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1 Indledning

rødovre Kommunes eksisterende vandforsyningsplan 
er udarbejdet for planperioden 1997 – 2007 og bør 
revideres ved væsentlige ændringer på vandforsynings-
området i rødovre Kommune. 

planen for 1997 – 2007 er godkendt af Københavns amt 
i 1997 og vedtaget af rødovre Kommunalbestyrelse i 
marts 1998.

formålet med vandforsyningsplanen er at opstille de 
planmæssige rammer, som kommunen skal administrere 
efter på vandforsyningsområdet, og som danner grundla-
get for vandforsyningernes planlægning. 

Vandforsyningsplanen dækker perioden 2008-2018 og 
består af en statusdel, herunder en registreringsrapport, 
og en plandel. statusdelen redegør for de eksisterende 
forhold på vandforsyningsområdet, mens plandelen 
redegør for det fremtidige vandbehov, kommunens 
målsætninger for området og initiativer til realisering i 
planperioden.

rødovre Kommune har overtaget en del opgaver fra 
amtet som følge af kommunalreformen. derudover vil 
der med de statslige vandplaner blive sat fokus på hele 
vandkredsløbet. det kræver, at drikkevandet ses som en 
del af helheden, for eksempel når der gives tilladelser til 
indvinding af grundvand. der skal være god vandkvalitet 
i alle led af vandkredsløbet: grundvand, vandløb og søer.

siden vandforsyningsplanen for 1997-2007 blev 
 udarbejdet, er der sket følgende ændringer i forsynings-
strukturen: 

•	 	Espevang	Vandværk	er	blevet	bygget
•	 	To	nye	indvindingsboringer	er	sat	i	drift	og	
 leverer ca. 400.000 m3 om året til espevang Vandværk
•	 	Ledningsnettet	er	sektioneret,	foreløbig	i	4	sektioner	

med mulighed for yderligere sektioner
•	 	Iltningsanlægget	på	Rødovre	Vandværk	er	renoveret	

med installering af en ny lukket beluftningsenhed
•	 	Den	regionale	vandindvinding	på	Københavns	Energis	

Kilde x ved islevbro Vandværk har været indstillet 
siden 1996.

1.1  Relation til anden lovgivning

ifølge lov om miljøvurdering af planer og program-
mer (lov nr. 1571 af 20. december 2006) er der pligt 
til at miljøvurdere planer, hvis gennemførelse kan få 
en  væsentlig indvirkning på miljøet. for at vurdere 
om en plan skal miljøvurderes foretages en screening 
af vandforsyningsplanen. Konklusionen i screening er 
at gennemførelse af planen ikke vil have en væsentlig 
indvirkning på miljøet. derfor er der ikke foretaget en 
miljøvurdering af forslag til vandforsyningsplanen.  
samtidig med offentliggørelsen af forslag til vandfor-
syningsplanen er det offentliggjort, at der er truffet 
afgørelse om, at der ikke vil blive gennemført en miljø-
vurdering. 

der er ikke indkommet bemærkninger.

Indledning
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2 Rammer for vandforsyningsplanen

Vandforsyningsplanen tager udgangspunkt i den 
 eksisterende vandforsyningsstruktur i rødovre 
 Kommune og skal udarbejdes inden for rammerne af 
den gældende lovgivning og den fysiske planlægning i 
rødovre Kommune. Vandforsyningsplanen skal således 
være i overensstemmelse med rammerne i:

•	 	Regionplan	2005,	Hovedstadsregionen,	ophævet	til	
landsplansdirektiv pr. 1. januar 2006 /1/

•	 	Kommuneplan	2006-2018	(forventet	revision	i	2010)	/2/

i forbindelse med kommunalreformen er der med 
nedlæggelse af amterne sket en omfordeling af opgav-
erne mellem kommunerne, de statslige miljøcentre og 
regionerne. Kommunerne skal nu udarbejde indsats-
planer og er myndighed på tilladelser til vandindvinding, 
herunder vandindvindinger større end 3.000 m3 pr. år.

2.1 Lovgrundlag

Kommunerne skal – jf. Vandforsyningsloven § 14 /3/  
– udarbejde vandforsyningsplaner, der beskriver, 
hvordan vandforsyningen i kommunen skal tilrettelæg-
ges. Kravene til vandforsyningsplanens indhold fremgår 
af Bekendtgørelse nr. 1450 af 11. december 2007/4/. 
Kravene er vist i tabel 2.1.

a) angivelse og lokalisering af de forventede 
behov for vand i kommunen, fordelt på forskel-
lige forbrugergrupper (husholdning, institutioner 
mv., industri- og håndværksvirksomheder, 
landbrug, herunder markvanding, og gartneri 
samt dambrug). 

b) angivelse af placeringen, ydeevnen og kvali-
teten af de eksisterende vandforsyningsanlæg 
med tilhørende behandlingsanlæg, beholderan-
læg og pumpeanlæg; deres kapacitet, tekniske 
tilstand og vedligeholdelsestilstand. 

c) angivelse af hvilke dele af kommunen, der 
påregnes forsynet med vand fra indvindings-
anlæg på de enkelte ejendomme eller fra 
andre ikke almene anlæg, og hvilke dele af 
kommunen, der straks eller senere påregnes 
forsynet fra almene anlæg. 

d) angivelse af de bestående almene vandfor-
syningsanlæg, der skal indgå i den fremtidige 
vandforsyning i kommunen, herunder deres 
ejerforhold, og af beliggenheden og udformnin-
gen af fremtidige almene vandforsynings anlæg. 

e) angivelse af de nuværende og fremtidige  
forsyningsområder for de almene  
vandforsyningsanlæg i kommunen. 

f) angivelse af om kommunen har behov for 
tilførsel af vand udefra, eller om der fra  
kommunen kan leveres vand til forbrug uden 
for kommunen. 

g) angivelse af ledningsnettet for de almene 
anlæg i kommunen, herunder eventuelle 
forbindelses ledninger mellem anlæggene. 

h) opstilling af en tidsfølge for etablering og 
udbygning af almene vandforsyningsanlæg, 
herunder af ledningsnettet.

Tabel 2.1 Krav til indholdet i vandforsyningsplanen
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2.2 Regionplan

regionplanen for region Hovedstaden indeholder de 
retningslinjer, der er bindende for kommunernes plan-
lægning /1/. regionplanen er pr. 1. januar 2006 ophævet 
til landsplansdirektiv og er gældende, ind til kommunen 
har indarbejdet retningslinjer for planlægningen i  
kommuneplanen.

regionplanen sætter de overordnede rammer for 
arealanvendelsen og for placeringen af større anlæg 
af regional betydning, herunder den fremtidige by- og 
erhvervsudvikling,	udvikling	af	trafikanlæg	og	udvikling	i	
det åbne land. regionplanen skal derudover sikre, at ud-
viklingen sker i respekt for samfundets øvrige værdier 
som for eksempel hensynet til natur, miljø og samfunds-
økonomi. 

ifølge Vandforsyningsloven må en vandforsyningsplan 
ikke være i strid med regionplanen eller en vedtaget 
indsatsplan/3/. regionplanen bliver dog en integreret 
del af kommuneplanen og udfases derfor helt, når 
kom muneplanen er revideret. rødovre Kommune har 
tilrettet målsætningerne i regionplanen til de lokale 
forhold og indarbejdet dem i målsætningerne for 
vandforsynings planen i afsnit 5.

af betydning for vandforsyningsplanen indeholder 
regionplanen desuden retningslinjer for prioriter-
ing af vandressourcernes anvendelse, vandbesparelser, 
 placering af forurenende aktiviteter samt placering af 
nye boringer.

i tilfælde af ressourceknaphed er der i regionplanen 
fastsat en overordnet prioritering for udnyttelsen af 
vandressourcen. i områder, hvor vandressourcen ikke 
er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov for vandind-
vinding og alle behov for vand i de ferske vandområder, 
skal der som hovedregel prioriteres således:

1. Befolkningens forsyning med drikkevand.
2.  opretholdelse af naturtilstand i vandløb og 

 vådområder.
3.  Øvrige formål, herunder erhvervsmæssige formål  

som vanding, industriformål mv.

i regionplanen er grundvandsressourcen inddelt i 3 
områder:

•	 Områder	med	særlige	drikkevandsinteresser	(OSD)
•	 Områder	med	drikkevandsinteresser	(OD)
•	 Områder	med	begrænsede	drikkevandsinteresser

Hele rødovre Kommune er udpeget som område med 
drikkevandsinteresser (od).
denne udpegning har stor betydning for, hvordan 
indsatsen for beskyttelse af grundvandsressourcen 
prioriteres. region Hovedstaden prioriterer fortrinsvis 
indsatsen over for grundvandstruende forurening i de 
områder, der er udpeget som områder med særlige 
drikkevandsinteresser (osd) og kildepladszoner /5/. 

Indsatsplan

med udgangspunkt i indsatskortlægningen er det 
kommunernes opgave at udarbejde indsatsplaner for 
grundvandsbeskyttelsen. første indsatsplan vil blive 
udarbejdet når indsatskortlægningen er udarbejdet af 
miljøcenter roskilde. Tidspunktet for denne kortlægning 
er endnu ukendt. 

rødovre Kommune har i samarbejde med Vestegnens 
Vandsamarbejde i 2004 fået udarbejdet et basis materiale, 
der beskriver vandforsyningsforhold, grundvandskvalitet, 
geologi, hydrologiske kredsløb, arealanvendelse og foru-
reningskilder i  Vestegnskommunerne. i materialet er der 
en kortlægning på grundlag af eksisterende data. 

2.3 Kommunens øvrige planlægning

Kommuneplan

de planmæssige rammer for, hvordan kommunen skal 
udvikle sig, herunder den forventede byudvikling,  
danner sammen med befolkningsprognosen for  
rødovre Kommune grundlag for fastlæggelse af vand-
værkernes forsyningsområder og prognosen for det 
fremtidige vandforbrug.

Kommuneplanens målsætninger for vandområdet er 
indarbejdet i målsætningerne for vandforsyningsplanen i 
afsnit 5. i Kommuneplanen er der fastlagt kildepladszoner 
omkring både regionale og kommunale vandindvindinger 
/2/. inden for kildepladszonerne er der skærpede krav 
til arealanvendelsen og begrænsninger i, hvilke virksom-
heder og aktiviteter, der kan tillades. Kildeplads zonerne 
er således en del af grundvandsbeskyttelsen og indarbej-
det i afsnit 3.8. 

Spildevandsplan

Kommunens spildevandsplan 2004-2012 viser status på 
spildevandsområdet samt planlægning af den fremtidige 
indsats. planen revideres, når vandplanerne er vedtaget.

Vandplan
som følge af kommunalreformen og implementeringen 
af Vandrammedirektivet er der sket en del ændringer 
i  lovgivningen, mens disponering af  vandressourcerne 
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 afventer vandplanerne. på nuværende tidspunkt er 
det derfor ikke muligt konkret at pege på, hvilke 
 konsekvenser det får for vandforsyningen i rødovre 
Kommune, bortset fra at den øgede fokus på na-
tur- og vandmiljøet vil betyde nye udfordringer til 
 vandforsyningerne.

i 2003 vedtog folketinget lov om miljømål 
(miljømålsloven), der er den danske udmøntning af en 
række eU-direktiver vedrørende beskyttelse af na-
tur- og vandmiljøet, herunder Vandrammedirektivet 
og Habitatdirektivet. loven indebærer, at der opstilles 
kvalitetsmålsætninger	for	overflade-	og	grundvands- 
ressourcerne samt en lang række naturområder. 
Hidtil	har	målsætningerne	for	overfladevand,	grund-
vand og naturområder været fastlagt i regionplanen. 
fremover skal vanddistriktsmyndighederne udarbejde 
Vandplaner,	der	afløser	regionplanlægningen	på	disse	
områder. de første vandplaner skal ifølge miljømålsloven 
være vedtaget den 22. december 2009 /6/. Udkast til 
vandplaner er endnu ikke udsendt i høring, hvorfor den 
nævnte dato for planernes ikrafttrædelse må forventes 
udsat. forslag til planen skal således være offentliggjort 
mindst et år forud for planperioden. planerne skal inde-
holde indsatsprogrammer med henblik på, at de fastsatte 
kvalitetsmålsætninger kan opfyldes senest i år 2015. som 
udgangspunkt skal alle vandområder i 2015 have opfyldt 
kravene til mindst ”god økologisk kvalitet”, og alt grund-
vand skal have ”god status”. 

miljømålsloven betyder formentlig skærpede krav til 
vandforsyningernes dokumentation i forbindelse med 
vandindvinding	–	herunder	påvirkning	af	overfladevande	
og af grundvandskvalitet. 

Lokal og regional vandforsyning – VVM

der er indledt en VVm-proces for vandindvindingen  
på København energis kildepladser, herunder kilde-
plads x i rødovre Kommune. på kildeplads x har 
Københavns energi søgt om en fremtidig vandindvinding 
på 250.000 m3/år /7/. miljøcenter roskilde er VVm-
myndighed, da Københavns energis kildepladser er 
beliggende i mere end to kommuner. 

Rødovre Kommunes indvinding af grundvand 

Kommunalbestyrelsen i rødovre Kommune besluttede i 
februar 2009 at give rødovre Vandforsyning tilladelse til 
at indvinde 900.000 m³ grundvand fra de to kildepladser i 
rødovre Kommune. 

Tilladelsen er trådt i kraft og er gældende til d. 1. marts 
2039. 
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3.3  Overordnet vandforsyningsstruktur

i rødovre Kommune varetages den almene vandfor-
syning af rødovre Vandforsyning, der råder over to 
vandværker: rødovre og espevang vandværker.

Udover produktionen på de to vandværker importerer 
vandforsyningen drikkevand fra Københavns energi. 
leveringen foregår via tre trykforøgere, hvor der er 
etableret forbindelse fra Københavns energis transport-
ledninger til vandforsyningens ledningsnet. Trykforøgerne 
pumper vand fra Københavns energis ledninger direkte 
til ledningsnettet i rødovre Kommune. Trykforøgerne er 
koblet på transportledningerne fra henholdsvis Thorsbro, 
lejre og islevbro vandværker.

Beliggenheden af vandværk, vandtårn og trykforøgere i 
Rødovre	er	vist	på	figur	3.1.	

leveringen af vand til forbrugerne i rødovre Kommune sty-
res af niveauet i vandtårnet, der regulerer udpumpningen fra 
vandværkerne og trykforøgerne. forsyningstrykket varierer 
mellem 24-36 mVs svarende til trykkote 32-44.

3.1  Status for vandforsyningsplan for 1997 - 2007

de væsentligste målsætninger i vandforsyningsplanen for 
1997-2007 for rødovre Kommune var:

•	 	Rødovre	Kommune	vil	opretholde	egenindvindingen	
og udnytte indvindingstilladelsen på 500.000 m3/år

•	 	Vandkvaliteten	skal	sikres	ved	at	sprede	indvindingen	
og beskytte grundvandet. rødovre Kommune vil i den 
forbindelse arbejde for at blive udpeget som et om-
råde med særlige drikkevandsinteresser i regionplanen

•	 	Rødovre	Kommune	vil	arbejde	for	en	reduktion	af	
vandforbruget. det umålte forbrug må i gennemsnit 
over en 5-årig periode højst udgøre 8% af det totale 
vandforbrug

siden vandforsyningsplanen i 1997 er lavet, er to nye 
indvindingsboringer etableret og medtaget i driften, da 
der er bygget et nyt vandværk ved espevang. 

Ved at medtage to nye boringer i driften er målet om at 
opretholde egenindvindingen, udnytte indvindingstilladel-
sen på 500.000 m3/år og sprede indvindingen efterfulgt. 

rødovre Kommune er trods en aktiv indsats kun 
blevet udpeget som et område med drikkevands-
interesser (od-område).  Konsekvensen af dette er, 
at oprensninger af forureninger i rødovre Kommune 
har lavere  prioritet, da region Hovedstaden prioriterer 
 oprensninger højere i osd-områder.

siden 1997 er vandspildet faldet til et stabilt niveau 
omkring 10% af den udpumpede vandmængde. dette 
er opnået med øget lækagesøgning, reparationer og i 
mindre ledningsrenoveringer.

3.2  Registrering af vandforsyningsanlæg

grundlaget for vandforsyningsplanen er en beskri-
velse og vurdering af de almene vandforsyningsanlæg i 
 rødovre Kommune. 

oplysninger og tekniske data er blandt andet registre-
ret ved en besigtigelse af de to vandværker, vandtårn og 
trykforøgerstationer den 9. juli 2008. relevante data er 
samlet i en registreringsrapport /8/. 

inden for kommunegrænsen ligger et af Københavns 
energis vandværker islevbro Vandværk. Vandværket 
forsyner ikke direkte borgere i rødovre Kommune, 
men leverer vand via trykforøgerstationen på rødovre 
Vandværk. Tilsynet påhviler den primære aftager, nemlig 
Københavns Kommune og anlægget er derfor ikke om-
fattet af rødovre Kommunes registrering. 

3 Status og forudsætninger

figur 3.1  oversigtskort med forsyningsområde og vandforsyningsanlæg
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3.4  Vandforsyningsanlæg

3.4.1  Anlægskapacitet og forsyningsevne

rødovre Vandforsyning forsyner hele rødovre 
Kommune med drikkevand og forsyningsgraden i 
kommunen er således 100 %. egenproduktionen på de 
to vandværker dækkede i 2007 34 % af den samlede 
udpumpede vandmængde. 

de to vandværker har en samlet indvindingstilladelse på 
700.000 m3/år. siden espevang Vandværk blev sat i drift i 
2004,	er	tilladelsen	udnyttet	fuldt	ud;	se	figur	3.2.	

egenproduktionen er næsten fordoblet efter espevang 
Vandværk	er	taget	i	drift,	hvilket	ligeledes	fremgår	af	figur	3.2.

3.4.2  Anlægstilstand

Tilstanden af anlæggene i rødovre Kommune er gene-
relt gode. de tre trykforøgerstationer bliver løbende 
renoveret og vedligeholdt og er derfor i særdeles god 
vedligeholdelsesstand.  

rødovre Vandværk er et ældre vandværk, men er også 
under løbende vedligeholdelse både med hensyn til det 
bygningsmæssige og de tekniske anlæg og må derfor be-
tegnes som værende i god stand.

espevang Vandværk er bygget i 2004 og er helt nyt og 
derfor i særdeles god stand. 

rødovre Vandtårn er bygget i 1926. i 2004 er rørføringen 
i tårnet udskiftet. Tårnet er tidligere renoveret og frem-
står i en god vedligeholdelsestilstand.

3.4.3  Ledningsnet

placeringen af forsyningsanlæggene og vandledninger 
(hovedledninger) i rødovre Kommune fremgår af over-
sigtskortet vist på bilag 1. 

ledningsnettet i rødovre Kommune er generelt vel-
udbygget med ringforbindelser og en kapacitet, der er 
tilstrækkelig i forhold til det nuværende vandforbrug.

det samlede ledningsnet består af ca. 120 km rent-
vandsledninger, der forbinder vandværker, vandtårn og 
trykforøgere med de enkelte forbrugere.

ledningsnettet er udført over en længere årrække i takt 
med kommunens udvikling. størstedelen af ledningerne 
er lagt i perioden 1925-1965 og kan således være op til 
80 år gamle på nuværende tidspunkt. Hovedparten af 
ledningerne er af støbejern, eternit og pe og udgør hen-
holdsvis 60%, 20% og 13% af det samlede ledningsnets 
længde. de resterende 7% af ledningsnettet er udført af 
pVC og mannesmann stålrør.

i 2003 har vandforsyningen fået opstillet en ledningsnet-
model, der har til formål at uddybe kendskabet til tryk- 
og strømningsforholdene i det eksisterende ledningsnet 
/9/. endvidere indgår ledningsnetmodellen i grundlaget 
for udarbejdelse af en systematisk plan for renoveringen 
af kommunens vandledninger. Ved modelleringen inddeles 
rødovre Kommune i sektioner. sektionerne kan bruges 
til optimeret lækagesøgning ved nattimemålinger. i 
praksis	er	ledningsnettet	indtil	videre	blevet	inddelt	i	fire	
sektioner, og der arbejdes frem mod yderligere indde-
ling. i modellen benyttes aktuelle data fra sro-anlægget. 
det procentvise svind af den udpumpede vandmængde i 
perioden	1997-2008	kan	ses	på	figur	3.3.

nattimeforbruget er en god indikator på lækage tabet. 
rødovre Vandforsyning følger nattimemålingerne for 
løbende at kunne se udviklingen og sætte ind med 
lækagesøgning, hvis der ses en stigning i nattimefor-
bruget. i 2008 lå det minimale nattimeforbrug på 40-50 
m3/t  svarende til 1,1-1,4 l/t/indbygger. derudover er der 
indkøbt nyt lækagesøgningsudstyr i form af lytteposter. 
Udstyret bruges til at høre, hvor der kan være lækager, 
hvilket er særligt velegnet til støbejernsledninger, som 
udgør 60 % af ledningsnettet; se tidligere i dette afsnit. 

 

figur 3.3 det procentvise svind af den udpumpede vandmængde
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figur 3.2 egenproduktionen af drikkevand 1997-2008
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modelkørsler med ledningsnetmodellen har vist, at der 
i	normale	forsyningssituationer	ikke	findes	flaskehalse	
med store trykfald eller områder med utilstrækkeligt 
forsyningstryk. på det grundlag er der ikke planlagt 
 ændringer i ledningsnettets struktur. 

set i lyset af ledningsnettets alder er det i god stand. 

3.4.4  Vandkvalitet 
rødovre Vandforsyning leverer drikkevand fra to kom-
munale vandværker af en kvalitet, der generelt overhol-
der alle kvalitetskrav til drikkevand. 

egenproduktionen fra rødovre Vandværk har enkelte 
overskridelser af grænseværdien for ammonium, nitrit 
og mangan i perioden 1997-2008. derudover ligger 
koncentrationen af nikkel og klorerede opløsningsmidler 
over grænseværdien for drikkevand. Vandet fra egen-
produktionen blandes med vand fra Københavns energi, 
hvilket sikrer, at grænseværdierne for nikkel og klorerede 
opløsningsmidler overholdes i det udpumpede vand til 
forbrugerne. 

espevang Vandværk leverer generelt en god drikkevands-
kvalitet, som overholder alle krav. Koncentrationen af 
nikkel fra vandværket ligger under 1 µg/l og er derfor 
ikke et problem for vandkvaliteten, som på rødovre 
Vandværk. 

3.4.5  Forsyningssikkerhed

det er vigtigt, at vandforsyningen har en stor grad af 
forsyningssikkerhed, så borgerne er sikret vand.

i vurderingen af forsyningssikkerheden indgår både 
driftssikkerhed på de tekniske anlæg og grundvands-
ressourcens kvalitet og kvantitet.

i rødovre Kommune er en sammenligning af forsynings-
evne og -krav ikke nødvendig for at vurdere forsynings-
sikkerheden. i princippet er leveringskapaciteten fra 
Københavns energi ubegrænset og kan sagtens klare 
leveringen af vandforbruget for eksempel i tilfælde, hvor 
rødovre og espevang Vandværker er ude af drift.
der er endvidere meget lille sandsynlighed for, at alle tre 
trykforøgerstationer, hvorfra leveringen fra Københavns 
energi foregår, falder ud på samme tid. desuden er der 
reservepumper på samtlige trykforøgerstationer, så for-
syningen er sikret selv om en af pumperne er ude af drift.
pumpekapaciteten på trykforøgerstationerne og 
udpumpningskapaciteten på rødovre og espevang 
Vandværker er større end nødvendig ved den daglige for-
syning. dette sikrer, at vandforsyningen kan opret holdes, 
selv om en af trykforøgerstationerne er ude af drift. der 
kan dog i spidsbelastningsperioder blive problemer med 
at levere den krævede vandmængde med et tilfredsstil-

lende forsyningstryk, hvis den største af trykforøgerne, 
trykforøger Centrum, svigter. som ekstra sikkerhed er 
der derfor installeret to pumper, som hver kan levere 
den nødvendige vandmængde fra trykforøger Centrum. 
i et andet ydertilfælde, hvor der eksempelvis lukkes for 
islevbro Vandværk og Thors broledningen på samme tid, 
kan der også forekomme problemer med at levere nok 
vand til forbrugerne.

rødovre Vandforsyning modtager vand fra tre forskellige 
transportledninger hos Københavns energi: islevbro-, lejre-, 
og Thorsbroledningen. risikoen for, at der sker brud eller 
anden afbrydelse af alle tre ledninger, er meget lille.

ledningsnettet i rødovre Kommune har en tilfredsstil-
lende dimension og er opbygget med ringforbindelser, 
så der i tilfælde af brud på ledningsnettet sker færrest 
mulige gener for forbrugerne. dette sikrer en optimal 
forsyningssikkerhed på distributionssiden.

på indvindingssiden råder rødovre Vandværk i øjeblikket 
over to indvindingsboringer, som er placeret med en ind-
byrdes afstand på ca. 150 meter. Boringerne er placeret i 
et område, som er geologisk sårbart overfor nedsivende 
forurening. endvidere er den naturlige grundvandskvali-
tet påvirket af den hidtidige vandindvinding, hvilket ses af 
grundvandets indhold af nikkel, sulfat og klorid.

espevang Vandværk får vand fra to indvindingsboringer, 
der er placeret med en afstand på ca. 300 meter fra 
 hinanden. de to boringer er i lighed med boringerne ved 
rødovre  Vandværk placeret i et område, der er geolo-
gisk sårbart overfor forureningskilder. Borings indretning 
og valg af analyseprogrammer skal sikre en bæredygtig 
indvinding og forvarsling om eventuelle trusler mod 
grundvandskvaliteten. 

3.5  Enkeltindvindere

i rødovre Kommune råder Beredskabsstyrelsen over 
et nødforsyningsanlæg i Hovedbibliotekets kælder. der 
har	ikke	været	indvundet	vand	fra	anlægget	i	flere	år.	Der	
eksisterer ikke andre enkeltanlæg i kommunen. 
Der	er	fire	aktive	afværgeanlæg	i	Rødovre		Kommune:	
rødovrevej 241 og 254, Hvidsværmervej 158 (islevdalvej 
110), Brandholms allé og annexgårdsvej 16. anlæggene 
drives af region Hovedstaden og det ældste anlæg 
(rødovrevej) har været i drift siden 1987. Vandet fra af-
værgeanlæggene på rødovrevej udledes efter rensning til 
recipient, mens vandet fra anlæggene på Hvidsværmervej, 
Brandsholms allé og annexgårdsvej udledes til kloak. 

oppumpningen fra afværgeanlæggene var i 2007 på 72.100 
m3,  hovedparten (76 %) fra rødovrevej 241 og 254.

Vandforsyningsplan 2008-2018  1   sTaTUs og forUdsæTninger
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3.6  Vandforbrug

3.6.1  Nuværende vandforbrug

det totale vandforbrug i rødovre var i 2008 på 
2.053.000 m3. egenindvindingen i rødovre Kommune 
i 2008 udgjorde 658.000 m3 svarende til 32 % af det 
totale vandforbrug. den resterende del af vandforbruget, 
svarende til 1.395.000 m3 eller 68 % blev importeret fra 
Københavns energi. 

figur 3.4 viser størrelsen af egenproduktionen og impor-
ten af vand fra Ke samt det samlede forbrug og samlede 
udpumpning i perioden 1997-2008.

Det	fremgår	af	figur	3.4,		at	de	udpumpede	vandmæng-
der har varieret omkring 2,5 mio. m³ i slutningen af 
1990’erne, men at de faldt i perioden 2000-2004 og 
siden har stabiliseret sig omkring 2 mio. m³ drikkevand 
om året. faldet skyldes et faldende vandforbrug (på gra-
fen angivet som solgt mængde) og i særdeleshed et fald i 
svindet (forskellen mellem den lyseblå kurve (udpump-
ning i alt) og den grønne kurve (solgt vandmængde). 

På	figur	3.5	kan	fordelingen	af	vandforbruget	ses.
det primære forbrug forekommer i husholdningerne, 
hvor vandforbruget i 2008 lå på 77 %. forbruget til 
 erhverv lå på 9 %, institutioner på 4 % og spildet på 10 %. 

3.6.2  Vandleverancer over kommunegrænsen

rødovre Vandforsyning forsyner 96 ejendomme i 
Hvidovre Kommune og 4 ejendomme i Brøndby 
 Kommune, som derfor hører til rødovre forsyningsom-
råde.		Rødovre	forsyningsområde	fremgår	af	figur	3.1.	
 eksporten af vand betragtes derfor som værende 0 %. 
det regionale islevbro Vandværk forsyner tre bestyrer-
boliger indenfor vandværksejendommen. 
egenproduktionen i rødovre er ikke tilstrækkeligt til at 

dække hele kommunens forbrug og vandforsyningen im-
porterer derfor vand fra Københavns energi. importen 
af vand lå før produktionen på espevang Vandværk blev 
igangsat på ca. 90 %, men er siden faldet til 68 % af den 
udpumpede vandmængde i 2008.

3.7  Grundvandsressourcen

3.7.1  Områdets geologi

de geologiske forhold i rødovre Kommune kan kort 
karakteriseres	som	10-15	meter	kvartære	aflejringer	
underlejret	af	Danienkalk.	De	kvartære	aflejringer	består	
hovedsagligt af moræneler samt smeltevandssand og 
-grus. i områderne ved Harrestrup Å, damhusengen og 
damhussøen træffes øverst i lagserien tørv.

det primære grundvandsmagasin i rødovre Kommune 
udgøres af danienkalk og i den nordlige del af kom-
munen tillige af smeltevandssand i kontakt med kalken. 
Vandføringen i grundvandsmagasinet er næsten udeluk-
kende knyttet til topzonen af danienkalken, hvor kalken 
er opsprækket.

3.7.2  Grundvandsstand og infiltration

grundvandsstanden i det primære grundvandsmagasin 
kortlægges på baggrund af en årlig pejlerunde foretaget 
i regi af Vestegnens Vandsamarbejde i udvalgte borin-
ger.	På	figur	3.6	er	vist	grundvandsstanden	(potentialet)	
ved den årlige regionale pejledag i oktober 2007, mens 
indvindingsboringerne er i drift.
Det	fremgår	af	figuren,	at	potentialet	i	Rødovre	
Kommune generelt er beliggende mellem kote 2 og 
11. det højeste potentiale træffes omkring espevang 
Vandværk.
 
potentialeforholdene ved rødovre Vandværks kildeplads 
er præget af vandindvindingen, og grundvandsspejlet 
er omkring boringerne beliggende under kote 0. Ved 
espevang Vandværks kildeplads er potentialeforholdene 
omkring kote 11.
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figur 3.4  oversigt over egenproduktion, import af vand fra Ke, solgt 
vandmængde og samlet udpumpning

 

Husholdninger;  
1.580.000 m3  (77%)

Institutioner; 
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Svind; 211.000 m3 (10%)

figur 3.5  fordelingen af vandforbruget i 2008
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3.7.3  Grundvandsmagasiner

grundvandet fra kildepladserne til rødovre og  espevang 
Vandværk hentes fra højtliggende kalk magasiner med 
ringe dæklagstykkelse. 

indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande til 
kildepladserne i rødovre og tilstødende kommuner er 
vist	på	figur	3.7.

Ved espevang Vandværk er det grundvandsdannende op-
land næsten sammenfaldende med  indvindingsoplandet. 
oplandet er næsten cirkulært og med en radius på cirka 
én kilometer. oplandet overlapper indvindingsoplandet 
til glostrup Hovedvandværks kildeplads, hvilket skyldes, 
at der indvindes fra forskellige grundvands magasiner i 
kalken. 

Ved rødovre Vandværk er der stor forskel på det grund-
vandsdannende opland og indvindingsoplandet. Her 
består det grundvandsdannende opland ifølge model-
beregningerne af to ”fangarme” /10/. den ene arm går 

figur 3.6 grundvandsstanden i og omkring rødovre Kommune, oktober 2007

mod nord til området mellem Kagsmose og Utterslev 
mose, mens den anden arm går mod ejby. Udbredelsen af 
oplandet skyldes ifølge beregningerne, at der foregår en 
opadrettet grundvandsstrømning, som via dræn ud-
veksler vand til Harrestrup Å /10/. dette resulterer i en 
stærkt reduceret grundvandsdannelse nord for rødovre 
Vandværks kildeplads. lokale afværgepumpninger, blandt 
andet ved Knapholm i Herlev påvirker også oplands-
formen. 

grundvandsmagasinets sårbarhed er et udtryk for hvor 
hurtigt og i hvilket omfang, en forurening vil påvirke 
grundvandet. sårbarheden afhænger blandt andet af dæk-
lagstykkelse og nedsivningsforhold. dæklagstykkelsen 
over det primære grundvandsmagasin, dvs. mægtigheden 
af moræneler over kalken og overliggende sandlag, er vist 
på	figur	3.8.

Det	fremgår	af	figuren,	at	dæklagstykkelsen	varierer	fra	
5-20 m i kommunen. det generelle billede er dog en dæk-
lagstykkelse på 5-10 m, mens dæklaget ved de to vand-
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værker og langs Vestvolden er <5 m og få områder midt 
og nordligt i kommunen har et dæklag på 10-15 m. 
nedsivningen af eventuel forurening vil som regel være 
langsommere i ler end i sand, og der sker samtidig en 
mindre spredning. endvidere vil nedsivningen være størst 
i områder med et frit grundvandsmagasin, dvs. hvor 
grundvandsspejlet står i kalken. 

sammenfattende må grundvandsmagasinet i rødovre 
Kommune betegnes som sårbart, idet der er tale om en 
ringe dæklagstykkelse og deraf følgende øget risiko for 
nedsivning af forurening. 

3.7.4  Bæredygtighed i vandindvindingen

rødovre Kommune har som medlem af Vestegnens 
Vandsamarbejde i/s i en årrække arbejdet for at sikre en 
bæredygtig vandforsyning. 

for at bevare den lokale vandindvinding i rødovre er 
vandforsyningen tilrettelagt, så den resulterende drik-
kevandskvalitet opfylder de gældende kvalitetskrav. for 

at sikre at dette sker på et bæredygtigt grundlag, er der 
taget en række virkemidler i an-vendelse, hvilket skal 
sikre, at grundvandsressourcen ikke forringes yderligere 
og på længere sigt forbedres.

da erfaringerne har vist, at der ikke kan opnås det fulde 
kendskab til, hvilke problemer der opstår fremover, er 
virkemidlerne bygget op om et effektivt overvågningssy-
stem, som er tilpasset den enkelte kildeplads og derved 
danner det nødvendige beslutningsgrundlag i forhold til 
at sikre godt drikkevand. 
anvendelse af virkemidlerne sker i et samarbejde  mellem 
myndigheder og forsyninger og består af:

•	 	en	spredning	af	vandindvindingen,	som	er	tilpasset	den	
aktuelle grundvandskvalitet.

•	 	styring	af	oppumpningen	efter	fast	vandspejl
•	 	sikring	af	nye	og	gamle	indvindingsboringer	mod	 

ilttilførsel i den øverste del af kalken
•	 	intensiv	overvågning	af	vandkvalitet	og	vandspejl	tilpas-

set de lokale forhold
•	 	bestemmelse	af	grundvandsdannelsen	med	anvendelse	

af den regionale grundvandsmodel i kombination med 
overvågning af vandspejl og vandkvalitet

•	 	aktiv	grundvandsbeskyttelse	i	form	af	lokalisering	og	
fjernelse af forureningskilder

•	 	løbende	kampagner	for	stop	for	brugen	af		sprøjtemidler
•	 	kontrolleret	opblanding	af	vand	af	forskellig	kvalitet,	så	

forbrugerne er sikret vand af en ensartet kvalitet, som 
overholder kvalitetskravene

figur 3.7 indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande figur 3.8 dæklagstykkelse i rødovre Kommune

Vandforsyningsplan 2008-2018  1   sTaTUs og forUdsæTninger



14

inden for kildepladszonerne er der skærpede krav til 
arealanvendelsen og begrænsninger i, hvilke virksom-
heder og aktiviteter, anlæg og oplag, der kan tillades /2/. 
i kildepladszonerne stilles der også krav til virksom-
hederne om at minimere udendørs, grundvandstruende 
aktiviteter og oplag /2/. 

På	figur	3.9	er	vist	de	områder,	hvor	der	er	udlagt	så-
danne kildepladszoner.

3.9  Trusler mod grundvandskvaliteten

3.9.1  Forureningskilder

På	figur	3.10	er	vist	en	oversigt	over	V1	og		V2	kortlagte	
grunde i indvindingsoplandene til rødovre og espevang 
Vandværker. 

I	indvindingsoplandet	til	Rødovre	Vandværk	er	der	flere	
potentielt grundvandstruende forureningskilder, her-
under	fire	V1-	og	21	V2-kortlagte	grunde.	De		kortlagte	
grunde er forurenet med kulbrinter, klorerede opløs-
ningsmidler, tungmetaller og plantebeskyttelsesmidler. på 
rødovrevej 269-273 (reg-nr. 175-0065) vurderes forure-
ningen at udgøre en risiko for  grundvandskvaliteten /5/.

det er med den regionale grundvandsmodel opstillet i 
regi af Vestegnens Vandsamarbejde muligt at foretage be-
regninger af forskellige indvindingsscenarier og bestem-
me vandbalance, indvindingsoplande og grundvandsdan-
nende	områder	til	de	kommunale	kildepladser;	se	figur	
3.7. der er tale om et arbejdsværktøj, hvis resultater ikke 
kan stå alene, men skal kombineres med oplysninger om 
udviklingen i vandstand og vandkvalitet. 
Vandbalanceberegninger inden for de enkelte indvin-
dingsoplande i Vestegnens Vandsamarbejde viser, at 
grundvandsdannelsen generelt er større end den nuvæ-
rende vandvinding. dette sammenholdt med et stabilt 
vandspejl og en stabil vandkvalitet i rødovre Kommune 
gør, at indvindingen må betegnes som bæredygtig. 

3.8  Beskyttelse af grundvand

omkring kildepladser med en indvinding på >500.000 
m3 grundvand om året er der i regionplan 2005 udlagt 
kildepladszoner med en radius på 500 m. da indvindin-
gen på rødovre og espevang Vandværks kildepladser ikke 
overstiger denne mængde, er der efterfølgende udlagt 
kildepladszoner med tilsvarende radius rundt om disse 
kildepladser i kommuneplanen /2/.

figur 3.9 drikkevandsinteresser
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den østlige del af indvindingsoplandet til rødovre 
Vandværk strækker sig ind i Københavns Kommune. Her 
har Københavns Kommune udpeget området omkring 
Husum som indsatsområde. i området undersøges 
mulighederne for at etablere supplerende drikkevands-
indvinding. samtidig har området en række indvindings-
interesser, der gør, at beskyttelsen af grundvandet skal 
prioriteres /11/.

i indvindingsoplandet til espevang Vandværk er der en V1- 
og ni V2-kortlagte grunde. de kortlagte grunde er forurenet 
med kulbrinter, klorerede opløsningsmidler og tungmetaller.
region Hovedstaden har endnu ikke udmeldt, hvornår 
regionen vil kortlægge og forestå undersøgelser af 
V1-grunde og oprense V2-kortlagte grunde i rødovre 
Kommune.

3.9.2  Nikkel

på rødovre Vandværk har nikkelindholdet i vandet fra 
begge boringer været forhøjet siden de første analy-
ser for denne parameter blev udført i begyndelsen af 
1990’erne. i Bi har indholdet af nikkel varieret mellem 44 
og 54 µg/l i løbet af 1990’erne, mens det i starten af det 
nye årtusinde er faldet til <40 µg/l. i Biii har nikkelindhol-

det varieret omkring 30 µg/l op igennem 1990’erne; en 
tendens som er fortsat ind i det nye årtusinde.

nikkelindholdet i vandet fra boringerne på kildepladsen ved 
espevang Vandværk er ubetydeligt. indvindingsboringernes 
potentielle sårbarhed over for nikkelfrigivelse søges reduce-
ret ved niveaustyret oppumpning.

3.9.3  Spildevandsforhold

rødovre Kommune er fuldt kloakeret. en trussel mod 
grundvandskvaliteten i rødovre Kommune kan være 
udsivning af spildevand fra utætte kloakledninger. 
i en radius på 100 meter omkring indvindingsboringerne 
på både rødovre Vandværk og espevang Vandværk er 
samtlige hovedkloakledninger TV-inspiceret i 2005. in-
spektionen viste utætheder på en hovedkloak i området 
ved rødovre Vandværk. denne hovedkloak er efterføl-
gende blevet strømperenoveret.

rødovre Kloakforsyning har hidtil gennemført systema-
tisk TV-inspektion af hele hovedkloaknettet indenfor de 
seneste 10 år. 

figur 3.10 oversigt over V1- og V2-kortlagte grunde i rødovre Kommune, sam-menholdt med placeringen af vandindvindingsboringer
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figur 3.11 Vådområder med tilhørende målsætninger

Vandforsyningsplan 2008-2018  1   sTaTUs og forUdsæTninger

stikledninger ligger højere end hovedledningerne og er 
formentlig i dårligere stand, hvilket samlet betinger en 
større udsivningsrisiko. imidlertid er dimensionen på 
ledningerne mindre, og hermed også det vandtryk der 
betinger udsivningen, hvilket vil reducere udsivningen. 
stikledninger forventes også inddraget i en mere syste-
matisk TV-inspektion. 

3.9.4   Trafikstruktur

Udvidelse af motorring m3 og udbygningen af m12 vil i 
anlægsperioden medføre en grundvandssænkning, hvis 
konsekvenser for omkringliggende vandindvindinger 
søges minimeret ved en hensigtsmæssig oppumpning. 
rødovre Kommune meddeler tilladelse til grundvands-
sænkning og sikrer med tilhørende vilkår at grundvands-
ressourcen tilgodeses bedst muligt. i den efterfølgende 
driftsperiode vil der ikke være behov for bortledning af 
grundvand. 

i forbindelse med en eventuel udvidelse af jernbanenet-
tet med et 5. spor mellem Vestvolden og Baldersbrønde 
har	Trafikstyrelsen	udarbejdet	en	miljøredegørelse,	hvor	
grundvandsforholdene også indgår i vurderingerne /12/. 

ifølge disse vurderinger vil der, i det omfang baneanlægget 
passerer kildepladszoner – jf. afsnit 3.8 – blive etableret 
en vandtæt membran af ler eller lignende, så nedsivning 
af vand fra banestrækningen til grundvandsmagasinet 
begrænses. permanente grundvandssænkninger søges 
undgået ved så vidt muligt at etablere anlæggene som 
vandtætte konstruktioner. grundvandssænkninger gen-
nemføres ifølge  miljøredegørelsen i henhold til aftaler 
med miljømyndighederne og berørte vandindvindinger. 

med de nuværende indvindinger og kildepladszoner vil 
der ikke være indvindinger i rødovre Kommune, som 
berøres af sådanne arbejder. 

3.10  Naturforhold

3.10.1  Overfladevand

I	Rødovre	Kommune	findes	tre	vandløb,	der	er	
mål for i regionplanen: Harrestrup Å, Kagsåen og 
fæstningskanalen. fæstningskanalen er et stille/strøm-
frit vandløb. for dette vandområde svarer de regionale 
retningslinjer til de målsætninger, der er opstillet for søer, 
og er målsat som en såkaldt B-sø /1/. Harrestrup Å og 
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betingede påvirkninger ikke eller kun svagt påvirker 
det naturlige dyre- og planteliv. det er ikke vurderet i 
regionplanen, om målsætningen for fæstningskanalen er 
opfyldt.
Harrestrup Å har nedstrøms Ballerup Boulevard en 
lempet	målsætning,	da	vandløbet	anvendes	til	afledning	
af vand og er påvirket af spildevand og vandindvinding. 
på den givne strækning af Harrestrup Å er krav til 
 faunaklasse 4 (noget forringet biologisk vandløbskvalitet); 
se	figur	3.11	/1/.

3.10.2  Skovrejsning

skovrejsning kan være en beskyttende foranstaltning for 
grundvandsressourcen. 

i regionplanen opereres der med to områder, hvor 
 skovrejsning henholdsvis er ønskelig og ikke-ønskelig.  
der er ikke udpeget sådanne områder i rødovre 
Kommune. i det omfang byudvikling og øvrig planlægning 
tillader det, er der således ikke noget til hinder for at 
rejse skov i rødovre Kommune. pr. januar 2009 er der 
ikke planlagt ny skov i rødovre Kommune.

Kagså er begge målsatte som C-, d- og e-vandløb, det vil 
sige	vandløb,	der	anvendes	til	afledning	af	vand,	spilde-
vandspåvirkede vandløb og vandløb, der er påvirket af 
vandindvinding /1/. 
På	figur	3.11	er	de	nævnte	vandområder	i	Rødovre	med	
tilhørende målsætninger vist. 

Harrestrup Å er et kommunalt vandløb, der har sit 
udspring i Harrestrup mose i albertslund Kommune og 
udmunder i Kalveboderne.  Hvor Harrestrup Å krydser 
fæstningskanalen, pumpes vand op i fæstningskanalen 
(Vestvolden). 

fæstningskanalen er et kunstigt etableret vandløb som 
blev opført i 1880’erne som del af et fremskudt forsvars-
værk i forbindelse med Vestvolden. Værket strækker sig 
fra avedøre Holme i syd og til og med Utterslev mose 
i nordøst. rødovre Kommune afvander til den del af 
fæstningskanalen som ender i Utterslev mose.

HUr har i regionplan 2005 målsat søer og vandløb. 
fæstningskanalen har en generel målsætning for søer, 
hvor udledning af forurenende stoffer og andre kultur-

Vandforsyningsplan 2008-2018  1    sTaTUs og forUdsæTninger
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4 Prognose og fremtidige vandbehov

4.1  Prognose for enhedsforbrug

enhedsforbruget i husholdninger i rødovre Kommune 
per	indbygger	i	perioden	1997-2008	er	vist	på	figur	4.1.

figuren viser, at enhedsforbruget i rødovre Kommune 
ligger under målsætningen fastsat i regionplan 2005 på
123 liter/indbygger/dag i perioden fra regionplanen blev 
udarbejdet i 2005 indtil nu. forbruget per indbygger i 
rødovre ligger lidt over gennemsnittet blandt  
deltagerne i danVas benchmarkingundersøgelse/13/. 

i planperioden skal der være fokus på vandforbruget i 
såvel private husholdninger som for erhverv og  
institutioner jævnfør afsnit 5.5.  

figur 4.2 viser vandspildet for rødovre og  
danVa-gennemsnittet i perioden 1997-2007. 

figuren viser, at vandspildet i rødovre ligger over  
gennemsnittet blandt deltagerne i danVas 

benchmarking undersøgelse /13/. Kun i 1998 er spild-
procenten lavere end gennemsnittet i danmark. 
målsætningen for ledningstabet er, at nedbringe spildet til 
5 % i løbet af planperioden; jævnfør afsnit 5.4.  

4.2  Prognose for vandbehov

for at kunne vurdere forsyningskravene til de almene 
vandforsyninger er der udarbejdet en prognose for 
vandforbruget frem til 2018. prognosen for forbruget i 
husholdningerne tager udgangspunkt i en befolknings-
prognose udarbejdet af rødovre Kommune i forbindelse 
med Budget 2009 /14/. 

der forventes en befolkningsreduktion på 478 personer 
i perioden medio 2007 til 2012 ud fra befolkningsprog-
nosen /14/. Befolkningstilvæksten er sat til -0,2 % pr. år i 
2011 og 2012 og denne procentvise reduktion er benyt-
tet til at fremskrive befolkningstallet indtil 2018. 
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figur 4.2  Vandspild i procent for rødovre og gennemsnitlig  
for danske ledningsnet /13/

figur 4.1  enhedsforbrug i liter per indbygger per dag i perioden 
1997-2007 samt danVa-gennemsnittet /13/ og målsætningen for 
regionplan 2005 /1/
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På	figur	4.3	er	vist	prognosen	for	vandbehovet	i	perio-
den 2008-2018. i prognosen er det samlede forbrug 
til erhverv og institutioner fastsat til forbruget i 2007 i 
hele perioden, mens enhedsforbruget for husholdninger 
er sat til 120 liter/person/dag som i 2007. det samlede 
forbrug i husholdningerne vil derfor afhænge af befolk-
ningstallet. spildet er fastsat til at falde 0,5 % per år fra 
2008 til 2016, hvor spildet derefter ligger fast på 5% af 
den samlede udpumpede mængde.

da rødovre Kommune er en fuldt udbygget kommune 
vurderes det, at der ikke vil forekomme større ændringer 
i antallet af erhvervsvirksomheder og dermed heller ikke 
i vandforbruget til denne kategori. 

da der kun ses et svagt faldende befolkningstal vurderes 
det, at ændringen i forbruget i institutioner ikke vil æn-
dres markant, og derfor kan fastsættes til samme niveau 
som i 2007 i hele planperioden. 

i tabel 4.1 er vist det aktuelle vandbehov i starten og i 
slutningen af planperioden.

prognosen viser et fald i vandbehovet på 116.000 m3 
vand i planperioden 2008-2018. faldet er <6 % og viser, 
at vandbehovet stort set er konstant over den 10-årige 
planperiode. 

4.3  Fremtidige forsyningskrav til vandværkerne

prognosen for vandbehovet i perioden 2008-2018 viser 
et næsten uændret vandbehov. forsyningskravet til vand-
værkerne vil derfor være uændret.

Ved den nuværende indvindingssituation er forsynings-
evnen i kommunen stor, da leveringskapaciteten fra Ke i 
princippet er ubegrænset. da forsyningskravet er  næsten 

uændret og den nuværende forsyningsevne er stor, er 
der derfor ikke behov for ændringer i forsyningsevnen i 
forhold til prognosen for vandbehovet i planperioden.

Prognose

 
2008 2018

Husholdning (×1000 m3) 1580 1552

erhverv (×1000 m3) 186 182

institutioner (×1000 m3) 76 76

spild (×1000 m3) 211 96

samlet forbrug (×1000 m3) 2053 1902

Tabel 4.1  prognose for vandforbruget i 2008 og 2018
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i det følgende redegøres for de overordnede 
 målsætninger for vandforsyningen i rødovre Kommune. 

målsætningerne er opdelt i fem punkter:

• vandplaner
• grundvand
• vandforsyningsanlæg
• ledningsnet
• forbrugere

5.1  Vandplaner

i forbindelse med eU’s vandrammedirektiv har 
rødovre Kommune udarbejdet forslag til idéfasen 
for at opnå ”god økologisk tilstand” for grundvand og 
	overfladerecipienter.	Forslagene	er	uddybet	nedenfor.	

efter idéfasen beslutter miljøcentrene, hvilke målsætnin-
ger	der	skal	fastsættes	for	de	enkelte	overfladerecipien-
ter og grundvand i de enkelte kommuner. de fastsatte 
målsætninger skal derefter opfyldes af kommunerne 
senest i 2015.

5.1.1  Grundvand

Kommunerne i Vestegnens Vandsamarbejde i/s har gen-
nem en årrække arbejdet for at sikre en fælles bære-
dygtig og langsigtet indvindingsstrategi. for fremover 
at kunne sikre en bæredygtig indvinding og efterleve 
kravene i miljømålsloven er det afgørende, at kommu-
nerne i Vestegnens Vandsamarbejde i/s udpeges som 
osd-områder. 

rødovre Kommune har i lighed med de øvrige kommu-
ner i samarbejdet arbejdet med en række indsatsområ-
der og opnået gode erfaringer med blandt andet: 

•	styring	af	indvinding	efter	fast	vandspejl	
•	overvågning	af	grundvandsressourcen	
•		forbedring	af	råvandskvaliteten	–	fokusområder	 

(nikkel, pesticider og klorid) 
•	information/kampagner

rødovre Kommune har på baggrund af arbejdet med 
grundvandsmodel, synkronpejlerunder, fælles analysepro-
grammer m.m. et indgående kendskab til grundvandsres-
sourcen i hele området og vil være meget fokuseret på 
at sikre egenindvindingen frem for at importere vand i 
større omfang end i dag. indvindingen i rødovre og i de 
øvrige kommuner i vandsamarbejdet er et synligt bevis 
på, at vandindvinding i byområder er mulig og værd at 
arbejde for.

En	øget	vandføring	i	overfladerecipienterne	kan	med-

føre reduceret indvinding. en reduktion i indvindingen i 
rødovre Kommune og generelt på Vestegnen vil inde-
bære,	at	drikkevandet	skal	hentes	andre	steder	og	flytte	
miljøpåvirkningen dertil. det forpligter til at gøre mest 
muligt for at udnytte og beskytte den eksisterende 
grundvandsressource på et bæredygtigt grundlag, så 
det undgås at eksportere miljøpåvirkningerne til andre 
områder. en anden konsekvens af reduceret indvinding 
i kommunen er stigende grundvandsstand og risiko for 
oversvømmelse af kældre. yderligere vil en bevarelse af 
den decentrale indvindingsstruktur sikre en høj forsy-
ningssikkerhed.

5.1.2  Harrestrup Å

En	stor	del	af	Rødovre	Kommunes	afløbssystem	er	
baseret	på	muligheden	for	aflastning	til	Harrestrup	Å,	
idet mange overløb fra kommunens fælleskloakerede 
områder udleder til Harrestrup Å.

Kommunerne som er beliggende i Harrestrup 
Å-systemet har lavet modelberegninger, der viser hvor 
store	bassinvolumener,	der	er	nødvendige	i	afløbssyste-
met for at være sikker på at kunne leve op til målsætnin-
gen anført i regionplan 2005. for at overholde målsæt-
ningen	skal	afløbssystemet	udbygges.	

5.1.3  Fæstningskanalen

fæstningskanalen er kunstigt anlagt som en række 
 bassiner uden naturlig vandtilførsel. 

datagrundlaget til beskrivelse af tilstanden i 
fæstningskanalen er meget begrænset. rødovre 
Kommune har til idéfasen derfor anbefalet, at 
miljøcenter roskilde iværksætter et måleprogram, 
så	vandkvalitet	samt	flora-	og	faunatilstanden	i	Fæst-
ningskanalen kan vurderes.

5.2  Grundvand

de overordnede målsætninger for grundvandsressour-
cen i rødovre Kommune er:

•  Koordineret og bæredygtig udnyttelse af grundvands-
ressourcen, så de negative effekter ved vandindvindin-
gen på naturværdier, miljø og vandkvalitet minimeres

•  drikkevandsforsyningen baseres på uforurenet grund-
vand ved forebyggelse og beskyttelse mod yderligere 
forringelse af grundvandsressourcen

•  sikre grundvandets kvalitet, så det fortsat er egnet til 
drikkevand

•  forhindre og afværge forurening af grundvandsres-
sourcen

for disse målsætninger er der udarbejdet delmål for 

5 Fremtidige vandforsyningsbehov
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vandkvalitet, forsyningssikkerhed, ressourcespild og miljø 
i tabel 5.1.

Kildepladsen ved rødovre Vandværk kan være sårbar 
over for driftsstop, som forårsager stigninger i grund-
vandsstanden med tilhørende udvaskning af miljøfrem-
mede stoffer. for at sikre en fortsat god vandkvalitet og 
øget forsyningssikkerhed på rødovre Vandværk ønskes 
en supplerende boring etableret på kildepladsen.  

på espevang Vandværk er der også behov for etablering 
af en supplerende vandindvindingsboring for at opret-
holde indvindingskapaciteten ved driftsstop på en af de 
eksisterende boringer. 

etablering af nye boringer ved rødovre og espevang 
vandværker er initiativer, der er med til at sikre vandkva-
liteten og øge forsyningssikkerheden.

5.3  Vandforsyningsanlæg

for vandforsyningsanlæg i rødovre Kommune er der 
udarbejdet følgende målsætninger:
•  forsyningen af drikkevand skal baseres på en stabil og 

robust vandforsyning
•  Vandforsyningens energi- og ressourceforbrug  

begrænses
•  Vandforsyningen skal til stadighed levere god 

 vandkvalitet, der som minimum overholder de 
 gældende krav

delmålene for vandforsyningsanlæggene for 
 para metrene vandkvalitet, forsyningssikkerhed, 
	ressourcespild	og	miljø	er	specificeret	i	tabel	5.2.	

Mål/delmål Initiativer 
/bemærkninger

Vandkvalitet
•		simpel	vandbehandling
•		nikkel
•		klorerede	opløsnings-

midler
•		pesticider
•		saltvand

•		Kildeopsporing
•		Mere	avanceret	 

vandbehandling kan 
dog accepteres  
midlertidigt

Forsyningssikkerhed
•		decentral	indvinding
•		ekstra	grundvands-
reserve	med	flere	
boringer             

•		etablering	af	nye	 
boringer ved rødovre 
og espevang vand-
værker

Ressourcespild
•		vandtab	fra	boring	til	

vandværk
•		energiforbrug	pr.	m³
•		udnyttelse	af	sekunda-

vand

Miljø
•		naturhensyn
•		grundvandsbeskyttelse

Tabel 5.1  mål og initiativer for grundvandsressourcen Tabel 5.2  mål og initiativer for vandforsyningsanlæg 

Mål/delmål Initiativer 

Vandkvalitet
•  rent drikkevand som 

overholder kvalitets-
kravene

•  ingen ”avanceret” 
vandbehandling

•  mere avanceret  
vandbehandling kan 
dog accepteres  
midlertidigt

Forsyningssikkerhed
•  reservekapacitet
•  fremme samarbejdet 

med Ke og  
nabokommuner

•  følsom over for 
strømudfald

Ressourcespild
•  energiforbruget  

begrænses
•  returskyllevand  

genbruges

Miljø
• håndtering af  
returskyllevand og 
filterslam

•  til kloak. reguleres  
i henhold til  
tilslutningstilladelse
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5.4  Ledningsnet

målsætningerne for ledningsnettet er følgende:

•  ledningsnettet skal vedligeholdes så vand- og ressour-
cespildet samt risikoen for forurening minimeres

•  opretholdelse af god kapacitet og god vandkvalitet

for disse målsætninger er der i tabel 5.3 udarbejdet  
delmål for vandkvalitet, forsyningssikkerhed,  
ressourcespild og miljø.

5.5  Forbrugere

målsætningerne for forbrugerne i rødovre Kommune er 
at:

•  sikre borgerne en god vandkvalitet og vand i 
tilstrækkelige mængder

•  bevare tilliden til vand fra hanen

delmål for parametrene vandkvalitet, forsyningssikker-
hed, ressourcespild og miljø i forhold til forbrugerne er 
specificeret	i	tabel	5.4.

Tabel 5.3  mål og initiativer for ledningsnet Tabel 5.4  mål og initiativer for forbrugerne i rødovre Kommune 

Mål/delmål Initiativer 

Vandkvalitet
•		opholdstider	minimeres
•		minimere	risikoen	for	

forurening ved led-
ningsbrud og -repara-
tioner

•		sektionering
•		nattimemålinger

Forsyningssikkerhed
•		reducere	antallet	af	

”døde” ledninger
•		sektionering

Ressourcespild
•		reducere	det	umålte	

forbrug til 5 % i løbet 
af planperioden
•		opretholde	energi-	og	

forsyningsmæssigt mest 
optimale vandtryk

Miljø
•		anvende	miljøvenlige	

materialer til ledninger 
m.m.

Mål/delmål Initiativer 

Vandkvalitet
•  vejledning om valg 

af materialer til 
 vandinstallationer

Forsyningssikkerhed
•  alle indbyggere har 

lige adgang til almen 
vandforsyning

Ressourcespild
•  fastholde og/eller 

reducere enhedsfor-
bruget pr. indbygger

•  nuværende enheds-
forbrug vs danva- 
gennemsnittet

•  krav om vandbespa-
rende installationer i 
nybyggeri

Miljø
•  information om 

beskyttelse af grund-
vand, herunder brug af 
pesticider
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