggende 

geologiske lag 

• Boringsbetingede, som f.eks. utætte forerør, skorstenseffekt langs forerør mv. 

• Menneskeskabte forureningskilder fra overfladen (punktkilder og fladekilder). I Ringsted 

Kommune vurderes det primært at dreje sig om trusler fra privates brug af pesticider, 

oplag og håndtering af pesticider, herunder vaskepladser, regelret brug af pesticider og 

forurenede lokaliteter (kortlagte og evt. ikke-kortlagte). 

2.1 Geologisk betingede trusler og indvindingsbetingede trusler 

I kalk og kridtmagasiner kan der være naturligt forekommende forhøjet indhold af fluorid, bor og 

klorid. Forhøjet indhold af klorid vurderes desuden at kunne være indvindingsbetinget flere steder 

i Ringsted Kommune, hvor oppumpning af grundvand har forårsaget saltvandsoptrængning fra 

den underliggende geologi. 

 

Indvinding af grundvand øger den generelle sårbarhed, da der sker en mere forceret 

grundvandsdannelse og vand der falder på terræn hurtigere når ned til grundvandsmagasinerne 

ved indvinding end når der ikke grundvandspumpes. 

 

I Ringsted Kommune er grundvandet saltvandspåvirket i et større sammenhængende område 

med forhøjet kloridindhold, som ofte er betydeligt over 75 mg/l, i et bælte fra Gyrstinge Sø langs 

Haraldsted Sø og til Vigersted i øst, samt i et bånd langs Ringsted Å fra Haraldsted Sø og mod syd 

til Ringsted by. Saltvandspåvirket grundvand forekommer således under og nær de store dale, der 

indeholder Gyrstinge Sø, Haraldsted Sø og Ringsted Å, Figur 2-1. Områderne er kendetegnet ved 

opadrettet gradient og potentialegradienten internt i kalkmagasinet er også opadrettet.  

 

Kloridindholdet i området langs og nord for Haraldsted Sø må overvejende skyldes naturlige 

forhold, hvilket understøttes af, at kloridanalyserne er udtaget umiddelbart efter etableringen af 

mange af boringerne, hvorfor indvindingen ikke kan have påvirket magasinet. Herimod synes 

indvindingen langs Ringsted Å (Havemølle kildepladserne) og på Valsømagle kildeplads at have 

øget kloridindholdet i kalkmagasinets øvre dele i disse områder /2/.  

 

Forekomst af bor i grundvand er geologisk betinget, og skyldes opløsning af borholdige mineraler. 

Det vurderes, at de højeste indhold af bor findes grønsand og grønsandskalk, men at der ligeledes 

ses et højt indhold i grundvand som indvindes fra Danienkalk, der er overlejret af grønsandskalk, 

og i grundvand som indvindes fra Skrivekridt. Det menes desuden, at der kan være en 

sammenhæng mellem højt indhold af bor og højt indhold af fluorid i grundvandet, hvilket tyder 

på, at forekomsten af bor er relateret til alderen af vandet /2/. 

 

Generelt er indholdet af både bor og fluorid lavt og uproblematisk i store dele af kalkmagasinerne 

i Ringsted Kommune.  

 

Udover indvindingsbetinget indhold af klorid fra saltvandsindtrængning kan forhøjet indhold og 

sulfat og nikkel i grundvandsmagasinerne også skyldes grundvandsindvinding, da sænkning af 

grundvandsspejlet kan forårsage pyritoxidation. Indhold af sulfat er generelt lavt i grundvandet 



Rambøll - Ringsted Kommune 

 

Doc ID 1100032472-293495000-2  

 

4/27 

dog findes der områder f.eks. i nærheden Kværkeby og Vigersted, hvor der ses tegn på 

pyritoxidation. Der ses ikke forhøjet indhold af nikkel endnu. 

 

Indsatser overfor de nævnte trusler kan være ændringer i indvindingsstrategier, omlægning af 

indvinding og lign. og vil ikke blive behandlet yderligere i nærværende notat.  

 

 

Figur 2-1: Kloridindhold i boringerne i kalkmagasinerne ved seneste analyse (vist som punkter og stjerner). 

Jupiterudtræk maj 2012. Den tolkede kote for saltvandsgrænsen (kloridindhold på 250 mg/l) er vist som 

fladekort. Den lyseblå farve viser områder, hvor saltvandsgrænsen er tolket til at ligge dybere end kote -125.  

2.2 Boringsbetingede trusler 

Boringer og brønde, der er udført til drikkevandsformål, forureningsundersøgelser eller andet kan 

give direkte adgang til grundvandet. Der kan derfor være risiko for forurening, hvis boringer og 

brønde ikke er udført eller vedligeholdt korrekt eller ikke sløjfes forsvarligt efter endt brug. Der  

er særlig risiko for forurening af grundvandet i nærheden af boringer, der benyttes til 

vandindvinding. Miljøboringer udført i forbindelse med forureningsundersøgelser ligger ofte i eller i 
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nærheden af forureninger og udgør dermed en særlig risiko for grundvandet, hvis de ikke 

etableres og sløjfes korrekt. 

 

I Ringsted Kommune ses der flere pesticidfund i grundvandet, hvor grundvandsmagasinerne er 

velbeskyttede. Disse fund kan skyldes, at boringerne er i dårlig tilstand, således at vandkvaliteten 

i boringerne ikke repræsenterer vandkvaliteten i grundvandsmagasinet. Endvidere kan forhøjet 

klorid skyldes transport via gamle dybe boringer, som ikke er sløjet eller ikke er blevet sløjfet 

korrekt. 

 

En indsats overfor denne type trussel er at opspore og sløjfe ubenyttede boringer/brønde og at 

sikre, at boringer, som benyttes, er i god tilstand og ikke udgør en trussel overfor 

grundvandsmagasinerne, samt evt. overbore tidligere sløjfede dybe boringer, som vurderes at 

være sløjet for dårligt og kan være årsag til f.eks. transport af saltvand fra dybere lag. 

2.3 Menneskabte trusler fra overfladen 

Menneskeskabte forureningskilder fra overfladen kan være i form af punktkilder (f.eks. 

maskinstationer, vaskepladser, forurenede lokaliteter) og fladekilder typisk fra anvendelse af 

pesticider (landbrug, skovbrug og planteskoler).  

 

I Ringsted kommune vurderes det primært at dreje sig om trusler fra privates brug af pesticider,  

oplag og håndtering af pesticider, herunder vaskepladser, regelret brug af pesticider samt 

forurenede lokaliteter (kortlagte og evt. ikke-kortlagte). 

2.3.1 Dataindsamling 

For at kunne vurdere trusselsniveauet fra punktkilderne er indhentet en række data, som 

efterfølgende er blevet bearbejdet. 

 

Det drejer sig om et udtræk fra Jordforureningslovens Areal Register (JAR) modtaget fra Region 

Sjælland i juni 2018. I Ringsted Kommune er følgende typer registreret: 

130 stk. V1-kortlagte lokaliteter (mistanke om mulig forurening på baggrund af branche/aktivitet)  

145 stk. V2-kortlagte lokaliteter (påvist forurening i jord, vand eller luft) 

36 stk., som er kortlagt på både V1 og V2-niveau. 

 

Herudover er søgt at finde, hvor der i Ringsted kommune kan være/har været vaskepladser og 

maskinstationer. 

 

Ringsted Kommune har leveret et overblik over nuværende og tidligere maskinstationer i 

kommunen, og der er fundet i alt 6 stk. Truslen fra disse kan være pesticider. 

 

Endvidere er søgt at finde oplysninger om vaskepladser på baggrund af, hvor der findes større 

landbrug, som vurderes at have egen maskinpark. Men det har ikke været muligt at differentiere 

små og store og hvilke typer landbrug, det drejer sig om. En mere detaljeret undersøgelse af 

dette arbejde anbefales i særligt sårbare områder med fund af pesticider i grundvandet. 
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3. VURDERING AF SÅRBARHED OG PRIORITERING AF 

PUNKTKILDER 

Et overblik over de grundvandsmagasiner, som anvendes til indvinding af drikkevand i Ringsted 

Kommune, fremgår af Figur 3-1. På figuren er desuden angivet aktive indvindingsboringer og 

navnet på kildepladsen eller vandværket. 

 

 

Figur 3-1: Overblik over aktive indvindingsboringer med angivelse af primært magasin og drikkevandsinteresser. 
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Risiko fra forureningskilder fra overfladen afhænger af grundvandsmagasinets sårbarhed overfor 

spredning fra terræn og ned til grundvandsmagasinet og desuden af de konkrete 

forureningskomponenter og af forureningens kildestyrke. 

 

F.eks. vil forskellige typer af pesticider og nedbrydningsprodukter fra disse ikke opføre sig på 

samme måde i jord og vandmiljøet, hvor der vil være nogle, som nedbrydes under iltrige forhold 

og andre under mere iltfattige forhold. Endvidere kan der også være store variationer på 

nedbrydeligheden af forskellige typer af forurenende stoffer som pesticider, klorerede 

opløsningsmidler, oliestoffer mv. 

 

For at kunne vurdere hvilke trusler, som kommer fra overfladen, der kan udgøre en risiko for 

drikkevandsindvindingen, er der foretaget en indledende risikoscreening af alle kendte punktkilder 

og efterfølgende er foretaget en GIS-analyse, som kobler grundvandsmagasinets sårbarhed med 

risikoen fra punktkilderne. 

3.1 Indledede risikoscreening af punktkilder 

Formålet med den indledende risikovurdering er at få et overblik over alle kortlagte punktkilder i 

hele Ringsted Kommune. 

 

Formålet er ligeledes at få et overblik over hvilke lokaliteter, der kan være kilde til hvilke 

stoftyper. Dette kan bl.a. anvendes til vurdering af risiko og til målrettet fremtidigt 

moniteringsprogram. 

 

I det modtagne JAR-udtræk (Jordforureningslovens Areal Register) fra Region Sjælland er 

følgende oplysninger angivet: 

 

- Aktivitetsnavn/aktivitetstype 

- Branche 

- Driftsperiode fra 

- Driftsperiode til 

- Offentlig indsats 

 

Hvis der er udført prøvetagning på lokaliteten, er endvidere angivet: 

- Stofgruppe/stof 

- Prøvetaget medie (jord, grundvand, poreluft) 

 

På baggrund af den stoftype, som vurderes at være anvendt i forbindelse med aktivitetstypen, 

samt længden af driftsperioden, i den periode hvor det aktuelle stof har været anvendt, er der 

udregnet en samlet risikoscore for hver V1- og V2-kortlagt lokalitet. På V1-lokaliteter er der 

mistanke om forurening, og på V2-lokaliteter er der dokumenteret en forurening. Der er ikke 

differentieret mellem V1- og V2-lokaliterer i screeningen, da V1-lokaliteter ikke vurderes at kunne 

udgøre en mindre risiko end V2-lokaliteter.  

 

Hvis der har været flere typer aktiviteter på en kortlagt lokalitet, er den mest kritiske aktivitet 

udvalgt. 

 

De stoftyper, som er med i den indledende del af risikovurderingen, samt antaget 

anvendelsesperioder, er vist i Tabel 3-1. Der er også angivet en grundvandsrisiko for hver 

stoftype og en tilhørende pointscore. 
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Risikoscoren i forhold til antal år, i den periode de forskellige stoftyper kan have været anvendt, 

er vist i Tabel 3-2. 

Tabel 3-1 Stoftyperisiko og anvendelsesperiode. 

Stofgruppe Anvendelsesperiode Grundvandsrisiko Points 

Tungmetaller/ 

Olie/Tjærestoffer 

1900-2018 Lav 0 

MTBE 1985-2000 Mellem 3 

BTEXN 1900-2018 Mellem 3 

Klorerede 

opløsningsmidler 

1960-1990 Høj 5 

Pesticider 1940-2018 Høj 5 

Diverse 1990-2018 Høj 5 

Ukendt 1990-2018 Høj 5 

 

Tabel 3-2 Risiko i forhold til antal år i anvendelsesperiode. 

År i anvendelsesperiode Grundvandsrisiko Points 

< 1 Lav 0 

1-10 Mellem 1 

Ukendt Mellem 3 

> 10 Høj 5 

 

Den samlede risiko for hver lokalitet udregnes som: 

 

𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 =  𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜(𝑠𝑡𝑜𝑓𝑡𝑦𝑝𝑒) ×  𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜(𝑎𝑛𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒) 

 

De V1- eller V2-lokaliteter, hvor enten risiko(stoftype) eller risiko(anvendelsesperiode) er lig nul, 

får en samlet risikoscore på nul og medtages ikke i matrixanalysen. 

 

Tabel 3-3: Pointscore for de lokaliteter, som går videre til GIS-analysen 

Samlet risiko Points 

Mellem 3 

Mellem 9 

Høj 25 

 

De 6 nuværende/tidligere maskinstationer, som kendes i Ringsted Kommune, er behandlet på lige 

fod med V1- og V2-lokalitererne. 

 

På baggrund af den indledende risikoscreening udgår 26 lokaliteter, da de har fået 0 point.  

142 går videre som mellem risiko og 141 går videre som høj risiko. Dvs. i alt 283 lokaliteter går 

videre til GIS-analysen, som er beskrevet i næste afsnit. 

3.2 GIS-analyse til prioritering af trusler 

For at kunne vurdere risikoen fra potentielle forureningstrusler - både fladekilder og punktkilder - 

er der udført en såkaldt multiparameter GIS-analyse. Ved den udførte GIS-multiparameter-

analyse sammenstilles og vægtes forskellige GIS-lag, som vurderes at have betydning for om 

potentielle forureningstrusler fra terrænoverfladen kan sprede sig til grundvandsmagasinerne. 
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Formålet med analysen er at identificere de mest sårbare områder for trusler fra overfladen i hele 

Ringsted Kommune, så det efterfølgende er muligt at prioritere og vurdere behovet for indsatser.  

 

De parametre, som indgår i analysen er: 

1) Lertykkelse over det første betydende grundvandsmagasin set fra terræn. Jo større 

lertykkelse, desto mindre sårbarhed overfor forureningstrusler fra terrænoverfladen.  

2) Grundvandsdannelse fra terræn. Jo højere den er, desto større sårbarhed. 

3) Gradientforhold. Nedadrettet gradient giver større sårbarhed end opadrettet gradient. 

4) Indvindingsoplande (ja eller nej) 

5) Grundvandsdannende oplande (ja eller nej). Disse områder indikerer, om grundvand dannet 

ved terræn, når frem til indvindingsboringerne. 

 

 

 

Figur 3-2: Princip for multiparameter GIS-værktøj 

 

GIS-analysen vurderes at være et godt redskab til prioritering af indsatser i forhold til potentielle 

forureningstrusler fra overfladen, og princippet er illustreret på Figur 3-2. 

 

Hver af de valgte parametre er tildelt en bestemt vægt i forhold til en forureningstrussel fra 

terræn og lagt sammen for at producere et resulterende GIS-lag, som dækker Ringsted 

Kommune. Jo højere tal desto større risiko for at en forurening fra terræn kan nå 

indvindingsboringerne. 

 

Af Tabel 3-4 fremgår den vægtning, som er foretaget i hvert GIS-lag, og hvordan de er vægtet i 

forhold til hinanden. Efter analysen er kørt, er resultatet et GIS-lag, som kan anvendes til at 

vurdere hvilke områder, som er sårbare overfor potentielle forureningstrusler fra terræn i forhold 

til drikkevandsindvindingen.  
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Tabel 3-4: Overblik over den vægtning, som er foretaget i vurdering af hvilke områder, som vil være sårbare 

overfor trusler fra overfladen. 

Intern vægtning Extern Vægt (%) 

Parameter Opdeling Point   

Gradient (Sand 2/Sand 3 til kalk) afhængig af 
hvilket lag som findes 

Opadrettet 0 
10 

Nedadrettet 10 

Grundvandsdannelse fra terræn 

Ingen 0 

35 

0 - 50 mm/år 2 

50 - 100 mm/år 5 

100 - 300 mm/år 7 

Over 300 mm/år 10 

Grundvandsdannende opland 
Nej 0 

25 
Ja 10 

Indvindingsopland 
Nej 0 

10 
Ja 10 

Akkumuleret ler over det første betydende 
magasin. Kan være Sand 2, Sand 3 eller kalken. 

Over 60 m 0 

20 

30 - 60 m 1 

20 - 30 m 3 

10 - 20 m 7 

0 - 10 m 10 

 

På Figur 3-3 er vist hvordan grundvandsdannelse fra terræn fordeler sig i Ringsted Kommune. Det 

fremgår, at der i den nordøstlige del af kommunen er stor grundvandsdannelse (mørkeblå farver). 

På figuren er endvidere vist aktive indvindingsboringer. Stor grundvandsdannelse betyder, at der 

kan ske større udvaskning af forureninger fra terrænoverfladen til grundvandsmagasinerne. 

 

Af Figur 3-4 fremgår den samlede lertykkelse over det første betydende grundvandsmagasin som 

er defineret ud fra udbredelsen af Sand 2 og Sand 3. Hvor Sand 2 findes er dette det første 

betydende. Hvis Sand 2 ikke findes, så vil det være udbredelsen af Sand 3 som anvendes. Hvis 

hverken Sand 2 eller Sand 3 findes, er det første betydende magasin, kalken. 

 

Argumentet for at lertykkelsen over det første betydende grundvandsmagasin er valgt frem for 

lertykkelsen alene over det primære magasin er, at grundvandet ikke strømmer vertikalt fra den 

mættede zone og ned til kalkmagasinet. Der kan også være en horisontal strømning i de øvre 

sandmagasiner før vandet når kalkmagasinet. Dermed er der en risiko for at en forurening 

spreder sig horisontalt og et andet sted vertikalt, hvor der findes en mindre lertykkelse over 

kalkmagasinet. Ved at vælge lertykkelsen overfor det første betydende grundvandsmagasin vil 

det også være synligt at se, om der kan være risiko for trusler, som kan være på vej mod det 

primære magasin og f.eks. i et overvågningsprogram at være på forkant inden en forurening har 

nået frem til en indvindingsboring. 

 

Da der mange steder i kommunen er et tykt dæklag af ler over det magasin, som anvendes til 

drikkevandsindvinding, er der også inkluderet parametre, der vil bestemme om trusler fra 

overfladen kan nå frem til indvindingen nede i kalken, f.eks. grundvandsdannende opland og 

gradientforhold fra Sand 2/Sand 3 til kalken. 

 

Af Figur 3-5 fremgår de grundvandsdannende oplande og indvindingsoplandene. Det fremgår, at 

størstedelen af de grundvandsdannende oplande findes i den østlige del af kommunen. Både 
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indvindingsoplande de grundvanddannende oplande er inkluderet i analysen, men 

indvindingsoplande med en noget mindre vægt. Begge typer oplande er med i analysen, da det 

stadig har betydning, at der findes et indvindingsopland også der, hvor der ikke findes et 

grundvandsdannende opland. 

 

 

Figur 3-3: Grundvandsdannelse (i mm/år) fra terræn vist sammen med aktive indvindingsboringer 
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Figur 3-4: Samlet lertykkelse over første betydende grundvandsmagasin 
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Figur 3-5: Grundvandsdannende oplande og indvindingsoplande (IOL) 

 

Når analysen er kørt, fremkommer et resulterende GIS -lag, der består af 25*25 m grid-celler, 

som hver har mellem 1-10 point. På baggrund af disse point er laget opdelt i 5 klasser: 

1) Høj sårbarhed: 8-10 point 

2) Mellemhøj sårbarhed: 6-8 point 

3) Mellemlav sårbarhed: 4-6 point 

4) Lav sårbarhed: 2-4 point 

5) Ikke sårbart: 0-2 point 
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Resultatet af analysen er vist på Figur 3-6. På figuren er med rød og lille skravering indikeret de 

områder, som vurderes at være de vigtigste i forhold til indsatser overfor trusler fra overfladen. 

Det er de områder, som er de mest sårbare overfor trusler fra terrænoverfladen. Der findes både 

områder med høj prioritet (rød skravering) og lavere prioritet (lilla skravering). Denne opdeling er 

bl.a. foretaget på baggrund af aktuelle fund af pesticideri grundvandet, som ikke vurderes at 

skyldes boringens tilstand, placering af indvindingsboringer og arealanvendelsen (by eller land).  I  

røde skraverede områder vil indsatser f.eks. overfor pesticider blive højere prioriteret end i de lilla 

skraverede områder.  

 

 

Figur 3-6: Resultatet af GIS-analysen. På figuren er indikeret de områder, som vurderes at være de vigtigste i 

forhold til indsatser overfor trusler fra overfladen. 



Rambøll - Ringsted Kommune 

 

Doc ID 1100032472-293495000-2  

 

15/27 

 

Den sårbarhedsvurdering, som kommer på baggrund af GIS-analysen vurderes at være mere 

bred over for flere forskellige typer af trusler fra terræn og ikke bare i forhold til nitrat, som har 

været hovedvægten i grundvandskortlægningen. Det fremgår af kortet at den østlige del af 

kommunen fremstår som mere sårbar, hvilket i høj grad falder sammen med en mindre 

lertykkelse, beliggenheden af de grundvandsdannende oplande og grundvandsdannelsen.  

 

Det resulterende pointtal fra GIS-laget er efterfølgende trukket ud til hver høj-risiko og 

mellemrisiko forurenet lokalitet, jf. Tabel 3-3.  

 

Figur 3-7: Prioriteringen af de 283 lokaliteter i høj og mellem risiko. 
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Pointtallet fra risikoscreeningen af lokaliteterne og pointtallet fra GIS-analysen er blevet vægtet 

hver med 50 % og har givet et resulterende pointtal for hver lokalitet, som er blevet opdelt i 5 

kategorier i forhold til, hvor vigtige de er at lave indsatser overfor. Dvs. jo højere tal desto højere 

prioritet bør de have. De 5 klasser er: 

1) Høj prioritet 

2) Mellem høj prioritet 

3) Mellem prioritet 

4) Lav prioritet 

5) Meget lav prioritet 

 

Resultatet af analysen for de 283 lokaliteter, jf. afsnit 3.1, i høj og mellem risiko er vist på Figur 

3-7. 

 

Inddelingen i disse kategorier baserer sig bl.a. på vurderinger fra lignende risikoanalyse men i 

større detalje, hvor vurderinger fra forureningsrapporter mv. blev anvendt som validering af den 

valgte pointinddeling. 

 

På figuren er vist lokalitetsnumrene for høj prioritets punktkilder og nærmere oplysninger om 

disse fremgår af Tabel 3-5. 

3.2.1 Indsatser overfor V1- og V2-lokaliteter 

På Figur 3-8 er vist resultatet af GIS-analysen for den østlige del af kommunen, hvor det på 

baggrund af GIS-analysen prioriteres at udføre grundvandsbeskyttende indsatser overfor 

forureningskilder fra terrænoverfladen. På figuren er endvidere vist, hvor der efter år 2000 har 

været fund af pesticider eller nedbrydningsprodukter fra pesticider i grundvandet. Der er vist fund 

i dag eller hvor der tidligere har været fund. På figuren er også vist beliggenheden af boringsnære 

beskyttelsesområder (BNBO). 

 

De punktkilder, som vurderes at kunne udgøre den største risiko overfor indvindingen, er dem, 

som er vist med røde prikker. Der er i alt 29 røde V1- og V2-lokaliteter i hele kommunen, hvor 

størstedelen findes indenfor områder med høj prioritet i den østlige del af kommunen. 

 

I Tabel 3-5 er angivet, hvilken type lokalitet og branche det drejer sig om. Det er desuden angivet 

om Region Sjælland f.eks. foretager afværgeaktiviteter, eller om der ikke sker nogen indsats fra 

deres side. På Figur 3-7 fremgår lokalitetsnummeret for alle de røde lokaliteter i hele kommunen. 

 

Hvis der ikke sker offentlig indsats, jf. jordforureningsloven, betyder det at Region Sjælland ikke 

gør noget i forhold til den mulige trussel fra denne lokalitet. Det kan derfor være vigtigt at 

undersøge viden om disse nærmere og/eller gå i dialog med Region Sjælland om, hvorfor disse 

lokaliteter ikke er prioriteret hos dem. 

 

For de resterende højrisiko-lokaliteter kan der være aktiv monitering eller viden, som Region 

Sjælland sidder inden med ogsom bør inddrages, når der udvælges boringer til et evt. fremtidigt 

moniteringsprogram for Ringsted Kommune. 

 

Generelt bør prioriteres at overvåge lokaliteter, som kan udgøre en grundvandsrisiko og, hvor der 

ikke i forvejen sker overvågning eller afværgehandlinger. I flere grundvandsanalyser ses fund af 

både klorerede opløsningsmidler og flygtige oliestoffer, bl.a. ved Kværkeby, som ligger indenfor 

det prioriterede område. 
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I bilag 1 findes en liste med alle høj og mellemrisiko-lokaliteter, som har indgået i analysen. 

Bilaget er vedlagt alene som en excelfil. 

 

 

Figur 3-8: Resultat af GIS-analysen sammen med aktive indvindingsboringer og indsatsområder 

Tabel 3-5: Overblik over de 29 lokaliteter, som kan udgøre den største risiko for grundvandet 

Lokalitet Adresse Status Mest risikofyldte aktivitet Stoftype, som udgør 
største risiko 

Planlagt 
afværge/oprydning 

329-00054 Fredensvej 36, 
4100 Ringsted 

V2 Autolakererier. Metal, 
affedtning og 
overfladebehandling af metal 

Klorerede 
opløsningsmidler 

Olie, videregående 
undersøgelse 

329-00072 Farendløsevej 
54, 4100 
Ringsted 

V1 og 
V2  

Maskinindustri. Metal, 
skæring, fræsning, svejsning 
og lodning 

Klorerede 
opløsningsmidler 
(BTEX, tungmetaller, 
diverse kemikalier) 

Ikke omfattet af off. 
indsats 
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329-00258 Roskildevej 
536, 4100 
Ringsted 

V2 Renovation, snerydning mv. - 
Aktiviteter vedr. jord og affald 

Diverse  Lossepladsperkolat, 
videregående 
undersøgelse 

329-00261 Espeskovvej 
5A, 4100 
Ringsted 

V2 Renovation, snerydning mv. - 
Aktiviteter vedr. jord og affald 

Diverse  Indeklima, 
videregående 
undersøgelse 

329-00283 Bjergvej 88, 
4100 Ringsted 

V2 Renovation, snerydning mv. - 
Aktiviteter vedr. jord og affald 

Diverse  Indeklima, 
videregående 
undersøgelse 

329-00286 Nebsmøllevej 
69, 4100 
Ringsted 

V2 Renovation, snerydning mv. - 
Aktiviteter vedr. jord og affald 

Diverse  Indeklima, 
videregående 
undersøgelse 

329-00303 Kværkebyvej 
79, 4100 
Ringsted 

V2 Renovation, snerydning mv. - 
Aktiviteter vedr. jord og affald 

Diverse  Lossepladsperkolat, 
videregående 
undersøgelse 

329-00310 Oldenvej 14, 
4370 Store 
Merløse 

V1 Håndtering af pesticider. 
Renovation, snerydning mv. - 
Aktiviteter vedr. jord og affald 

Diverse, BTEXN, 
MTBE, Pesticider 

Høj risiko 
branche/aktivitet, 
undersøgelse 

329-00362 Langelinie 27, 
4140 Borup 

V2 Renovation, snerydning mv. - 
Aktiviteter vedr. jord og affald 

Diverse  Indeklima, 
videregående 
undersøgelse 

329-00430 Hesteskoen 
11, 4100 

Ringsted 

V1 Metal, affedtning og 
overfladebehandling af metal 

Klorerede 
opløsningsmidler, 

BTEX 

Øvrige 
branche/aktivitet, 

undersøgelse 

329-00462 Ørslev Gade 
40A, 4100 
Ringsted 

V2 Benzin og olie, 
erhvervsmæssigt oplag af 

BTEXN og MTBE Ikke omfattet af off. 
indsats 

329-00487 Roskildevej 
285, 4100 
Ringsted 

V2 Fremstilling af traktorer og 
maskiner til land-, have- og 
skovbrug. Metal, skæring, 
fræsning, svejsning og lodning 
af metal. Benzin og olie 

Klorerede 
opløsningsmidler 
(BTEX, tungmetaller, 
diverse kemikalier) 

Olie, videregående 
undersøgelse 

329-00489 Fælledvej 2, 
4100 Ringsted 

V2 Autolakererier. Metal, 
affedtning og 
overfladebehandling af metal 

Klorerede 
opløsningsmidler 

Ikke omfattet af off. 
indsats 

329-00526 Smålodsvej 
22, 4100 
Ringsted 

V1 Fremstilling af færdige 
foderblandinger. Engroshandel 
med blomster og planter. 

Bejdsning 

Pesticider, kviksølv, 
BTEX (Sekundær: olie, 
tungmetaller) 

Ikke omfattet af off. 
indsats 

329-00539 Korsevænget 
16, 4100 
Ringsted 

V1 og 
V2 
kortlagt 

Autoreparationsværksteder, 
Benzin og olie 

BTEXN og MTBE  Øvrige 
branche/aktivitet, 
undersøgelse 

329-00568 Jungsøvej 2, 
4174 Jystrup 
Midtsj 

V2 Fremstilling af færdige 
foderblandinger 

Ukendt - evt. 
pesticider mv. 

Olie, videregående 
undersøgelse 

329-00574 Haslevvej 182, 
4100 Ringsted 

V2 Gartnerier og planteskoler. 
Pesticider, anvendelse af 
pesticider 

Pesticider  Indeklima, 
videregående 
undersøgelse 

329-00580 Borupvej 33, 
4140 Borup 

V2 Maskinindustri. Metal, 
skæring, fræsning, svejsning 
og lodning 

Klorerede 
opløsningsmidler 
(BTEX, MTBE, 
tungmetaller, diverse 
kemikalier) 

Risikogruppe 5 
(kronisk kontakt), 
afværge 

329-00584 Adamshøjvej 
21, 4100 
Ringsted 

V2 Landbrug, jagt mv. Pesticider, 
anvendelse af pesticider 

BTEXN, MTBE, 
Pesticider 

Pesticider, 
videregående 
undersøgelse 

329-00629 Bakkegårdsvej 
57, 4100 
Ringsted 

V1 og 
V2 
kortlagt 

Fremstilling af plastprodukter. 
Kemikalier, produktion af 
kemikalier 

Diverse kemikalier - 
Klorerede 
opløsningsmidler, 
pthalather, TBP 
(brandhæmmer) 

Øvrige 
branche/aktivitet, 
undersøgelse 

329-00634 Kværkebyvej 
30, 4100 
Ringsted 

V2 Fremstilling af 
metalkonstruktioner og dele 
heraf. Metal, skæring, 
fræsning, svejsning og lodning 
af metal 

Klorerede 
opløsningsmidler 
(BTEX, tungmetaller, 
diverse kemikalier) 

Olie, videregående 
undersøgelse 
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329-00639 Kværkeby 
Stationsvej 16, 
4100 Ringsted 

V2 Fremstilling af 
metalkonstruktioner og dele 
heraf. Metal, skæring, 
fræsning, svejsning og lodning 
af metal 

Klorerede 
opløsningsmidler 
(BTEX, tungmetaller, 
diverse kemikalier) 

Ikke omfattet af off. 
indsats 

329-00645 Hejdesvej 21, 
4100 Ringsted 

V1 Destruktionsanstalter og 
benmelsfabrikker 

Ukendt kan være 
klorerede 
opløsningsmidler, 
BTEXN mv. 

Indsats, frivillig 

329-10033 Jordemodervej 
25, 4100 
Ringsted 

V1 Pesticider, anvendelse af BTEXN, MTBE, 
Pesticider 

Høj risiko 
branche/aktivitet, 
undersøgelse 

329-20036 Atterupvej 30, 
4174 Jystrup 
Midtsj 

V1 Fremstilling af andre 
transportmidler i øvrigt. Metal, 
skæring, fræsning, svejsning 
og lodning af metal 

Klorerede opls. (BTEX, 
tungmetaller, diverse 
kemikalier /2/). - 

Kritisk 
branche/aktivitet, 
undersøgelse 

329-20125 Tvindelstrupvej 
19, 4100 
Ringsted 

V1 Gartnerier og planteskoler. 
Benzin og olie 

BTEXN og MTBE Høj risiko 
branche/aktivitet, 
undersøgelse 

329-20131 Anlægsvej 7, 
4100 Ringsted 

V1 Idrætsanlæg. Benzin og olie BTEXN og MTBE Ingen indsats, pga. 
risikovurdering 

329-20282 Hejdesvej 17, 
4100 Ringsted 

V1 Transformatorstation Klorerede 
opløsningsmidler 
(Sekundær: BTEXN, 
pesticider) 

Høj risiko 
branche/aktivitet, 
undersøgelse 

329-20608 Egelundsvej 
10, 4100 
Ringsted 

V1 Savværker. Benzin og olie BTEXN og MTBE  Høj risiko 
branche/aktivitet, 
undersøgelse 

3.2.2 Indsatser overfor pesticider 

Der er lavet et WFS-udtræk fra Jupiter-databasen med fund af pesticider og 

nedbrydningsprodukter fra pesticider i grundvandet. Resultatet er vist på Figur 3-9, hvor der kun 

er medtaget værdier målt efter år 2000 og kun, hvor der i dag er fund eller hvor der tidligere har 

været fund. De viste indhold er ikke delt op efter magasin, men mange af analyserne stammer fra 

indvindingsboringer, som det også fremgår af kortet.  

 

Kilder til pesticider kan dels være fra punktkilder (vaskepladser, industrier, maskinstationer) eller 

fra fladekilder som landbrug, skovbrug og planteskoler 

 

Som tidligere nævnt er der indsamlet viden om, hvor der findes landbrug, planteskoler og 

lignende men, at det ikke på en nem måde har været muligt at skelne store landbrug fra små 

landbrug. De store landbrug vurderes at kunne have egen maskinpark og vaskeplads, mens de 

små landbrug typisk lejer landbrugsmaskiner fra maskinstationer. De trusler, som kan komme fra 

disse typer virksomheder, er pesticider. På Figur 3-9 er vist placering af de forskellige typer af 

registrerede landbrug og planteskoler/gartnerier. 

 

Det fremgår af Figur 3-9, at der er gjort fund af pesticider i den østlige del af kommunen, hvor 

det er vurderet, at sårbarheden er størst. Af Figur 4-1 fremgår fund af pesticider for hele 

kommunen. Det fremgår af figurerne, at der findes flere fund af pesticider nær eller indenfor 

boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). 

 

Ved Vigersted kildeplads og Vigersted Vandværk ses påvisning af BAM (nedbrydningsprodukt fra 

dichlobenil) og ved Bøstofte Kildeplads er fundet desphenyl chloridazon. Vest og syd for Ringsted 

by ses boringer med påvisning af bentazon samt enkelte andre pesticider og længst mod syd i 

kommunen spredte boringer med påvisning af forskellige pesticider, blandt andet phenoxysyrer.  

Det sidstnævnte område er mere eller mindre sammenfaldende med området med boringer med 

stærkt oxideret vandtype, og sammenholdt med dette understøtter pesticidfundene en tolkning af 

dette område som sårbart over for påvirkninger fra overfladen.   
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BAM-fundene ved Vigersted kan skyldes pesticidkilder på selve kildepladsen eller i Vigersted by. 

Området ved de nævnte kildepladser vurderes at være sårbare og en indvindingsbetinget forceret 

grundvandsdannelse vurderes også at bidrage til at forstå disse fund.  

 

Bentzonfundene nær Ringsted by og ved Tystevad Kildeplads er sværere at forklare, da der i 

dette område er tykt lerdække over kalkmagasinet. Disse fund kan evt. skyldes dårlig tilstand af 

boringer, hvor terrænnært grundvand kan trænge ned til grundvandsmagasinet langs boringen. 

 

 

Figur 3-9: Fund af pesticider eller nedbrydningsprodukter fra pesticider i grundvandet efter år 2000. Ikke opdelt 

efter magasin og baseret på et WFS-udtræk fra Jupiter 22/11-2018. På figuren er også vist boringsnære 

beskyttelsesområder (BNBO). 
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Det vurderes at der er et behov for indsatser overfor pesticider, men at der mangler bedre viden 

om, hvor der findes eller har været vaskepladser. Det foreslås, at der inden for områder med høj 

prioritet undersøges hvilke landbrug, planteskoler/gartnerier eller skovbrug, som har eller har haft 

egen maskinpark/vaskeplads. Dette bør ske inden der udvælges overvågningsboringer til et 

eventuelt fremtidigt moniteringsprogram, så der er styr på placeringen af de vigtigste 

pesticidpunktkilder. 
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4. BEHOVET FOR INDSATSER - KONKLUSIONER 

Der findes flere trusler overfor grundvandet i Ringsted Kommune, hvor de mest betydende 

vurderes at være punktkilder fra kortlagte forureninger fra overfladen og pesticidbrug. Herudover 

vurderes trusler fra boringer og brønde i dårlig tilstand også at kunne have betydning. På Figur 

4-1 fremgår et overblik over pesticidfund og de potentielt mest grundvandstruende kortlagte 

lokaliteter.  

 

I sårbarhedsanalysen er lertykkelsen over det første betydende grundvandsmagasin en af 

parametrene, som er anvendt. Dette kan betyde, at områder som normalt fremstår velbeskyttede 

overfor kalkmagasinet er mere sårbare (områder med røde og lilla skraveringer på Figur 3-7). 

Ved at vælge lertykkelsen overfor det første betydende grundvandsmagasin vil det være synligt at 

se, om der kan være risiko for trusler, som kan være på vej mod det primære magasin og f.eks. i 

et overvågningsprogram at være på forkant inden en forurening har nået frem til en 

indvindingsboring. 

4.1 Behov for indsatser 

I de følgende afsnit er listet behov og forslag til indsatser. Disse er inddelt i 3 kategorier: 

Pesticider, kortlagte V1 og V2-lokaliteter samt forhøjet klorid. Der lægges op til et generelt 

moniteringsprogram samt sløjfning af ubenyttede boringer/brønde.  

4.1.1 Pesticider 

Det vurderes at der er behov for indsatser overfor pesticider især inden for de højt prioriterede 

områder for indsatser, hvor grundvandsmagasinernes sårbarhed er højest (de røde områder vist 

på Figur 3-6). Det er især i disse områder, hvor der findes fund af pesticider bl.a. i 

indvindingsboringerne til Vigersted Kildeplads. 

 

Indsatser indenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Kommunen skal handle 

efter statens pesticidstrategi indenfor BNBO med senere tillæg.  

 

Indsatser indenfor højt prioriterede områder. Det foreslås at der inden for områder med høj 

prioritet undersøges hvilke landbrug, planteskoler/gartnerier eller skovbrug, som har eller har haft 

egen maskinpark/vaskeplads. Dette bør ske inden der udvælges boringer til et evt. fremtidigt 

moniteringsprogram.  

 

Grundvandsovervågning. Det foreslås at der udvælges boringer og opstilles et 

moniteringsprogram med fokus på pesticidtruslerne indenfor de prioriterede områder (både høj og 

lavere prioritet). Dette vil være både i forhold til fladekilder og de opsporede punktkilder 

(vaskepladser, maskinstationer). Boringer som udvælges til overvågning fra pesticider fra 

fladekilder bør kun ligge i de prioriterede områder. Boringer som udvælges til overvågning for 

punktkilder bør udvælges i forhold til de vigtigste trusler og placering i forhold til både kilde og 

indvindingsboringerne. Boringer til overvågning af udvikling af grundvandskvalitet bør som 

minimum ligge inden for indvindingsopland. 

 

Sløjfning / renovering af boringer. Der ses flere steder fund af pesticider i områder med stor 

beskyttelse af det primære grundvandsmagasin f.eks. syd for Tystevad Kildeplads. Disse fund kan 

skyldes, at der findes boringer i dårlig tilstand, som er filtersat i det primære magasin og, hvor 

der kan ske transport af forureninger fra terræn langs forerøret ned til det primære 

grundvandsmagasin. Det foreslås, at der medtages en indsats som har fokus på at sløjfe 

ubenyttede boringer/brønde eller renovere boringer, som stadig benyttes, hvis de kan udgøre en 

risiko overfor grundvandet.  
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4.1.2 Kortlagte V1 og V2 lokaliteter 

Der findes flere potentielt grundvandstruende lokaliteter indenfor de prioriterede områder. I flere 

grundvandsanalyser ses fund af både klorerede opløsningsmidler og flygtige oliestoffer, bl.a. ved 

Kværkeby, som ligger indenfor det prioriterede område. 

 

Behovet for indsatser overfor kortlagte lokaliteter fra terræn. Det foreslås at Region 

Sjælland kontaktes og listen med mellem og høj risiko prioriterede trusler vurderes i større 

detalje. 

 

Moniteringsprogram. Det foreslås at der udvælges moniteringsboringer til overvågning af 

potentielle grundvandstruende lokaliteter, hvor der ikke sker overvågning eller afværgeaktivitet 

fra Region Sjællands side. Monteringsprogrammet bør koordineres med programmet i forhold til 

pesticider og primært have fokus på de prioriterede områder og områder med høj og lavere 

prioritet. Boringer som udvælges til overvågning for punktkilder bør udvælges i forhold til de 

vigtigste trusler og placering i forhold til både kilde og indvindingsboringerne. Boringer til 

overvågning af udvikling af grundvandskvalitet bør som minimum ligge inden for 

indvindingsopland. 

4.1.3 Forhøjet klorid i det primære magasin 

I kalk og kridtmagasiner kan der være naturligt forekommende forhøjet indhold af fluorid, bor og 

klorid. Forhøjet indhold af klorid vurderes desuden at kunne være indvindingsbetinget flere steder 

i Ringsted Kommune, hvor oppumpning af grundvand har forårsaget saltvandsoptrængning fra 

den underliggende geologi. Dette gælder f.eks. ved Havemølle Kildepladserne. 

 

Indsatser overfor klorid ligger typisk som en del af indvindingsstrategien hos de forskellige 

forsyninger og vandværker, men der kan også være andre forhold, som kan forårsage forhøjet 

klorid i indvindingsboringerne. Det kan også skyldes transport af grundvand med forhøjet klorid til 

indvindingen via gamle dybe boringer, som ikke er sløjet eller ikke er blevet sløjfet korrekt. 

 

Sløjfning / gensløjfning/ renovering af boringer. Det foreslås at der medtages en indsats 

som har fokus på at sløjfe ubenyttede boringer/brønde eller renovere boringer, som stadigt 

benyttes, hvis de kan udgøre en risiko overfor grundvandet med klorid. Endvidere kan der være 

gamle dybe boringer, som vurderes, ikke er blevet sløjfet korrekt. 
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Figur 4-1: Kort over fund af pesticider i hele Ringsted Kommune vist sammen med de mest grundvandstruende 

punktkilder og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). På koret er endvidere først betydende magasin vist.  
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BILAG 1 

OVERBLIK OVER PRIORITEREDE KORTLAGTE V1 OG V2-LOKALITETER 
Vedlagt som excelfil. 

 

 

  



Rambøll - Ringsted Kommune 

 

Doc ID 1100032472-293495000-2  

 

27/27 

[Tekst] 


