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Vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand for MFS: Metodeudvikling og resultater  

Forord 

Denne rapport er udarbejdet for delprojekterne ”Udvikling af ny metode til vurdering af en grund-

vandsforekomsts kemiske tilstand for miljøfarlige forurenende stoffer (I)” og ”Vurdering af de 

danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand for miljøfarlige forurenende stoffer (II)”. Det 

samlede projekt er gennemført af DTU Miljø og GEUS i samarbejde med Miljøstyrelsen i perio-

den december 2019 - december 2020. Den endelige rapportering er afsluttet juli 2021.  

 

Nærværende dokumentationsrapport er slutrapporteringen, der har følgende formål: 

 

 Beskrivelse af opdrag, metodeudvikling og metoden. 

 Præsentation af tilstandsvurderingerne foretaget på baggrund af den udviklede metode, 

herunder eksempler på gennemførelse af vurdering af kemisk tilstand i udvalgte grund-

vandsforekomster. Projektleverancer (notater, excel ark og supplerende resultater mv.) 

er vedlagt som bilag.  

Det er i projektet aftalt, at DTU Miljø udarbejder en samlet dokumentationsrapport, som har de 

tekniske delrapporter/notater fra projektleverancerne som bilag. Dokumentationsrapporten inde-

holder resultatet af begge delprojekter, dvs. afgrænsning og kvalitetssikring af datagrundlag, 

fastsættelse af kravværdier for relevante forurenende stoffer (tærskelværdier) og udvikling af 

metoden til tilstandsvurdering (I) og videreudvikling, test og kalibrering samt gennemførelse af 

vurderinger af den generelle kemiske tilstand for MFS for de danske grundvandsforekomster 

(II). 

 

Projektet er gennemført med DTU Miljø som projektleder og hovedkraft på metodeudvikling og 

tilstandsvurderinger af grundvandsforekomster. 

 

GEUS har bidraget med erfaringer og ekspertiser inden for specifikke fagdiscipliner samt faglig 

sparring med DTU Miljø. GEUS har konkret forestået udtræk og aggregering af data, udarbejdet 

bilag A.1, A.2; A.5, A.7 og A.8 samt dele af kortmaterialet til de videregående relevante under-

søgelser. Bidragene har især været relateret til geologiske modelkoncepter, geofysiske data, 

hydrogeologi og hydrologisk modellering, NOVANA-programmets grundvandsovervågning, GIS-

kort samt datahåndtering, statistisk og dataanalyse. 

 

Miljøstyrelsen, Vandmiljø og Friluftsliv, har bidraget med juridisk vejledning og faglig sparring 

med DTU Miljø i forbindelse med metodeudviklingen og har i den forbindelse også udarbejdet 

bilag A.3 og A.9 samt dele af kortmaterialet til de videregående relevante undersøgelser. 
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Desuden har 

 Miljøstyrelsen, Aalborg Grundvand, bidraget med GIS programmering af arealer, 
kortlagt efter jordforureningsloven som muligt forurenet på vidensniveau 1 (V1) eller 

som forurenet på vidensniveau 2 (V2), samt buffervolumener omkring påvirkede bo-
ringer og volumener under V1/V2 arealer. 

 GEUS har leveret beregnede dæklagstykkelser under V1 og V2 arealer. 

 De danske regioner har bidraget med data for V1/V2 arealer og dialog omkring ud-
vikling af metoden. 

 Danmarks Miljøportal (DMP) har leveret udtræk for lossepladser. 

 

DTU Miljø, Kongens Lyngby, juli 2021 
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Sammenfatning 

Denne rapport sammenfatter afrapporteringen af metodeudvikling for vurdering og vurderin-

gerne af de danske grundvandsforekomsters generelle kemiske tilstand for organiske miljøfar-

lige forurenende stoffer eksklusiv pestcider (MFS).  

 
GEUS har til vandområdeplanerne for anden planperiode 2015-21 vurderet de danske grund-

vandsforekomsters kemiske tilstand. Til brug for vandområdeplanerne for tredje planperiode 

2021-27 er der udviklet og fastlagt en ny metode for vurdering af den kemiske tilstand for orga-

niske miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) i de danske grundvandsforekomster. Denne me-

tode er udviklet i 2019/20 i overensstemmelse med PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 

2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske 

foranstaltninger (Vandrammedirektivet), PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 

2006/118/EF af 12. december 2006 om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forrin-

gelse som ændret ved Kommissionens direktiv 2014/80/EU af 20. juni 2014 (grundvandsdirekti-

vet) og Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 2000/60/EC (CIS), 

Guidance Document NO. 18, Guidance om groundwater status and trend assessment”, 2009. 

 

Metodeudviklingen er foretaget i et samarbejde mellem DTU Miljø, GEUS og Miljøstyrelsen i for-

året og sommeren 2020. Der er gennemført en række workshops med erfaringsudveksling, da-

taanalyse, udvikling af temakort og dokumentationsmetoder. Den udviklede metode til vurdering 

af en grundvandsforekomsts kemiske tilstand er testet og forfinet ved gennemførelsen af de 

konkrete vurderinger af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand for MFS. Metoden er god-

kendt af projektets styregruppe og præsenteret for relevante interessenter i en følgegruppe og i 

Miljøministeriets faglige referencegruppe for vandplanlægningen, inden de egentlige tilstands-

vurderinger blev udført i efteråret 2020. Tilstandsvurderingerne blev afsluttet december 2020 og 

endeligt præsenteret for følgegrupper og faglig referencegruppe juni 2021. 

 

Vurderingerne af kemisk tilstand for MFS er i projektet udført på grundvandsforekomstniveau. 

Som led i basisanalysen for de danske vandområdedistrikter 2019 har GEUS afgrænset grund-

vandsforekomster på basis af DK-modellen og efterfølgende koblet indtag fra boringer i Jupiter 

til disse grundvandsforekomster. Datagrundlaget er koncentrationsdata i Jupiter fra perioden 

2013-2019. Det omfatter data fra indtag i boringer i det statslige grundvandsovervågningsnet 

(GRUMO), Vandforsyningsboringer (VF), boringer etableret af danske regioner og visse andre 

boringer til undersøgelse af forureninger (DEPOT) og andre boringer (ANDET). Hovedparten af 

analysedata fra de 15.235 indtag i hovedgrupperne stammer fra indtag i boringstypen DEPOT 

(ca. 64 %), mens data fra indtag i boringstypen GRUMO udgør den mindste gruppe (7 %). Dette 

indebærer, at datagrundlaget har en grundlæggende heterogen rumlig fordeling af data og en 

bias i forhold til indtag med data og især overskridelser af kravværdierne i grundvandsforekom-

sterne. 

 

Vurderingen af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand for MFS er gennemført for syv stof-

grupper: Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter, olie- og benzinstoffer 

(BTEXN), phenoler, Methyl-tert-butyl-ether (MtBE), vandopløselige opløsningsmidler, perfluore-

rede stoffer (PFAS) og cyanider. Det giver samlet 47 enkeltstoffer. Datasættet indeholder i alt 

263.895 beregnede middelværdier for analyseresultater for stofferne fra de 15.235 indtag. Disse 
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middelværdier er beregnet som ”Mean Annual Means” (MAM-værdier) dvs. gennemsnit af årlige 

gennemsnit af koncentrationsdata for det enkelte indtag i perioden 2013-19. Datasættet er mest 

omfattende for gruppen Chlorerede opløsningsmidler (data fra 11993 indtag) og BTEXN (data 

fra 11921 indtag), men der er færrest data for gruppen af Cyanider (data fra 927 indtag).  

 

Der er ved vurderingerne anvendt kravværdier i form af (de indstillede) tærskelværdier og i fort-

sættelse heraf detektions- og kvantifikationsgrænser for stofgrupper og enkeltstoffer. Grund-

vandsforekomsterne er inddelt i 3 hovedgrupper, baseret på forekomst af data og overskridelser 

af tærskelværdierne for MFS: Grundvandsforekomster uden data (Hovedgruppe 1), grund-

vandsforekomster med data uden overskridelser (Hovedgruppe 2) og grundvandsforekomster 

med data og overskridelser for en eller flere MFS (Hovedgruppe 3). 

  

Der er udviklet et beslutningstræ for Hovedgruppe 1 og 2, som sorterer grundvandsforekom-

sterne og tildeler forekomsterne enten god eller ukendt kemisk tilstand for MFS. Det er baseret 

på kriterier udviklet på grundlag af den konceptuelle forståelse af forureningskilder, transport, 

opførsel og forekomst i grundvandet af MFS.  Sorteringsmetoden er maskinel/semiautomatisk, 

og effekten af hvert sorteringstrin kan evalueres. På baggrund af det udviklede beslutningstræ 

er 1857 grundvandsforekomster direkte tildelt tilstanden god eller ukendt kemisk tilstand for 

MFS. 

 

For 193 grundvandsforekomster i potentielt ringe kemisk tilstand for MFS (Hovedgruppe 3) er 

der udarbejdet en konceptuel model for hver forekomst til brug for hver vurdering af den kemi-

ske tilstand for MFS. Der er udført en systematisk relevant undersøgelse, som har omfattet da-

taanalyse (statistiske data, temakort) og opstilling af en konceptuel model. På grundlag af un-

dersøgelsen er den kemiske tilstand vurderet, og i den sammenhæng er der også gennemført 

vurdering af sikkerhed og repræsentativitet. For otte af disse forekomster er der endvidere fore-

taget en videregående relevant undersøgelse, som er en udvidet dataanalyse med efterføl-

gende opstilling af konceptuel model og tilstandsvurdering på grundlag heraf. Vurderingen af de 

193 grundvandforekomster er rapporteret i dokumentationsark, som sammenfatter hele data-

grundlaget, temakort og tilstandsvurderingerne. 

 

Den første opdeling af grundvandsforekomster viser, at størsteparten af grundvandsforekom-

sterne falder i hovedgruppe 1, som er uden analysedata for MFS (ca. 70%). Den næststørste 

gruppe i antal er grundvandsforekomster med data, men uden overskridelser (ca. 20 %). Kun 

for et mindre antal af de udpegede grundvandsforekomster (193, ca. 10%) er der analysedata 

for MFS, hvor tærskelværdier for en eller flere MFS stofgrupper er overskredet.  

 

Hovedresultatet af tilstandsvurderingen ser således ud:  

 I Hovedgruppe 1 falder 1347 grundvandsforekomster i god tilstand, mens 92 tildeles 

ukendt kemisk tilstand for MFS. 

 I Hovedgruppe 2 falder alle 418 grundvandsforekomster i god kemisk tilstand for MFS. 

 I Hovedgruppe 3 blev 174 grundvandsforekomster vurderet til at være i god tilstand og 

19 i ringe kemisk tilstand for MFS. 

 Samlet set for alle grundvandsforekomster er 1939 i god tilstand, 92 i ukendt tilstand og 

19 i ringe kemisk tilstand for MFS.  

 Opgjort på volumenbasis er mere end mere end 99 % af grundvandsforekomsterne i 

Danmark i god tilstand for MFS.  
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 Langt de fleste grundvandsforekomster i ringe tilstand forekommer i hovedstadsområ-

det. Overordnet er der tale om små og terrænnære grundvandsforekomster bestående 

af kvartære aflejringer. 

 Gruppen af de Chlorerede opløsningsmidler står for det største antal grundvandsfore-

komster i ringe tilstand (16), fulgt af BTEXN (8) og MtBE (1). Der er ingen grundvands-

forekomster i ringe tilstand for de øvrige stofgrupper. 

   

Sikkerheden af vurderingerne er for de enkelte grundvandsforekomster overordnet god, mens 

datarepræsentativiteten for hovedparten af grundvandsforekomsterne er ringe. På trods af den 

ringe datarepræsentativitet er sikkerheden i vurderingerne god, hvilket kan forekomme paradok-

salt. Forklaringen er, at det har været muligt at opstille en troværdig konceptuel model for langt 

de fleste grundvandsforekomster på trods af ringe datatæthed og heterogenitet i data (flest ind-

tag med overskridelser er omkring punktkilder fra DEPOT boringer). Dette har krævet en omfat-

tende vurdering af de 193 grundvandsforekomster med overskridelser for en eller flere MFS, 

herunder systematisk relevant undersøgelse/videregående undersøgelse som grundlag for til-

standsvurderingen. Denne viden og erfaring er efterfølgende brugt ved forfining af beslutnings-

træet for grundvandsforekomster i gruppe 1 og gruppe 2 og automatiseret tildeling af tilstanden. 

 

Der er i rapporten peget på en række styrker og svagheder ved den udviklede metode og de 

konkrete tilstandsvurderinger:  

 Den tværfaglige tilgang med projektpartnerne med forskellig ekspertise har været afgø-

rende i udviklingen af metoden, herunder GEUS’ erfaringer fra tidligere tilstandsvurde-

ringer og Miljøstyrelsens faglige indsigt og viden om juridiske forhold i forhold til til-

standsvurderingen. 

 Det har været en styrke i projektet, at der er udvalgt en metode, som overordnet base-

rer sig på et - automatiseret/maskinelt beregnet - beslutningstræ. Dette har givet mulig-

hed for løbende justeringer af sorteringskriterier i projektets senere faser, hvilket har 

været essentielt for at opnå troværdige vurderinger. 

 Ved udførelsen af de systematiske relevante undersøgelser er der arbejdet med mange 

kvantitative kriterier og beregninger, automatiserede processer for dataanalyse og visu-

aliseringer af resultater. Det har i høj grad styrket vurderingerne og muliggjort gennem-

førelsen af tilstandsvurderingen inden for projektperioden.  

 Det havde været fordelagtigt med mere dialog med danske regioner og vandforsyninger 

om data og supplerende oplysninger inden og under vurderingerne af grundvandsfore-

komsternes tilstand. 

 Udpegningen af grundvandsforekomsterne har ikke være en del af dette projekt. Det 

har vist sig, at meget store og heterogene grundvandsforekomster har være vanskelige 

at håndtere i forhold til vurdering af kemisk tilstand for MFS. Tilsvarende har vurderin-

gerne af tilstanden i mange små grundvandsforekomster også været uforholdsmæssigt 

tidskrævende. Det anbefales at diskutere udpegningen af grundvandsforekomster og 

udfordringerne blandt alle relevante partnere inden de næste vurderinger af grund-

vandsforekomsternes kemiske tilstand.   

 

DTU Miljø har følgende forslag/anbefalinger til udvikling af metoderne til vurdering af gene-

rel kemisk tilstand for MFS. Forslagene kan med fordel iværksættes inden de næste vurde-

ringer af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand: 
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 Der er et stort potentiale i at styrke datagrundlaget for vurderingerne. Det drejer sig 

både om udvidelse af MFS analyser i monteringsprogrammer, løbende og systematisk 

overførsel af data (MFS, metadata, geologi, hydrogeologi) fra regioner og vandforsynin-

ger til Jupiter og kvalitetssikring i alle processer. 

 Det vil være en oplagt forbedring at udvikle en kvantitativ metode til vurdering af påvir-

kede volumener for grundvandsforekomsterne. 

 Repræsentativitet og sikkerhed er vurderet kvalitativt. En mere kvantitativ tilgang med 

brug af geostatistiske metoder vil lette vurderingen og sandsynligvis forbedre især vur-

deringen af repræsentativiteten.   

 Det vil være hensigtsmæssigt at styrke samarbejdet om udarbejdelsen af dataanalyser, 

temakort og de generelle konceptuelle forståelsesmodeller på tværs af stofgrupperne 

nitrat, spormetaller, pesticider og MFS ved de fremtidige vurderinger af grundvandsfore-

komsternes kemiske tilstand. 

 

Afslutningsvis skal det bemærkes, at projektperioden har været meget kort til at både udvikle en 

ny metode og foretage en konkret tilstandsvurdering af 2050 grundvandsforekomster. Dette har 

i kombination med udfordringer fra COVID 19 givet et meget komprimeret forløb. På trods af 

disse begrænsninger er projektet kommet i mål, og samlet set foreligger der en brugbar metode 

til og en grundig og veldokumenteret vurdering af de danske grundvandsforekomsters generelle 

kemiske tilstand for MFS. 
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1. Indledning 

GEUS har til vandområdeplanerne for anden planperiode 2015-21 vurderet de danske grund-

vandsforekomsters kemiske tilstand. Vurderingens metode og resultat er afrapporteret i GEUS 

rapport 2014/78 ”Grundvandets kemiske tilstandsvurdering Vandområdeplan 2015-21 – data og 

metodevalg, Kemisk tilstand af danske grundvandsforekomster samlet rapportering”. 

 

Til brug for vandområdeplanerne for tredje planperiode er der udviklet og fastlagt en ny metode 

for vurdering af den kemiske tilstand for organiske miljøfarlige forurenende stoffer eksklusiv pe-

sticider (MFS) i de danske grundvandsforekomster. Denne metode er udviklet i 2019/20 med 

inddragelse af ny viden, der er tilvejebragt efter offentliggørelsen af vandområdeplanerne for 

2015-21, og i overensstemmelse med vandrammedirektivet, grundvandsdirektivet og CIS gui-

dance no. 18 ”Guidance on groundwater status and trend assessment”.  

 

Tilstandsvurderingerne udføres på grundvandsforekomstniveau. Som led i basisanalysen for de 

danske vandområdedistrikter 2019 er der afgrænset grundvandsforekomster på basis af DK-

modellen og efterfølgende koblet indtag fra boringer, registreret i Jupiter, til disse grundvandsfo-

rekomster. 

 

Metoden til vurdering af en grundvandsforekomst er testet og kalibreret forud for og fortløbende 

ved gennemførelsen af de nye vurderinger af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand for 

MFS. Som led i den samlede metodeudvikling er der udviklet en særskilt metode for endelig 

vurdering af den kemiske tilstand i forekomster i potentielt ringe tilstand. Med denne metode 

gennemføres en konkret relevant undersøgelse af den enkelte forekomsts tilstand på grundlag 

af en konceptuel model for (forståelse af) den enkelte forekomst, der resulterer i vurdering af 

kemisk tilstand for alle relevante MFS i forekomsten.   

 

Projektet omfatter ikke vurdering af kemisk tilstand for pesticider, sporstoffer eller nitrat. Projek-

terne har resulteret i nye vurderinger af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand for 

MFS. Disse vurderinger vil erstatte de tidligere vurderinger i vandområdeplaner for 2015-21 og 

indgå i vandområdeplanerne for 2021-27. 

 

 

 

1.1 Formålet med projektets løsning og bidrag til strategiske mål 

 

Projektets formål har været at udvikle en ny metode til metode til vurdering af grundvandsfore-

komsternes kemiske tilstand for MFS samt at anvende metoden til at gennemføre vurderingerne 

af den kemiske tilstand for MFS i de danske grundvandsforekomster til brug for vandområdepla-

nerne for 2021-27. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet/Miljøministeriet har orienteret og inddraget interessenter i princi-

pielle aspekter af projektet. Det er sket via præsentationer på tre følgegruppemøder og to fag-

lige referencegruppemøder med deltagelse af flere interessenter. Delprojektet for metodeudvik-

ling har endvidere haft en styregruppe, som har taget beslutning om de væsentlige aspekter i 
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projektet. Yderligere har der været nedsat en intern projektgruppe i Miljøstyrelsen med delta-

gere fra enhederne Vandmiljø og Friluftsliv, Cirkulær økonomi og Affald, Vandforsyning, Vand- 

og Naturovervågning i Nordjylland og Grundvandskortlægning. 

 

 

 

1.2 Projektets afgrænsning og anvendte tærskelværdier 

 

Projektets første faser fokuserede på metodeudvikling, men senere faser omfattede afprøvning 

og anvendelse af den nyudviklede metode. Metoden anvendes til vurdering af overholdelse af 

tærskelværdierne for MFS i de enkelte grundvandsforekomster og for vurdering efter en rele-

vant undersøgelse af den konkrete forekomst i de tilfælde, hvor der i en forekomst er overskri-

delser af tærskelværdien i blot ét eller flere overvågningspunkter, jf. grundvandsdirektivets art. 

4, stk. 2, litra b og litra c, jf. vandrammedirektivets art. 4 og 17.  

 

Tærskelværdier for MFS er for stoffer, der var omfattet af vurderingerne af grundvandsforekom-

sternes kemiske tilstand for MFS i vandområdeplan 2015-21, fastsat i bekendtgørelse nr. 1001 

af 29. juni 2016 om overvågning af målsatte vandforekomster mv (overvågningsbekendtgørel-

sen).  Som led i metodeudviklingen i projektet er der tilvejebragt indstillinger til miljøministerens 

fastsættelse (i bekendtgørelse) af nye tærskelværdier, herunder skærpede værdier for flere stof-

fer i gruppen af MFS, til brug for vandplanlægningen og vandområdeplanerne for planperiode 

2021-27. Vurderingerne af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand for MFS er i projektet 

gennemført med anvendelse af disse indstillede tærskelværdier.   

 

 

2. Proces og materialer 

2.1 Identifikation af relevante MFS ved vurdering af kemisk tilstand  

 

Baseret på et oplæg fra Miljøstyrelsen (MST, 2020a) og diskussioner ved et møde med delta-

gelse af Miljøstyrelsen, GEUS og DTU i december 2019 blev udvalgt en række MFS til brug for 

et ”prøveudtræk” af analysedata for MFS fra Jupiter databasen. Oplægget fra Miljøstyrelsen in-

deholdt informationer fra prøveudtræk udført tidligere, inden regionernes data for 2013-19 var 

indrapporteret i Jupiter, samt en vurdering af stoffernes mobilitet og dermed potentielle effekt på 

grundvandsforekomsterne.  

 

På basis af søgninger i en liste fra GEUS over stofgrupper og enkeltstoffer og deres koder (stof 

nr.) i Jupiter blev alle stoffer, som forventedes at kunne være relevante for vurderingerne af 

grundvandsforekomsternes kemiske tilstand for MFS, udvalgt til brug for generering af nyt prø-

veudtræk (GEUS leverance 2, bilag A.5). Prøveudtrækket omfattede data fra kommunerne i Re-

gion Hovedstaden eksklusiv Bornholm og blev udført på et tidspunkt, hvor hovedparten af regio-

nernes data (som kom med i det endelige dataudtræk) var indrapporteret til Jupiter.  

 

Det endelige dataudtræk omfattede data fra hele landet. På grundlag heraf blev der for de en-

kelte MFS-stoffer og stofgrupper beregnet antal af analyser med værdier over de mulige tær-
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skelværdier, svarende til grundvandskvalitetskriterierne fastsat i vejledning efter lov om forure-

net jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 med senere ændringer (jordforure-

ningsloven). De stoffer og stofgrupper for hvilke, der var meget få analyser og ingen større over-

skridelser af de mulige tærskelværdier, blev vurderet som ikke relevante for vurdering af grund-

vandsforekomsternes kemiske tilstand for MFS.  

 

 

2.2 Stofgrupper og enkeltstoffer 

 

Til dokumentation af overvejelserne og konklusionerne om hvilke MFS-stoffer og stofgrupper, 

det er vurderet relevant at gennemføre vurderinger af grundvandsforekomsternes kemiske til-

stand for, er der udarbejdet en oversigt over de stoffer, som indgik i henholdsvis prøveudtræk af 

data, endeligt udtræk af data og de stoffer for hvilke, der er indstillet tærskelværdier og gennem-

ført vurderinger af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand for MFS (se tabel 2.1).  

 

Som det fremgår af tabel 2.1., blev det valgt ikke at indstille tærskelværdier for enkeltstof-

ferne/grupperne chlorbenzener, phthalater, triazoler – de er anført i kursiv i tabellen. Fravalget 

er begrundet i, at der dels var meget få analyser dels ingen større overskridelser af grundvands-

kvalitetskriterier. Indstilling af en tærskelværdi for nonylphenoler blev også fravalgt, da der ikke 

var entydigt indrapporteret for stofferne/stofgruppen. Omvendt blev indstilling til tærskelværdi for 

cyanider valgt til, uagtet at der ikke var mange analyser, da der var betydelige overskridelser af 

grundvandskvalitetskriterierne. 

 

Tabel 2.1: Stofoversigt for udtræk og tilstandsvurdering. Bemærk, at der er anvendt stan-koder, som an-

vendes i Jupiter databasen. Tabellen fortsætter over de følgende to sider. 

Stofgruppe Stof Tilstandsvurde-

ring 

Stof nr./koder 

Endelige ud-

træk stof 

nr./koder 

Prøveudtræk 

Stof nr./koder 

Chlorerede op-

løsningsmidler 

og nedbryd-

ningsprodukter 

Sum-koder   406, 3088, 

2623 

Tetrachlorethylen 2617 2617 2617 

Trichlorethylen 2618 2618 2618 

1,2-cis-dichlorethylen 404 404 404 

1,2-trans-dichlorethy-

len 

408 408 408 

1,1-dichlorethylen 407 407 407 

Vinylchlorid 9946 9946 9946 

1,1,1-trichlorethan 2621 2621 2621, 409 

1,1-dichlorethan 4542 4542 4542 

Chlorethan 3117 3117 3117 

1,2-dichlorethan 9422 9422 9422 

Tetrachlormethan 2616 2616 2616 

Chloroform 2612 2612 2612 

Dichlormethan 2624 2624 2624 
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Olie- og benzin-

stoffer, BTEXN 

Sum-koder   668, 4909 

Benzen 662 662 662 

Toluen 665 665 665 

Ethylbenzen 3007 3007 674, 3007 

o-xylen 2662 2662 2662 

m- og p-xylen 2664 2664 2664, 2661, 

2660 

Naphthalen 649 649 649 

MtBE Methyl-tert-butyl-ether 490 490 490 

Phenoler Sum-koder   582, 2626, 

2677, 3012, 

2708 

Phenol 2676 2676 2676 

2-methylphenol 2680 2680 3014 

3-methylphenol 2678 2678 2678, 2704 

4-methylphenol 2681 2681 2681, 3015 

2,3-dimethylphenol 2679 2679 * 

2,4-dimethylphenol 2685 2685 * 

2,5-dimethylphenol 2697 2697 * 

2,6-dimethylphenol 2684 2684 * 

3,4-dimethylphenol 2682 2682 * 

3,5-dimethylphenol 2683 2683 * 

Vandopløselige 

opløsningsmid-

ler 

Diethylether 3047 3047 * 

2-propanol 658 658 ** 

Methylisobutylketon 664 664 ** 

Perfluorerede 

stoffer, PFAS 

Perfluorbutansyre 2266 2266 2266 

Perfluorhexansulfon-

syre 

2267 2267 2267 

Perfluoroktansulfona-

mid 

2274 2274 2274 

Perfluoroktansulfon-

syre 

2268 2268 2268 

Perfluoroktansyre 2272 2272 2272 

Perfluorononansyre 2273 2273 2273 

Perfluoroheptansyre 2271 2271 2271 

Perfluorodecansyre 2275 2275 2275 

Perfluorohexansyre 2270 2270 2270 

Perfluorbutansulfon-

syre 

2281 2281 2281 

1H,1H,2H,2H-Per-

fluoroktansulfonsyre 

2287 2287 2287 

Perfluorpentansyre 2283 2283 2283 

Cyanider Syreflygtig cyanid 656 656 656 

Total cyanid 654 654 654 
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Chlorbenzener Chlorbenzen  3105 3105 

1,2-dichlorbenzen  3096 3096 

1,3-dichlorbenzen  3099 3099 

1,4-dichlorbenzen  3100 3100 

1,2,3-trichlorbenzen  4528 * 

1,2,4-trichlorbenzen  3097 3097 

1,3,5-trichlorbenzen  581 581 

Phthalater Sum-koder   9840 

Diethylphthalat  3048 3048 

Dibutylphtalat  3044 3044 

Triazoler Tolyltriazol  310 310 

Benzotriazol  308 * 

Nonylphenoler Sum-kode   467 

*) var fejlagtigt ikke med i liste til (valg til) prøveudtræk, **) tilføjet senere, da tærskelværdi blev 

indstillet og anvendt. 

 

 

2.3 Fastsættelse af tærskelværdier for stofgrupper og enkeltstoffer 

 

Ved indstilling til fastsættelse af tærskelværdier til brug for vurdering af kemisk tilstand for MFS 

er udgangspunktet, at tærskelværdien for et relevant MFS vil svare til grundvandskvalitetskrite-

riet, fastsat efter jordforureningsloven (se bilag A.3 for yderligere beskrivelse af lovgrundlag og 

overvejelser). Disse tærskelværdier er angivet i tabel 2.2 og diskuteret herunder. 

 

For nogle MFS findes alene grundvandskvalitetskriterier for summen af stoffer (PFAS) og for 

nogle findes både kvalitetskriterier for enkelt stoffer og del-sum-kvalitetskriterier (Chlorerede op-

løsningsmidler og nedbrydningsprodukter samt BTEXN). For de øvrige findes alene kvalitetskri-

terier for enkeltstoffer. Hvor der alene er et sum-kvalitetskriterium eller alene er enkeltstof-kvali-

tetskriterier er disse indstillet og anvendt som tærskelværdier.  

 

For hvert af de chlorerede opløsningsmidler og chlorerede nedbrydningsprodukter med et en-

keltstof-grundvandskvalitetskriterium er dette indstillet/anvendt som tærskelværdi. For det chlo-

rerede nedbrydningsprodukt chlorethan, som hverken har et grundvandskvalitetskriterium eller 

et drikkevandskvalitetskrav, er indstillet samme tærskelværdi, som for flertallet af chlorerede op-

løsningsmidler og chlorerede nedbrydningsprodukter. Det blev derudover valgt at fastsætte 

sum-tærskelværdien for den samlede sum af alle Chlorerede opløsningsmidler og Chlorerede 

nedbrydningsprodukter svarende til sum-grundvandskvalitetskriteriet for en delmængde af disse 

MFS i grundvand. Det indebærer en lille skærpelse i forhold til grundvandskvalitetskriteriet. 

Skærpelsen har dog yderst beskeden praktisk betydning.  

 

For BTEXN er indstillet det laveste grundvandskvalitetskriterium for hver af de 5 enkeltstoffer 

som samme enkeltstof-tærskelværdi for hvert af stofferne, mens der ikke er fastsat nogen sum-

tærskelværdi. Det giver en skærpelse for enkeltstofferne toluen, m og p-xylen, o-xylen og ethyl-

benzen., og medfører overholdelse på sum-niveau i forhold til grundvandskvalitetskriterierne. 
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Tabel 2.2: Anvendte tærskelværdier og kvantifikationsgrænser for MFS 

Stofgruppe Stof Tærskelværdi 

(µg/L) 

Kvantifikationsgrænse 

(µg/L) 

Chlorerede opløs-

ningsmidler og ned-

brydnings-produkter 

Sum 3 0,9 

Tetrachlorethylen 1 0,3 

Trichlorethylen 1 0,3 

1,2-cis-dichlorethylen 1 0,3 

1,2-trans-dichlorethylen 1 0,3 

1,1-dichlorethylen 1 0,3 

Vinylchlorid 0,2 0,06 

1,1,1-trichlorethan 1 0,3 

1,1-dichlorethan 1 0,3 

Chlorethan 1 0,3 

1,2-dichlorethan 1 0,3 

Tetrachlormethan 1 0,3 

Chloroform 1 0,3 

Dichlormethan 1 0,3 

Olie- og benzinstof-

fer, BTEXN 

Benzen 1 0,3 

Toluen 1 0,3 

Ethylbenzen 1 0,3 

o-xylen 1 0,3 

m- og p-xylen 1 0,3 

Naphthalen 1 0,3 

Methyl-tert-butyl-

ether 

MtBE 5 0,15 

Phenoler Phenol 0,5 0,15 

2-methylphenol 0,5 0,15 

3-methylphenol 0,5 0,15 

4-methylphenol 0,5 0,15 

2,3-dimethylphenol 0,5 0,15 

2,4-dimethylphenol 0,5 0,15 

2,5-dimethylphenol 0,5 0,15 

2,6-dimethylphenol 0,5 0,15 

3,4-dimethylphenol 0,5 0,15 

3,5-dimethylphenol 0,5 0,15 

Vandopløselige op-

løsningsmidler 

Diethylether 10 3 

2-propanol 10 3 

Methylisobutylketon 10 3 

Perfluorerede stof-

fer, PFAS 

Sum 0,1 0,015 

Perfluorbutansyre   

Perfluorhexansulfonsyre   

Perfluoroktansulfonamid   

Perfluoroktansulfonsyre   

Perfluoroktansyre   
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Perfluorononansyre   

Perfluoroheptansyre   

Perfluorodecansyre   

Perfluorohexansyre   

Perfluorbutansulfonsyre   

1H,1H,2H,2H-Per-

fluoroktansulfonsyre 

  

Perfluorpentansyre   

Cyanider Syreflygtig cyanid 20 6 

Total cyanid 50 15 

 

Kvantifikationsgrænsen for et enkeltstof er defineret som 3 gange detektionsgrænsen (tabel 2.2, 

bilag A.9). Der eksisterer krav til analytiske detektionsgrænser, som er baseret på standard ana-

lysemetoder ved tilstrækkelige prøvetagningsvolumener, og som justeres, når analysemeto-

derne forbedres. For de fleste af stofferne ligger detektionsgrænsen væsentligt under 1/10 af 

tærskelværdien, en undtagelse er PFAS, som har en lav sum-tærskelværdi. For andre stoffer, 

især de chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter heraf indgår mere dybde-di-

skretiseret prøvetagning med mindre prøvevolumen i datasættet, eller at fx høj koncentration af 

enkeltstof har øget detektionsgrænsen for andre stoffer i gruppen.  

 

Beskrivelse af afgrænsning og kvalitetssikring af det datagrundlag, der er anvendt ved vurderin-

gerne af forekomsternes kemiske tilstand for MFS, indgår i leverancer i bilag A, som beskrevet i 

næste afsnit, afsnit 2.4. 

 

 
2.4 Datasæt for grundvandsforekomster og MFS leveret af GEUS  

 

Dette afsnit er en kort beskrivelse af en række notater og data, som GEUS har leveret til brug 

for afgrænsning og kvalitetssikring af det datasæt, der er anvendt ved vurderingerne af generel 

kemisk tilstand for MFS i de danske grundvandsforekomster. Alle leverancer er gengivet i deres 

helhed i bilag A: 

 

Bilag A.1: Leverance 1a (GEUS) Thorling, L. og Johnsen, A.R., 2020: Datakilder i form af vand-

analyser, der anvendes ved vurdering af grundvandets tilstand i forbindelse med vandområde-

planerne 2021-2023. GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-2020-02 

 

Bilag A.2: Leverance 1b (GEUS) Troldborg, L., Thorling, L. og Rasmussen, V.S., 2020: Revision 

af indtagskobling til grundvandsforekomster. GEUS-NOTAT nr.: 06-VA-2020-01 

 

Bilag A.5: Leverance 2 (GEUS) Thorling, L. og Thomsen, C.T., 2020: Leverance 2 i projektet 

”Bidrag til udvikling af metode for vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske til-

stand for organiske miljøfarlige forurenende stoffer uden primær anvendelse som pesticid”. 

GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-2020-8 
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Bilag A.7: Leverance 5 (GEUS) Thorling, L. og Voutchkova, D., 2020: Leverance 5 i projektet 

”Bidrag til udvikling af metode for vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske til-

stand for organiske miljøfarlige forurenende stoffer uden primær anvendelse som pesticid” 

GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-2020-7.  

 

Der er i projektet anvendt analysedata for MFS fra vandprøver fra indtag i 4 forskellige borings-

typer, som er defineret og forkortet således: 

 GRUMO: Grundvandsovervågning i det statslige overvågningsprogram NOVANA 

 VF: Vandforsyning/vandindvinding 

 Depot: Data fra boringer til forureningsundersøgelser - indsamlet fortrinsvis af danske 

regioner og overført til Jupiter 

 Andet: Grundvandskortlægning eller andet 

 

I det følgende beskrives også en række beregninger knyttet til forurenede arealer, kortlagt efter 

jordforureningsloven på forskellige vidensniveauer (uddybes i afsnit 3.4): 

 Vidensniveau 1 (V1): Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvor der er til-

vejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der 

kan have været kilde til jordforurening på arealet. Der er ikke udført forureningsunder-

søgelser af disse arealer. 

 Vidensniveau 2 (V2): Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, hvis der er til-

vejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan 

lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening. 

Grundvandsforekomster og kobling af indtag 

Der er afgrænset 2253 grundvandsmagasiner i Danmark ved hjælp af den nationale vandres-

source model (DK modellen), og disse er samlet til 2.050 grundvandsforekomster, der er opdelt 

efter hydrologiske og geologiske forhold (Troldborg et al. 2020). Der aggregerede datasæt inde-

holder data fra 13.956 boringer med 15.235 indtag, koblet til grundvandsforekomster, dæk-

kende hele Danmark inklusive forekomster på småøer, der ligger uden for DK modellen, og 

hvor der er en væsentlig vandindvinding. Afgrænsninger af grundvandsforekomster blev udført 

af GEUS i 2019, og koblinger af indtag fra Jupiter databasen til forekomsterne blev udført i 2020 

efter data fra regionerne var blevet indlæst i Jupiter, se GEUS notat nr.: 06-VA-2020-01 i bilag 

A.2.  

 

Detaljeringsgraden for afgrænsninger af grundvandsforekomster og lithologi kan afvige fra infor-

mation på boringsniveau, idet grundvandsforekomster bygger på DK-modellens lag, og derfor 

ikke kan dække den lokale geologiske information på en skala mindre end 100 x 100 m. Derfor 

er indtag ikke altid placeret i en grundvandsforekomst. Der er valgt at koble indtag, der er ikke 

placeret i en grundvandsforekomst, til den nærmeste grundvandsforekomst, hvis den er inden-

for 25 m i vertikal afstand eller mindre end 1000 m i en horisontal afstand. For MFS drejer dette 

sig om 5839 indtag i vertikal afstand og 8831 i horisontal afstand for alle boringstyper. For flere 

detaljer om kobling af data og information om antallet af koblede indtag på mere specifikke af-

stande, se GEUS notat nr.: 06-VA-2020-01 i bilag A.2. 

 

Desuden er der fem småøer (Anholt, Endelave, Læsø, Samsø og Tunø), hvor der ikke er opsat 

en DK-model. Her er koblingen sket individuelt ud fra en vurdering i forhold til registrerede bo-

ringer i Jupiter. Afgrænsning og udbredelse af disse grundvandsforekomster svarer til afgræns-

ningen ved vurderingen af forekomsternes kemiske tilstand for nitrat i det såkaldte nitrat-projekt 
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(afsnit 2.5). Se mere i notatet om ”Vurdering af grundvandsforekomsters volumen” (bilag A.8: 

Mortensen, 2020).   

 

Koblingen af indtag til grundvandsforekomster er foretaget således, at alle indtag med minimum 

én analyse af ét stof fra de syv udvalgte MFS stofgrupper er blevet koblet til en grundvandsfore-

komst. 77% af alle indtag med MFS-analyser blev koblet til en specifik grundvandsforekomst. 

23% kunne således ikke kobles til en grundvandsforekomst ud fra opstillede kriterier. Hovedår-

sagen til de manglende koblinger var, at indtaget var placeret i ler, så det ikke kunne knyttes til 

en grundvandsforekomst (GEUS-NOTAT nr.: 06-VA-2020-01, bilag A.2.). 

 

Datasæt for MFS 

Alle MFS koncentrationsdata uden dubletter er blevet aggregeret til et endeligt ark ’MFS-MAMs-

20200514.xlsx’. Ved aggregeringen beregnes MAM koncentrationer (Mean of Annual Means), 

der er gennemsnittet af de årlige gennemsnit af analyseresultater for et stof i et indtag. MAM er 

beregnet for alle enkeltstoffer over den udvalgte periode (år 2013-2019) og for sum af chlore-

rede opløsningsmidler (og nedbrydningsprodukter heraf) og sum af perfluorerede stoffer. Det 

samlede antal koncentrationsdata for MFS er 263.895 MAM-værdier med analyser. I bilag A9 er 

der redegjort for kravene ved aggregering af analysedata, herunder fastsættelse af værdi ½QL 

for alle resultater mellem detektionsgrænsen (DL) og kvantifikationsgrænsen (QL) for enkeltstof-

fer. 

 

Det endelige datasæt for MFS er samlet i et excel-ark med 60 kolonner - én for hver variabel og 

15.235 rækker - én for hvert indtag.  

 

Kolonnerne indeholder  

- borID, DGUnr, indtagsnr., indtagsbund og –top, boringsdybder, x og y UTM 32N EU-

REF 89 til lokalitetsbestemmelse, terrænkote,  

- datatype (udtrykker boringstypen: Vandforsyning/vandindvinding, Depot, GRUMO, 

Grundvandskortlægning eller andet), grundvandsforekomstnavn. Boringstyperne er se-

nere hen slået sammen til fire kategorier, dækkende over én eller flere Jupiterkoder 

GRUMO (Jupiterkode: ”GRUMO”), VF (vandforsyning/vandindvinding-boringer. Jupiter-

kode: ”VF”), DEPOT (Jupiterkoder: ”DEPOT” og ”DEPOT (øvrige)”) og ANDET (Jupiter-

koder: ”ANDET” og ”Grundvandskortlægning”). 

- og de 49 MAM koncentrationer af enkeltstoffer samt summeringer af to stofgrupper. 

 

Det skal bemærkes, at beregningen af MAM-værdier kan resultere i urealistiske høje koncentra-

tionsniveauer, hvis der indgår fejlagtige data i beregningen. I disse få tilfælde er det noteret i 

selve dokumentationsarkene (A og B for indtag med overskridelser af tærskelværdierne) i for-

bindelsen med gennemførelsen af vurderingerne af den kemiske tilstand for grundvandsfore-

komster i potentielt ringe tilstand. Se GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-2020-7, bilag A.7, for flere detal-

jer omkring aggregeringen af data. 

 

Oversigt over data for MFS 

Det aggregerede datasæt viser, at 611 grundvandsforekomster har analyser for minimum ét stof 

eller en MFS-stofgruppe med tærskelværdi. Der er overskridelser af tærskelværdier i 193 af 

grundvandsforekomsterne og ingen overskridelser i 418 grundvandsforekomster. Der er 1439 
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grundvandsforekomster uden data i form af kemiske analyser for MFS stofgrupper eller enkelt-

stoffer med tærskelværdier. 

  

Tabel 2.3 viser antallet af grundvandsforekomster med analyser, antallet af analyser, fund over 

uden overskridelser og fund med overskridelser af tærskelværdier i de 7 MFS-stofgrupper.  

 

Der ses, at der for 541 ud af 611 grundvandsforekomster er analyser for chlorerede opløsnings-

midler og nedbrydningsprodukter heraf. Der er analysedata for minimum et af stofferne i hoved-

gruppen Chlorerede opløsningsmidler i i alt 11.993 indtag. Der er tilsvarende analyser for 

BTEXN i 11921 indtag, dækkende 536 ud af 611 grundvandsforekomster. For de resterende 

fem stofgrupper er der betydeligt færre indtag med analyser og fund af stoffer.  

 

Der er 2426 indtag med overskridelser af tærskelværdi for Chlorerede opløsningsmidler og ned-

brydningsprodukter. Det er et betydeligt større antal overskridelser end fundet for de andre 

grupper, og de er fordelt ud på næsten alle grundvandsforekomster, hvor der er indtag med 

analyser, hvilket indikerer, at Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter heraf er 

de mest kritiske og problematiske stoffer i forekomsterne. Enkeltstoffer med overskridelser kan 

ses i tabel G.1 i bilag G. Det fremgår, at det er i gruppen af chlorerede ethener, der findes flest 

overskridelser af tærskelværdien, hovedsageligt PCE, TCE, cis-DCE og VC.  

 

Gruppen, hvor der er næst flest overskridelser, er BTEXN med overskridelser af tærskelværdien 

i 672 indtag. Overskridelser af tærskelværdien for de resterende fem stofgrupper er langt færre 

end for Chlorerede opløsningsmidler og BTEXN. Der er derfor umiddelbart (afhængig af den re-

elle geografiske fordeling) en lavere sandsynlighed for disse grupper vil være problematiske (ul-

timativt en ringe tilstandsvurdering) for den enkelte grundvandsforekomst. 

 

Tabel 2.3: Antallet af grundvandsforekomster med analyser vises for de enkelte stoffer i 2. kolonne, heref-

ter antal af indtag med analyser, antal af indtag med fund, antal indtag med overskridelser og grundvands-

forekomster med overskridelser. 

Stofgrupper Antal 

grund-

vandsfore-

komster 

 

Antal ind-

tag med 

analyser 

Antal ind-

tag med 

fund 

Antal indtag med 

overskridelser 

Antal grundvands-

forekomster med 

overskridelser 

Chlorerede opløs-

ningsmidler 

541 11993 3105 2426 134 

Olie- og benzinstof-

fer, BTEXN 

536 11921 1295 672 133 

Phenoler 304 2741 341 210 40 

MtBE 177 1797 57 32 19 

Vandopløselige op-

løsningsmidler 

194 3537 29 28 13 

Perfluorerede stoffer 319 3348 240 126 27 

Cyanider 122 927 70 30 8 
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Tabel 2.4 viser antallet af indtag med overskridelser fordelt mellem boringstyper. Som forventet 

ses der overvejende overskridelser i indtag i DEPOT boringer. Der er også i disse boringer fun-

det flest overskridelser (3251) af tærskelværdier for alle stofgrupper, sammenlignet med de an-

dre boringstyper.  

 

Tabel 2.4: Antallet af indtag med overskridelser angivet for hver boringstype samt det totale antal indtag 

med analyser for de udvalgte MFS. 

Stofgrupper GRUMO VF DEPOT ANDET 

Chlorerede opløsningsmidler 18 32 2208 165 

Olie- og benzinstoffer, BTEXN 2 2 643 25 

Phenoler 0 1 195 14 

MtBE 0 0 28 4 

Vandopløselige opløsningsmidler 1 3 21 3 

Perfluorerede stoffer 0 0 126 0 

Cyanider 0 0 30 0 

Totale antal indtag med analyser 1034 3272 9741 1188 

 

2.5 Supplerende data og beregninger mv. 

 

Der er i projektet inddraget en række leverancer af i form af data, beregninger mv. til brug for 

metodeudvikling og gennemførelse af vurderingerne af grundvandsforekomsternes kemiske til-

stand for MFS. Leverancerne omfatter data fra DK-modellen (GEUS), beregninger af dæklag 

(GEUS), V1 og V2-kortlagte arealer (danske regioner, Miljøstyrelsen) og beregninger med geo-

data for alle 2050 grundvandsforekomster (Miljøstyrelsen Aalborg).  

 

Leverancerne er følgende data og beregninger: 

 

- 0: Geodatabase med grundvandsforekomsternes afgrænsninger (bilag D.2). 
- 1: Volumener og areal af alle grundvandsforekomster. Lithologi, vandindvindings-udnyt-

telses (bilag D.2). 

- 2: Regionsdata med V1 og V2-arealer (bilag D.4) 
- 3: Volumener og areal af V1 og V2-arealer (grundvandstruende) for grundvandsfore-

komster (bilag D.5). 

- 4: Bufferzoner omkring boringer (indtag) med overskridelser af tærskelværdier (bilag 

D.5) 

- 5: Dæklagstykkelse under V1 og V2 (grundvandstruende for alle grundvandsforekom-

ster) (bilag D.3). 

- 6: Volumen af grundvandsforekomst i intervaller i forhold til terrænkoten (bilag D.7). 

- 7: Arealanvendelsesdata Basemap02 (bilag D.6).  

Der knytter sig følgende kommentarer til datafiler og de udførte beregninger: 

 

(0) GIS-lag/pakke baseret på DK-modellen, som giver afgrænsninger for de 2050 grundvands-

forekomster i Danmark.  

 

(1) Volumener og arealer af 2045 grundvandsforekomster, beregnet på baggrund af DK-model-

len, og en manuel metode for bestemmelse af volumen og areal af fem grundvandsforekomster, 
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der ikke dækkes af DK-modellen (afsnit 2.3). Lithologi, middeldybde til toppen af grundvandsfo-

rekomsten, den vertikale afgrænsning af de enkelte lag i DK-model og vandindvindings-udnyt-

telse er information, der bliver brugt til at give et overblik over de enkelte grundvandsforekom-

sters karakteristika. 

 

(1,6) Beregning af hvordan volumen af en grundvandsforekomst fordeler sig under terrænet i 20 

m dybdeintervaller fra 0-100 m. Dette viser, om størstedelen af en grundvandsforekomst fx lig-

ger i de øverste 20 m eller dybere i undergrunden. 

  

(1,2,3) Data fra de 5 regioner i Danmark er blevet brugt til at lokalisere V1- og V2 kortlagte area-

ler i forhold til afgrænsningen af en grundvandsforekomst (se afsnit 3.4 vedr. V1og V2 kortlæg-

ninger). Dette er gjort meget præcist for det projicerede areal over grundvandsforekomsten, da 

både grundvandsforekomsternes og kortlægningernes afgrænsning er kendt. For grundvands-

volumen under et kortlagt areal er det noget mere kompliceret grundet en lavere opløsning i 

DK-modellen (100x100 m). Da opløsningen i DK-modellen er 10.000 m2 per pixel, er der brugt 

to forskellige beregningsmetoder. For alle V1- og V2-kortlagte arealer større end 10.000 m2 vil 

centeret af DK-modellens pixels blive overlejret, og kan derved udtrækkes ved en databasefore-

spørgsel. For et kortlagt areal, som er så lille, at det ikke overlejrer centrum af en pixel i DK-mo-

dellen anvendes et V1- eller V2-kortlagt areals centroid-koordinat til at læse pixelværdien, som 

så ganges med V1- eller V2-arealet. Det er vurderet til at være en tilstrækkelig præcis løsning 

på problemet. 

 

I de tilfælde, hvor der ikke er en DK-model (de fem småøer jf. afsnit 2.4), beregnes V1- og V2- 

volumenerne manuelt ved at antage, at forholdet mellem de kortlagte arealer over grundvands-

forekomsten og grundvandsforekomstens areal svarer til forholdet mellem volumenerne af 

disse. Dette giver ikke en helt så præcis beregning, som at kende de geografiske variationer i 

dybden af grundvandsforekomsten fra DK-modellen, men disse forhold viste dog for grund-

vandsforekomster med en DK-model gennemsnitligt kun små variationer. 

 

For V1kortlagte arealer kender man ikke den potentielle forurening, så alle kortlagte V1 arealer 

er medtaget i beregningerne, mens der for V2 arealer kun er medtaget arealer, hvor grund-

vandstruende forurening er (en del af) kortlægningsgrundlaget. 

 

Med arealer og volumener for V1 og V2 arealer er der også beregnet, hvor meget kortlagte are-

aler udgør af alle grundvandsforekomsters areal- og volumen i procent. Yderligere uddybning af 

beregnede arealer, volumener og boringsbuffervolumener er rapporteret i bilag H. 

 

(2,5) For alle V1 og V2 arealer er der beregnet tykkelsen af dæklag under lokaliteten. Det drejer 

sig om beregninger for i alt 1857 grundvandsforekomster, hvoraf 1439 er uden data og 418 med 

data uden overskridelser. Beregningen er ikke foretaget for 193 grundvandsforekomster med 

data og overskridelser. Datasættet indeholder tykkelsen af de pågældende lag, der ligger mel-

lem terrænet og det førstkommende magasin. Lagene kategoriseres ud af 8 mulige lithologiske 

lag. Selve beregningsmetoden er dokumenteret i Miljøprojekt nr. 1888 (Miljøstyrelsen, 2016), 

mens anvendelsen af beregningen er diskuteret i Miljøprojekt nr. 1984 (Søndergaard et. at., 

2018) 
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(1,4) Boringsbuffervolumen er beregnet som en bufferzone i 250 m radius omkring et borings-

indtag med overskridelser. Dette kan ses som en cylinder afgrænset af DK-modellens top og 

bund for en grundvandsforekomst. Dvs. hvis et indtag koblet til en grundvandsforekomst er pla-

ceret længere væk end 250 m fra grundvandsforekomsten, så vil boringsbuffervolumen for dette 

indtag være 0 m3 (nul). Boringsbuffervolumener, der overlejrer hinanden for samme grund-

vandsforekomst, regnes kun med en gang, så de samme volumener ikke medregnes flere 

gange. 

 

(7) Basemap02 er et nationalt kortmateriale med arealanvendelsesdata i en opløsning på 10x10 

m produceret af DCE-Aarhus universitet i 2016.  

  

 

2.6 Dokumentation og møder 

 

Dokumentation  

Projektet har resulteret i en lang række leverancer i form af bearbejdede data, der danner 

grundlag for de faglige temaer og dokumentationsark, der kan tilgås på Vandplandata.dk. En 

del af disse læses bedst i A3 format grundet en stor rigdom af information. Dertil kommer en 

række notater, der alle foreligger i bilagene til nærværende rapport.  

 

Specifikt for vurderingerne af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand er der følgende doku-

mentation for arbejdet: 

 

 Samtlige udarbejdede faglige temaer for 193 grundvandsforekomster 

 Samtlige udarbejdede dokumentationsark A (Excel ark) for 193 grundvandsforekomster. 

Disse kan for de enkelte grundvandsforekomster findes på https://vandplan-

data.dk/vandomraade sammen med de tilhørende faglige temaer.  

 Samtlige udarbejdede dokumentationsark B (Excel ark) for 8 grundvandsforekomster. 

Disse kan for de enkelte grundvandsforekomster findes på https://vandplan-

data.dk/vandomraade sammen med de tilhørende faglige temaer.   

 En opsummerende resultatoversigt i form af et Excel ark, hvor der er tabelleret alle re-

sultaterne fra dokumentationsarkene og de endelige tilstandsvurderinger. 

 Nærværende dokumentationsrapport, der som bilag bl.a. indeholder alle udarbejdede 

notater og en opdateret beskrivelse af alle faglige temaer.  

Desuden er der løbende udarbejdet referater fra møder og workshops samt vedligeholdt en log 

vedrørende væsentlige beslutninger og overvejelser i udviklingsfasen af projektet (december 

2019 - august 2020). 

Alt materiale er sendt til Miljøstyrelsen. 

Møder og workshops 

 
Interne møder: Der er løbende i hele projektperioden afholdt flere typer af interne møder på 

DTU Miljø: 

- Statusmøder for at sikre fremdrift på metode, tilstandsvurdering og rapportering 

- Møder for at udvikle metoden til tilstandsvurdering 

- Møder for at gennemføre tilstandsvurderingerne 

https://vandplandata.dk/vandomraade
https://vandplandata.dk/vandomraade
https://vandplandata.dk/vandomraade
https://vandplandata.dk/vandomraade
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Projektmøder: Projektmøder med Miljøstyrelsen og/eller GEUS har primært haft som formål at 

igangsætte og vedligeholde fremdriften af projektet, afklare hængepartier, faglige udfordringer 

mm. Deltagerkredsen har været tilpasset mødernes formål.  

 

Workshops, metodeudvikling. Der er afholdt tre projektworkshops i foråret 2020, hvor metoden 

er blevet udviklet, diskuteret og testet på udvalgte grundvandsforekomster med deltagere fra 

DTU Miljø, Miljøstyrelsen og GEUS.  

 

Møder og dialog med danske regioner: Der har såvel i den indledende fase af metodeudviklin-

gen, som undervejs under selve tilstandsvurderingen, været dialog og møder med fagmedarbej-

dere fra danske regioner og Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer for at sikre bedst 

mulig vidensdeling om forureningsundersøgelser fra punktkilder og metoden for tilstandsvurde-

ring for MFS.  

 

Workshops, opstilling af konceptuelle modeller og tilstandsvurderinger. Tilstandsvurderingerne 

for 8 udvalgte grundvandsforekomster for MFS blev diskuteret på en såkaldt kalibreringswork-

shop i september 2020 med deltagere fra DTU Miljø, GEUS, Miljøstyrelsen og danske regioner. 

Alle materialer som benyttes i den systematiske relevante undersøgelse (dokumentationsark A, 

inklusiv kort og tabeller) og den videregående relevante undersøgelse (dokumentationsark B, 

inklusiv Temakort), blev udarbejdet for de 8 grundvandsforekomster. De 8 grundvandsforekom-

ster var udvalgt blandt de forekomster, der var udarbejdet konceptuel modeller for ved vurderin-

gen af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand for nitrat (forekomster i potentielt ringe ke-

misk tilstand for nitrat). De 8 forekomster omfattede 6 med data med overskridelser for tærskel-

værdier for MFS og yderligere 2 med data uden overskridelser for at teste metodens robusthed.  

 

Efter at alle 193 grundvandsforekomster i potentielt ringe kemisk tilstand for MFS var vurderet 

med en systematisk relevant undersøgelse, dokumenteret i dokumentationsark A, blev 8 af de 

193 forekomster yderligere vurderet ved en videregående relevant undersøgelse, dokumenteret 

med brug af dokumentationsark B. Vurdering af den kemiske tilstand for MFS for disse 8 grund-

vandsforekomster blev foretaget på en workshop i november 2020. Der blev fulgt op på vurde-

ringen på et møde med GEUS for at afklare et par punkter vedrørende geologiske og hydrologi-

ske forhold, hvorefter den endelige tilstandsvurdering for samtlige grundvandsforekomster fo-

relå.  

 

Supplerende møder og dialog. I hele projektforløbet har der løbende være e-mail, telefon og on-

line møder, hvor alle relevante emner for projektet er blevet taget op. 
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3. Konceptuel model 

3.1 Vurdering af grundvandsforekomsternes tilstand 
 

Det fremgår af arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-27, som miljøministeren offentlig-

gjorde sommeren 2019, at: 
” Til vandområdeplanerne 2021-2027 bliver grundvandsforekomsternes kemiske 
tilstand vurderet. I den forbindelse er der udviklet en ny metode til at gennemføre 
de kemiske tilstandsvurderinger for nitrat. Med den nye metode foretages en 
konkret undersøgelse og vurdering af de forekomster, hvor der ud fra viden om 
de kemiske forhold vurderes at være risiko for, at forekomsten er i ringe tilstand 
for nitrat. Samtidig tager den nye metode bedre højde for den varierende datare-
præsentativitet. Tilstandsvurderingerne for nitrat forventes at fremgå af basisana-
lysen 2019.  
 
Frem mod vandområdeplanerne 2021-2027 vil der også blive udviklet nye metoder 
til tilstandsvurderingen af grundvandsforekomster for henholdsvis pesticider og an-
dre miljøfarlige forurenende stoffer (fx klorerede opløsningsmidler). Metoderne for-
ventes overordnet set at tage udgangspunkt i samme tilgang som i nitrattilstands-
vurderingerne og vurderingerne forventes gennemført forud for udkast til vandom-
rådeplanerne for tredje planperiode.” 
 

Vurderingerne af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand skal indgå i udkast til vandområ-

deplanerne 2021-27 og anvendes som grundlag for vandplanlægningen for grundvandsfore-

komsterne i planperioden. Grundvandsforekomsternes kemiske tilstand vil således være afgø-

rende for fastsættelse af miljømål for de enkelte grundvandsforekomster i bekendtgørelse om 

miljømål og for at fastlægge eventuelle indsatser for at opnå og fastholde miljømål ”god kemisk 

tilstand” i grundvandsforekomster.  

 

Vurdering af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand sker efter reglerne i grundvandsdirek-

tivets art. 4, jf. bilag III.  

 

Metoden til fastlæggelse af den kemiske tilstand for MFS var i vandområdeplanerne for 2015-21 

alene baseret på anvendelse af analysedata knyttet til grundvandsforekomsterne. Der blev ikke 

inddraget oplysninger om forekomsternes geologi, arealanvendelse mv. Vurderingerne var ”fuldt 

automatiserede”, og der blev ikke foretaget konkrete relevante undersøgelser af hvilken forure-

ning, overskridelsen af tærskelværdi i indtaget kunne antages at repræsentere og dermed hvor 

stor en del af volumen i den enkelte grundvandsforekomst, der måtte antages at være påvirket. 

 

Til brug for vandområdeplanerne 2021-27 gennemføres vurderingerne af grundvandsforekom-

sternes generelle kemiske tilstand for MFS med den udviklede nye metode. Denne metode ta-

ger overordnet set udgangspunkt i samme tilgang som ved vurderingerne af forekomsternes ge-

nerelle kemiske tilstand for nitrat, hvor der gennemføres en konkret undersøgelse og vurdering 

af de forekomster, hvor der ud fra viden om de kemiske forhold vurderes at være risiko for, at 

forekomsten er i ringe tilstand, og som samtidigt tager højde for den varierende datarepræsen-

tativitet.  
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Metodikken for vurdering af grundvandsforekomsters generelle kemiske tilstand for nitrat kan 

dog ikke overføres direkte til vurderingen af den generelle kemiske tilstand for henholdsvis pe-

sticider og MFS. Ved metodeudviklingerne er der således taget højde for, at forurening fra pesti-

cider kan have karakter af både fladeforureninger og punktkildeforureninger (Thorling et al. 

2021), mens forurening med MFS stort set vil have karakter af punktkildeforureninger. 

 

Ved vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand til brug for vandplanlæg-

ningen for 2021 – 2027 er datagrundlaget grundvandsanalyser, registreret i den nationale bo-

ringsdatabase, Jupiter, i perioden 2013-2019. Dette datagrundlag vil i det væsentligste bestå af 

data fra grundvandsovervågningen (GRUMO), data fra vandværkernes boringskontroller og en 

stor datamængde fra regionernes kortlægning og overvågning af grundvandsforureninger ind-

læst af regionerne i Jupiter i vinteren 2019/2020.   

 

For at kunne vurdere, om en grundvandsforekomst er i ringe kemisk tilstand for MFS, skal det 

indledningsvist undersøges, om der findes tilknyttede overvågningspunkter (indtag i grund-

vandsboringer), hvor tærskelværdien overskrides.  

 

Med den nyudviklede metode for vurdering af kemisk tilstand for MFS gennemføres en konkret 

relevant undersøgelse af de grundvandsforekomster, hvor tærskelværdi for mindst ét indtag 

overskrides, mens vurderingen vil være på et mere overordnet niveau for de grundvandsfore-

komster, hvor der ikke er data, eller hvor der er data, men ingen overskridelse. Denne forskel i 

vurderingen af grundvandsforekomsterne følger af reglerne for vurdering af en grundvandsfore-

komsts kemiske tilstand i grundvandsdirektivets art. 4, stk. 2, litra b og c. Der gennemføres såle-

des alene en relevant undersøgelse af en konkret forekomst, baseret på en konceptuel model 

af forekomsten, hvis der er overskridelse af grundvandskvalitetskrav eller tærskelværdi i fore-

komsten.  

 

I overensstemmelse med CIS Guidances 18 og 26 anvendes betegnelsen ”konceptuel model” 

for en opsummering og sammenstilling af den eksisterende viden om såvel de fysiske-kemiske 

karakteristika af undergrunden som overfladeanvendelsen for den konkrete grundvandsfore-

komst og området omkring den. Den konceptuelle model for grundvandsforekomsten beskriver 

med ord og med støtte i dataanalyse og temakort den samlede rumlige forståelse af den kon-

krete grundvandsforekomst, og danner således grundlaget for den samlede vurdering af grund-

vandsforekomstens tilstand.  

 
 

3.2 Konceptuel model 

 

I vurderingen af grundvandsforekomsters kemiske tilstand har begrebet konceptuel model af 

grundvandsforekomsten en stor rolle, da den konceptuelle model for den enkelte grundvandsfo-

rekomst indebærer mulighed for at vurdere grundvandsforekomstens kemiske tilstand, uanset 

at der ikke er nogen eller kun begrænsede analysedata til rådighed. 

 

I afrapporteringen af de gennemførte vurderinger af grundvandsforekomsternes tilstand for ni-

trat (Thorling et al. 2019, 2020) fremhæves følgende definition af konceptuel model for en 

grundvandsforekomst fra CIS Guidance 26: 

”a means of describing and optionally quantifying systems, processes and their interactions”. 
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Herudover præciseres det i CIS Guidance 26, at: 

 “A hydrological conceptual model describes and quantifies the relevant geological 

characteristics, flow conditions, hydrochemical and hydrobiological processes, 

anthropogenic activities and their interactions” 

 “Conceptual models can be developed to different degrees of complexity, from 

simple qualitative descriptions of the geology to complex combinations of qualitative 

and quantitative descriptions of the hydrogeological processes and the 

impacts” 

 “The degree of detail is based on the given problems and questions” 

 “A conceptual model is the basis for reliable decisions in groundwater risk assessment 

and management” 

 

En konceptuel model beskriver således med ord og med støtte i dataanalyse og temakort den 

samlede, rumlige forståelse af den konkrete grundvandsforekomst og det konkrete område ved 

grundvandsforekomsten, og den danner således grundlaget for den samlede vurdering af den 

konkrete grundvandsforekomsts kemiske tilstand for MFS.  

 

Der er valgt en trinvis tilgang til opstillingen af de konceptuelle modeller for den enkelte grund-

vandsforekomst. Tilgangen baserer sig på en stor indsigt i følgende forhold for MFS: 

- Forureningskilder for MFS 

- MFS opførsel i jord og grundvand 

- Kildestyrke og udbredelse af forureningsfaner for MFS 

- Danske regioners arbejde med kortlægning, risikovurdering og afværge af forureninger 

med MFS 

- Kortlægning af V1- og V2-arealer i Danmark 

 

De grundlæggende forudsætninger danner en væsentlig baggrund for selve metoden, som den 

er beskrevet i kapitel 4. De er gennemgået nedenfor i afsnit 3.4 og 3.5. For de specifikke grund-

vandsforekomster er dette vidensgrundlag trinvist suppleret med en bred vifte af datatyper (geo-

logiske, geofysiske, hydrologiske, geokemiske og antropogene data), som er inddraget efter be-

hov.  

 

Forståelsen af og detaljeringsgraden i den specifikke konceptuelle model for en konkret fore-

komst kan udbygges og er udbygget gradvist i takt med behovet for mere detaljeret videns-

grundlag for at kunne gennemføre en endelig vurdering af den specifikke grundvandsforekomst 

for MFS.  

 

Som det nævnes i CIS Guidance 26 er opstillingen af en konceptuel model for en grundvands-

forekomst ikke en statisk proces. Der vil således være brug for iterative forløb, hvor fx tilføjelse 

af nye data eller test af den konceptuelle forståelse af forekomsten ved datasammenstillingen 

kan/vil kræve en revurdering. 
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3.3 Punktkildernes karakter 

 

Forureningskilder og stofgrupper 

MFS udgøres af stoffer og nedbrydningsprodukter af stoffer, som har været anvendt i større 

mængde industrielt, i virksomheder, transport eller husholdninger. Det skal fremhæves, at MFS i 

dette projekt ikke omfatter stoffer, der er anvendt eller anvendes som pesticider og/eller er spor-

stoffer. Forureninger med MFS stammer derfor helt overvejende fra punktkilder. I dette afsnit 

gives der en kort oversigt over stoffernes opførsel. 

 

De Chlorerede opløsningsmidler er primært anvendt til affedtning/rensning af metaller og teksti-

ler i en lang række store og små industrier/virksomheder. De oftest anvendte er per- og trichlo-

rethylen fra gruppen chlorerede ethylener samt 1,1,1-trichlorethan fra gruppen chlorerede etha-

ner, mens chloroform og tetrachlormethan fra gruppen chlorerede methaner har været anvendt 

mindre. De øvrige stoffer i grupperne er nedbrydningsprodukter af ovenstående bortset fra 1,2-

dichlorethan, som er et tilsætningsstof anvendt i benzin. 

 

Olie og benzinstoffer (BTEXN) omfatter benzen, toluen, o,m, og p-xylener, ekthylbenzen og  

naphthalen. BTEX er destillationsprodukter af råolie og udgør hovedparten af indholdet i benzin 

og mindre andele i petroleum, flybrændstof, fyringsolie, diesel mv.. Der kan også være naphtha-

len i mindre omfang i nogle af disse produkter. BTEX har også været anvendt som opløsnings-

midler. Naphthalen stammer oftest fra tjære ved gasværker, tjære-asfaltfabrikker, mv.  Især ser-

vicestationer er punktkilder til disse stoffer, men også mange former for industri og transportvirk-

somhed er punktkilder. Ved gasværker træffes også ofte BTEXN fra bl.a. tjære. Tjære er et af-

faldsprodukt fra gasfremstilling, som anvendes ved produktion/udlægning af asfalt og tjærede 

tage samt til træbeskyttelse. 

 

Phenoler stammer oftest fra tjære, men også fra (rå)olie og findes især ved gasværker, tjære-

asfaltfabrikker, raffinaderier, mv. Phenoler anvendes endvidere ved fremstilling af andre kemi-

kalier. 

 

MtBE er anvendt som tilsætningsstof til benzin (oktanfremmende), og hovedkilden til forurening 

er servicestationer. MtBE træffes oftest sammen med BTEX.  

 

Vandopløselige opløsningsmidler har været anvendt industrielt som opløsningsmidler, til desin-

fektion og ved fremstilling af kemikalier. De har ikke været anvendt i samme grad som opløs-

ningsmidler som chlorerede opløsningsmidler og BTEX. 

 

Perfluorerede stoffer (PFAS) er en meget speciel stofgruppe. PFAS er vand- og fedt-skyende. 

Den største udbredelse af forurening i jord og grundvand synes primært at stamme fra anven-

delse af PFAS-holdigt brandslukningsskum, hvorfor de overvejende træffes ved lufthavne (kom-

mercielle og militære) og andre områder, hvor der udføres brandslukningsøvelser. PFAS anven-

des endvidere ved produktion af og i emballage, tekstil (regntøj) produktion og mange andre 

produkter. 

  

Cyanider stammer oftest fra depoter af brugt myremalm ved gasværker, hvor myremalm er an-

vendt til rensning af gas for cyanbrinte. Den brugte myremalm har i nogen grad været anvendt 

til ukrudtsbekæmpelse (på/ved stier og veje). 
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Foruden forurening med MFS som følge af de ovenfor beskrevne anvendelser kan en række af 

disse stoffer – eller blandinger eller materialer med stofferne - være deponeret på ukontrolle-

rede lossepladser, som er etableret før Miljøbeskyttelsesloven i 1974 (Bjerg et al., 2014).  

 

Stofgrupper og egenskaber 

I leverance 1D (bilag A.4) er foretaget en ekspertvurdering og anbefaling af Kow/Koc værdier og 

nedbrydningsrater (realistisk konservative) for de udvalgte stoffer, som der ikke forelå værdier 

for i GrundRisk (herunder Ottosen et al. 2018 og tidligere JAGG værdier). Undtaget er de 2 

vandopløselige opløsningsmidler, som først er tilføjet senere. De er i tabel 3.1 og 3.2 angivet 

sammen med eksisterende værdier fra GrundRisk/JAGG, jf. bilag A.4. 

 

Tabel 3.1: Anbefalede realistisk konservative nedbrydningsrater. Værdier angivet i kursiv er eksisterende 

værdier fra GrundRisk/JAGG. 

Stofgruppe Stofnavn CAS nr. Nedbrydningsrate [d-1] 

Aerob Anaerob 

Chlorerede opløsningsmid-
ler og nedbrydning-
sprodukter 

Trichlorethylen 79-01-6 0,0001 0,0006 
Tetrachlorethylen 127-18-4 0 0,0007 
1,1-dichlorethan 75-34-3 0,002 0,1 
Dichlormethan 75-09-2 0,002 0,006 
Tetrachlormethan 56-23-5 0 0,1 
Chloroform 67-66-3 0 0,03 

Phenoler 3-methylphenol 108-39-4 0,7 0,05 
2,3-dimethylphenol 526-75-0 0,01 0,0004 
2,4-dimethylphenol 105-67-9 0,01 0,01 
2,6-dimethylphenol 576-26-1 0,0003 0,00007 

 
Perfluorerede stoffer, 
 PFAS 

Perfluoroktansyre 335-67-1 0 0 
Perfluoroktansulfonsyre 1763-23-3 0 0 
Perfluorhexansyre 307-24-4 0 0 
Perfluorhexansulforsyre 355-46-4 0 0 
Perfluorbutansyre 375-22-4 0 0 
Perfluorbutansulfonsyre 375-73-5 0 0 
Perfluorheptansyre 375-85-9 0 0 
Perfluorpentansyre 2706-90-3 0 0 
Perfluoroktansulfonamid 754-91-6 0 0 
6:2 fluortelomersulfonsyre 27619-97-2 0 0 
Perfluornonansyre 375-95-1 0 0 
Perfluordecansyre 335-76-2 0 0 

Polære opløsningsmidler Diethylether 60-29-7 0,001 0,001 
Chlorbenzener Chlorbenzen 108-90-7 0,1 0 

1,2-dichlorbenzen 95-50-1 0,002 0,001 
1,3-dichlorbenzen 541-73-1 0,002 0,001 
1,4-dichlorbenzen 106-46-7 0,002 0,001 
1,2,4-trichlorbenzen 120-82-1 0,002 0,004 

Triazoler Tolyltriazol 29385-43-1 0 0 
Benzotriazol 95-14-7 0 0 

Cyanider Cyanid, total - - - 
 Cyanid, syreflygtigt, fri 74-90-8 0,06 0,05 
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Tabel 3.2: Anbefalede log Kow og log Koc værdier. Værdier angivet i kursiv er eksisterende værdier opgivet 

af Miljøstyrelsen. For PFAS er det ikke muligt at bestemme fordelingskoefficienten log Kow. 

Stofgruppe Stofnavn CAS nr. logKow logKoc 

Chlorerede opløsnings-
midler og nedbrydnings-
produkter 

Trichlorethylen 79-01-6 2,42 1,7 
Tetrachlorethylen 127-18-4 3,4 2,7 
1,1-dichlorethan 75-34-3 1,79 1,0 
Dichlormethan 75-09-2 1,3 0,5 
Tetrachlormethan 56-23-5 2,73 2,0 
Chloroform 67-66-3 1,97 1,2 

Phenoler 3-methylphenol 108-39-4 1,96 1,2 
2,3-dimethylphenol 526-75-0 2,48 1,7 
2,4-dimethylphenol 105-67-9 2,3 1,6 
2,6-dimethylphenol 576-26-1 2,36 1,6 

 
Perfluorerede stoffer, 
PFAS 

Perfluoroktansyre 335-67-1 - 0,88 
Perfluoroktansulfonsyre 1763-23-3 - 1,68 
Perfluorhexansyre 307-24-4 - 1,33 
Perfluorhexansulforsyre 355-46-4 - 0,97 
Perfluorbutansyre 375-22-4 - 0,55 
Perfluorbutansulfonsyre 375-73-5 - 1,11 
Perfluorheptansyre 375-85-9 - 1,34 
Perfluorpentansyre 2706-90-3 - 0,99 
Perfluoroktansulfonamid 754-91-6 - 2,38 
6:2 fluortelomersulfonsyre 27619-97-2 - 2,2 
Perfluornonansyre 375-95-1 - 2,06 
Perfluordecansyre 335-76-2 - 1,83 

Polære opløsningsmidler Diethylether 60-29-7 0,89 0,1 
Chlorbenzener Chlorbenzen 108-90-7 2,84 2,1 

1,2-dichlorbenzen 95-50-1 3,83 2,7 
1,3-dichlorbenzen 541-73-1 3,53 2,8 
1,4-dichlorbenzen 106-46-7 3,44 2,7 
1,2,4-trichlorbenzen 120-82-1 4,02 3,3 

Triazoler Tolyltriazol 29385-43-1 1,7 2,0 
Benzotriazol 95-14-7 1,44 0,7 

Cyanider Cyanid, total - -0,69 -1,56 
 Cyanid, syreflygtigt 74-90-8 -0,25 1,10 

 

Kildestyrke 

Chlorerede opløsningsmidler og BTEX/benzin er væsker, som ikke er blandbare med vand, 

men fra hvilke, der kan ske opløsning af stofferne i høje koncentrationer i vand. De er ofte 

spildt/sluppet ud som rene væsker. Der er således sket både en udbredelse af væskerne og af 

stofferne opløst i vand.  

 

De chlorerede opløsningsmidler er tungere end vand. Væsken (der refereres til som DNAPL – 

Dense Non-Aqueous Liquid) kan derfor trænge ned igennem vandsøjlen/de vandmættede geo-

logiske aflejringer, hvor der afsættes dråber og mere sammenhængende ganglia og pools i se-

dimentet. Dette kan føre til særdeles høje koncentrationer af stofferne i grundvandet også i be-

tydelig dybde og i forholdsvis dybtliggende grundvandsmagasiner (Jørgensen et al. 2010, Bro-

holm et al. 2016, Fjordbøge et al. 2017). 
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BTEX/benzin/olie er lettere end vand, hvorfor væsken (der refereres til som LNAPL – Light Non-

Aqueous Liquid) vil flyde oven på vandspejlet, og kun i mere begrænset omfang spredes under 

dette (CLAIRE, 2014). Det fører også til meget høje koncentrationer i grundvand, men typisk 

spredning til mindre dybde i øvre grundvandsmagasiner.  

 

BTEXN (især BTEX) træffes ofte som blandingsforurening med chlorerede opløsningsmidler, i 

disse tilfælde kan BTEXN (hvis chlorerede opløsningsmidler dominerer NAPL) optræde i større 

dybde. Tjære er en DNAPL, men med lavere densitet end chlorerede opløsningsmidler, og kan 

give anledning til ret høje koncentrationer af BTEXN og phenoler også i nogen dybde i øvre 

grundvandsmagasiner (Broholm 2007). MtBE optræder sammen med benzin – altså typisk i en 

LNAPL, hvorfra det opløses i grundvand.  

 

De øvrige stoffer/stofgrupper er typisk spildt i vandopløst form eller udvasket med nedsivende 

regnvand, og deres nedtrængning og udbredelse i grundvandsforekomsten er styret af hydrauli-

ske gradienter og fortynding.  

 

Udbredelse af forureningsfaner 

Opløste stoffer spredes i såkaldte forureningsfaner i grundvandet. Grundet den store kildestyrke 

og potentielt dybe nedtrængning af Chlorerede opløsningsmidler giver de ofte anledning til foru-

reningsfaner med betydelig vertikal såvel som horisontal udbredelse (Hunkeler et al. 2011). 

BTEX kan også have stor udbredelse men primært horisontal retning, og MtBE, som opløses fra 

benzin med MtBE, kan spredes særligt langt (høj mobilitet) (Schirmer and Barker 1998). De øv-

rige stofgrupper er også stoffer med høj mobilitet, men da kildestyrke/koncentrationsniveau er 

lavere, har de normalt en mere begrænset udbredelse også i horisontal retning. PFAS udgør en 

speciel udfordring (Falkenberg et al., 2016), da de både skyr vand og olie – de kan således kun 

optræde i beskedne koncentrationer i grundvand men tilbageholdes også kun beskedent ved 

sorption til organisk stof i sediment. 

 

Længden af forureningsfaner vil afhænge af stofgruppens egenskaber, da især stoffernes mobi-

litet (sorption) og stoffernes nedbrydelighed spiller en væsentlig rolle, jf. tabel 3.1 og 3.2 i afsnit 

3.2. I overfladevandsværktøjet (MST, 2014a) opereres der med en kritisk afstand mellem forure-

ningskilde og overfladevand. Denne er baseret på en generel vurdering af fanelængde (MST, 

2014b) for repræsentative stoffer for udvalgte stofgrupper. 

 

Chlorerede opløsningsmidler, repræsenteret ved TCE, er vurderet til at have den største udbre-

delse med en kritisk afstand på 250 m (svarende til 90% fraktilen for fanelængde), mens den 

kritiske afstand for BTEX, repræsenteret ved benzen, er vurderet til 70 m (svarende til 75% frak-

tilen for fanelængde). Foruden fanelængde afhænger kritisk afstand af forholdet mellem accept-

kriterier og detektionsgrænser for stofgruppen. For MtBE og andre polære stoffer (vandopløse-

lige opløsningsmidler), repræsenteret ved MtBE, samt phenoler, repræsenteret ved phenol, er 

90% fraktiler for fanelængde angivet til 150 m hhv. 50 m (MST, 2014b). Sammenholdt med 

disse fanelængder er den i dette projekt anvendte radius på 250 m i alle retninger (radialt, se 

afsnit 2.5 og bilag H) for tilskrivning af forurenet volumen omkring boringer med overskridelse af 

tærskelværdier meget konservativ.   
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Stoffernes nedbrydning 

De chlorerede opløsningsmidler er persistente eller tungt nedbrydelige under aerobe og nitratre-

ducerende forhold. Under mere reducerede forhold nedbrydes de oftest ved reduktiv dechlore-

ring til nedbrydningsprodukter med lavere antal chlorsubstituenter (under mangan-, jern-, sulfat-

reducerende) (Hunkeler et al. 2011, Badin et al. 2016, Murray et al. 2019, Damgaard et al. 

2012, Scheutz et al. 2008, Broholm et al. 2014, Ottosen et al. 2020). Disse er ofte mere opløse-

lige og har større mobilitet i grundvandet og er i nogle tilfælde mere toxiske/kræftfremkaldende. 

De sidste trin i dechlorering til harmløse ikke-chlorerede stoffer sker kun effektivt ved mere re-

ducerede forhold (sulfatreducerende til methanogene) og ved tilstedeværelse af specifikke ned-

brydere med specifikke gener. Da mange grundvandsmagasiner er karakteriseret ved jern-redu-

cerende forhold, er ophobning og spredning af chlorerede nedbrydningsprodukter ofte set. End-

videre træffes chlorerede opløsningsmidler ofte sammen med andre forureninger, som fx BTEX, 

som ved mikrobiel omsætning resulterer i reducerede forhold. Nogle af de største faner for chlo-

rerede opløsningsmidler består således både af moderstoffer og nedbrydningsprodukter, hvor 

nedbrydningsprodukterne dominerer i de dybeste og fjerneste dele af fanen. 

 

BTEXN nedbrydes relativt let og mest effektivt under aerobe forhold, men kan også nedbrydes 

under reducerede/anaerobe forhold (Broholm et al. 2009). Nedbrydningen fører typisk til fuld mi-

neralisering til kuldioxid og vand uden ophobning af toksiske mellemprodukter. Dette bevirker, 

at fanerne ofte er af mere beskeden udbredelse. Dette er også tilfældet for phenoler.  

 

MtBE er tungt nedbrydeligt under aerobe forhold og ofte persistent under anaerobe forhold, 

selvom det kun udgør en lille brøkdel i benzin sammenholdt med BTEX, kan det således godt 

have en større udbredelse. 

 

Vandopløselige opløsningsmidler er af forskellig karakter. Leverance 1.D (bilag A.4) omfatter 

alene diethylether, som minder om MtBE mht. nedbrydelighed (se ovenfor). 

 

PFAS er overvejende persistente (meget langsomt nedbrydelige (eller nedbrydes til andre 

PFAS). Faner med lave koncentrationer, men betydelig fortrinsvis ”horisontal” udbredelse af 

PFAS kan potentielt forekomme.  

 

Frit cyanid (cyanbrinte og frie cyanidioner) i lave koncentrationer nedbrydes hurtigt i jordmiljøet 

ved både aerob og anaerob mikrobiel nedbrydning med ammoniak og kuldioxid som slutproduk-

ter. Fri cyanid og totalcyanid består af komplekse blandinger af fri cyanid og jerncyanidkomplek-

ser. De komplekse cyanider er typisk tungtopløselige i vand og svært nedbrydelige. 

 

3.4 Regionernes kortlægning af V1- og V2-arealer 

 
Registrering af og tilrettelæggelse af en systematisk offentlig indsats overfor (visse) forurenede 

arealer i Danmark begyndte i 1983 med vedtagelse af kemikalieaffaldsdepotloven. Opgaven 

med registrering, undersøgelse og afværge blev på daværende tidspunkt fordelt mellem Miljø-

styrelsen, amterne og kommunerne. Miljøstyrelsen var ansvarlig for prioritering af indsatsen. 

Det blev i den forbindelse vurderet, at der skulle iværksættes indsatser over for ca. 100 kemika-

lieaffaldsdepoter/forurenede arealer.  

De danske amter overtog en større del af opgaverne i 1993 efter vedtagelse af affaldsdepotlo-

ven og den samlede opgave med prioritering og tilrettelæggelse af den offentlige indsats over 
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for affaldsdepoter med ændring af affaldsdepotloven i 1996. Det blev i 1996 vurderet, at der var 

mere end 10.000 depoter/forurenede arealer.  

Den offentlige indsats over for affaldsdepoter og andre forurenede arealer blev fortsat – af am-

terne - under lov om forurenet jord, vedtaget juni 1999. Størstedelen af denne opgave blev 

overdraget til de danske regioner ved strukturreformen, der trådte i kraft i 2007.  

Der har i alle årene været udført et stort arbejde med at kortlægge og undersøge de forurenede 

arealer. I august 2020 har de danske regioner gjort status over arbejdet med kortlægningen af 

forurenede arealer i Danmark (Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer, VMR, 2020). I 

dag (2017 data) vurderes det samlede antal forurenede arealer, hvor der skal gennemføres en 

offentlig indsats, at være omkring 55.000 (VMR, 2020). Status er ifølge rapporten: 

”Når vi ser på den samlede jordforureningsopgave, vurderer regionerne, at der ved udgangen af 

2017 var gennemført 83 procent af alle forventede historiske kortlægninger, 65 procent af alle 

forventede indledende undersøgelser, 56 procent af alle forventede videregående undersøgel-

ser og 27 procent af alle forventede oprensninger.” 

Grundlæggende er arbejdet meget langt i alle regioner, men der er regionale forskelle. Det skyl-

des bl.a. regionernes forskellige strategier for arbejdet, se fx VMR (2020). 

Efter jordforureningslovens §§ 3 – 7 kortlægges arealer ved to forskellige vidensniveauer:  

- Vidensniveau 1 (V1): Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvor der er til-

vejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der 

kan have været kilde til jordforurening på arealet. Der er ikke udført forureningsunder-

søgelser af disse arealer. 

- Vidensniveau 2 (V2): Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, hvis der er til-

vejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan 

lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, 

at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Arealerne inden for 

de offentlige indsatsområder, fastlagt efter jordforureningslovens § 6, kortlægges på vi-

densniveau 2 i udgangspunktet på grundlag af en forureningsundersøgelse og en risi-

kovurdering ved brug af risikovurderingsprogrammet JAGG (Jord, Afdampning, Gas, 

Grundvand). Indsatsområderne omfatter bl.a. og især områderne med Særlige Drikke-

vandsinteresser (OSD) eller inden for IndVindingsOplande (IVO) uden for OSD. Det kan 

betyde, at der uden for disse områder kan være mindre fokus på især grundvandstru-

ende forureninger. 

 

Det skal bemærkes, at enkelte typer af forureninger kan være kortlagt på vidensniveau 2 uden 

forudgående undersøgelse. Det drejer sig især om gamle lossepladser, som pga. erfaringer 

med forureningsundersøgelser kan være kortlagt på V2 niveau, uden at der er gennemført en 

egentlig forureningsundersøgelse.  

Det hidtidige arbejde med den offentlige indsats over for jordforureningerne har omfattet de 7 

MFS stofgrupper/stoffer, som der i dette projekt vurderes kemisk tilstand for i grundvandsfore-

komsterne. I den offentlige indsats har der tillige været fokus på alle stofgrupper undtagen grup-

pen af PFAS’er i forhold til risikoen for grundvandsforurening. For forureninger med pesticider er 

der ikke foretaget en gennemgribende kortlægninger af mulige forureninger og forureninger 

(VMR, 2020), men da pesticider ikke er en del af MFS gruppen i dette projekt, har det ingen be-

tydning for vurderingerne af kemisk tilstand for MFS.   

I regionernes arbejde har der i de sidste 10 år været stærk fokus på Chlorerede opløsningsmid-

ler, mens der har været mindre fokus på fx BTEXN. Det skyldes, at BTEXN pga. af deres lettere 
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nedbrydelighed vurderes at udgøre et mindre problem (afsnit 3.2). Det skyldes også indsatsen 

via Oliebranchens Miljøpulje (OM), som blev etableret i 1992. Formålet med OM var at under-

søge og oprense forureninger på nedlagte benzinstationer og andre steder med detailsalg af 

motorbrændstof (benzin og dieselolie). De ca. 10.000 grunde, som oprindelig blev tilmeldt ord-

ningen, er i dag undersøgt og oprenset eller ved at blive det. Dette har reduceret forekomsten af 

grundvandsforureninger med BTEXN i et meget betydeligt omfang.  

Det bemærkes videre, at der i især gennem 1990’erne blev gjort en særlig indsats i forhold til 

gamle gasværker. Indsatsen har formentlig reduceret forekomsten af BTEXN fra disse forure-

ninger og af forurening med stoffer fra stofgrupperne med cyanider og phenoler. 

Det er i arbejdet med udvikling af en metode til vurdering af grundvandsforekomsters generelle 

kemiske tilstand for MFS lagt til grund, at der er et meget godt datagrundlag for V2-kortlagte 

arealer i Danmark inden for OSD og IVO, men at der vil være områder, hvor der stadig er et be-

tydeligt antal V1-kortlagte arealer.  Her kendes den specifikke risiko ikke på stofniveau, og der 

er kun kortlagt forurenede arealer på matrikelniveau. Uden for OSD/IVO områder er der et min-

dre godt data- og vidensgrundlag, da der er relativt et større antal arealer kortlagt på V1 niveau, 

hvor kendskab om den konkrete risiko er ringe. Disse overvejelser er indgået i beregninger af 

påvirkede arealer og vurderinger af sikkerhed i tilstandsvurderingerne (kapitel 5). 

Regionerne har i denne sammenhæng bidraget med en vurdering af V2 kortlagte arealer med 

grundvandstruende forureninger inden for OSD/IVO, så V2 kortlagte arealer uden grundvands-

truende forurening er frasorteret i beregningerne af de påvirkede arealer i en grundvandsfore-

komst i afsnit 2.5.  

 

3.5 Konceptuel model, datarepræsentativitet og vurdering af den kemi-
ske tilstand 

 

I dette projekt skal omfanget af forurening med MFS over givne tærskelværdier i en grund-

vandsforekomst vurderes. Dette sker med udgangspunkt i den trinvise udviklede konceptuelle 

forståelse af grundvandsforekomsten og den forventede koncentrationsfordeling af MFS i hele 

grundvandsforekomsten. Specielt vurderes det, om der i mere end 20 % af grundvandsforekom-

stens volumen kan optræde koncentrationer over tærskelværdien. 

 

Som et led i denne tilstandsvurdering skal datarepræsentativitet og sikkerheden af vurderingen 

bedømmes. Datarepræsentativitet er detaljeret diskuteret i rapporten om udvikling af metode for 

vurdering af kemisk tilstand for nitrat (Thorling et al., 2019). Der lægges vægt på, at repræsen-

tativiteten skal målrettes hvilket aspekt, man ønsker viden om. I denne sammenhæng er det 

som beskrevet grundvandsforekomsten.  

 

Det mest omfattende datasæt for MFS findes i indtag i kategorien ”DEPOT” og stammer fra re-

gionernes kortlægning (tabel 2.4). Kortlægningen har været (og er) målrettet arealer, hvor der er 

en formodning for forurening som følge af tidligere aktiviteter på eller ved arealerne. Analyse-

data fra det enkelte indtag vil derfor i udgangspunktet ikke være repræsentative for forurenings-

belastningen i hele forekomsten, da de har en betydelig bias i forhold til repræsentativitet.  
 

Typisk er der begrænset viden/målinger fordelt på hele grundvandsforekomster, da  

grundvandsovervågningen i det statslige overvågningsprogram GRUMO indeholder meget få 

data fra kemiske analyser for MFS. Data fra vandforsyningsboringer er også begrænsede, da 
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der er gjort et stort arbejde for at friholde vandforsyningerne for forureninger fra punktkilder. 

Samtidigt er det ikke påkrævet, at vandforsyninger indberetter alle deres data i Jupiter. Vandfor-

syninger skal indberette data fra deres boringskontrol til Jupiter – men ikke fra andre egenkon-

troller. Samtidigt er analyser for MFS’er hos vandforsyninger i et vist omfang reduceret, fordi de 

gennem en årrække ikke er fundet.  

 

Sikkerheden i vurderingen er et andet væsentligt aspekt, som også er diskuteret i Thorling et al. 

(2019). Sikkerheden i vurderingen er i kraft af de forskellige datakilder ofte ringe, da der ikke er 

en god rumlig fordeling af analyser og tilstrækkeligt med data til en statistisk vurdering af hele 

grundvandsforekomsten. Dette kan løses ved at der opstilles en konceptuel model for grund-

vandsforekomsten som en del af tilstandsvurderingen, som beskrevet i afsnit 4.2. Den koncep-

tuelle model kan trinvis udbygges i takt med behov for større detaljeringsgrad i vurderingen (ved 

overskridelserne), omfanget og kompleksiteten af overskridelserne. Det betyder, at selv i grund-

vandsforekomster med få eller ingen data fra kemiske analyser af vand fra indtag i forekom-

sterne kan der foretages en sikker vurdering af tilstanden.  

 

For grundvandsforekomsten med data og overskridelser kan der ske en graduering i sikkerhe-

den af tilstandsvurderingen, da der er konkrete data, herunder analysedata, og kortmateriale til 

rådighed. Sikkerheden kan således være god, mellem eller ringe. I den endelige rapportering 

rapporteres ”mellem” og ”ringe” sikkerhed som en USIKKER tilstandsvurdering.  

 

Ovenstående forhold betyder, at vurdering af repræsentativitet og sikkerhed kræver kendskab til 

datasættets natur, strategien for dataindsamlingen og især den grundlæggende konceptuelle 

forståelse for MFS’s forekomst i grundvandet, som beskrevet i de forrige afsnit.  

 

Datasættene for MFS er meget inhomogene og karakteriseret ved varierende datatæthed. Da-

tadækningen er i kraft af de danske regioners indsats overordnet god i forhold til forureningskil-

derne til MFS, da vi ved, hvor en meget stor del af de forurenede arealer er lokaliseret. Under 

antagelse af, at der ikke forekommer forurening med MFS uden for de kortlagte arealer med en 

indlagt realistisk bufferzone, kan vi med stor sikkerhed vurdere forureningens udbredelse. Vi har 

ikke analysedata for MFS uden for disse områder i forekomsten. Det vil sige, at der er ringe 

data repræsentativitet for grundvandsforekomsten som helhed. Omvendt ved vi, at overskridel-

serne ved punktkilder/depotboringer ikke er repræsentative for hele grundvandsforekomsten. Vi 

kan derfor ud fra vores generelle konceptuelle forståelse vurdere, at der ikke vil være væsentlig 

forurening med MFS, hvor der ikke er overskridelser eller kortlagt V1- eller grundvandstruende 

V2-arealer. 

 

Forureningskilderne for MFS er stort set kortlagt (med forbehold for nye forureningstyper og 

ukendte kilder) jf. afsnit 3.5, da regionerne er tæt på at have afsluttet arbejdet med kortlægnin-

gen. Vi kan derfor anvende vores viden om arealer og volumener af V1- og V2-kortlagte arealer  

til at vurdere den samlede påvirkning af grundvandsforekomsterne.  

 

I områder uden analyser for MFS, kan vi benytte den samme viden til at vurdere, om der kan 

forekomme MFS i grundvandsforekomsten. Hvis der ikke forekommer V1/V2-kortlagte arealer  

er den grundlæggende antagelse, at der ikke er en påvirkning med MFS. Hvis der forekommer 

V1/V2 arealer kan der gennemføres en vurdering baseret på beskyttelsen af magasinet. I områ-

der med god beskyttelse af grundvandsforekomsten i form af lerholdige dæklag med en vis 
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mægtighed forventes der ingen påvirkning med MFS. Sikkerheden i denne vurdering er oplagt 

ringere end sikkerheden, hvor der udført målinger. Dette er yderligere diskuteret i afsnit 4.2, 

som beskriver det udviklede om beslutningstræ. 

 

 

4. Metode for tilstandsvurdering 

Dette afsnit beskriver overordnet den udviklede metode til at vurdere en grundvandsforekomsts 

kemiske tilstand for miljøfarlige stoffer, MFS, der ikke er pesticider eller sporstoffer (metaller). 

Der er op til tre elementer i tilstandsvurderingerne; hhv. automatiseret/maskinel tilstandsvurde-

ring, systematisk relevant undersøgelse og videregående relevant undersøgelse.  

 

4.1 Overordnet metodebeskrivelse 

 
Metoden for tilstandsvurderingen skal være i overensstemmelse med kravene til vurdering af 

grundvandforekomsternes generelle kemiske tilstand, fastsat i grundvandsdirektivet, særligt di-

rektivets art. 3-4, jf. bilag II og III, og i analysekvalitetskravdirektivet - og som beskrevet i CIS 

Guidance 18.  

 

Metoden til vurdering omfatter følgende: 

a) Afgrænsning og fastlæggelse af det datagrundlag, der kan anvendes ved vurderin-

gerne. 

b) Fastlæggelse af hvilke stoffer/stofgrupper, der skal fastsættes tærskelværdier for (stof-

fer, der bidrager til karakteriseringen af grundvandsforekomster eller grupper af grund-

vandsforekomster som truet) – og faglig anbefaling af niveauerne for disse tærskelvær-

dier. 

c) Krav til aggregering af analysedata for stoffer og stofgrupper for vandprøver, udtaget for 

hver enkelt boringsindtag, knyttet til en grundvandsforekomst. 

d) Kvalificering af vurderingen af den generelle kemiske tilstand i grundvandsforekomster 

med hhv. 1) ingen data fra kemiske analyser, 2) data – men ingen overskridelse af tær-

skelværdier og 3) data og overskridelser af en eller flere tærskelværdier.  

e) Kvalificering af vurderingen af forekomsterne i 3) skal ske ved gennemførelse af en re-

levant undersøgelse af hver forekomst, baseret på en konceptuel model (forståelse) af 

den konkrete forekomst.  

Metoden er udviklet i foråret 2020 på baggrund af løbende diskussioner i en arbejdsgruppe med 

medlemmer fra DTU Miljø, Miljøstyrelsen og GEUS, herunder afholdelse af 3 workshops med 

deltagelse af en bredere faglig kreds fra de samme organisationer (se afsnit 2.6). Desuden er 

der i forløbet modtaget feedback fra følgegruppe og repræsentanter fra danske regioner. Meto-

den som helhed og beslutningstræ er godkendt af Miljøstyrelsen og Miljø- og Fødevareministe-

riet og styregruppen under det samlede projekts første fase i juli 2020.  

 

I metodens punkt d) sorteres alle grundvandsforekomster indledningsvis i tre hovedgrupper; 1) 

uden data fra kemiske analyser 2) med data men uden overskridelser af tærskelværdier og 3) 

data med overskridelser af tærskelværdier. For hver forekomst gennemføres derefter en række 

analysetrin, der har hvert deres udfald for vurderingen af en forekomsts kemiske tilstand (god, 
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ringe eller ukendt tilstand) og sikkerhedsvurderinger (sikker og usikker). Dette er præsenteret 

ved ”beslutningstræet”, der kan ses i figur 4.1. 

 

 
Figur 4.1: Beslutningstræ og overordnet metodik for tilstandsvurdering af de 2050 grundvands-

forekomster. Det er yderligere angivet, hvilken hovedgruppe der behandles i hvilke afsnit.   

 

Beslutningstræet i figur 4.1 viser trinene i inddelingen af alle grundvandsforekomster. For grup-

pen uden data fra kemiske analyser og gruppen med data men uden overskridelser gennemfø-

res tilstandsvurderingen ved brug af beslutningstræet for alle 7 stofgrupper. Resten af dette ka-

pitel er dedikeret til at uddybe beskrivelsen af metoden til at gennemføre tilstandsvurderingen i 

hver af de tre hovedgrupper i beslutningstræet. I figur 4.1 er yderligere angivet, hvilket afsnit de 

3 hovedgrupper er beskrevet i. 

 

Metodens del d) ser således ud i oversigtsform: 
- Alle grundvandsforekomster uden kemiske analysedata eller uden overskridelse for et 

MFS tildeles en tilstand ud fra beslutningstræet (figur 4.1). Beslutningstræet sorterer ud 

fra en række opstillede kriterier betydende for punktkildeforureninger. Denne tildeling af 

tilstand til forekomsterne gennemføres for hver MFS stofgruppe. Dette er uddybet i af-

snit 4.2.  

- For hver grundvandsforekomst med overskridelser (grundvandsforekomster i potentielt 

ringe tilstand) gennemføres en stofgruppespecifik tilstandsvurdering jf. beslutningstræet 

ved en systematisk relevant undersøgelse, ud fra en konceptuel model for forekomsten. 

Undersøgelsens resultat er en vurdering af forekomstens kemiske tilstand for MFS, og 

vurderingen afrapporteres i et dokumentationsark. Dette er præsenteret i afsnit 4.3.  

- For en mindre gruppe af grundvandsforekomster blev identificeret behov for en videre-

gående relevant undersøgelse for at kunne vurdere den kemiske tilstand. Her supplere-

des den systematiske relevante undersøgelse med en mere omfattende analyse og en 

udbygget konceptuel model for forekomsten. Hertil blev udarbejdet supplerende doku-

mentationsmateriale, som efter yderligere bearbejdning blev vurderet på en workshop 

af en større faglig gruppe med medlemmer fra DTU Miljø og Miljøstyrelsen. Dette er be-

skrevet i afsnit 4.4. 
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Der har ved udvikling af metoden været lagt vægt på, at den foreslåede metode er reproducer-

bar og kost-effektiv samt, at metoden og dens resultater kan kommunikeres til interessenter, 

også interessenter uden detaljeret fagkendskab.   

 

Metoden er udviklet på baggrund af en række bidrag som beskrevet i kapitel 2 og 3: 
- Udtræk af analysedata for MFS i boringsindtag, knyttet til grundvandsforekomster fra 

Jupiter-databasen. 

- Udtræk af data fra DK-Jord og de regionale databaser med oplysninger om V1- og V2-

kortlagte arealer. 

- Afgrænsningen af grundvandsforekomster i DK modellen, herunder modellens beskri-

velse af den geologiske beskyttelse (eller mangel på samme) af forekomsterne. 

- Oplysninger om arealanvendelse. 

- Viden om stofferne og deres rumlige udbredelse i grundvand.  

- Konceptuel forståelse af forureningskilderne, arealanvendelse, geologi og hydrogeologi. 

og deres betydning for forureningspåvirkningen af forekomsten. 

Før de endelige tilstandsvurderinger blev foretaget, blev der afholdt en kalibreringsworkshop 

med repræsentanter fra DTU Miljø, GEUS, Miljøstyrelsen og danske regioner. Dette sikrede 

bred faglig enighed om opstillingen af den konceptuelle model og tilstandsvurderingen mellem 

projektets involverede parter indbyrdes. Her opnåedes en fælles forståelse for de samlede vur-

deringer af den kemiske tilstand for MFS i 8 udvalgte grundvandsforekomster (se afsnit 2.6).  

 

 

4.2 Beslutningstræ – automatiseret tilstandsvurdering 

 
Som præsenteret i forrige afsnit er alle grundvandsforekomster i hovedgruppe 1 (uden data) og 

hovedgruppe 2 (med data uden overskridelser) tildelt en tilstand ud fra beslutningstræet for hver 

stofgruppe. Grundvandsforekomster i disse to hovedgrupper er således vurderet på det samme 

faglige grundlag.  

Som det ses i figur 4.1 baseres tilstandsvurderingen af grundvandsforekomsterne i Hoved-

gruppe 1 og 2 altså på 4 forskellige trin, der gradvist sorterer grundvandsforekomsterne i til-

stande. De forskellige trin, der bruges til Hovedgruppe 1 og 2, er: 

Trin 1: Dybde af grundvandsforekomst 

- Hvis 80% eller mere af grundvandsforekomst-volumen ligger dybere end 80 m under 

terræn, vil grundvandsforekomst komme i god tilstand. Dette er fastsat på baggrund af 

alle analyser i projektet, hvor der ses en meget lav risiko for forurening i de dybeste fo-

rekomster for alle syv stofgrupper, samt den overordnede konceptuelle forståelse af 

punktkildeforureningers udbredelse. Se bilag F.1 og afsnit 3.4. 

 

Trin 2: Forekomst af V1 (alle) og V2 (grundvandstruende) kortlagte arealer i grund-

vandsforekomstens projektionsareal. 

- Hvis der hverken er analysedata for overskridelser af tærskelværdier eller V1/V2 kort-

lagte arealer over grundvandsforekomsten, er der lille risiko for væsentlig forurening i 

forekomsten. Dette er vurderet ud fra den overordnede konceptuelle forståelsesmodel 

for punktkildeforureninger beskrevet i kapitel 3. 

 

Trin 3: Lithologiske lag under V1- og V2-arealer. 

- Træffes et dæklag af ler af en vis mægtighed under V1- og V2-arealer i grundvandsfo-

rekomsten, er der en begrænset risiko for, at forurening siver ned til grundvandet. 

Grundvandsforekomster med et dæklag under alle V1- og V2-arealer vurderes derfor at 
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være i god tilstand. Et dæklag er her defineret som enten 5 m fed ler eller 15 m summe-

ret af alle lertyper under hele lokaliteten (afsnit 2.5 om dæklag). Et eksempel, hvor vur-

deringer som beskrevet i trin 2 og 3 er udført, er gennemgået i bilag F2.  

 

Trin 4: Grundvandsvolumen under V1- og V2-arealer.  

- Hvis det samlede grundvandsvolumen under V1- og V2-arealer uden væsentligt dæklag 

(mindst 5 m fed ler eller 15 m summeret af alle lertyper) udgør mindre end 3% af grund-

vandsforekomstens samlede volumen, er det antaget, at det er usandsynligt, at 20% el-

ler mere af forekomstens volumen er påvirket. Denne antagelse er underbygget med 

kontrol med 1, 3, 5 og 10%, og sammenlignet med resultaterne fra hovedgruppe 3, se 

bilag F3. 

 

4.3 Systematisk relevant undersøgelse 

 

For de 193 grundvandsforekomster i potentielt ringe kemisk tilstand (analysedata, der viser 

overskridelser af tærskelværdier for en eller flere MFS) er der gennemført systematiske rele-

vante undersøgelser som grundlag for tilstandsvurderingerne. Dokumentationen for proceduren 

og den samlede konklusion for vurderingen af grundvandsforekomstens kemiske tilstand for 

MFS fremgår af et dokumentationsark (Dokumentationsark A), som er udviklet til formålet.  

 

Dokumentationsark A er anvendt under tilstandsvurderingen til at notere de væsentligste faglige 

observationer for de enkelte temakort. Dokumentationsarkets temaer og opbygning præsente-

res i dette afsnit. Et eksempel er vist i bilag B2, og temakort er beskrevet i bilag C1. Dokumenta-

tionsarket er udviklet i samarbejde med GEUS for at sikre, at der er konsistens i arkenes ud-

formning for vurderingerne af kemisk tilstand for henholdsvis MFS, pesticider og nitrat.  

 

Grundideen i den systematiske relevante undersøgelse har været at metodisk indsamle og 

sammenstille en række nøgleoplysninger og temakort, så grundvandsforekomsternes kemiske 

tilstand for MFS vurderes systematisk og effektivt og så vidt muligt kvantitativt. Det er blevet til-

stræbt, at så mange oplysninger som muligt blev indsamlet og tabelleret automatisk/maskinelt 

for at sikre et så homogent datagrundlag som muligt. Dette er endvidere gjort for at sikre ensar-

tet håndtering af de i alt 193 grundvandsforekomster, som er undersøgt på denne måde (se be-

slutningstræets højre side) og dermed minimere graden af subjektivitet i tilstandsvurderingen af 

den enkelte grundvandsforekomst. 

 

I figur 4.2 er proceduren for den systematiske relevante undersøgelse illustreret. Der er indled-

ningsvist arbejdet med en datasammenstilling og –analyse, herunder oplysninger om den rum-

lige fordeling, og udbredelsen af forurening fra punktkilder i den enkelte grundvandsforekomst 

ud fra udvalgte temakort. Dette efterfølges af en indledende automatisk allokering af tilstand og 

afsluttes med en manuel tilstandsvurdering og kvalitetssikring, som beskrevet i afsnit 4.3.3 og 

4.3.4. På grundlag heraf er grundvandsforekomstens kemiske tilstand vurderet som god, ringe 

eller muligt ringe (behov for videregående undersøgelse). Vurderingens sikkerhed og datare-

præsentativitet, er yderligere angivet.  
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Figur 4.2: Oversigt over proceduren for den systematiske relevante undersøgelse ved brug af 

dokumentationsark A.  

 

Til brug for disse systematiske relevante undersøgelser er så vidt muligt udviklet kriterier (kvan-

titative grænser) til brug for vurderingen af tilstanden. For hver grundvandsforekomst er der så-

ledes ud fra data foretaget en konkret vurdering af, om 20% af volumenet i grundvandsforekom-

sten kan være påvirket af forurening over tærskelværdien for stoffer i hver af de respektive syv 

stofgrupper. Dette er gjort på basis af en helhedsvurdering og landsdækkende fordelinger af 

ovenstående data, antal og procentfordeling.  

 

Dokumentationsark A er overordnet opdelt i tre trin, hhv. trin I, II og III. I trin I og II tilføres grad-

vist yderligere information omkring den pågældende grundvandsforekomst. Dette bruges til at 

opstille den konceptuelle model og gennemføre den endelige tilstandsvurdering, der dokumen-

teres i trin III. Figur 4.3 viser det rå dokumentationsarks opbygning. I de efterfølgende afsnit vil 

hver del af arket og tilhørende trin i proceduren blive præsenteret. 
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Figur 4.3: Skabelon for Dokumentationsark A til brug i den systematiske, relevante undersøgelse.  

 

GVF (størrelse, hydrogeologi og udnyttelses%) AREALANVENDELSE og VOLUMEN (%)

DKM geologi: % i øvre 20m: Indtag i alt: Phenoler: Landbrug/skov:

Middeldybde top magasin: % i øvre 40m: Chl-opl.: PFAS, sum: Industriområder/by:

Areal (magasin middel) Chl-opl., sum: MTBE: Lufthavne, flyveplader:

Antal magasiner: % i øvre 60m: Vinylchlorid: Vandopl.: Militær, øvelsesterræn:

Litologi: BTEXN: Cyanider: Grusgrave/vej:

Udnyttelses%: % i øvre 80m: V1/V2:

Boringer i alt GRUMO: DEPOT: Boringsbuffervolumen

% i øvre 100m: VF: ANDRE: Vol under V1/V2

Nitrat tilstandsvurdering: Pesticid tilstandsvurdering: Sporstof tilstandsvurdering: Kvantitativ tilstandsvurdering:

Overskridelser i GVF Andel i GVF Andel i DK GVF XX Gns. 193 GVF Gns. DK Landbrug 53 Lufthavne 0.29

VF % 21 Areal i km2
318.3 2.97 Skov 20 Militær 0.01

DEPOT % 64 Indtag pr. km2
1.8 0.12 (611 GVF) Industri 2.06 Grusgrave 0.17

GRUMO % 7 Volumen i km3
8 0.012 By 15.1 Vej 8.9

Andre % 8

Gns. 193 GVF God Ringe

Chlorerede 

opløsningsmidler

BTEXN

Phenoler

MTBE

Vandopløselige 

opløsningsmidler

Perflourerede 

stoffer

Cyanider

Chlorerede 

opløsningsm.

BTEXN Phenoler MTBE Vandopl. 

Opløsningsm.

PFAS Cyanider SAMLET MFS: Bedømmere: 

Dato:

Antal overskridelser/km3

By-, industri-, lufthavnsareal %

Datarepræsentativitet:     GOD/MELLEM/RINGE 

1. Opstilling af konceptuel model: 

5 15

Trin III - Endelig tilstandsvurdering ud fra konceptuel model:

Danmarkskort med V1/V2 arealer benyttet (JA/NEJ) Danmarkskort med arealanvendelse benyttet (JA/NEJ)

Dokumentationsark A for grundvandsforekomst

Tilstandsvurdering af GVF:     GOD/RINGE/UAFKLARET

264.4

Trin I - Statistisk redegørelse

Størrelse og indtag

Tema M-0: 

Boringsbuffervol. % 15

30 80

Tema A-0: 

Kommentar: 

Trin II - Automatisk foreløbig tilstandssortering

Sikkerhed af vurderingerne:     STOR/MELLEM/RINGE

Generelt

St
o

fg
ru

p
p

e
sp

e
ci

fi
k 

vu
rd

e
ri

n
g

Opsummering:

Generelt

Generelt

3. Vurdering af omfanget af MFS påvirket grundvand:

2. Vurdering af data der er til rådighed for en nærmere vurdering af påvirkningen af GVF:

Kommentar: 

Datatyper

Tema G-1:

Tema G-2:

Kommentar: 

Geomorfologi (kort)

Overskridelser for indtagsdybde, alle stofgrupper (plot)

Arealanvendelse for 193 GVF med overskridelser i %

Tabel for MFS, antal indtag med analyser og overskridelser for stofgrupper og understofgrupper (tabel)

MFS-målinger, maxMAM for Chl-opl., BTEXN og øvrige (kort)

Tema M-2: 

Kommentar: 

Trin I - Statistisk redegørelse og temakort 

GVF volumen fordeling:

99% fund af PFAS, cyanider og vandopl. <40 mut

99% fund af BTEXN, MtBE og phenoler <60 mut

99% fund af Chl-opl. <80 mut

Oversigtskort GVF:

Kommentar: 

MFS, STOFGRUPPER (antal overskridelser/indtag)

DATATYPER (indtag)

Overordnet geologisk ramme - hydrostratigrafisk profil

Hvis uafklaret tilstand og GVF er sårbar (>80% af volumen er i de øvre 20 m), får den automatisk kategorisering som potentielt ringe tilstand:

 Volumenmængde (%) i øvre 20 m =

Kvantitative grænser for automatisk tilstandssortering

Automatisk kategorisering: 

Uafklaret tilstand

GVF XX 

V2 volumen % 1.97

2.2 5

17.5

20 100
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”Header” og faglige temaer i dokumentationsark A 

Indledningsvis i Trin I indeholder dokumentationsarket en ”header” med udvalgte fakta om den 

specifikke grundvandsforekomst. Disse omfatter bl.a.  forekomstens dybde og oplysninger i ka-

tegorierne som beskrevet nedenfor i tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1: Kategorier for udvalgte fakta og statistik for den enkelte grundvandsforekomst  

DKM geologi Modellag i DK-modellen 

Middeldybde top magasin Gennemsnitlig dybde til overkanten af grund-

vandsforekomst. Kategoriseret som: 

≤5 mut: Terrænnært 

5-15 mut: Middeldybt 

≥15 mut: Dybt 

Areal (magasin middel) Grundvandsforekomstens arealmæssige 

størrelse 

Antal magasiner Antallet af magasiner der udgør grundvands-

forekomsten 

Lithologi Lithologisk beskrivelse af grundvandsfore-

komsten 

Udnyttelses % Udnyttelsesgraden. Denne er basereret på 

beregninger af indvindingsmængde set i for-

hold til grundvandsdannelsen til vandplan III 

Boringer i alt Totalt antal boringer i grundvandsforekom-

sten 

GRUNDVANDSFOREKOMST volumen op-

deling  

Den dybdemæssige fordeling af volumen  

Størrelse Størrelse af grundvandsforekomst ud fra vo-

lumen. Kategoriseret som:  

≤0,1 km3: Lille 

0,1 - 1 km3: Mellemstort 

≥1 km3: Stort 

Summering af MFS statistik Opsummering af antal indtag og overskridel-

ser på stofgruppeniveau  

Datatyper  Fordeling af boringstyper i grundvandsfore-

komst 

Arealanvendelse og volumen (%) Den procentvise fordeling af arealanvendelse 

i grundvandsforekomst samt boringsbuffervo-

lumen og volumen under V1/V2 lokaliteter  

Vurdering af kemisk tilstand for hhv nitrat, pe-

sticid, sporstof og af kvantitativ tilstand  

Ved gennemførslen af tilstandsvurderingerne 

i efteråret 2020 har der kun været adgang til 

data for/fra vurderingen af kemisk tilstand for 

nitrat, og derfor står de resterende felter 

tomme.  
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Tilstandsvurderingens Trin I, udgøres derefter af de 2 temaer: 

1) Geografisk og geologisk ramme 

- Oversigtskort: Lokalisering af grundvandsforekomsten på et topografisk kort 

- Tema G-1: Overordnet geologisk ramme 

- Tema G-2: Geomorfologisk beskrivelse 

2) MFS-informationer og kort med overskridelser 

- Tema M-0: Tabel for MFS 

- Tema A-0: Rumlig fordeling af MFS 

- Tema M-2: Overskridelse for indtagsdybde 

-  

Indholdet og anvendelsen af de enkelte faglige temaer er uddybende beskrevet i bilag C. Som 

grundlag for opstillingen af den konceptuelle model og tilstandsvurderingen for grundvandsfore-

komsten gennemgås alle temaer og de væsentligste forhold for hvert tema noteres (se eksem-

pel i bilag B.2). Indledningsvis angives også en kort opsummering af grundvandsforekomstens 

karakteristika såsom geografisk placering i DK, dybde, størrelse (ud fra volumen), magasintype 

og dominerende arealanvendelse.  

 

Statistiske data og den foreløbige tilstandssortering 

I tilstandsvurderingens Trin II er der er for hver grundvandsforekomst beregnet en række stati-

stiske data, der hvis muligt er relateret til landsdata:  

- Overskridelser for datatyper i procent 

- Størrelse og indtag  

- Arealanvendelse i procent 

- Kvantitative grænser for foreløbig automatisk tilstandssortering  

 

I trin II er der yderligere  indsat et ”radarplot”, som er et visuelt værktøj til brug for den endelige 

tilstandsvurdering. Den automatiske foreløbige tildeling af tilstand er således blevet benyttet til 

at give en indikation om, hvilken tilstand grundvandsforekomsten endeligt  kunne tildeles. Dette 

er gjort ved at opstille en række kvantitative grænser for fire statistiske kritiske parametre for 

forurening af en grundvandsforekomst: 

- Boringsbuffervolumen 

- Bebygget areal,  

- Antal overskridelser/km3  

- Volumenprocenten under V2-arealer.  

 

De 4 parametre er udvalgt på baggrund af den generelle konceptuelle forståelsesmodel, 

beskrevet i afsnit 3.3, samt erfaringer fra arbejdet med vurderinger  af konkrete 

grundvandsforekomster på workshops. Det er arbejdet med en korrelationsmatrice, der har vist 

hvilke essentielle parametre, der kan indikere en potentiel stor forurening af en 

grundvandsforekomst (se bilag I). De kvantitative grænser er herefter fastsat efter vurderinger  ud 

fra gennemsnit og følsomhedsanalyser af deres betydning for tilstandssorteringen, som det 

fremgår af tabel 4.2.  
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Tabel 4.2: Gennemsnit og kvantitative grænser for den automatiske tilstandssortering for de 193 

grundvandsforekomster (GRUNDVANDSFOREKOMST) med overskridelse af tærskelværdien for MFS. 

Den høje gennemsnitsværdi for ”Antal overskridelser/km3” skyldes små grundvandsforekomster med flere 

overskridelser, der dermed får meget høje værdier (se bilag F.6).  

 Gns. 193 

GRUNDVANDSFOREKOMST 

GOD RINGE 

Boringsbuffervolumen 

(%) 

2,2 5 15 

By-, industri-, 

lufthavnsareal % 

17,5 30 80 

Antal 

overskridelser/km3 

264,4 20 100 

V2-volumen (%) 1,97 5 15 

 

Konceptet for Trin II er illustreret i figur 4.2. Hvis de udslagsgivende parametre i grundvands- 

forekomsten har værdier indenfor den grønne firkant, sorteres grund-vandsforekomsten i god 

tilstand. Haves der derimod en værdi imellem den grønne og røde firkant for blot én af de givne 

parametre, kategoriseres den som uafklaret. Overskrides den røde firkant ligeledes for minimum 

én parameter sorteres grundvandsforekomsten i ringe tilstand. Den automatiske sortering har 

en yderligere kategorisering baseret på den overordnede konceptuelle forståelse for punktkilde- 

forureningers natur. Hvis en grundvandsforekomst er i uafklaret tilstand jf. radarplottet, men har 

>80% af volumen i en sårbar dybde (<20 mut), placeres den pågældende grundvandsforekomst 

i ringe tilstand fra den automatiske tilstandssortering.  

 

Det er vigtigt at understrege, at det er en sortering, og alle grundvandsforekomster er vurderet 

individuelt som forklaret i afsnit 4.  

 

Den samlede vurdering af en grundvandsforekomst 

De samlede statistiske data fra header og temakort i Trin I og den foreløbige tildeling af tilstand 

(sortering) og statistik fra Trin II anvendes til sidst samlet i Trin III. Her beskrives den konceptu-

elle model for grundvandsforekomsten, og den endelige tilstandsvurdering foretages, herunder 

vurderes sikkerhed og datarepræsentativitet. Afvigelser fra den foreløbige tildeling af tilstand 

ved sortering er ligeledes kommenteret. 

 

I Trin III er den samlede vurdering af de væsentligste forhold relateret til hver grundvandsfore-

komst således beskrevet i kort tekst i dokumentationsarket (A), hvori følgende kort er opsumme-

ret:  

 

 Den konceptuelle model for grundvandsforekomsten 

 En vurdering af de data, der er til rådighed, herunder den eventuelle betydning af mang-

lende data 

 En vurdering af omfanget af MFS påvirkning 

Det har yderligere været muligt at benytte to interaktive, landsdækkende kort over V1/V2 area-

ler og arealanvendelse som hjælp til tilstandsvurderingen. Der er markeret JA/NEJ i den enkelte 

tilstandsvurdering, om disse kort har været anvendt. Kortene kan ses i bilag B.4.  
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Afslutningsvis indebærer Trin III en konklusion for vurderingen af grundvandsforekomstens ke-

miske tilstand for MFS beskrevet i feltet ”opsummering”. Her angives det, om forekomstens ke-

miske tilstand for MFS er vurderet som god, ringe eller uafklaret. Derudover er der en bedøm-

melse af datarepræsentativiteten (god, mellem, ringe), samt en vurdering af, hvor sikker vurde-

ringen af forekomstens tilstand for MFS er (stor, mellem, ringe). Overvejelser beskrevet i afsnit 

3.6 om sikkerhed og datarepræsentativitet er anvendt ved denne vurdering. 

 

4.4 Videregående relevant undersøgelse  

 
For de af de 193 grundvandsforekomster, som havde et forureningsmønster, der indebar, at 

den enkelte forekomsts kemiske tilstand for MFS ikke kunne vurderes endeligt ved den syste-

matiske relevante undersøgelse, beskrevet i forrige afsnit, gennemføres en videregående rele-

vant undersøgelse.  

Ved disse tilstandsvurderinger anvendes et mere omfattende dokumentationsark (dokumentati-

onsark B, bilag B.3) og et supplerende sæt af temakort og analysedata for at opnå en bedre 

konceptuel forståelse af MFS’s forekomst og udbredelse i den enkelte grundvandsforekomst. 

Dette dokumentationsark B er udviklet i samarbejde med GEUS på en række testworkshops i 

foråret 2020. Den endelige vurdering af den kemiske tilstand for disse forekomster er foretaget 

efter en workshop i november 2020, hvor formålet var at opnå fælles forståelse for vurderingen 

af disse grundvandsforekomster.  

 

Dokumentationsark B følger samme principielle opbygning som dokumentationsark A. Arket har 

en ”header” identisk med den i dokumentationsark A, efterfulgt af en række faglige temaer, der 

gradvist tilføjer information om den pågældende grundvandsforekomst til brug for den endelige 

tilstandsvurdering. De fire temaer i tilstandsvurderingen er kort præsenteret i tabel 4.3, og de 

enkelte faglige temaer er uddybende beskrevet i et standardformat i bilag C.2. Som grundlag for 

opstillingen af den konceptuelle model for en grundvandsforekomst og den endelige tilstands-

vurdering af forekomsten er alle temaer gennemgået og de væsentligste forhold for hvert tema 

noteret. I bilag B.2 er dokumentationsark B gennemgået med et eksempel.  

 

Samlet vurdering og opsummering  

I metodens trin V beskrives den samlede vurdering af de væsentligste forhold relateret til hver 

grundvandsforekomst i kort tekst i dokumentationsarket (B). Efter de enkelte temaer er der en 

”samlet vurdering af væsentlige forhold relateret til hver grundvandsforekomst”, der opsumme-

res kort:  

 

 Den konceptuelle model for grundvandsforekomsten 

 En vurdering af de data, der er til rådighed, herunder den eventuelle betydning af mang-

lende data 

 En vurdering af omfanget af MFS påvirkning 

Afslutningsvis omfatter trin V en konklusion for tilstandsvurdering af grundvandsforekomsten i 

feltet ”opsummering”. Her angives det, om den kemiske tilstand for MFS er vurderet som god 

eller ringe. Derudover er der en bedømmelse af datarepræsentativiteten (god, mellem, ringe), 

samt en vurdering af, hvor sikker vurderingen af grundvandsforekomstens tilstand for MFS er 

(stor, mellem, ringe). Dette er beskrevet i afsnit 3.6. 

 



 

 

46 Vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand for MFS: Metodeudvikling og resultater  

 

 

 

Tabel 4.3: Beskrivelse af temaer til brug i den videregående relevante undersøgelse. Tabellen 

fortsætter på den følgende side. 

MFS temaer 

Tema M-0: Tabel for MFS Anvendte MFS data på enkeltstofniveau i tabel-

format for den aktuelle grundvandsforekomst 

Tema M-1: Fordelingskurver Fordelingskurver på stofgruppespecifikt niveau 

for de 7 MFS stofgrupper. 

Tema M-2: Indtagsdybder Dybdemæssige fordeling for indtag med og 

uden overskridelser samt fund under tærskel-

værdien for de 7 MFS stofgrupper.  

Tema M-3: Rumlig fordeling Rumlig fordeling af indtag med kemiske analyser  

for de 7 MFS stofgrupper i grundvandsforekom-

sten. 

 

 

 

Tema M-4: Overskridelser over/under 

grundvandsforekomst 

Den rumlige fordeling for indtag med analyser af 

BTEXN og Chlorerede opløsningsmidler i grund-

vandsforekomsten sammenholdt med fordeling 

af indtag med analyser for samme stoffer i ma-

gasiner/ forekomster, der er beliggende umiddel-

bart over og under grundvandsforekomsten. 

Dette for at vurdere punktkildernes vertikale på-

virkning af tilstødende magasiner. 

Tema M-5: Rumlig fordeling af datatyper Datatypernes rumlige placering i grundvandsfo-

rekomsten. 

 

Tema M-6: Vandtyper  

Den arealmæssige fordeling af vandtyper i 

grundvandsforekomsten til brug for en vurdering 

af potentielle nedbrydningsforhold. 

Antropogene temaer 

 

 

 

Tema A-1: Arealanvendelse i grundvands-

forekomst 

Rumlig fordeling af potentielle forurenende eller 

ikke-forurenende aktiviteter. Dette tema viser, 

hvordan den procentvise arealanvendelse opgi-

vet i dokumentationsarkets header fordeler sig i 

grundvandsforekomstens projektionsareal, og 

om en given arealanvendelse er centreret i en-

kelte områder, ligger spredt, eller har en klar 

arealmæssig opdeling i forekomstens projekti-

onsareal.   

Tema A-2: V1/V2-arealer V1/V2 kortlagte arealer i grundvandsforekom-

stens projektionsareal er vist i sammenhæng 

med overskridelser. Dette temakort har også 

gjort det muligt at vurdere, om der er områder af 

forekomsten, hvor der er mistanke om MFS på-

virkning, men ingen repræsentative analyser for 

MFS i dette område af forekomsten, og relatere 

dette til den overordnede konceptuelle model for 

forekomsten.  
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Tema A-3: Lossepladser BTEXN-overskridelser sammenholdes med lo-

kalisering af V2-kortlagte lossepladser. 

Tema A-4: Gasværker Overskridelser med cyanid og phenoler sam-

menholdes med lokalisering af V2-kortlagte gas-

værker. 

Tema A-5: Lufthavne og militære områder Overskridelser med PFAS sammenholdes med 

lokalisering af lufthavne, militære- og bered-

skabsøvelsesområder. 

Geologiske/geofysiske temaer 

Tema G-1: Overordnet geologisk ramme Hydrostratigrafisk profilsnit af grundvandsfore-

komsten.  

Tema G-2: Geomorfologi Landskabstyperne i/over grundvandsforekom-

sten. 

Tema G-3: Terræn Højdeforholdende i landskabet relateret til det 

gennemsnitlige havniveau. 

Tema G-4: Jordartskort Landsdækkende klassificering og udbredelse af 

jordarter i overfladegeologien som et digitalt kar-

teringskort. 

Tema G-5: Geofysik Rumlig fordeling af geofysiske målinger i grund-

vandsforekomsten. 

Tema G-6: Boringer med lithologi Rumlig fordeling af boringer med lithologi i 

grundvandsforekomsten. 

Hydrologiske temaer 

 

Tema H-1: Dybde til grundvandsforekom-

sten 

Dybden fra terræn til overfladen af grundvands-

forekomsten og MFS-analyser for indtag tilknyt-

tet forekomsten.  

 

Tema H-2: grundvandsforekomstens ma-

gasintykkelse  

Tykkelsen af grundvandsforekomsten, anvendes 

til at vurdere om punktkilder sammenfalder med 

hvor de største volumener er kortlagt. 

Tema H-3: Grundvandsdannelse til grund-

vandsforekomsten med indvindinger  

Grundvandsdannelsen i grundvandsforekomsten 

med overlejring af  indvindingstørrelsen. 

 

Tema H-4: Dybde til grundvandsspejl og 

strømningsretninger i grundvandsfore-

komsten 

Dybden til det frie vandspejl, og den pågæl-

dende strømningsretning for vandet i grund-

vandsforekomsten samt placering af MFS-målin-

ger. 

Tema H-5: Dæklagstykkelse umiddelbart 

over grundvandsforekomsten 

Lerlagstykkelsen umiddelbart over grundvands-

forekomsten. 

Tema H-6: Akkumuleret lertykkelse over 

grundvandsforekomsten 

Lerlagstykkelsen akkumuleret over grundvands-

forekomsten. 

 

Vægtningsindeks 

Til sidst vægtes de enkelte faglige temaer efter, hvor vigtigt temaet var ved opstillingen af den 

konceptuelle model og den endelige tilstandsvurdering ud fra skalaen: 

 Temaet er afgørende for den konceptuelle model (grøn) 

 Temaet understøtter den konceptuelle model, men er ikke afgørende (gul) 

 Temaet er ikke nødvendigt for den konceptuelle model (rød) 

 Temaet er ikke udarbejdet på grund af manglende data (hvid) 
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5. Resultater af tilstandsvurderingerne 

I alt er der afgrænset 2050 grundvandsforekomster forud for vandplanlægningen for 3. planperi-

ode 2021-27 (VP3). Med den i kapitel 4 beskrevne metode er: 1857 grundvandsforekomster di-

rekte tildelt tilstanden god eller ukendt kemisk tilstand for MFS efter det opstillede beslutnings-

træ, beskrevet i afsnit 4.2. For 193 forekomster i potentielt ringe kemisk tilstand for MFS er der 

udarbejdet en konceptuel model som grundlag for vurdering af tilstanden ved enten en syste-

matisk relevant undersøgelse eller en videregående relevant undersøgelse, som beskrevet i af-

snit 4.3 og 4.4.  

 

5.1 Oversigt over resultaterne af tilstandsvurderingerne  

 

I figur 5.1 ses den samlede oversigt over resultaterne af vurdering af alle grundvandsforekom-

sters kemiske tilstand for MFS, fordelt i det samlede beslutningstræ. Som det ses, sorterer be-

slutningstræet grundvandsforekomsterne i kategorierne god, ringe eller ukendt tilstand ud fra 

kriterier baseret på den konceptuelle forståelse for punktkildeforureninger. Disse kriterier er op-

stillet og beskrevet i afsnit 4.2.   

 

 

 

Figur 5.1: Antallet af grundvandsforekomster i de forskellige kategorier ud fra den automatiske sortering fra 

beslutningstræ.  

 

I den første sortering af de 2050 grundvandsforekomster, blev der udsorteret 1439 forekomster 

uden analysedata, 418 forekomster med data og ingen overskridelser af tærskelværdier og 193 

grundvandsforekomster med data og overskridelser af tærskelværdier. Denne fordeling af 

grundvandsforekomsterne efter antal er også illustreret i figur 5.2. 
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Figur 5.2: Søjlediagram med antallet af grundvandsforekomster i de forskellige kategorier ud fra den auto-

matiske sortering fra beslutningstræ.   

 

Det ses, at langt størstedelen af antallet af de afgrænsede grundvandsforekomster er uden ana-

lysedata for MFS (ca. 70%). Der ses derudover et stort antal forekomster, hvor der er data og 

ingen overskridelse af tærskelværdierne for MFS (ca. 20%). Kun for et mindre antal af de udpe-

gede grundvandsforekomster (ca. 10%) er der analysedata for MFS, hvor tærskelværdier for en 

eller flere MFS stofgrupper er overskredet.    

 

Der er dog meget stor forskel på volumen af de enkelte grundvandsforekomster. I figur 5.3 er 

den volumenmæssige fordeling af grundvandsforekomster opdelt i de tre førnævnte kategorier. 

 

 
Figur 5.3: Søjlediagram med grundvandsforekomsternes volumen i km3 i de forskellige kategorier.  
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Sammenholder man figur 5.2 og 5.3 illustreres vigtigheden af den indledende sortering, da det 

samlede billede er markant forskelligt alt efter, om de 2050 grundvandsforekomster opdeles ef-

ter antal eller volumen. Udfaldet af den indledende sortering af forekomsterne, opgjort efter fo-

rekomsternes volumen frem for deres antal har dermed været af betydning for metodeudviklin-

gen, og hvordan tilstandsvurderingerne er blevet håndteret overordnet.  

 

Der kan alt andet lige foretages en vurdering af kemisk tilstand for MFS med en højere sikker-

hed for grundvandsforekomster, hvor der eksisterer målinger over tærskelværdien. Som det ses 

af figur 5.2, udgør de 193 grundvandsforekomster med data >TV ca. 51% af de danske grund-

vandsforekomster. Den største volumenmæssige andel af grundvandsforekomsterne er dermed 

de forekomster, der er blevet mest indgående vurderet ved enten systematisk relevant undersø-

gelse eller systematisk og videregående relevant undersøgelse.   

 

For de fleste af de 193 grundvandsforekomster i potentielt ringe tilstand er der ikke overskridel-

ser af tærskelværdier for alle 7 stofgrupper, men blot for ét eller flere stoffer/stofgrupper (se ta-

bel 2.3). De i afsnit 4.2 opstillede kriterier ville således for langt hovedparten af de 193 grund-

vandsforekomster resultere i enten tildeling af God tilstand (usikker) eller Ukendt tilstand for de 

stofgrupper uden henholdsvis overskridelser eller data ved anvendelse af beslutningstræet. 

Men det er valgt, at der for disse forekomster ikke er foretaget en stofgruppespecifik tilstands-

vurdering ved brug af beslutningstræets automatiske sortering. Det er vurderet, at den grundige 

undersøgelse af hver grundvandsforekomst (jf. den systematiske relevante undersøgelse i Do-

kumentationsark A) resulterer i en tilstandsvurdering med en væsentligt bedre kvalitet end be-

slutningstræets automatiske tilstandsvurdering for samtlige stofgrupper.   

 

5.2 Tilstandsvurdering ud fra beslutningstræ 

 

I figur 5.1 ses den samlede oversigt over resultaterne af alle tilstandsvurderingerne fordelt i det 

samlede beslutningstræ, hvor grundvandsforekomster i hovedgruppe 1 (venstre del) og hoved-

gruppe 2 (midterste del) er vurderet ved beslutningstræets automatiserede trinvise sortering. 

Tabellen viser, hvordan tilstandsvurderingen for de 2050 grundvandsforekomster har fordelt sig 

efter antal. Langt størstedelen af forekomsterne har altså fået tilstandsvurderingen god kemisk 

tilstand, og kun ganske få forekomster er vurderet i ringe kemisk tilstand.  

 

Sammenholdes resultaterne med den konceptuelle forståelse for punktkildeforureninger og vur-

deringskriteriet ”20% af grundvandsforekomstens volumen er påvirket af forurening over tær-

skelværdier” for ringe tilstand, er dette resultat ikke så overraskende. Punktkilders udbredelse 

er naturligt afgrænset, og da mange grundvandsforekomster (især forekomster, hvor der er ana-

lysedata) er store (har et betydeligt volumen), kræver det adskillige og/eller store punktkilder, før 

20% eller mere af en grundvandsforekomsts volumen er påvirket af forurening med MFS over 

tærskelværdierne. Det gælder også, når konservative beregninger som eksempelvis boringsbuf-

fervolumen benyttes, se afsnit 2.5. 
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Tabel 5.1: Samlede resultater for MFS tilstandsvurdering opgjort i antal grundvandsforekomster. 

 Hoved 

gruppe 

God Ringe Ukendt Samlet 

Uden analyse-

data1 

1 1347 - 92 1439 

Med analyse-

data men uden 

overskridelser 

af tærskelvær-

dien1 

2 418 - - 418 

Med analyse-

data og over-

skridelser af 

tærskelværdier2 

3 174 19 - 193 

Sum  1939 19 92 2050 
1 Vurderet ud fra beslutningstræ 
2 Vurderet ud fra systematisk relevant undersøgelse eller videregående relevant undersøgelse 

 

I figur 5.4 ses fordelingen af alle grundvandsforekomster - opgjort efter forekomsternes volume-

ner i km3 i – vurderet i henholdsvis God, Ringe og Ukendt kemisk tilstand. Det samme mønster 

ses her, hvor langt størstedelen af grundvandsforekomsterne opgjort efter volumen vurderes i 

god kemisk tilstand. 

 

 
Figur 5.4: Grundvandsforekomster i hhv. God, Ringe og Ukendt kemisk tilstand, opjort efter forekomster-

nes volumener i km3. 

 

I beslutningstræet vist i figur 5.1 illustreres det også hvilke parametre, der har været udslagsgi-

vende i den automatiserede vurdering. Det fremgår, at kriterierne ”dybde” og ”dæklagstykkel-

sen” betyder, at en mindre mængde grundvandsforekomster i både hovedgruppe 1 og 2 bliver 

vurderet at være i god kemisk tilstand. Kriteriet ”ingen eller meget lille tilstedeværelsen af 
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V1/V2-lokaliteter i/over grundvandsforekomster” indebærer især for hovedgruppe 1, at et stort 

antal grundvandsforekomster vurderes at være i god kemisk tilstand. Dette er dog ikke overra-

skende, da der, jf. afsnit 3.5, formodes at være en generel sammenhæng mellem V1/V2-arealer 

og forurening. Er der ingen V1/V2-arealer i/over forekomsten, er der dermed også en stor sand-

synlighed for, at der ingen analysedata er. For begge hovedgrupper ses volumenkriteriet for 

V1/V2-arealer at afgøre vurderingen af tilstand for mange grundvandsforekomster (trin 4 i afsnit 

4.2 beskriver valg af volumenafgrænsning).  

 

 

5.3 Vurdering af tilstanden for grundvandsforekomster i potentielt ringe 
tilstand 

 

For de 193 grundvandsforekomster med analysedata, der viser overskridelser af tærskelværdier 

for MFS, er der foretaget en systematisk relevant undersøgelse, jf. redegørelsen i afsnit 4.3. For 

otte af disse forekomster er der endvidere foretaget en videregående relevant undersøgelse 

som præsenteret i afsnit 4.4. Resultatet af disse undersøgelser ses i højre side af beslutnings-

træet i figur 5.1 for både de systematiske og videregående relevante undersøgelser. Alle fore-

komster i potentielt ringe tilstand er således vurderet i forhold til de samme kriterier, som er an-

vendt ved vurderinger for forekomster i hovedgruppe 1 og 2, i den venstre og midterste del af 

beslutningstræet, men disse forekomsters kemiske tilstand er derudover vurderet ved væsent-

ligt mere detaljerede relevante undersøgelser af MFS’s forekomst i den enkelte grundvandsfo-

rekomst. 

 

Dokumentationsark A (afsnit 4.3) for samtlige 193 grundvandsforekomster, der har undergået 

den systematiske relevante undersøgelse, er rapporteret i bilag E. Sikkerheden af vurderingen 

varierer for den enkelte grundvandsforekomst, hvilket er beskrevet i det enkelte dokumentati-

onsark. Som det ses, så var det muligt at vurdere den kemiske tilstand for MFS for langt største-

delen af de 193 grundvandsforekomster udelukkende ved brug af dokumentationsark A. 168 

grundvandsforekomster blev vurderet til at være i god kemisk tilstand for MFS og 17 i ringe på 

denne måde.  

 

For de endelige vurderinger af tilstanden for alle grundvandsforekomster i potentielt ringe ke-

misk tilstand for MFS gælder det, at vurderingerne løbende er blevet efterprøvet i en længere 

proces. Dokumentationsark og tilstandsvurdering blev genbesøgt, tilrettet og kvalitetssikret i takt 

med, at den konceptuelle forståelse og anvendelse af temakort løbende blev forbedret. Den ind-

ledende vurdering, jf.  afsnit 4.3.3., har været et værdifuldt redskab til at sikre en så effektiv og 

ensartet arbejdsgang som muligt i denne proces.  

 

Det skal pointeres, at tilstandsvurderingen for en del grundvandsforekomster blev ændret mel-

lem den automatiserede foreløbige sortering baseret på kvantitative kriterier og den endelige 

vurdering af tilstanden. Denne gruppe grundvandsforekomster var overvejende foreløbigt vurde-

ret i ringe tilstand, grundet kombinationen af et lille areal og høj andel bymæssig bebyggelse, 

omfanget af boringsbuffervolumen eller overskridelser/km3. Efter nærmere analyse var der dog 

ikke belæg for at vurdere, at forekomsten var i ringe kemisk tilstand for MFS. Enkelte grund-

vandsforekomster blev også rykket den modsatte vej, hvilket understreger, at tilstandssorterin-

gen var foreløbig. 
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Som redegjort for i afsnit 4.4, var tilstanden for 8 grundvandsforekomster fortsat uafklaret efter 

den systematiske relevante undersøgelse gennemført med anvendelse af Dokumentationsark 

A. De blev således yderligere undersøgt med anvendelse af en række yderligere temakort og 

faglige overvejelser ved hjælp af dokumentationsark B i den videregående relevante undersø-

gelse. Tabel 5.2 viser de 8 grundvandsforekomster, deres placering og begrundelser for at gen-

nemføre den videregående relevante undersøgelse med dokumentationsark B. 

 

Tabel 5.2: Oversigt over de 8 grundvandsforekomster der gik videre til den videregående rele-

vante undersøgelse (dokumentationsark B). Se bilag E.2. 

GRUNDVANDSFO-

REKOMST 

Placering Begrundelse for vide-

regående undersø-

gelse 

Endelig tilstandsvur-

dering for MFS 

Dkmf_1335_ks Odense N/S opdeling med 

store punktkilder i lille 

magasin 

GOD 

Dkmj_192_ks Århus midtby Antropogent landskab 

og ringe tilstand ud fra 

den overordnede kon-

ceptuelle forståelse af 

V1/V2 

RINGE 

Dkmj_33_ks Østjylland Ringe datagrundlag, 

usikker vurdering fra 

dokumentationsark A 

GOD 

Dkmj_969_ks Nordjylland Mange punktkilder 

spredt i hele forekom-

sten, intet dæklag 

GOD 

Dkms_3627_kalk Københavns Vest-

egn + Køge Bugt 

Helt klar N/S opdeling 

med kraftig forurening 

nord og ingen over-

skridelser i sydlig del 

GOD 

Dkms_3583_kalk Amager, Køben-

havn 

Ikke sårbar forekomst 

men lufthavn og indu-

stri.  

GOD 

Dkms_3100_ks Lyngby, Nordsjæl-

land 

Generationsforurening 

og antropogent land-

skab, formodet ringe 

tilstand men mangler 

yderlige information. 

RINGE 

Dkms_3617_ks Nordsjælland Varierende arealan-

vendelse og genera-

tionsforurening  

GOD 

 

Enkelte af de 8 grundvandsforekomster var udvalgt således, at de repræsenterede en gruppe 

forekomster, der indeholdt de samme problemstillinger i forhold til vurderingen af kemisk tilstand 

for MFS, og fungerede derfor som en ’rettesnor’ til at tilstandsvurdere andre tilsvarende grund-

vandsforekomster. Det blev også gjort for at sikre fælles faglig forståelse mellem projektets in-

volverede parter i tilstandsvurderingen af de ”vanskeligste” forekomster.  
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Opgøres fordelingen af de 193 grundvandsforekomster vurderet i henholdsvis god eller ringe 

kemisk tilstand for MFS efter relevante undersøgelser ikke efter antal, men efter forekomsternes 

størrelse/volumen (km3), fås et meget klart billede. Dette er illustreret i figur 5.5, hvor det kan 

ses, at forekomsterne i god tilstand udgør langt den største volumenmæssige andel.  

 

 
Figur 5.5: Søjlediagram med volumen af GRUNDVANDSFOREKOMST med data >TV tilstandsvurderet i 

de forskellige kategorier vha. den systematiske og videregående relevante undersøgelse.   

 

De volumenmæssigt største grundvandsforekomster i Danmark dækker naturligt også store are-

aler, og mange af de volumenmæssigt største forekomster er så store, at det vurderedes van-

skeligt at påvirke 20% af volumen alene med forurening fra punktkilder. Dette er diskuteret i af-

snit 5.5. På figur 5.6 ses et Danmarkskort med den geografiske placering af forekomsterne i 

god tilstand. Det ses, at de er spredt i hele landet.   

 

Figur 5.7 viser tilsvarende den geografiske fordeling af grundvandsforekomster vurderet i ringe 

kemisk tilstand for MFS. Der ses et klart mønster med en høj koncentration af forekomster i 

ringe tilstand omkring København og hovedstadsområdet. Størstedelen af de resterende fore-

komster i ringe tilstand kan ses i eller omkring andre større byer. 
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Figur 5.6: Geografisk placering i Danmark af de 174 grundvandsforekomster vurderet i god kemisk   til-

stand for MFS efter systematiske og videregående relevante undersøgelser.  

 

    

 

 
Figur 5.7: Geografisk placering i Danmark af de 19 grundvandsforekomster i RINGE kemisk tilstand for 

MFS efter systematiske og videregående relevante undersøgelser. 
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Betydende temaer ved brug af dokumentationsark A 

Under den systematiske relevante undersøgelse har enkelte temakort og informationer været 

helt essentielle i vurderingen af den enkelte grundvandsforekomsts kemiske tilstand for MFS. 

Overordnet statistik og information i ”headeren” har naturligt været vigtig til at danne sig et over-

blik over grundvandsforekomsten. Det geologiske overblik fra den hydrostratigrafiske profil i 

Tema G-1 har givet værdifuld information om de overordnede geologiske rammer, hvor især in-

formation om dæklag og omkringliggende magasiner har været anvendt. Geomorfologi (G-2) og 

tabel for MFS (Tema M-0) har kun i mindre omfang bidraget med afgørende information om fo-

rekomsten i forhold til den endelige tilstandsvurdering. Den rumlige fordeling af MFS i grund-

vandsforekomsten fra Tema A-0 har i alle tilfælde været uundværlig til brug for den endelige til-

standsvurdering, da det her har været muligt at vurdere de enkelte forureningers (inkl. koncen-

trationer) placering og potentielle udbredelse. Overskridelser for indtagsdybde i Tema M-2 har 

ligeledes været særdeles brugbar, da det her har været muligt at få en idé om forureningens 

vertikale udbredelse i grundvandsforekomsten, som var væsentlig for volumenvurderingen af 

påvirkningen. 

 

Den automatiske sortering af grundvandsforekomsterne på grundlag af ”radarplottet” var et godt 

redskab i den samlede håndtering af vurderingerne af de 193 forekomster. Den indledende indi-

kation af tilstanden qua radarplottet gjorde det muligt at vurdere det store antal forekomster i po-

tentielt ringe kemisk tilstand for MFS systematisk, effektivt og ensartet. 

 

De to interaktive, landsdækkende kort over V1/V2 arealer og arealanvendelse (bilag B.4) blev 

anvendt som hjælp til vurderingen af et begrænset antal grundvandsforekomsters kemiske til-

stand for MFS. Det var gavnligt at anvende disse kort, da den konkrete placering af V1/V2 area-

ler og arealanvendelsen understøttede især A-0 temaet.   

 

Betydende temaer i dokumentationsark B 

Ved gennemførelse af videregående relevante undersøgelser har der været stor variation i bru-

gen af de forskellige temakort. Dette er et resultat af den store variation i forureningsmønstret i 

de otte grundvandsforekomster, hvor den kemiske tilstand for MFS blev endeligt vurderet ved 

denne undersøgelse.  

 

Indledningsvis er der arbejdet med en række stofgruppespecifikke temakort og figurer relateret 

direkte til MFS forureningen i grundvandsforekomsten (Tema M). Der har kort og figurer relate-

ret til den pågældende stofgruppe selvsagt været essentiel, hvorved de resterende tilsvarende 

er benyttet i mindre grad.  

 

Til vurdering af MFS påvirkning fra antropogene kilder blev der gennemgået en række temakort 

(Tema A), hvor arealanvendelser, der konceptuelt relateres til punktkildeforureninger, er illustre-

ret med overlejrede MFS overskridelser. Alle temakort i denne kategori har generelt været afgø-

rende for den konceptuelle model.  

 

For de geologiske og geofysiske temaer har der været stor forskel på, i hvor høj grad de forskel-

lige temaer har været anvendt. Generelt har Tema G-1 og Tema G-7 været helt essentielle i op-

stillingen af den konceptuelle model, for alle de otte grundvandsforekomster vurderet i den vide-

regående relevante undersøgelse. Tema G-2, Tema G-3 og Tema G-4 har alle været anvendt i 

mindre grad. Tema G-5 (Geofysik) og G-6 (Boringer med lithologi) har hovedsageligt været 
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brugt til at vurdere tætheden og den geografiske dækning af de geologiske data inden for en 

grundvandsforekomst, men generelt har disse temaer også kun i begrænset omfang været an-

vendt.  

 

De hydrogeologiske temaer er blevet anvendt til at sammenholde de hydrogeologiske forhold 

med MFS-målingerne i de pågældende grundvandsforekomster. Her har Tema H-1, H-2, H-5 og 

H-6 primært været anvendt, da de har bidraget til at vurdere sårbarheden af den enkelte grund-

vandsforekomst.  

 

5.4 Samlet præsentation af resultater 
 

I tabel 5.3 er angivet de stofgruppespecifikke vurderinger af kemisk tilstand for MFS i de 2050 

grundvandsforekomster. Fordelingen følger den overordnede konceptuelle forståelse for punkt-

kildeforureninger, herunder hvilke stofgrupper, der udgør den største risiko (afsnit 3.4 og 3.5). 

Langt størstedelen af de forekomster, der er vurdereret i ringe kemisk tilstand for MFS, er i ringe 

tilstand for Chlorerede opløsningsmidler. Den gruppe, der forårsager næst flest vurderinger af 

ringe tilstand, er BTEXN. For de resterende stofgrupper er således kun én grundvandsfore-

komst i ringe tilstand (for MtBE). Tabel 5.4 viser de tilsvarende resultater som tabel 5.3 på volu-

menbasis. Som forventet er langt det største volumen af grundvandsforekomsterne i god til-

stand.  

 

Tabel 5.3: Stofgruppespecifik vurdering af kemisk tilstand for MFS angivet i antal grundvandsforekomster. 

 Chl-opl. BTEXN Phenoler MtBE Vandopl. PFAS Cyanider 

GOD 1940 1948 1946 1942 1946 1945 1943 

RINGE 16 8 0 1 0 0 0 

UKENDT 94 94 104 107 104 105 107 

SUM 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 

 

Til illustration er resultatet af vurderingerne af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand for 

chlorerede opløsningsmidler vist ved fordeling i beslutningstræet i figur 5.8. I bilag B.1 er samt-

lige stofgruppespecifikke beslutningstræer præsenteret. 

 

 
Figur 5.8: Beslutningstræ med den endelige tilstandsvurdering for de 2050 grundvandsforekomster for 

gruppen af chlorerede opløsningsmidler.  
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Tabel 5.4: Stofgruppespecifik tilstandsvurdering for MFS volumenfordeling i km3.  

 Chl-opl. BTEXN Phenoler MtBE Vandopl. PFAS Cyanider 

GOD 3012 3013 3013 3011 3012 3013 3011 

RINGE 1.6 0.4 - 0.004 - - - 

UKENDT 1.9 2.4 2.7 4.1 3 2.7 4 

SUM 3015 3015 3015 3015 3015 3015 3015 

 

Figur 5.9 viser sikkerheden af vurderingerne af kemisk tilstand for MFS af de 193 grundvandsfo-

rekomster med data med overskridelser. Det ses her, at særligt vurderingerne af grundvandsfo-

rekomsterne for kemisk tilstand Chlorerede opløsningsmidler og BTEXN er mest usikre, hvor de 

andre stofgruppers tilstandsvurderinger er mest sikre. Dette skyldes, at der er forventet hyppi-

gere forekomst og forureningsudbredelse fra BTEXN og især Chlorerede opløsningsmidler, så 

der på trods af flere data vil være større usikkerhed end for de øvrige stofgrupper. Figur 5.10 

viser datarepræsentativiteten opdelt i stofgrupper, tilstande og graden af repræsentativitet. Der 

er flest grundvandsforekomster for alle stofgrupper med ringe repræsentativitet, da de fleste 

analyser stammer fra depotboringer ved V1/V2-arealer, og grundvandsforekomsten dermed har 

ringe rumlig datadækning.  

 

 

Figur 5.9: Sikkerheden af tilstandsvurderingen for de 193 grundvandsforekomster med overskridelser op-

delt i stofgrupper. Den venstre søjle er for grundvandsforekomster i god tilstand og den højre for dem i 

ringe tilstand.  Y-aksen angiver antal grundvandsforekomster i de forskellige kategorier. 
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Figur 5.10: Repræsentativiteten af data i forhold til tilstandsvurderingen for de 193 grundvandsforekomster 

med overskridelser opdelt i stofgrupper. Den venstre søjle er for grundvandsforekomster i god tilstand og 

den højre for dem i ringe tilstand.  Y-aksen angiver antal grundvandsforekomster i de forskellige katego-

rier. 

 

 

6. Diskussion af metode og resultater for tilstands-
vurdering af MFS 

Der er udviklet en metode til tilstandsvurdering baseret på et beslutningstræ med tre overord-

nede hovedgrupper af grundvandsforekomster: 

Hovedgruppe 1:  

Grundvandsforekomster uden data for nogen af de 7 MFS stofgrupper 

Hovedgruppe 2:  

Grundvandsforekomster med data, uden overskridelser for nogen af de 7 MFS stofgruppe 

Hovedgruppe 3:  

Grundvandsforekomster med data, med overskridelser for en eller flere MFS stofgrupper  

 

Metoden er anvendt til at vurdere den generelle kemiske tilstand for MFS i de 2050 afgrænsede 

danske grundvandsforekomster. Metoden har været genstand for en løbende forbedring, også 

under selve tilstandsvurderingerne, pga. af det komprimerede projektforløb. Grundlæggende 

havde det været optimalt med en adskillelse af metodeudvikling og de egentlige tilstandsvurde-

ringer. Det havde givet mulighed for en systematisk evaluering af metoden og vurdering af, om 

metoden kunne levere de ønskede data til den endelige indrapportering. Hele projektet har des-

uden været stærkt påvirket af hele COVID 19 situationen, som i betydeligt omfang har reduceret 

mulighederne for fysiske møder i 2020. 
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Der er i projektet gennemført mange beregninger i GIS og/eller MATLAB. Det ses som en stor 

styrke i projektet med denne kvantitative tilgang til sortering i beslutningstræet og som støtte for 

tilstandsvurderingen. Grundlæggende har det også givet en række muligheder for at visualisere 

data på temakort og sammenstille data i tabeller på en rationel måde.  

Diskussionen af metoden og resultater fokuserer på en vurdering af trin og kriterier i hovedgrup-

perne (6.1, 6.2), datagrundlag (6.3) og endelig de endelige vurderinger af kemisk tilstand for 

stofgrupper og stoffer (6.4). Der er i hvert afsnit foreslået forbedringer og evt. konkrete ideer til 

yderligere aktiviteter, som kan forbedre fremtidige tilstandsvurderinger for MFS.  

 

6.1 Trin og kriterier i beslutningstræ for Hovedgruppe 1 og 2 

 

Overordnet er er der udviklet en metode til vurdering af kemisk tilstand for MFS som giver en 

effektiv og transparent tilstandsvurdering for grundvandsforekomster i Hovedgruppe 1 og 2 (fi-

gur 5.1). Metoden er reproducerbar, da den udelukkende baserer sig på kvantitative trin og kri-

terier for sorteringen og tilstandsvurderingen. Når der kommer nye data for de specifikke trin 

kan beslutningstræet ”køres” igen. Følsomheden af de forskellige kriterier for udsorteringen kan 

afprøves og illustreres, som der er gjort i rapporten. 

 

De specifikke trin er valgt på baggrund af den konceptuelle forståelse, og hvad der har været 

praktisk muligt inden for projektets rammer. Det er vurderet, at de enkelte trin er velbegrundede 

og understøttet af erfaringer fra dette projekt eller tidligere projekter. 

 
Der er en righoldig mængde af nationale statistiske data for MFS for de 2050 grundvandsfore-

komster som kunne granskes mere med hensyn til geografisk og rumlig fordeling. Det kunne gi-

vetvis føre til justeringer af dybdekriteriet i det første trin i beslutningstræet for Hovedgruppe 1 

og 2. Der kunne både være regionale forskelle og stofmæssige forskelle, som kunne skærpe 

dette kriterium. Trinene vedrørende forekomsten af V1- og V2-arealer i grundvandsforekomsten 

er stærkt afhængig af data for V1- og V2-lokaliteterne, og her ville en tættere dialog med regio-

nerne før projektets start have været optimalt (se næste afsnit). 

 

Trinnet med dæklag bruger en beregningsmetode, som er udviklet af GEUS (MST, 2016).  Me-

toden er stærkt afhængig af det geologiske datagrundlag. På det foreliggende datagrundlag er 

det en operationel metode, som vurderes mere troværdig end fx brug af DK modellens dæklag 

under V1- og V2-arealer eller over hele grundvandsforekomsten. Der bruges lokale geologiske 

informationer (hvis de eksisterer), og dæklagene under den enkelte grundvandsforekomst kan 

eftervises. Det er ikke gjort i dette projekt, men det ville være oplagt at gøre i et samarbejde 

mellem GEUS og danske regioner. Dermed kan det også vurderes, om der er behov for at re-

vurdere metoden eller datagrundlaget for beregningen i særlige områder eller for specifikke 

grundvandsforekomster.  

Det sidste trin vedrørende volumen af V1 og V2 er baseret på erfaringerne fra de 193 grund-

vandsforekomster med data med overskridelser. Kriterierne for trinnet er fastlagt ved en følsom-

hedsanalyse (figur F.12 i bilag F.3) for grundvandsforekomster i Hovedgrupper 1 og 2, som er 

understøttet af en kvantitativ vurdering af tilstandsvurderingerne i Hovedgruppe 3 (figur F.13 og 

F.14 i bilag F.3). Der kunne have været arbejdet med en opdeling af grundvandsforekomster re-

gionalt, da der tilsyneladende er forskelle ved indberetningen af V1- og V2-arealer for de 5 dan-

ske regioner (se diskussion i afsnit 6.2).  
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Det ville også være interessant at vurdere følsomheden relateret til grundvandsforekomsternes 

størrelse. I sagens natur er der meget få store grundvandsforekomster, hvor dette kriterium fra-

sorterer grundvandsforekomster i ukendt tilstand (Hovedgruppe 1) eller god tilstand, usikker 

(Hovedgruppe 2). De volumenmæssigt største grundvandsforekomster i Danmark dækker na-

turligt også store arealer, og mange af de volumenmæssigt største forekomster er så store, at 

det vurderes meget lidt sandsynligt at påvirke 20% af volumen alene fra forurening med MFS 

fra punktkilder. 

 

6.2 Trin og kriterier i beslutningstræ for Hovedgruppe 3 

 

Metoden for vurdering af kemiske tilstand for MFS i grundvandsforekomster i Hovedgruppe 3 

har været genstand for langt den største indsats i projektet, hvilket er en naturlig konsekvens af, 

at disse grundvandsforekomster er i potentielt ringe tilstand for en eller flere MFS. Det er også i 

fin tråd med grundvandsdirektivets krav om opstilling af konceptuelle modeller for forekomsten 

til vurdering af den kemiske tilstand i disse forekomster, se afsnit 3.1. Metoden fungerer teknisk 

set og er arbejdsmæssig overkommelig, da der er indarbejdet mange automatiserede/maski-

nelle processer ved opstilling af data i dokumentationsark og udarbejdelse af temakort. 

 

Hele metoden følger den udviklede konceptuelle forståelsesmodel for forekomsten af MFS i 

grundvandet. Hele vejen i gennem har data bekræftet vores faglige forståelse og erfaringer, og 

ofte kan afvigende resultater forklares med helt specielle forhold for den specifikke grundvands-

forekomst. Forekomsten af V1- og V2-arealer blev fx vurderet blandt de 193 grundvandsfore-

komster, og her var billedet meget entydigt, at der i 191 af de 193 grundvandsforekomster fand-

tes V1- eller V2-arealer i/over grundvandsforekomsten (se bilag F.13). 

 

Det skal nævnes, at beregningerne af dækslagstykkelser under V1- og V2-kortlagte arealer ikke 

blev foretaget for Hovedgruppe 3. Set i bakspejlet havde det været hensigtsmæssigt, og infor-

mationen kunne fx være brugt i radarplottet eller i et afsluttende trin i tilstandssorteringen i lig-

hed med dybden til grundvandsforekomsten. Vurderingen blev stadig udført kvalitativt ud fra til-

svarende temakort, og det havde ikke ændret på tilstandsvurderingen, men det kunne have 

sparet noget tid.  

 

Den tværdisciplinære tilgang med brug af informationer fra mange datakilder har været meget 

givende, og især en stor fokus på sammenhæng mellem stof, arealdata og punktkilder har væ-

ret essentiel. 

 

Usikkerhed i metoden er primært relateret til den konkrete vurdering af, om mere end 20% af 

volumenet er påvirket. Det bliver stadig et skøn på trods af forsøget på at kvantificere påvirket 

boringsbuffervolumen og volumen af/under V1- og V2-arealer. Det har især vist sig vanskeligt at 

vurdere den kemiske tilstand for MFS for store grundvandsforekomster med meget opdelt areal-

anvendelse som diskuteret i afsnit 6.5.  

 
6.3 Datagrundlag  

 
Det har været en udfordring at håndtere det heterogene datagrundlag for MFS (figur 7.1 og figur 

7.2). Det drejer sig både om regionale forskelle i omfanget af især depotboringer og forskelle 

inden for den enkelte grundvandsforekomst. Det har ført til, at repræsentativiteten af data ofte 
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har været ”ringe”, så vurdering af kemisk tilstand for MFS  i høj grad har været baseret på skøn-

nede koncentrationer ud fra den generelle konceptuelle forståelse i områder uden V1- og V2-

arealer (se figur B.4.1 i bilag).   

 

De 5 regioner er på forskellige stadier med hensyn til kortlægning af V1- og V2-arealer. For ek-

sempel har Region Midt stort set har afsluttet deres kortlægning (VMR, 2020). Der er derfor her 

færre grunde på V2-niveau, som igen betyder, at antallet af registrerede boringer i Jupiter også 

er færre for grundvandsforekomsterne, da der ikke er udført så mange konkrete forureningsun-

dersøgelser. Der er i andre regioner fx Region Hovedstaden en større andel af V2-arealer, som 

logisk nok fører til et større datagrundlag for MFS, da der her er foretaget flere konkrete under-

søgelser i 2013-19. 

En anden udfordring har været, om alle relevante data er blevet inkluderet i vurderingen af ke-

misk tilstand for MFS. Indberetningerne fra regionerne i Jupiter er en kontinuert proces, som 

lige er blevet initieret. Der er derfor betydelige forskelle i indberetningernes omfang, som det 

fremgår af figur 7.2. Samtidig har afskæringen i perioden 2013-2019 også betydet, at viden/data 

fra ældre undersøgelser ikke er med i datagrundlaget, hvis der ikke er fortsat monitering i perio-

den 2013-2019. Ældre data kan i sagens natur ikke komme med i selve tilstandsvurderingen, 

men inddragelse af ældre data kunne alligevel have styrket vurderingens sikkerhed. Det er vur-

deret, at det nok er et mindre problem for de alvorligste punktkilder, hvor moniteringen sandsyn-

ligvis er fortsat, selvom der ikke er udført konkrete undersøgelser i perioden fra 2013-2019. 

 

 

Figur 7.1: Alle boringer brugt under tilstandsvurderingen for MFS i Danmark med de fem regioner opteg-

net. 
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Figur 7.2: Alle depotboringer brugt under tilstandsvurderingen for MFS i Danmark med de fem regioner 

optegnet. 

Det ville derfor være hensigtsmæssigt at sammenstille datagrundlaget for depotboringer med 

V1- og V2-arealer systematisk i samarbejde med danske regioner inden de næste vurderinger 

af grundvandsforekomsters kemiske tilstand for MFS. Er der åbenlyse mangler i datagrundla-

get? I de tilfælde hvor der er manglende indberetninger, kan det forholdsvist let løses. I de til-

fælde hvor der ikke er nyere analyse, kan det give anledning til en supplerende prøvetagning og 

genovervejelser om konkrete risici på arealet.   

Alle større kendte forureninger fx generationsforureninger og de store forurenede arealer bør 

kobles til grundvandsforekomsterne, så de kunne plottes direkte på temakort eller interaktive 

kort (se figur B.4.1 i bilag).   

Det har i arbejdet med de konkrete vurderinger af kemisk tilstand for MFS været meget nyttigt 

med stofkendskab og stor indsigt i punktkildernes natur. Det har i en række tilfælde også være 

nyttigt med lokalt/regionalt kendskab. Denne del kunne mere systematisk inddrages, hvis regio-

nerne var direkte inddraget i tilstandsvurderingerne, især i de indledende faser, hvor datagrund-

laget etableres.  

Konkrete ideer til at forbedre datagrundlaget: 

 

 Systematisk kvalitetssikring af alle data, men især de ”nye” data for depotboringer kræ-

ver særlig fokus.  

 Overførsel af regionernes data (depotboringer) til Jupiter i en løbende proces inden næ-

ste vurderinger af kemisk tilstand for MFS. 

 Inddragelse af data fra undersøgelser fra ikke-offentlig indsats (frivillige oprydninger, 

lufthavne, militærområder), som i dag ikke indberettes i Jupiter.  

 Data for vandforsyningsboringer bør i så høj grad som mulig indberettes i Jupiter. Der 

er tilsyneladende en forsinkelse i indberetningerne, og der er heller ikke indberetnings-

pligt for vandværkernes egenkontrol.  
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 Monitering i GRUMO boringer bør indtænkes i forhold til de næste tilstandsvurderinger. 

Der bør være større fokus på MFS ved planlægning af fremtidige moniteringsprogram-

mer, især hvis det ønskes at medtage flere stofgrupper eller for at styrke datagrundlaget 

for fx PFAS. 

 

6.4 Tilstandsvurderinger, stofgrupper og stoffer 

 
Der er i det forrige afsnit under metoden til vurderinger af kemisk tilstand for MFS diskuteret ud-

fordringer i forhold til metoderne, datagrundlag og beregninger. I dette afsnit vil udfordringen 

ved den konkrete tilstandsvurdering for stofgrupper og enkeltstoffer blive diskuteret. 

Der er valgt en tilgang, hvor tilstandsvurderingen er sket på grundvandsforekomstniveau. Alle 

stofgrupper og enkeltstoffer er fx vurderet for en grundvandsforekomst i Hovedgruppe 3, selvom 

der ikke er data for alle stofgrupper. Det har været en rationel måde at håndtere en grundvands-

forekomst som en helhed. Der er opnået et godt samlet billede af forureningstyper og sammen-

hænge mellem stofgrupper. Det har været afgørende for at opbygge en samlet konceptuel mo-

del på tværs af stofgrupper. 

Det har vist sig undervejs at give nogle udfordringer i forhold til klassificering af stofgrupper. 

Stofgrupper uden overskridelser eller uden data er således blevet behandlet i Hovedgruppe 3, 

hvis de har været i en grundvandsforekomst med data og overskridelser for andre stofgrupper. 

Det har betydet en grundigere tilstandsvurdering af disse, men også en række diskussioner i 

forhold til brug af termerne for klassificeringen, som skal bruges ved rapporteringen til EU. Det 

har især været en udfordring ved vurdering af sikkerheden af tilstandsvurderingen. På baggrund 

af den grundige behandling af grundvandsforekomster i Hovedgruppe 3, kan sikkerhed af vur-

deringen inddeles i 3 niveauer (stor, mellem, ringe) for stofgrupper, hvor det i Hovedgruppe 1 og 

Hovedgruppe 2 kun inddeles i to niveauer (sikker/usikker) grundet datagrundlaget. Repræsenta-

tiviteten bliver slet ikke vurderet i Hovedgruppe 1 og 2, mens den bliver vurderet på 3 niveauer 

(stor, mellem, ringe) i Hovedgruppe 3. 

På trods af disse udfordringer har den valgte tilgang en række fordele, da det giver mulighed for 

en mere helhedsorienteret tilgang. Samlet set betyder det også, at kemisk tilstand for flere stof-

grupper er vurderet grundigt. Hvis der havde været valgt en opdeling på stofgrupper som ud-

gangspunkt, ville der kun være foretaget en konkret undersøgelse og vurdering af 19 grund-

vandsforekomster for MtBE og 8 for gruppen af Cyanider (tabel 2.3 og afsnit 2.4). 

I forhold til vurdering af kemisk tilstand for enkeltstoffer er er den voldsomt udfordret af, at der i 

alt er 49 enkeltstoffer og alene for gruppen af chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningspro-

dukter er der 13 enkeltstoffer (Tabel 2.2). Datasættene for enkeltstoffer er meget forskellige 

med hensyn til antal analyser, som det er vist i tabel 2.3. I arbejdet har der som udgangspunkt 

været fokus på stofgrupperne, da det var vurderingen, at det var det mest relevante for til-

standsvurderingerne og det mulige inden for projektets tidsramme.  

Temakort for de 193 grundvandsforekomster blev fx ikke optegnet på enkeltstof-niveau bortset 

fra særligt relevante undergrupper af stoffer og VC i den videregående relevante undersøgelse. 

I stedet blev det noteret i dokumentationsark A, hvilke stoffer der var specielt kritiske i den spe-

cifikke grundvandsforekomst. I den endelige rapportering af tilstandsvurderingerne blev denne 

viden og gennemgang af Temaark M0 omsat til en konkret tilstandsvurdering på enkeltstof-ni-

veau ved. Det blev her vurderet, at sikkerheden af den stofspecifikke tilstand kun kunne foreta-

ges på 2 niveauer (sikker, usikker) modsat stofgrupperne (stor, mellem, ringe). Repræsentativi-

teten blev ikke vurderet, da der ikke var tilstrækkeligt med arealmæssige informationer til at fo-

retage en faglig troværdig vurdering på enkeltstof-niveau. 
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Fortolkningen af påvirkningen på volumenbasis for dybe grundvandsforekomster i kalkformatio-

ner har været diskuteret en del i projektet. Der er i mange tilfælde ikke forureningsdata i dybere 

dele af kalkformationer. Det skyldes typisk, at indtag ved forureningsundersøgelser er placeret i 

de øverste opsprækkede dele af kalken (hvis der ikke er forkastningszoner). Her er det muligt at 

udtage vandprøver, og forventningen om forureningens forekomst er størst. Det samme gør sig 

gældende for filtersætning/indtag i vandforsyningsboringer i kalkmagasiner på Sjælland (Gejl et 

al., 2019). Det er derfor vurderingen i dette projekt, at forekomst af opløste MFS i dybere lag af 

kalken ikke er særlig sandsynlig. Det betyder konkret, at den volumenmæssige påvirkning af 

kalkforekomster vil være relativ begrænset. Det skal dog understreges at der kan være specielle 

forhold ved forkastningszoner og for forekomst af DNAPL i kildeområder (fx ved Carlsbergfor-

kastningen på Frederiksberg i København, hvor chlorerede opløsningsmidler er fundet i stor 

dybde i kalklagene). 

Afgrænsningen af de i alt 2050 danske grundvandsforekomster har været givet på forhånd for 

projektet. De er udvalgt som beskrevet i afsnit 2.4, og udvælgelsen har primært været geologisk 

og hydrogeologisk begrundet. Det betyder, at der er en del meget store grundvandsforekomster 

i fx Midt- og Sydjylland og kalkmagasiner på Sjælland, hvor lokale påvirkninger fra punktkilder 

bliver meget lidt synlige/betydende. Der er også mange små grundvandsforekomster, hvor der 

er større sandsynlighed for en markant påvirkning, hvis der bare forekommer enkelte V1- og V2-

arealer. 

Disse små og især meget overfladenære grundvandsforekomster har typisk ikke særlig stor in-

teresse for vandforsyningen i Danmark, så de vil ofte være uden for OSD eller IVO. I disse om-

råder har regionerne af gode grunde ikke i samme grad udført detaljerede undersøgelser. Der 

vil også være en relativ stor andel af V1-arealer, hvor der ikke er koncentrationsdata for MFS. 

Så kombinationen af små grundvandsforekomster og drikkevandsinteresser leder til mange små 

grundvandsforekomster uden data, som det tydeligt fremgår ved en sammenligning af figur 5.2 

og 5.3.    

Den geografiske placering af grundvandsforekomster har også påvirket vurderingen af Hoved-

gruppe 3. Der vil for en del grundvandsforekomster være en klar opdeling mellem landbrug/skov 

og byområder. Det betyder, at en stor grundvandsforekomst med en markant opdeling mellem 

fx et nordligt bymæssigt område og et sydligt landbrugsområde bliver vanskeligt at vurdere. Den 

sydlige del er måske stort set friholdt for forureninger, mens den nordlige del har en relativ stor 

andel af V1- og V2-arealer. Vurderingsmæssigt er det vanskeligt, og i projektet har det været en 

af de største udfordringer for tilstandsvurdering. Der har været en fornemmelse af, at tilstands-

vurderingen i visse tilfælde ville have faldet anderledes ud, hvis den konkrete grundvandsfore-

komst var opdelt i to grundvandsforekomster, således at den ene del af grundvandsforekomsten 

måske ville være kommet i ringe tilstand, mens den anden del af grundvandsforekomsten må-

ske var kommet i god tilstand. 

 

6.5 Ideer til metodeudvikling fremadrettet 

 
I de forrige afsnit er der undervejs foreslået forskellige konkrete forbedringer af metoden og pro-

cessen omkring tilstandsvurderingen. I dette afsnit er der nogle forslag til projekter og forbedrin-

ger af metoden på et mere generelt niveau:   

 Kvantificering af påvirkede volumener viste sig at være vanskelig og genstand for me-

gen diskussion i en række tilfælde. Der kunne arbejdes mere med beregninger af påvir-

kede volumener i lighed med beregning af buffervolumener for påvirkede boringer og 

indtag. 



 

 

66 Vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand for MFS: Metodeudvikling og resultater  

 

 

 

 Principperne og metoden til at beregne dæklag kan forankres hos GEUS som en del af 

vedligeholdelsen af GRUNDRISK screeningsmodellen. Beregningerne bør kvalitetssik-

res i dialog med danske regioner 

 Repræsentativitet af data kunne vurderes kvantitativt. Der blev på et tidligt tidspunkt ar-

bejdet med ideer om en mere geostatistisk tilgang, men det blev fravalgt undervejs. En 

sådan tilgang kunne både bruges til at styrke vurderingen af repræsentativitet og ud-

pege områder, hvor flere data eller datatyper kunne styrke repræsentativitet og selve 

tilstandsvurderingen.  

 Datasættet for MFS bør underkastes en dyberegående statistisk analyse i forhold til en 

yderligere styrkelse af den automatiske tilstandssortering i den ”systematiske relevante 

undersøgelse”. Det er sandsynligt, at en yderligere udvikling i retning af ”machine lear-

nings metoder” kan styrke fremtidige tilstandsvurderinger og gøre løbende opdateringer 

og vurderinger meget enklere. 

 Det ville være interessant at arbejde med udvikling af metoder til tilstandsvurdering, her-

under konceptuelle modeller, temakort og metoder til dataanalyser på tværs af nitrat, 

spormetaller, pesticider og MFS. En højere grad af fælles ideudveksling i en COVID 19 

fri verden kunne være spændende. Der kan både være basis for forenkling af metoder 

og rationalisering i fremstilling af fx temakort. 
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7. Konklusion og udsyn 

7.1 Konklusion  

 

Data 

 Tilstandsvurderingen er baseret på data fra Jupiter, hvor der er boringsdata og koncen-

trationer for miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) fra grundvandsmoniteringen 

(GRUMO), Vandforsyninger (VF), danske regioner (DEPOT) og andre boringer. Hoved-

parten af data (ca. 64 %) stammer fra boringstypen DEPOT, mens GRUMO data udgør 

den mindste gruppe (7 %).  

 Der indgår syv stofgrupper i tilstandsvurderingen og samlet set 47 enkeltstoffer. De syv 

stofgrupper omfatter 

o Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter 

o Olie- og benzinstoffer (BTEXN) 

o Phenoler 

o Methyl-tert-butyl-ether 

o Vandopløselige opløsningsmidler 

o Perfluorerede stoffer (PFAS) 

o Cyanider  

 Det samlede antal koncentrationsdata med analyser for de 47 enkeltstoffer/stofgrupper 

er 263.895 Mean Annual Means (MAM-værdier). 

 Der er som eksempel ca. 12000 analyser for gruppen af Chlorerede opløsningsmidler, 

mens der er ca. 1000 analyser for gruppen af Cyanider i hele datasættet.  

 Der er fastsat tærskelværdier og kvantifikationsgrænser for stofgrupper og enkeltstoffer, 

som er anvendt ved vurdering af overskridelser og grundvandsforekomsternes tilstand.  

Metode og beslutningstræ 

 Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 hovedgrupper: Grundvandsforekomster uden 

data, grundvandsforekomster med data uden overskridelser og grundvandsforekomster 

med data og overskridelser for en eller flere MFS 

 Der er udviklet et beslutningstræ med en række trin, som sorterer grundvandsforekom-

sterne i kategorierne god, ringe eller ukendt tilstand ud fra kriterier baseret på den kon-

ceptuelle forståelse af forureningskilder til MFS, samt deres transport, skæbne og fore-

komst i grundvandet.   

 Sorteringsmetoden er automatisk og effekten af hvert sorteringstrin kan evalueres. 

 På baggrund af det udviklede beslutningstræ er 1857 grundvandsforekomster direkte 

tildelt tilstanden god eller ukendt. 

 For 193 grundvandsforekomster i potentielt ringe tilstand (Hovedgruppe 3) er der udar-

bejdet en konceptuel model som grundlag for vurdering af tilstanden.  

 Der er udført en systematisk relevant undersøgelse for de 193 grundvandsforekomster 

potentielt ringe tilstand. Dette har omfattet dataanalyse (statistiske data, temakort), op-

stilling af konceptuel model og tilstandsvurdering. 

 For otte af disse forekomster er der endvidere foretaget en videregående relevant un-

dersøgelse, som er en udvidet dataanalyse med efterfølgende opstilling af konceptuel 

model og tilstandsvurdering. 
 

Resultater af tilstandsvurdering 
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 Langt størstedelen af antallet af de afgrænsede grundvandsforekomster (gruppe 1) er 

uden analysedata for MFS (ca. 70%). Den næststørste gruppe i antal er grundvandsfo-

rekomster med data, men uden overskridelser. Kun for et mindre antal af de udpegede 

grundvandsforekomster (ca. 10%) er der analysedata for MFS, hvor tærskelværdier for 

en eller flere MFS stofgrupper er overskredet. 

o I Hovedgruppe 1 falder 1347 grundvandsforekomster i god tilstand, mens 92 

tildeles ukendt tilstand  

o I Hovedgruppe 2 falder alle 418 i god tilstand 

o I Hovedgruppe 3 blev 174 grundvandsforekomster vurderet til at være i god ke-

misk tilstand og 19 i ringe tilstand 

 Samlet set for alle grundvandsforekomster er 1939 i god tilstand, 92 i ukendt tilstand og 

17 i ringe tilstand. 

 Opgjort på volumenbasis er mere end mere end 99 % af grundvandsforekomsterne i 

god tilstand 

 Sikkerheden af vurderingerne er for de enkelte grundvandsforekomster overordnet 

god, mens datarepræsentativiteten for hovedparten af grundvandsforekomsterne er 

ringe.  

 Gruppen af de Chlorerede opløsningsmidler står for det største antal grundvandsfore-

komster i ringe tilstand (16), fulgt af BTEX (8) og MtBE (1). Der er ingen grundvandsfo-

rekomster i ringe tilstand for de øvrige stofgrupper. 

DTU Miljø har følgende forslag til udvikling og forbedringer i tilstandsvurderingen 

 Der er et stort potentiale i at styrke datagrundlaget for tilstandsvurderinger. Det drejer 

sig både om udvidelse af monteringsprogrammer, løbende og systematisk overførsel af 

data fra regioner og vandforsyninger til Jupiter og kvalitetssikring af alle processer. 

 Det er foreslået at udvikle en kvantitativ metode til vurdering af påvirkede volumener og 

forbedre vurderingerne af repræsentativitet og sikkerhed.  

 Det vil være hensigtsmæssigt styrke samarbejdet omkring udarbejdelsen af dataanaly-

ser, temakort og konceptuelle modeller på tværs af tilstandsvurderinger for nitrat, spor-

metaller, pesticider og MFS. 

 Det havde været ønskværdigt med mere dialog med danske regioner og vandforsynin-

ger omkring data og supplerende oplysninger.  

Afslutningsvis skal det nævnes, at projektperioden har været meget kort til at både udvikle en 

ny metode og foretage en konkret tilstandsvurdering af 2050 grundvandsforekomster. Dette har 

i kombination med udfordringer fra COVID 19 givet et meget komprimeret forløb. På trods af 

disse rammebetingelser er der udviklet en operationel metode og foretaget en grundig og veldo-

kumenteret tilstandsvurdering af 2050 grundvandsforekomster. 

 

7.2 Udsyn set fra DTU Miljøs perspektiv 

 

DTU Miljø finder, at en samlet vurdering af tilstandsvurderingen på tværs for en grundvandsfo-

rekomst for nitrat, spormetaller, pesticider og MFS ville være interessant. Er der samlet set en 

anden tilstand, end hvad stofgrupper eller enkeltstoffer peger på? Det er især relevant for 

grundvandsforekomster, hvor der er meget markante forskelle i arealanvendelsen (typisk 

by/landbrug/natur), som betyder, at specifikke områder af grundvandsforekomsten er stærkt på-

virket med MFS, mens andre ikke er påvirket. I praksis kan hele grundvandsforekomsten være 

påvirket, men med forskellige stoftyper (nitrat, spormetaller, pesticider og MFS) i forskellige om-

råder. 
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Grænsen for om en grundvandspåvirkning er i god eller ringe tilstand er fastsat til, at 20% af vo-

lumenet er påvirket med MFS. Det virker i en dansk kontekst med en vandforsyningsstruktur, 

som stort set er grundvandsbaseret, som et højt kriterium for ringe tilstand. Det vil i visse egne 

af Danmark være meget vanskeligt at indvinde rent grundvand eller flytte en vandforsyning, hvis 

bare 10% af grundvandsforekomsten er påvirket, da andre interesser spiller ind. Det kan fx 

være: 

- Grundvandets kvantitative tilstand, 

- Ændringer i indvindingsstrukturen kan bringe nye forureninger i spil eller flytte den eksi-

sterende forurening. 

- Påvirkninger af andre stofgrupper udover MFS (nitrat, spormetaller, pesticider, chlorid 

eller andre uorganiske stoffer) 

- Arealanvendelse fx udbredte byområder eller naturinteresser. 

Tærskelværdier har været fastlagt tidligt i projektet, så det har været et rammevilkår for til-

standsvurderingen for MFS. Tilstandsvurderingens følsomhed i forhold til tærskelværdier har 

ikke været vurderet. Det er især interessant, da der for visse stoffer sandsynligvis er forskelle på 

tærskelværdier på europæisk niveau. En sammenstilling af tærskelværdier ville være interes-

sant, som det fx er sket for overfladevand (Vorkamp og Sanderson, 2016). Vil det påvirke den 

samlede tilstandsvurdering, hvis andre kriterier var anvendt?  
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