
 
 
General rights 
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright 
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. 
 

 Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. 

 You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain 

 You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal 
 
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately 
and investigate your claim. 
  
 

   

 

 

Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 19, 2023

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

Bjerg, Poul Løgstrup; Broholm, Mette Martina; Floks, Filip; Bøllingtoft, Anton Bo; Thorling, Lærke;
Møller, Ingelise; Nielsen, Tine Ørbæk ; Harder, Dorte Balle

Publication date:
2021

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link back to DTU Orbit

Citation (APA):
Bjerg, P. L., Broholm, M. M., Floks, F., Bøllingtoft, A. B., Thorling, L., Møller, I., Nielsen, T. Ø., & Harder, D. B.
(2021). Vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand for MFS: Metodeudvikling og
resultater. DTU Miljø, Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet.

https://orbit.dtu.dk/en/publications/8486c4a4-9166-41bc-954f-320f8a0b6e99


 1 

 

 

 

 

 

Vurdering af de danske grundvands-

forekomsters kemiske tilstand for 

MFS: Metodeudvikling og resultater 

 

BILAG 
  
Poul Løgstrup Bjerg, Mette Martina Broholm, Filip Floks og Anton Bøllingtoft, DTU Miljø 

Lærke Thorling og Ingelise Møller, GEUS 

Tine Ørbæk Nielsen og Dorte Balle Harder, Miljøstyrelsen 

Juli 2021 



2 BILAG 

 

 

 

A Oversigt over bilag 

Bilag A: Leverancer fra DTU Miljø, GEUS og Miljøstyrelsen 

 

Bilag B: Beslutningstræ og dokumentationsark  

 

Bilag C: Temakort  

 

Bilag D: Relevante datafiler 

 

Bilag E: Fremsendte dataleverancer til Miljøstyrelsen   

 

Bilag F: Beregninger brugt til tilstandsvurdering 

 

Bilag G: Udvalgte stofgrupper og antal indtag 

 

Bilag H: V1/V2-volumener fra MST 

 

Bilag I: Korrelationsmatrice for styrende variable brugt ved udvikling af den konceptuelle forstå-

else 



A Bilag A Leverancer  

A.1. Leverance 1A (GEUS) 

Beskrivelse af de datakilder, der er tilgængelige i Jupiter databasen (karakter og anvendelighed 

af data fra indtag i LOOP, GRUMO, vandindvindingsboringer, regionernes grundvandsanalyser 

etc. – med afsæt i forskellige af Jupiters kodelister, såsom ”projekt”, ”borings anvendelse”, 

”boringsformål). 

 Thorling, L. og Johnsen, A.R., 2020: Datakilder i form af vandanalyser, der anvendes ved 

vurdering af grundvandets tilstand i forbindelse med vandområdeplanerne 2021-2023. GEUS-

NOTAT nr.: 07-VA-2020-02 

 

A.2. Leverance 1B (GEUS) 

Notat om anvendelse af data fra regionerne for miljøfarlige forurenende stoffer. 

Troldborg, L., Thorling, L. og Rasmussen, V.S., 2020: Revision af indtagskobling til 

grundvandsforekomster. GEUS-NOTAT nr.: 06-VA-2020-01 

 

A.3. Leverance 1C (MST)  
Fastsættelse af nye tærskelværdier til brug for vurdering af 

grundvandsforekomsters kemiske tilstand for MFS til (udkast 

til) vandområdeplanerne 2021-27 

Harder, D.B; Nielsen, T.Ø. (2021). Notat Juni 2021. Miljøstyrelsen 

 

A.4. Leverance 1D (DTU Miljø)  

Fastlæggelse af nedbrydningskonstanter og estimering af Kow/Koc-værdi for udvalgte miljøfarlige 

forurenende stoffer. 

 

A.5. Leverance 2 (GEUS) 
Etablering af 2 oversigter med følgende oplysninger: 

 

En oversigt over fordelingen af analysedata fra årene 2013-18 mellem grundvandsforekomsterne. 

Oversigten skal etablere et overblik over hvor mange og hvilke forekomster, hvortil der er tilknyttet 

henholdsvis 0, 1, 2-4, 5-7 og 8 eller flere indtag. Det skal fremgå, hvilken karakter, det enkelte 

tilknyttede indtag har. 

Thorling, L. og Thomsen, C.T., 2020: Leverance 2 i projektet ”Bidrag til udvikling af metode for 

vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand for organiske miljøfarlige 

forurenende stoffer uden primær anvendelse som pesticid”. GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-2020-8 

 

 

 



A.6. Leverance 3 (GEUS) 

Afdækning af sammenhængen mellem almene vandforsyninger og grundvandsforekomster ved 

opgørelse af indvindingsmængder pr. indtag. 

 

(udgået) 

 

A.7. Leverance 5A, 5B og 5C (GEUS) 
Måleværdier og dataaggregering. 

Beregning af middelværdier for hvert enkelt koblet indtag for hvert af de miljøfarlige forurenende 

stoffer som indgår i projektet. 

Thorling, L. og Voutchkova, D., 2020: Leverance 5 i projektet ”Bidrag til udvikling af metode for 

vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand for organiske miljøfarlige 

forurenende stoffer uden primær anvendelse som pesticid” GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-2020-7. 

 

A.8. Vurdering af grundvandsforekomsters volumen. (GEUS) 

Notat om vurdering af grundvandsforekomsters volumen. 

Mortensen, M.H., 2020: Vurdering af grundvandsforekomsters volumen. GEUS-NOTAT nr.: 07-

VA-2020-17. 

 

A.9. Kvalitetssikring af datagrundlag og aggregering af data (MST) 

Kvalitetssikring af datagrundlag og aggregering af data ved vurdering af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand 

for pesticider, sporstoffer, klorid og øvrige miljøfarlige stoffer 

Harder, D.B; Nielsen, M.R., Nielsen, T.Ø. (2021). Notat Juni 2021. Miljøstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.1. Leverance 1A (GEUS) 

Beskrivelse af de datakilder, der er tilgængelige i Jupiter databasen (karakter og anvendelighed 

af data fra indtag i LOOP, GRUMO, vandindvindingsboringer, regionernes grundvandsanalyser 

etc. – med afsæt i forskellige af Jupiters kodelister, såsom ”projekt”, ”borings anvendelse”, 

”boringsformål). 

 Thorling, L. og Johnsen, A.R., 2020: Datakilder i form af vandanalyser, der anvendes ved 

vurdering af grundvandets tilstand i forbindelse med vandområdeplanerne 2021-2023. GEUS-

NOTAT nr.: 07-VA-2020-02 
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Emne: Datakilder i form af vandanalyser, der anvendes ved vurdering af grundvandets til-

stand i forbindelse med vandområdeplanerne 2021-2023 

 
 

Problemstilling 
Nærværende notat redegør for anvendeligheden af vandkemiske analysedata i Jupiter i vurderingen 
af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand. Herunder beskrives karakter og anvendelig-
hed af data fra de forskellige datatyper, dvs. indtag tilknyttet GRUMO, vandindvindingsboringer 
etc. – og den mulige fastlæggelse af begrebet datatyper med udgangspunkt i de forskellige kodeli-
ster i Jupiter. 
 
Det er forudsat, at data anvendes med den kvalitet, hvormed de foreligger i Jupiter på tidspunktet 
for dataudtrækket. Der anvendes kun data, der er indlæst i Jupiter. Det betyder, at der er et stort set 
fuldstændigt datasæt for Grundvandsovervågningen, GRUMO og vandværkernes boringskontrol, 
VF. Derimod er der fortsat data fra regionernes undersøgelser af punktkilder, der ikke er indlæst i 
Jupiter, og derfor ikke indgår i vurderingen. Samtidig er der en del data fra regionerne, der er ind-
læst på en sådan måde, at de ikke kan kobles til en grundvandsforekomst. Regionernes data er dis-
kuteret i GEUS-notat 06-VA-20-1. 
 
Nærværende notat belyser anvendeligheden af data gennem: 
 

1. En beskrivelse af de forskellige kilder til de analyser for de tre stofgrupper: pesticider, 
organiske MFS og sporstoffer i Jupiter, der anvendes til tilstandsvurderingen af grund-
vandsforekomsterne. 

2. En redegørelse for repræsentativitet og eventuelle bias forbundet med hver type data-
kilde for disse stofgrupper.  

3. En redegørelse for hvordan hver type datakilde teknisk set afgrænses i udtræk fra Jupi-
ter gennem anvendelse af de metadata, der er knyttet til analyser, boringer og anlæg, 
herunder en diskussion af de væsentligste usikkerheder, der er knyttet til udtræksproce-
durerne. 

4. En redegørelse for den nødvendige dataforberedelse, før der kan laves dataudtræk til 
tilstandsvurderingen. 

5. En anbefaling af hvilke datatyper, der bør indgå i tilstandsvurderingen for grundvands-
forekomsterne. 

 



  GEUS-NOTAT 
  Side 2 af 10 
 
 

 
 
 
De Nationale Geologiske Undersøgelser Øster Voldgade 10 Telefon 38 14 20 00 
for Danmark og Grønland (GEUS) 1350 København K Telefax 38 14 20 50 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet  E-mail geus@geus.dk 

Man skal i forbindelse med tildeling af en specifik datatype til et indtag være opmærksom på, at 
mange boringer over tid anvendes til flere forskellige (til tider samtidige) formål, fx drikkevand og 
markvanding, pejleboring og drikkevandsboring eller forureningsundersøgelse og drikkevandsfor-
syning. Der præsenteres her en revideret metode til opdeling i datakilder, som lægger sig tæt op ad 
den metode, der anvendes til opdeling i datatyper i forbindelse med de årlige standardiserede data-
udtræk fra Jupiter (Thorling mfl., 2019, bilag 8) til rapportering af grundvandsovervågningen, men 
som dog er tilpasset behovene for datatyper i tilknytning til vandplanarbejdet. 
 
GEUS har tidligere vurderet, at de bedst egnede kodelister til at karakterisere de forskellige datakil-
der er knyttet til de enkelte vandprøver og ikke til de enkelte boringsindtag, idet kodning på bo-
ringsindtag med den foreliggende datastruktur og datakvalitet i Jupiter ikke vurderedes at give en 
tilstrækkelig sikker afgrænsning af datakilderne (Thorling og Hansen 2018). Disse datatyper blev 
anvendt til tilstandsvurderingerne for nitrat i 2019. 

Grundlæggende krav til udtrækket. 

Miljøstyrelsen (MST) ønsker, at alle indvindingsboringer, uanset om det er almene anlæg eller min-
dre private husholdningsboringer, så vidt muligt tildeles datatypen Vandforsyningsboring (VF). 
Dernæst skal alle NOVANA indtag (GRUMO) kunne identificeres, uanset om de har andre anven-
delser. Endelig skal egentlige forureningsboringer med hhv. dataejer Region eller ’øvrige’ så vidt 
muligt kunne identificeres og adskilles fra andre boringer. Datatypen LOOP indgår ikke i dette no-
tat, da der ikke er udtaget prøver for de relevante stofgrupper i perioden 2013-2019. 
 

1.  Datakilder 
Tabel 1 angiver de typer af datakilder (typer af boringsindtag i forhold til etablerings- og/eller an-
vendelsesformål), der skal tilknyttes hvert boringsindtag, som indgår i tilstandsvurderingerne for de 
stofgrupper, der er omfattet af dette notat. Datatyperne er fastlagt af MST, mens GEUS i afsnit 3, 
diskuterer de tekniske muligheder for at afgrænse datatyperne fra hinanden. 
 
Tabel 1: Overordnet beskrivelse af datakilder (typer af boringsindtag), der kan anvendes til til-
standsvurdering af grundvandsforekomster for pesticider, MFS og sporstoffer. 

Datakilde Beskrivelse af boringer og prøverne herfra 
Vandforsynings-
boringer, VF 
 

Indtag tilknyttet indvinding af drikkevand. 
 
I Drikkevandsbekendtgørelsen er der krav om kontrol af kvaliteten af det grund-
vand, som de almene vandforsyninger indvinder. Denne såkaldte boringskontrol 
udføres af vandforsyningerne. Hyppigheden af kontrollen afhænger af den ind-
vundne vandmængde med en prøvetagningshyppighed fra hvert 3. år til hvert 5. år 
på almene vandværker. Ud over boringskontrollen, indberettes der også en betragte-
lig mængde af andre vandanalyser fra vandværksboringerne, der er udtaget på 
vandværkernes eget initiativ. 
 
Analyseprogrammerne i drikkevandsbekendtgørelsen omfatter en række obligatori-
ske stoffer for såvel pesticider og sporstoffer, og en række anbefalinger for hvilke 
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øvrige MFS, der skal analyseres. Mange almene vandforsyninger gennemfører om-
fattende analyseprogrammer i indvindingsboringerne ud over de obligatoriske para-
metre, hvorfor der er et omfattende datamateriale til rådighed fra denne datatype. 
Data fra boringskontrollen kvalitetssikres af kommunerne, hvorefter de indberet-
tede data er tilgængelige i Jupiter-databasen. 
 
Ikke-almene indvindinger til drikkevand (mindre private anlæg der forsyner fra 1 til 
9 ejendomme) har en mere uregelmæssig prøvetagning og indberetning, og data fra 
disse indtag kan indgå i det omfang de foreligger. Det hører imidlertid absolut til 
undtagelserne, at sådanne boringer analyseres for MFS. 

GRUMO-indtag Grundvandsovervågningen er en del af det nationale overvågningsprogram for vand 
og natur, NOVANA. Overvågningen finder sted i særlige overvågningsboringer, 
der er designet til at kunne give dybdespecifikke grundvandsprøver fra de såkaldte 
GRUMO-indtag. GRUMO-indtagene er derfor typisk 1 m lange. Prøvetagningshyp-
pigheden i de enkelte indtag varierer, men alle indtag prøvetages mindst én gang i 
løbet af en seksårig programperiode. Stationsnettet har løbende udviklet sig efter de 
politisk prioriterede overvågningsbehov.  
 
Data fra Grundvandsovervågningen kvalitetssikres af MST. 
Alle data er tilgængelige i Jupiter-databasen. 
Data fra aktive indvindingsboringer med prøveformål GRUMO optræder ikke efter 
2007. 

Depot-indtag  
(regionsdata) 

Regionernes kortlægning og overvågning af forurenede grunde finder sted på loka-
liteter, hvor der er en begrundet mistanke om, at punktforureningskilder kan på-
virke grundvandets kvalitet. Undersøgelserne finder sted i såvel særlige undersøgel-
sesboringer, etableret med det formål at undersøge en konkret forureningsrisiko, 
som i andre typer boringer, herunder vandforsyningsboringer. En del af regionernes 
boringer mangler oplysninger om indtaget, hvorfor der skal laves et bedste bud på 
placeringen af indtaget før en tilknytning til grundvandsforekomster kan gennemfø-
res.  
 
Regionernes undersøgelser i vandforsyningsboringer indgår i dette projekt som da-
takilden vandforsyningsboringer, VF. 
 
Regioner er dataejer for egne data. 
 
Regionernes data er i forbindelse med vandplan 2021-2027 i stort omfang overført 
til Jupiter, men der er endnu kun begrænset erfaring med deres anvendelse, se i øv-
rigt GEUS-notat 06-VA-20-01.  

Depot-indtag  
(øvrige) 

Kommuner og virksomheder indsamler grundvandsprøver til overvågning og kort-
lægning af grundvandsforureninger, ud over hvad der er dækket af regionernes ind-
sats. Dette kan fx være overvågning af lufthavne, aktive fyldpladser, eller konkret 
sagsrelaterede undersøgelser. 
 
Øvrige jordforureningsundersøgelser i vandforsyningsboringer indgår i dette pro-
jekt som datakilden vandforsyningsboringer, VF. 
 
Vandprøver fra forureningsundersøgelser i henhold til jordforureningsloven kvali-
tetssikres af dataejeren, som kan være kommuner, virksomheder mm.  
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Data optræder kun sporadisk i Jupiter, da der ikke er indberetningspligt på denne 
datatype. 

Indtag fra grund-
vandskortlægnin-
gen, GEBKOR  
 

Grundvandskortlægningen har til formål at kortlægge grundvandsmagasinernes ud-
strækning og beskyttelse inden for områder med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD) og i indvindingsoplande uden for OSD. Langt de fleste boringer er etableret 
i perioden 2000-2015. Mange af disse boringer har indtag til relativt stor dybde, 
idet man ønskede at kortlægge geologien i magasinerne i kortlægningsområdet. Der 
er typisk udtaget vandprøver fra indtag i flere dybder fra disse kortlægningsborin-
ger.  
 
Kortlægningsboringer har ikke regelmæssig prøvetagning, idet formålet er kortlæg-
ning og ikke overvågning. Der er typisk blot udtaget få prøver fra hvert indtag.  
Der anvendes koden 'GEBKOR' i feltet 'prøveprojekt' i Jupiter. 
Data fra grundvandskortlægningen kvalitetssikres af MST. 
Alle data er tilgængelige i Jupiter-databasen. 

Andre indtag 
 

Andre kemidata i Jupiter-databasen er fx data fra vandforsyningsboringer ude af 
drift og pejleboringer. Boringerne kan stamme fra vandforsyningernes egne under-
søgelser. Langt hovedparten af de øvrige kemiske analyser, der er tilgængelige i Ju-
piter, stammer fra indtag på lukkede vandværker og fra vandværkernes egne under-
søgelser af vandressourcerne.  
 
Data fra indtag i ”andre boringer” kvalitetssikres af dataejeren. 

 

2.  Repræsentativitet 
Alle datatyper i Tabel 1 vurderes at være egnede til at indgå i tilstandsvurderingen til vandområde-
planerne 2021-2027. I Tabel 2 er de forskellige datakilders generelle repræsentativitet på landsplan 
diskuteret for hhv. pesticider, sporstoffer og organiske MFS.    
 
I forbindelse med en diskussion af boringsindtagenes repræsentativitet er det vigtigt at være op-
mærksom på, at der i et geografisk område ikke nødvendigvis er en sammenhæng imellem andelen 
af påvirket grundvand målt i m3 (volumen) i en grundvandsforekomst og andelen af det overlig-
gende areal målt i m2 (projektions-arealet) i forhold til grundvandsforekomstens samlede projekti-
onsareal. Man kan derfor IKKE afgøre repræsentativitet ved at se på, om der er en arealmæssig 
jævn fordeling af indtag, da den dybdemæssige fordeling og fordeling i forskellige geokemiske mil-
jøer er mindst lige så vigtig. 
 
Tabel  2: Datakildernes repræsentativitet på landsplan for hhv. pesticider, MFS og sporstoffer. 

Datakilde Repræsentativitet 

Vandforsynings- 
boringer, VF 
 

Vandforsyningsboringer er etableret og anvendes med det formål at ind-
vinde vand, der så vidt muligt har en kvalitet der ikke nødvendiggør 
avanceret vandbehandling. Der er især i de seneste 25-30 år lukket en 
del vandforsyningsboringer pga. indhold af nitrat eller BAM og i de se-
neste år ligeledes pga. indhold af DEIA, desphenylchloridazon (DPC) el-
ler N,N-dimethylsulfamid (DMS). Lukning af vandforsyningsboringer 
pga. organiske mikroforureninger fra punktkilder, sker i mindre omfang. 



  GEUS-NOTAT 
  Side 5 af 10 
 
 

 
 
 
De Nationale Geologiske Undersøgelser Øster Voldgade 10 Telefon 38 14 20 00 
for Danmark og Grønland (GEUS) 1350 København K Telefax 38 14 20 50 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet  E-mail geus@geus.dk 

Dog er der især omkring de større byer igennem tiden lukket en del bo-
ringer pga. klorerede opløsningsmidler og/eller nedbrydningsprodukter 
heraf. Nye indvindingsboringer etableres i dag, så vidt muligt, hvor risi-
koen for punktkilder er mindst. Boringer med indhold af uorganiske 
stoffer i et omfang der ikke kan fjernes med almindelig vandbehandling 
lukkes også, fx F, As eller metan.  
 
Vandværksboringerne/boringskontroldata vil pga. ovennævnte lukning 
af påvirkede vandforsyningsboringer, og målrettet etablering af nye bo-
ringer i områder med lav risiko for forureninger, eller etablering i dybere 
lag give en relativt mindre hyppighed af forekomsten af miljøfremmede 
stoffer, herunder pesticider. Dertil kommer, at også sporstoffer, der ikke 
nemt fjernes i vandbehandlingen, vil optræde relativt sjældent, set i for-
hold til stoffernes generelle udbredelse. Det kan generelt forventes, at 
vandforsyningsboringer har indtag i de mindre påvirkede dele af en gi-
ven grundvandsforekomst, og her særligt i dele, hvor en mindre andel af 
grundvandet overskrider drikkevandskvalitetskravene. 

GRUMO-indtag GEUS har tidligere vurderet repræsentativiteten af data i grundvands-
overvågningsrapporten i notatet: GRUMO 1989-2013 rapportens repræ-
sentativitet med hensyn til forekomsten af nitrat i det danske grundvand 
(Hansen mfl. 2014). I dette notat blev det konkluderet:  
 
”På baggrund af den eksisterende viden (indsamlet i GRUMO siden år 
1990), og GEUS´ generelle geokemiske viden om grundvandets kemiske 
forhold i Danmark, er det GEUS´ vurdering, at selvom der således ikke 
kan gives en sådan stringent, geostatistisk vurdering af repræsentativite-
ten, er datagrundlaget (i GRUMO) tilstrækkeligt til at give et generelt 
billede af grundvandets indhold af nitrat. Med hensyn til landets geogra-
fiske og geologiske forhold, er stationsnettet, sammen med oplysninger 
fra vandværksboringer, tilnærmelsesvist jævnt fordelt i landet. Med hen-
syn til dybde, er der også en rimelig dækning, idet der er medtaget ind-
tag fra dybder ned til 100 meter, hvor langt hovedparten af landets 
grundvandsmagasiner findes." 
 
GRUMO stationsnettet er etableret med det formål især at overvåge fla-
dekilder i det åbne land, så derfor vil disse data især være repræsentative 
for diffuse kilder til pesticider og miljøfremmede stoffer.  
 
I byområder vil punktkilder dog kunne spille en vis rolle også for repræ-
sentativiteten af data, idet grundvand med præg af punktkilder netop er 
repræsentativt for grundvand under byer. 
 
GRUMO stationsnettet kan forventes at give et retvisende billede af fo-
rekomsten af sporstoffer i grundvandet, blandt andet fordi arbejdet med 
overvågningen er målrettet til at kunne anvendes til at etablere det nød-
vendige vidensgrundlag for de naturlige baggrundsværdier for sporstof-
fer. 

Depot-indtag  
(regionsdata) 

I forbindelse med regionernes forureningsundersøgelser er der ofte ana-
lyseret for forskellige MFS, herunder sporstoffer. Boringerne er udført 
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og analyseret baseret på en konkret mistanke om forurening, og det bety-
der, at der kan forventes en væsentlig overrepræsentation af boringsind-
tag med indhold af MFS. Desuden er forureningsboringer typisk udført, 
så kun det allerøverste, mest forurenede grundvand prøvetages.  
 
De korte forureningsboringer er i sagens natur kun repræsentative for det 
øverste grundvand, og det kan være vanskeligt at vurdere hvor dybt på-
virkningen rækker i tilstandsvurderinger for MFS. 
Data fra korte forureningsboringer kan som udgangspunkt anvendes i 
vurderingerne. Såfremt analyser viser indhold af et eller flere MFS i 
koncentrationer over tærskelværdier, kan andre data indgå i vurdering af 
udbredelsen af MFS i den givne grundvandsforekomst. 
Boringerne er ofte kun analyseret for de parametre der er mistanke om, 
så derfor vil repræsentativiteten for de forskellige stoffer variere. 
Denne boringstype er nødvendig hvis påvirkninger fra punktkilder skal 
indgå i tilstandsvurderingen. 

Depot-indtag 
(øvrige) 

Depot-indtag ”øvrige” dækker over en datatype, der er snævert knyttet 
til de konkrete forureninger, eller forureningsrisici, som fx vurderes at 
være i forbindelse med en virksomhed. Data er derfor generelt ikke re-
præsentative for andet end den konkrete arealanvendelse der overvå-
ges/kortlægges. I det omfang der er påvist forureninger, fx ved en flyve-
plads, er det dog væsentlige data i forhold til at få en dækkende beskri-
velse af den humane påvirkning af grundvandet i en grundvandsfore-
komst. 

Indtag fra grundvands-
kortlægningen, GEB-
KOR  
 
 

Grundvandskortlægningens boringer er især udført for at kortlægge hy-
drogeologien og vandkvaliteten i områder med særlige drikkevandsinte-
resser (OSD) og i indvindingsoplande uden for OSD.  
 
Data giver et repræsentativt billede af de grundvandskemiske forhold i 
de undersøgte drikkevandsområder. Kortlægningsboringerne blev udført 
for at bidrage til at afgøre, om områderne skulle udpeges som indsats-
områder i forhold til nitrat, og ikke for at lede efter nogen bestemt vand-
kvalitet. 
Det begrænsede antal kortlægningsboringer medfører, at det samlede da-
tasæt fra disse boringer ikke nødvendigvis er repræsentativt for hele lan-
det, da de kun er udført i forbindelse med grundvandskortlægningen. 
Data giver dog et væsentligt supplement til tilstandsvurderingerne, der 
hvor de optræder. 
Boringerne er som hovedregel analyseret for pesticider, og til tider spor-
stoffer som arsen, men derimod kun undtagelsesvis for andre MFS. 

Andre indtag 
 

Andre indtag kan fx være vandforsyningsboringer, der ikke længere an-
vendes til indvindingsformål. Data fra denne datatype vil ofte, men ikke 
altid, kunne vise en uønsket human påvirkning. I forhold til pesticider og 
MFS, herunder sporstoffer, er det således vigtigt, at vandværkernes egne 
overvågningsboringer, der ikke anvendes til vandforsyningsformål, ind-
drages, idet de netop giver information om de forureninger, som data fra 
vandværkernes indvindingsboringer ikke medtager. 
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3.  Teknisk afgrænsning af datasæt og den dertil knyttede usikkerhed 

Periode: 

MST ønsker data fra perioden 2013-2019 (begge år inkl.) til tilstandsvurderingerne. 

Ønskede felter i udtrækket 

Der skal for stofgrupperne pesticider, MFS-organiske og sporstoffer produceres et udtræk fra Jupi-
ter, der kan anvendes til at vurdere tilstanden af de danske grundvandsforekomster. Disse rådatasæt 
aggregeres efterfølgende for at kunne anvendes i tilstandsvurderingerne som beskrevet i Grund-
vandsdirektivet. 
 
Alle data i det færdige datasæt skal kunne knyttes til de nedenfor angivne parametre. Hvis der ikke 
kan ske en sammenknytning for alle disse felter, vil en analyse ikke indgå i datasættet. 
 
Selve udtrækket skal have mindst disse felter: 
 

o Anlæg 
 Anlægstype (anvendes til at identificere VV) 

o Boring 
 BORID 
 DGU nr. 
 Boringsdybde 
 X-UTM32EUREF89 
 Y-UTM32EUREF89  
 Terrænkote (z-koordinat) 
 Formål  
 Anvendelse 

o Indtag 
 Grundvandsforekomst 
 Indtags nr. 
 Indtagsbund (m u.t.) 
 Indtagstop (m u.t.) 
 Anvendelse 

o Prøve 
 Dataejer 
 Projekt 
 PrøveID 
 Prøveår 
 Prøve dato 
 Attribut (kolonne overskrift –’att-stofkode’) 
 Mængde (kolonne overskrift –’stofkode-navn’) 
 Stofgruppe (hvis flere værdier, vises undergruppen) 

 
 



  GEUS-NOTAT 
  Side 8 af 10 
 
 

 
 
 
De Nationale Geologiske Undersøgelser Øster Voldgade 10 Telefon 38 14 20 00 
for Danmark og Grønland (GEUS) 1350 København K Telefax 38 14 20 50 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet  E-mail geus@geus.dk 

Afgrænsning af datatyper: 

Der skal etableres en algoritme for at definere feltet ”datatype” på indtagsniveau. Ved aggregering 
af data skal dette felt indgå som et af de centrale metadata. Der anvendes oplysninger på prøveni-
veau, indtagsniveau, boringsniveau og anlægsniveau. Som udgangspunkt anvendes en justeret ver-
sion af den metode, der er anvendt til GRUMO-udtrækket (Thorling mfl. 2019, bilag 8). 
 
Der er en række udfordringer ved opdeling af indtag efter datakilde. Dette skyldes, at en del indtag 
er anvendt til flere formål og har skiftet formål undervejs. Hvis der opdeles på prøveniveau, kan der 
være andre årsager til, at en vandprøve er udtaget, end boringens/indtagets overordnede formål. Fx 
kan der være taget GRUMO-prøver i indvindingsboringer, eller tidligere kortlægningsindtag kan 
være blevet til GRUMO-indtag. Feltet ’projekt’ på prøveniveau er således ikke entydigt, når der 
skal etableres datatyper på indtagsniveau. 
 
Boringer og indtag kan skifte anvendelse og dermed datatype hen over en periode. Det kan fx være 
et vandværk, der er lukket i dag, men som var aktivt i en del af perioden, og hvor boringerne nu an-
vendes til andre formål, fx markvanding. Datatyper skal derfor etableres for en given periode, hvor 
anvendelserne skal prioriteres i forhold til hinanden. 
 
Tildeling af ”datatype” på borings-indtags-niveau skal opbygges således, at opdelingen af indtagene 
i datatyper bliver entydig, og at der i tilfælde af flere muligheder, er et hierarki for tildeling data-
type. I dette projekt ønsker MST, at alle indtag, der er anvendt til vandforsyningsformål i perioden 
2013-2019, karakteriseres som tilhørende datatypen Vandforsyning, 
 
På baggrund heraf anbefaler GEUS, at nedenstående metode anvendes til at fastlægge datatyper. De 
anbefalede kriterier er modificeret fra GRUMO-udtrækket til at opdele i datatype. Det sker indled-
ningsvis på indtagsniveau. 
 
Metode til at etablere ”koblingsliste”, hvor alle indtag med analyser er tildelt en datatype efter ne-
denstående hierarki: 
 

 Indtaget anses for at være ”VF” (Vandforsyningsboring), hvis:  
o Indvindingsanlæggets virksomhedstype på et tidspunkt i perioden 2013-2019 har væ-

ret ”V01”, ”V02” eller ”M42”  
o Og boringens anvendelse (sekundært formål) i perioden 2013-2019 var ”V” eller 

”VV”. 
 Ellers er indtaget ”GRUMO”, når der er et tilknyttet GRUMO-nummer.  
 Ellers er indtaget ”DEPOT”, hvis mindst en prøves projekt indikerer dette, eller hvis data-

ejer er Region. Der skelnes mellem Depot (regionsdata = region er dataejer) og Depot (øv-
rige). 

 Ellers er indtaget ”Grundvandskortlægning”, hvis prøveformål kun er GEBKOR. 
 Ellers er indtaget som værende af datatypen ”ANDET”. 
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Denne opdeling kræver at der søges på disse niveauer: 
o Anlæg 

 Anlægstype 
o Boring 

 Formål 
 GRUMO nr. 
 Anvendelse 

o Prøve 
 Projekt 

 
Fastlæggelsen af typer af datakilder efter metoden er sammenfattet i Tabel 3 herunder. 
 
Tabel 3. Fastlæggelse af typen af datakilder (typer af boringsindtag), ud fra brug af prøveformål 
”projekt”, m.m. på de prøver der er udtaget i de forskellige indtag. 

Datakilde Identifikation af datakilden 

Vandværksboringer, VF Indtagene er knyttet til anlæg med virksomhedstypen 
”V01”, ”V02” eller ”M42” og boringens anvendelse (se-
kundært formål) har på et tidspunkt i perioden 2013-2019 
været ”V” eller ”VV” 

GRUMO-indtag GRUMO-indtag har tilknyttet et GRUMO nr. til boring-
sindtaget.  

Depot/punktkilde indtag 
 

Indtaget har datatypen Depot, hvis mindst en prøves pro-
jekt indikerer dette eller hvis dataejer er Region. Der skel-
nes mellem Depot (regionsdata = region er dataejer) og De-
pot (øvrige). 

Grundvandskortlægnings-  
Boringer, GKO 

Alle prøver i denne kategori har projekt mærket med Ge-
byrkortlægning.  

Andre boringer 
 

De af periodens vandanalyser, som ikke er fra et af oven-
stående typer indtag, placeres i kategorien andre boringer. 

 

Frasortering af indtag der ligger i en brønd 

En boring kan oprettes som en brønd med formål = ’C’, mens anvendelsen vil afspejle, hvad vandet 
bruges til. For at være på den sikre side i forhold til ikke at benytte data fra brønde, som kan være 
forurenet med overfladevand, fravælges alle indtag fra boringer med formål ’C’. 
 
Der kan også forekomme boringer etableret i bunden af en brønd. En indberetning om en boring i 
bunden af en eksisterende brønd vil nu om dage udløse et nyt DGU nr., men det kan også risikeres, 
at det ikke sker/er sket. Disse boringer vil kunne give repræsentative prøver fra grundvandet i det 
omfang de er korrekt udført og afsluttet ved terræn. Det er således ikke givet på forhånd, at data fra 
boringer i en brønd er uegnede til at indgå i tilstandsvurderingen. For fuldstændighedens skyld op-
rettes der derfor et bemærkningsfelt i tilknytning til hvert indtag, hvor der angives, om indtaget vur-
deres at stamme fra en boring i en brønd.  



  GEUS-NOTAT 
  Side 10 af 10 
 
 

 
 
 
De Nationale Geologiske Undersøgelser Øster Voldgade 10 Telefon 38 14 20 00 
for Danmark og Grønland (GEUS) 1350 København K Telefax 38 14 20 50 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet  E-mail geus@geus.dk 

Frasortering af prøver og analyseresultater i øvrigt. 

Med udgangspunkt i GRUMO-udtrækkenes metodik fravælges resultater ud fra disse kriterier 
 Attribut ud for mængde må ikke være ”!”, ”A”, ”>” eller ”0”. 
 Analysens kvalitetssikringsfelt må ikke være 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14 eller 15 (betyder ”afvist”) 
 Prøvens status skal være blank, 2, 4, 6, 8, 10 eller 14 (betyder ”godkendt” eller indlæst før 

eller i forbindelse med strukturreformen) 
 Hvis et givet indtag er ombygget i perioden, skal der kun anvendes data for den del af perio-

den der ligger efter ombygningen. Dette identificeres hvis der er prøver med forskellig værdi 
for indtag top eller -bund, men med samme boringsindtags-ID. 

 

4.  Anbefalinger 
På baggrund af ovenstående anbefales det, at: 
1. Der anvendes denne reviderede rutine for tildeling af datatype, idet der med indlæsning af re-

gionernes data i Jupiter er et ønske fra MST om at kunne identificere disse under tilstandsvur-
deringen. 

2. Det anbefales også, at anvende denne justerede metode fordi den sikrer en større overens-
stemmelse med den måde, hvorpå  indtagene tildeles en datatype i forbindelse med grund-
vandsovervågningen. 

3. Alle vandanalyser der kan knyttes til et indtag i en boring med en tilhørende grundvandsfore-
komst anvendes i tilstandsvurderingen, idet man ved hjælp af datatypen har mulighed for at 
tage højde for de forskellige datasæts repræsentativitet. 

4. Alle boringer, hvorfra der indvindes vand, betragtes som vandforsyningsboringer, idet der ikke 
i direktivet skelnes imellem almene og ikke-almene anlæg. 

5. Hvis der foreligger oplysninger om, at en prøve er fra en brønd, anvendes data ikke, da der er 
risiko for, at prøverne er forurenet med overfladevand. 

 

Litteraturhenvisninger: 
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Hansen B. & Larsen F. mfl. 2014 notat om repræsentativitet.( Link til notat kommer) 
 
Thorling, L., Ditlefsen, C., Ernstsen, V., Hansen, B., Johnsen, A.R., & Troldborg, L., 2019: Grundvand. Sta-
tus og udvikling 1989 – 2018. Teknisk rapport, GEUS 2019. 
 
Thorling, L. og Hansen, M., 2018: Datakilder, der kan anvendes ved vurdering 
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Emne: Revision af indtagskobling til grundvandsforekomster. 

 

 

Notat om revision af indtagskoblingen 
 

Baggrund 
Som forberedelse til tilstandsvurderingerne til 3. vandplanperiode har der været gennemført en kampagne 
for at få indlæst data fra regionerne til Jupiter, idet disse data bidrager afgørende til beskrivelsen af den på-
virkning som punktkilder har på grundvandsforekomsterne. Særligt mange data er indlæst i sidste halvår af 
2019 og foråret 2020. En beskrivelse af omfanget af disse data, og de tekniske muligheder for kobling til 
grundvandsforekomsterne er beskrevet sidst i dette notat.  

Regionernes data stammer fra kortlægning og overvågning af punktkilde forureninger, der blandt andet kan 
give en uønsket påvirkning af grundvandets kvalitet. Mange af disse boringer har korte indtag, og nogle er 
tilmed filtersat i meget lerede formationer, idet man ønsker en meget detaljeret kortlægning af forurenin-
gernes udbredelse også uden for de vandførende lag. De geokemiske og hydrologiske forhold for omsæt-
ning og transport af miljøfremmede stoffer, vil ofte adskille sig fra forholdene i lag med højere hydraulisk 
ledningsevne. Dette skyldes fx mindre fortynding, længere opholdstider, særlige sorbtionsforhold mm. Der-
for har Miljøstyrelsen ønsket, at kun de indtag, der sider i vandførende lag tilknyttes en grundvandsfore-
komst. Dette ønske er implementeret i den seneste kobling af indtag til grundvandsforekomster, og den 
tekniske løsning dokumenteres med dette notat. 

 

Kobling af indtag til grundvandsforekomster 

Tidligere gennemført kobling mellem indtag og grundvandsforekomster 

GEUS gennemførte opdaterede koblinger mellem indtag i Jupiter og grundvandsforekomster ifm ny af-
grænsningen af grundvandsforekomster 2019 (GEUS rapport 2020/01). Arbejdet er kortfattet beskrevet i to 
notater: GEUS Notat 06-VA-18-02 indeholder en beskrivelse af proceduren, og GEUS Notat 06-VA-19-02 in-
deholder en kortfattet opsummering af koblingsresultatet ift indvinding fra grundvandsforekomsterne.  

Gennemførte justeringer af indtagskoblingen 

Overordnet set er koblingen af indtag i Jupiter til grundvandsforekomster udfordret af to primære årsager:  
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• dels er en geologiske model, som fx den der ligger til grund for udpegningen af grundvandsforekom-

sterne, en forsimpling af virkeligheden og vil derfor ofte være upræcis/mindre detaljeret, når man sam-

menligner den med information på boringsniveau og  

• dels kan boringsindberetninger til Jupiter være upræcise og mangelfulde.  

Ved koblingen mellem indtag og grundvandsforekomster skal der træffes en række valg, som skal forsøge 
at kompensere for disse udfordringer. I forhold til den tidligere kobling er der ændret på tre valg:  

1) Alle indtag hvor den lithologiske beskrivelse i indtagsintervallet er udelukkende leret (lithologi koderne: 

al, bl, cl, di, dl, dv, ed, el, ev, fi, fl, fp, ft, gi, gl, hi, hl, hp, ht, hv, ii, ij, il, ip, it, iv, jl, l , ll, mi, ml, ms, mv, nl, 

ol, pl, qi, ql, qp, qt, qv, rl, sl, ti, tl, tp, tt, tv, yi, yl, yp, yv, zi eller zl) bliver ikke koblet til et magasin/fore-

komst uanset indtagets placering, tidligere blev lithologi tjek kun gennemført hvis indtaget ikke lå in-

denfor en magasin/forekomst afgrænsning.   

2) Den vertikale afstand (indtagsafstandtillag) skal være < 25 m og den horisontal afstand (borafstandtil-

magasin) < 1000 m for alle indtag undtagen indtag anvendt i grundvandsovervågningen (GRUMOIND-

TAG), ved tidligere kobling blev tjekket foretaget ift om boringens anvendelsesformål var grundvands-

overvågning (GRUMOBORING) 

3) Boringer med boringsformål Brunkulsboring, Dybdeboring/dybhulsproduktion, Frederikshavn gasbo-

ring,  Shot hole/Dapco, Jordvarme op/ned, Oprensning, Sparging/termisk oprensning (iltningsbor.), Ma-

rin geoteknisk, Råstofboring fx efter ler/sand/bentonit (koderne: B, D, F, H, LO, LS, MG, R) bliver ikke 

koblet til magasin/grundvandsforekomst uanset indtagets placering. Tidligere blev et sådan tjek kun 

gennemført ifm. fordeling af anlægsindberettet indvinding på indtag. 

Samlet set følger indtagskoblingen proceduren i nedenstående Tabel 1: 

 
Tabel 1 Procedurevalg for indtagskobling til grundvandsforekomster 

Beregn indtag top og bund i kote 

(INDTAG_TOP, INDTAG_BUND) 

Beregner INDTAG_TOP og INDTAG_BUND  

 

Udvælgelseskriterie Beregning af IND-

TAG_TOP 

Beregning af IND-

TAG_BUND 

1) Både INTAKTOP 

OG INTAKBOT eksi-

sterer 

JUPKOTE -INTAKE-

TOP 

JUPKOTE-INTAKE-

BOT 

2a) INTAKETOP eksi-

sterer, men ikke IN-

TAKBOT 

JUPKOTE -INTAKE-

TOP 

JUPKOTE-(INTAKE-

TOP + 2) 

2b) INTAKEBOT eksi-

sterer, men ikke IN-

TAKTOP 

JUPKOTE -(INTAKE-

BOT – 2) 

JUPKOTE-INTAKE-

BOT 

3) Kun DRILLDEPTH 

og CASIBOT eksisterer, 

men er ens 

JUPKOTE - (DRILL-

DEPTH – 2) 

JUPKOTE -DRILLDE-

PTH 

4) Kun DRILLDEPTH 

og CASIBOT eksisterer 

og er forskellige 

JUPKOTE – CASIBOT JUPKOTE –  

DRILLDEPTH 

 

5) Kun DRILLDEPTH 

eksisterer 

JUPKOTE –  

(DRILLDEPTH – 2) 

 

JUPKOTE – 

DRILLDEPTH 

 

6)Kun CASIBOT eksi-

sterer  

JUPKOTE - CASIBOT JUPKOTE – (CASI-

BOT + 2) 
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Hvor JUPKOTE ikke eksisterer anvendes data fra den digitale terrænmodel 

 

Vurdering og anvendelse af borings 

lithologi for indtagsinterval 
Beregner % fordeling af indtagsbjergarten 

 

Litholog analyse 

 

Konsekvens 

Bidrag fra en af koderne: 

bk, dk, k, kk, lk, nw, pk, sk, tk, wk el-

ler zk 

Indtaget kan kun associeres med en 

grundvandsforekomst med magasin 

bjergarten ”DK” (kalk, kridt o.lign.) 

100% bidrag fra en delmængde af ko-

derne: 

as, bs, bv, gf, gs, js, kg, ks, os, rg, rs, 

rv, us eller vs 

Indtaget kan kun associeres med en 

grundvandsforekomst med magasin 

bjergarten ”PS” (prekvartært 

sand/grus) 

100% bidrag fra en delmængde af ko-

derne: 

al, bl, cl, di, dl, dv, ed, el, ev, fi, fl, fp, 

ft, gi, gl, hi, hl, hp, ht, hv, ii, ij, il, ip, 

it, iv, jl, l , ll, mi, ml, ms, mv, nl, ol, 

pl, qi, ql, qp, qt, qv, rl, sl, ti, tl, tp, tt, 

tv, yi, yl, yp, yv, zi eller zl 

Indtaget antages at være placeret i en 

ikke vandførende enhed og associeres 

ikke til en grundvandsforekomst 

Del bidrag fra alle andre koder Indtaget kan associeres til alle grund-

vandsforekomster uanset magasinets 

bjergart 
 

Vurdering af afstand fra indtag til en 

associeret grundvandsforekomst  

 

Kobling af indtags id med magasin id 

 

Afstands analyse (prioriteret række-

følge) 

 

Konsekvens 

Indtag vertikalt placeret med del af 

indtag i ét og kun ét magasin indenfor 

horisontal magasin afgrænsning  

Indtags id (inkl lith. ler) kobles med 

magasin id, BORAFSTANDTILMA-

GASIN = 0, INDTAGSAFSTAND-

TILLAG = 0 

Indtag vertikalt placeret med del af 

indtag i flere magasin indenfor hori-

sontal magasin afgrænsning 

Indtags id (inkl lith. ler) kobles med 

det magasin id hvor der er det største 

overlap, BORAFSTANDTILMAGA-

SIN = 0, INDTAGSAFSTANDTIL-

LAG = 0 

Indtag vertikalt placeret mindre end 

25 m fra top eller bund af indtaget fra 

et magasin, men inden for horisontal 

magasin afgrænsning.  

Indtags id kobles med det magasin id 

hvor der er det den korteste afstand, 

BORAFSTANDTILMAGASIN = 0, 

INDTAGSAFSTANDTILLAG = den 

mindste vertikale afstand til magasi-

nets top eller bund 

Indtag vertikalt placeret med del af 

indtag i ét og kun ét magasin og in-

denfor 500m afstand til horisontal ma-

gasin afgrænsning 

Indtags id kobles med magasin id, 

BORAFSTANDTILMAGASIN = ho-

risontal afstand fra boring til magasin 

afgrænsning, INDTAGSAFSTAND-

TILLAG = 0 

Indtag vertikalt placeret med del af 

indtag i flere magasin indenfor 500 m 

afstand til horisontal magasin af-

grænsning 

Indtags id kobles med det magasin id 

hvor der er den korteste afstand, BO-

RAFSTANDTILMAGASIN = hori-

sontal afstand fra boring til magasin 

afgrænsning, INDTAGSAFSTAND-

TILLAG = 0 

Indtag vertikalt placeret med del af 

indtag i ét magasin indenfor 2000 m 

afstand til horisontal magasin af-

grænsning 

Indtags id kobles med magasin id, 

BORAFSTANDTILMAGASIN = ho-

risontal afstand fra boring til magasin 

afgrænsning, INDTAGSAFSTAND-

TILLAG = 0 
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Indtag vertikalt placeret med del af 

indtag i flere magasin indenfor 2000 

m afstand til horisontal magasin af-

grænsning 

Indtags id kobles med det magasin id 

hvor der er det største overlap, BO-

RAFSTANDTILMAGASIN = hori-

sontal afstand fra boring til magasin 

afgrænsning, 

INDTAGSAFSTANDTILLAG = den 

mindste vertikale afstand til magasi-

nets top eller bund 

Indtag vertikalt placeret uden for et 

magasin, men indenfor 2000 m af-

stand til horisontal magasin afgræns-

ninger.  

Indtags id kobles med det magasin id 

hvor der er den korteste vertikal af-

stand, BORAFSTANDTILMAGA-

SIN = horisontal afstand fra boring til 

magasin afgrænsning, INDTAGSAF-

STANDTILLAG = den mindste verti-

kale afstand til magasinets top eller 

bund 
 

Efter bearbejdning  Justeringer ift afstand og formål 

 

Analyse 

 

Konsekvens 

Boringsformål =  B, D, F, H, LO, LS, 

MG, eller R 

Indtag fra boringer med planlagt for-

mål: ”Brunkulsboring”, ”Dybdebo-

ring/dybhulsproduktion”,  ”Frederiks-

havn gasboring”,  ”Shot hole/Dapco”, 

”Jordvarme op/ned”, ”Oprensning”, 

”Sparging/termisk oprensning (ilt-

ningsbor.)”, ”Marin geoteknisk” eller, 

”Råstofboring” associeres ikke til en 

grundvandsforekomst (frasorteres) 

BORAFSTANDTILMAGASIN > 

1000 m og indtaget IKKE  markeret 

som ”GRUMOINDTAG” 

Indtag associeres ikke til en grund-

vandsforekomst, på nær i indtag som 

på et eller andet tidspunkt har været 

den del af GRUMO. 

INDTAGSAFSTANDTILLAG > 25 

m frasorteres og indtag IKKE marke-

ret som ”GRUMOINDTAG” 

Indtag associeres ikke til en grund-

vandsforekomst, på nær i indtag som 

på et eller andet tidspunkt har været 

den del af GRUMO. 
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Koblingsresultat 
Resultatet af koblings proceduren (internt Jupiter navn: DKMODEL_2019.INDTAGSTILKNYTNING2020.INDT-
AGTILMAGASIN) ligger som en tabel (internt Jupiter navn: DKMODEL2019.BORTILGVF2020) i den lukkede 
del af Jupiterdatabasen med information om borings- og indtags-id, boringskoordinater, top- og bundkote 
for indtaget, lokations top- og bundkote for koblet magasin, magasin-id (som kan kobles til GVF-id), afstan-
den fra boringen til magasinet (BORAFSTANDTILMAGASIN), afstanden fra indtagets kote til magasinets kote 
(INDTAGSAFSTANDTILLAG), procentvis opgørelse af indtagslithologi og et kommentarfelt (fx indtag top = 
bund af forerør).  

Tabellen kan opdateres dynamisk, men er i nærværende udgave opdateret via manuel afvikling af en kode 
med en række SQL-forespørgsler. Tabellen er pt. ikke udstillet offentligt, men en kopi vil indtil videre kunne 
rekvireres ved henvendelse til GEUS. 

 
Tabel 2 Regions indtag i Jupiter 

Stoftype Region Indtag Koblet til grundvandsforekomst 

mf Hovedstaden 4769 3464 (73%) 

mf Midtjylland 2635 2053 (78%) 

mf Nordjylland 2128 1837 (86%) 

mf Sjælland 562 423 (75%) 

mf Syddanmark 2096 1615 (77%) 

pesticid Hovedstaden 929 642 (69%) 

pesticid Midtjylland 1168 890 (76%) 

pesticid Nordjylland 667 626 (94%) 

pesticid Sjælland 418 288 (69%) 

pesticid Syddanmark 622 482 (77%) 

 

Tabellen ovenfor viser antallet af indtag i Jupiter indberettet af hver af de fem regioner. Der er optællinger 
for henholdsvis indtag der har analyser for miljøfremmede stoffer (mf) og indtag med pesticidanalyser. 

Kun prøvedata fra perioden 2013-2019 er medtaget. Kolonnen længst til højre viser hvor mange af indta-
gene der er koblet til grundvandsforekomster ved hjælp af koblingsproceduren i Jupiter.  

Den altovervejende grund til at indtag ikke kobles til grundvandsforekomster, er at lithologien på boringen 
viser at de står i rent ler. For Region Midtjyllands vedkommende er der dog også et mindre antal indtag (ca 
50) hvor der ikke kan findes en boringsdybde. 
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Tabel 3 Fordeling af horisontal afstand fra indtag til grundvandsforekomster 

Stoftype Region 0 m 0 – 100 m 100 – 500 m >500m  

mf Hovedstaden 3267 97 83 17 

mf Midtjylland 1946 31 62 14 

mf Nordjylland 1738 61 30 8 

mf Sjælland 378 10 26 9 

mf Syddanmark 1502 41 44 28 

pesticid Hovedstaden 610 11 13 8 

pesticid Midtjylland 823 29 29 9 

pesticid Nordjylland 602 20 4 0 

pesticid Sjælland 268 6 11 3 

pesticid Syddanmark 458 11 7 6 

 

Tabellen ovenfor viser hvordan den vandrette afstand fra boring til grundvandsmagasin fordeler sig for de 
indtag der kan kobles til et grundvandsmagasin. Langt de fleste indtag har en afstand på 0 meter.  

 

Tabel 4 Fordeling af vertikal afstand fra indtag til grundvandsforekomster 

Stoftype Region 0 m 0 – 5 m 5 – 10 m >10 m 

mf Hovedstaden 1808 880 549 227 

mf Midtjylland 1524 259 106 164 

mf Nordjylland 1330 287 122 98 

mf Sjælland 192 100 48 83 

mf Syddanmark 985 274 155 201 

pesticid Hovedstaden 270 206 127 39 

pesticid Midtjylland 605 136 63 86 

pesticid Nordjylland 494 86 25 21 

pesticid Sjælland 143 80 25 40 

pesticid Syddanmark 299 71 39 73 

 

Tabellen ovenfor viser hvordan den lodrette afstand fra indtag til grundvandsmagasin fordeler sig for de 
indtag der kan kobles til et grundvandsmagasin. 
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Dannelse af indvinding pr. indtag 
Ud over koblingen af indtag til de enkelte grundvandsforekomster er der lavet en procedure for fordeling af 
indberettet indvinding, hvilket typisk sker på anlægsniveau, til indtagsniveau.  Proceduren for opgørelse af 
indvinding pr indtag foregår over flere deltrin. 

Proceduren består af følgende views i dkmodel-2019 SCHEMAET I Jupiter databasen 

1. INDVINDINDTAGPRANLAEG_2020.  Det view viser antallet af indvindingsindtag per anlæg per år ud 
fra koblingen mellem indtag og anlæg registreret i Jupiter (MIS.DRV$INDTAG_ANLAEG). Et indtag 
anses for koblet til et anlæg i et givet år hvis følgende krav er opfyldt 

o Koblingen mellem indtag har startdato og slutdato der overlapper med det givne år 

o Boringen er ikke sløjfet før udgangen af det givne år 

o Indtagsanvendelsen er tom eller en af: Ikke oplyst, Indvinding, Indvinding og monitering, 
Grundvandssænkning, Afværge, Kompensationsindvinding til vandløb, Andet 

o Hvis indtagsanvendelsen er tom eller ikke oplyst må den seneste historiske boringsanven-
delse før det givne år ikke være en af Sløjfet/opgivet/opfyldt boring, Pejleboring, Ingen an-
vendelse, Marin geoteknisk, Forureningsbor./miljøundersøg./lossepl./affaldsdep./lov 214, 
Frederikshavn gasboring, Brunkulsboring 

2. INDVINDPRANLAEG_2020 indeholder indvinding per anlæg fordelt per år ud fra indberettet anlægs-
indvinding (MIS.VRR$INDVINDING). 

3. INDVINDPRINDTAG_ORIG_2020 indeholder indvinding per indtag per år ud fra indberettet indtag-
sindvinding (MIS.MP$INDTAGSINDVINDING).  

4. INDVINDPRINDTAG_2020 indeholder indvinding per indtag for det givne år fra INDVINDPRIND-
TAG_ORIG_2020 hvis denne findes. Ellers bruges mængden fra INDVINDPRANLAEG_2020 divideret 
med antallet af indtag fra INDVINDINDTAGPRANLAEG_2020. Der tjekkes for åbenlyse fejl i indberet-
ningen ved at sætte mængden til 0 hvor den er negativ eller  > 5.000.000 m³/år.  

5. INDVINDPRINDTAG_PIVOT_2020 indeholder data fra INDVINDPRINDTAG_2020 pivoteret således af 
viewet har en kolonne for hvert år. 

6. INDVINDPRINDTAG_V_2020 er ovenstående view tilføjet oplysninger om indtagskobling til grund-
vandsmagsin (DKMODEL_2019.INDTAG_TIL_GRVFOREKOMSTER_V), samt anlægskommunen 
(MIS.DRV$ANLAEG) og virksomhedstypen (MIS.DRV$ANLAEGVT). 
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Tabel 5 Indberettet indvinding og fordeling på indtag samt kobling til grundvandsforekomster 

Årstal Anlægsmængde Fordelt på indtag Koblet til magasin 

2011 661 613 591 

2012 652 570 550 

2013 682 699 675 

2014 699 689 659 

2015 669 562 539 

2016 626 603 577 

2017 633 581 556 

2018 763 823 792 

2019 624 624 599 

 
Tabellen ovenfor viser den samlede indberettede indvinding (VRR$INDVINDING) for hvert år. Den indvin-
ding som proceduren kobler til indtag samt den mængde som kobles til indtag som er koblet til et grund-
vandsmagasin. Alle tal er angivet i 1.000.000 m³/år. Tabellerne nedenfor er viser fordelingen ift. afstanden 
mellem grundvandsforekomst og indtaget 

Tabel 6 Indvindingsmængder fordelt på indtagets horisontal afstand til grundvandsforekomst (mio m³) 

Årstal   0 m 0 – 100 m 100 - 500m > 500 m 

2011 587,24 2,32 1,48 0,11 

2012 545,60 2,24 1,25 0,44 

2013 670,54 2,37 1,57 0,12 

2014 655,85 2,23 0,99 0,11 

2015 536,15 1,65 1,34 0,13 

2016 573,57 2,00 1,29 0,13 

2017 552,49 2,11 1,15 0,17 

2018 787,36 2,63 1,79 0,24 

2019 595,54 2,09 1,38 0,12 

 
Tabel 7 indvindingsmængde fordelt på indtagets vertikale afstand til grundvandsforekomst (mio m³) 

Årstal 0 m 0 - 5 m 5 - 10 m >10 m 

2011 561,52 17,64 5,55 6,44 

2012 525,60 14,07 4,66 5,19 

2013 642,37 18,26 7,32 6,66 

2014 628,20 19,14 5,73 6,1 

2015 513,22 14,76 5,11 6,18 

2016 550,73 15,33 4,95 5,99 

2017 527,36 18,46 4,39 5,71 

2018 755,96 19,94 7,46 8,64 

2019 569,35 16,34 6,23 7,2 
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Tabel 8 SQL brugt til at danne indvindingsopgørelserne 

 

SQL forespørgsler for de tre tabeller 

select aarstal 

, (select round(sum(maengde)/1000000,2)  

   from MIS.VRR$INDVINDING i  

   where (i.starttidspunkt < a.slutdato OR i.starttidspunkt IS NULL) AND 

(i.sluttidspunkt >= a.startdato OR i.sluttidspunkt IS NULL)) indberettet_anla-

egsmaengde 

, (select round(sum(maengde)/1000000,2)  

   from DKMODEL_2019.INDVINDPRINDTAG_2020 ii  

   where ii.AARSTAL=a.aarstal) maengde_fordelt_på_indtag 

, (select round(sum(maengde)/1000000,2)  

   from DKMODEL_2019.INDVINDPRINDTAG_2020 ii  

    inner join DKMODEL_2019.INDTAG_TIL_GRVFOREKOMSTER_V btg on ii.borid = 

btg.borid and ii.INDTAGSID = btg.indtagsid  

   where ii.AARSTAL=a.aarstal and btg.MAGASINID is not null) 

maengde_koblet_til_magasin 

from INDVINDING_AAR a 

where a.aarstal>=2011 and a.aarstal<=2019 

order by a.aarstal 

 

select a.aarstal 

--, round(sum(maengde)/1000000,2) maengde_koblet_til_magasin 

, round(sum(case when BORAFSTANDTILMAGASIN=0 then maengde else 0 end)/1000000,2) 

maengde_koblet_til_magasin_0m 

, round(sum(case when BORAFSTANDTILMAGASIN>0 and BORAFSTANDTILMAGASIN<=100 then 

maengde else 0 end)/1000000,2) maengde_koblet_til_magasin_0m_100m 

, round(sum(case when BORAFSTANDTILMAGASIN>100 and BORAFSTANDTILMAGASIN<=500 

then maengde else 0 end)/1000000,2) maengde_koblet_til_magasin_100m_500m 

, round(sum(case when BORAFSTANDTILMAGASIN>500 then maengde else 0 

end)/1000000,2) maengde_koblet_til_magasin_plus_500m 

from INDVINDING_AAR a 

 inner join DKMODEL_2019.INDVINDPRINDTAG_2020 ii on ii.AARSTAL=a.aarstal 

 inner join DKMODEL_2019.INDTAG_TIL_GRVFOREKOMSTER_V btg on ii.borid = btg.borid 

and ii.INDTAGSID = btg.indtagsid and btg.MAGASINID is not null 

where a.aarstal>=2011 and a.aarstal<=2019 

group by a.aarstal 

order by a.aarstal 

 

select a.aarstal 

--, round(sum(maengde)/1000000,2) maengde_koblet_til_magasin 

, round(sum(case when INDTAGSAFSTANDTILLAG=0 then maengde else 0 end)/1000000,2) 

maengde_koblet_til_magasin_v_0m 

, round(sum(case when INDTAGSAFSTANDTILLAG>0 and INDTAGSAFSTANDTILLAG<=5 then 

maengde else 0 end)/1000000,2) maengde_koblet_til_magasin_v_0m_5m 

, round(sum(case when INDTAGSAFSTANDTILLAG>5 and INDTAGSAFSTANDTILLAG<=10 then 

maengde else 0 end)/1000000,2) maengde_koblet_til_magasin_v_5m_10m 

, round(sum(case when INDTAGSAFSTANDTILLAG>10 then maengde else 0 

end)/1000000,2) maengde_koblet_til_magasin_v_plus_10m 

from INDVINDING_AAR a 

 inner join DKMODEL_2019.INDVINDPRINDTAG_2020 ii on ii.AARSTAL=a.aarstal 

 inner join DKMODEL_2019.INDTAG_TIL_GRVFOREKOMSTER_V btg on ii.borid = btg.borid 

and ii.INDTAGSID = btg.indtagsid and btg.MAGASINID is not null 

where a.aarstal>=2011 and a.aarstal<=2019 

group by a.aarstal 

order by a.aarstal 

 



A.3. Leverance 1C (MST)  
Fastsættelse af nye tærskelværdier til brug for vurdering af 

grundvandsforekomsters kemiske tilstand for MFS til (udkast 

til) vandområdeplanerne 2021-27 

Harder, D.B; Nielsen, T.Ø. (2021). Notat Juni 2021. Miljøstyrelsen 
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Fastsættelse af nye tærskelværdier til brug for vurdering af 
grundvandsforekomsters kemiske tilstand for MFS til (udkast 
til) vandområdeplanerne 2021-27 
 

 

 
Dette notat er et bidrag til afrapportering af projekterne til udvikling af en metode for og 
gennemførelse af vurderingerne af danske grundvandsforekomsters generelle kemiske tilstand for 
miljøfarlige forurenende stoffer excl. pesticider og tungmetaller (herefter betegnet MFS).  
 
Notatet er disponeret således:   
 

1. Regler for fastsættelse af tærskelværdier 
2. Fastsættelse af tærskelværdier for vandplanlægningen i 2. planperiode (2015-21) 
3. Identifikation af MFS for hvilke, der indstilles fastsat tærskelværdier for vandplanlægningen i 

3. planperiode (2021-27) 
3.1. MFS 
3.2. Videns- og datagrundlag  
3.3. Identifikation af relevante MFS – overvejelser og konklusion 
4. Fastsættelse af tærskelværdier 
4.1.1. Beskyttelseshensyn, sammenlignelige kravværdier – overvejelser og konklusion  
4.1.2. Indstillinger til tærskelværdier 

 
 

1. Regler for fastsættelse af tærskelværdier 
Ved vurderingen af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand efter bestemmelserne i 
grundvandsdirektivets artikel 4 og bilag III anvendes grundvandskvalitetskrav og tærskelværdier.  
 
Grundvandskvalitetskrav for nitrat og pesticider er fastsat i grundvandsdirektivets artikel 3 og bilag I. 
For øvrige stoffer eller forureningsindikatorer, ”for hvilke det på en medlemsstats område er fastslået, 
at de bidrager til karakteriseringen af grundvandsforekomster eller grupper af grundvandsforekomster 
som truet” fastsættes tærskelværdier efter bestemmelserne i direktivets artikel 3, stk. 1 – 2, og   
retningslinjerne i bilag II, del A og B:   
 

”Artikel 3 

Kriterier for vurdering af grundvands kemiske tilstand 

1. Med henblik på at vurdere den kemiske tilstand af en grundvandsforekomst eller en gruppe af 
grundvandsforekomster i henhold til punkt 2.3 i bilag V til direktiv 2000/60/EF anvender medlemsstaterne 
følgende kriterier:  

a) kvalitetskravene for grundvand i bilag I  

b) de tærskelværdier, som medlemsstaterne skal fastsætte efter proceduren i bilag II, del A, for de forurenende 
stoffer, grupper af forurenende stoffer og forureningsindikatorer, for hvilke det på en medlemsstats område er 
fastslået, at de bidrager til karakteriseringen af grundvandsforekomster eller grupper af grundvandsforekomster 
som truet, idet der mindst skal tages hensyn til listen i bilag II, del B.  

Tærskelværdierne for grundvands gode kemiske tilstand er baseret på beskyttelsen af grundvandsforekomsten i 
overensstemmelse med bilag II, del A, punkt 1-3, idet der tages hensyn til navnlig forekomstens indvirkninger på 



 

 

2 

og indbyrdes forbindelse med tilknyttede overfladeområder og terrestriske økosystemer og vådområder, der er 
direkte afhængig af den, og skal bl.a. tage humantoksikologisk og økotoksikologisk viden i betragtning.  

 

2. Tærskelværdier kan fastsættes på nationalt plan, for et vandområdedistrikt eller for den del af et internationalt 
vandområdedistrikt, der hører ind under en medlemsstats område, eller for en grundvandsforekomst eller en 
gruppe af grundvandsforekomster.” 

 

TÆRSKELVÆRDIER FOR GRUNDVANDSFORURENENDE STOFFER OG 
FORURENINGSINDIKATORER  

Del A 

Retningslinjer for medlemsstaternes fastsættelse af tærskelværdier, jf. artikel 3 

Medlemsstaterne fastsætter tærskelværdier for alle forurenende stoffer og forureningsindikatorer, der på 
baggrund af karakteriseringen i henhold til artikel 5 i direktiv 2000/60/EF karakteriserer grundvandsforekomster 
eller grupper af grundvandsforekomster som værende i fare for ikke at opnå en god kemisk grundvandstilstand.  

Hvis overvågningsresultaterne i et repræsentativt overvågningspunkt overskrider grænseværdierne, skal det af de 
fastsatte tærskelværdier fremgå, at der er risiko for, at en eller flere af forudsætningerne for en god kemisk 
grundvandstilstand som omhandlet i artikel 4, stk. 2, litra c), nr. ii), iii) og iv), ikke er opfyldt.  

Når medlemsstaterne fastsætter tærskelværdier, tager de hensyn til følgende retningslinjer:  

1. Fastsættelsen af tærskelværdier bør være baseret på:  

a) omfanget af vekselvirkningen mellem grundvand og tilknyttede vandøkosystemer og afhængige terrestriske 
økosystemer  

b) forstyrrelser af grundvandets faktiske eller potentielle legitime anvendelser eller funktioner  

c) alle forurenende stoffer, der karakteriserer grundvandsforekomster som truet, under hensyntagen til 
minimumslisten i del B  

d) hydrogeologiske karakteristika, herunder oplysninger om baggrundsværdier og vandbalance.  

 

2. Fastsættelsen af tærskelværdier bør også ske under hensyn til de forurenende stoffers oprindelse, deres mulige 
naturlige forekomst, deres toksikologi og dispersionstendens, deres persistens og deres 
bioakkumulationspotentiale. 

 

3. Ved forekomst af forhøjede baggrundskoncentrationer af stoffer eller ioner eller indikatorer af naturlige 
hydrogeologiske årsager tages der ved fastsættelsen af tærskelværdier hensyn til disse baggrundskoncentrationer i 
den relevante grundvandsforekomst. Ved fastlæggelse af baggrundskoncentrationer tages følgende principper i 
betragtning:  

a) fastlæggelse af baggrundskoncentrationer bør baseres på karakteriseringen af grundvandsforekomster i 
henhold til bilag II til direktiv 2000/60/EF og på resultaterne af grundvandsovervågning i overensstemmelse med 
bilag V til dette direktiv. Overvågningsstrategien og fortolkningen af data bør tage hensyn til det forhold, at 
strømningsparametre og grundvandskemi varierer til siden og lodret  

b) når der kun foreligger begrænsede data vedrørende grundvandsovervågning, skal der indsamles flere 
oplysninger, og i mellemtiden bør baggrundskoncentrationer fastlægges ud fra disse begrænsede 
overvågningsdata, eventuelt ved en forenklet fremgangsmåde med en delmængde af prøver, for hvilke 
indikatorerne ikke viser påvirkning af menneskelig aktivitet. Oplysninger om geokemiske overførsler og 
behandlingsmetoder bør også tages i betragtning, når det er muligt. 

c) når der foreligger utilstrækkelige oplysninger om overvågning af grundvandet, og oplysningerne om 
geokemiske overførsler og processer er sparsomme, skal der indsamles flere oplysninger, og i mellemtiden 
vurderes baggrundskoncentrationer, om nødvendigt på grundlag af statistiske henvisningsresultater for samme 
type vandførende lag i andre områder med tilstrækkelige overvågningsdata.  

4. Fastsættelsen af tærskelværdier bør understøttes af en kontrolmekanisme for så vidt angår de indsamlede data, 
som baseres på en evaluering af datakvalitet, analytiske overvejelser og baggrundsniveauer for stoffer, der både 
kan forekomme naturligt og som følge af menneskelige aktiviteter.  

 

Del B 

Minimumsliste over forurenende stoffer og indikatorer, for hvilke medlemsstaterne skal overveje 
at fastsætte tærskelværdier i overensstemmelse med artikel 3 

1.Stoffer eller ioner eller indikatorer, der både kan forekomme naturligt og/eller som følge af menneskelige 
aktiviteter 

Arsen  

Cadmium  
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Bly  

Kviksølv  

Ammonium  

Chlorid  

Sulfat  

Nitritter  

Phosphor (i alt)/ Phosphater)  

 

2. Menneskeskabte syntetiske stoffer  

Trichlorethylen  

Tetrachlorethylen  

 

3.Parametre, der er indikatorer for salt eller andre indtrængende stoffer 

Ledningsevne 

 

Vejledning om anvendelse af de oven for gengivne bestemmelse i grundvandsdirektivet findes i EU 
vejledningen CIS Guidance 18 om vurdering af grundvandsforekomsters kemiske tilstand og af 

tendenser1 , afsnit 4.3. om grundvandskvalitetskrav og tærskelværdier. Vejledningen er suppleret af 

den tekniske rapport ”Threshold Value Variability Analysis (2018)”2, der indeholder en gennemgang af 
fastsættelse af tærskelværdier for 2. planperiode i EU's medlemslande. 

 

Reglerne om fastsættelse af tærskelværdier er implementeret i dansk ret i § 6, jf. bilag 3, i 
bekendtgørelse nr. 1001 af 26. juni 2016 om bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, 
grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale 
naturbeskyttelsesområder (overvågningsbekendtgørelsen). 

 

 

2. Fastsættelse af tærskelværdier for vurdering af grundvandsforekomsternes 
kemisk tilstand til vandområdeplanerne 2015-21  

Ved vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand – og i den sammenhæng 
fastsættelse af tærskelværdier til brug for vandplanlægningen for 2015-21 – var datagrundlaget 
grundvandsanalyser, registreret i den danske boringsdatabase, Jupiter i perioden 2000- 2013, og hvor 
det var muligt at stedfæste det boringsindtag, hvorfra en analyseret grundvandsprøve var udtaget, i en 
af de da afgrænsede 402 grundvandsforekomster. Dette var muligt for ca. 90 % af de registrerede data.  
Datagrundlaget bestod herefter i alt væsentligt af data fra den statslige grundvandsovervågning, 
GRUMO, og de almene vandforsyningers indberetninger af kontrol af råvand fra indvindingsboringer 

                                                             
1 https://circabc.europa.eu/sd/a/ff303ad4-8783-43d3-989a-

55b65ca03afc/Guidance_document_N%C2%B018.pdf 

 
2 https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/eb87e8fb-89e7-4ea0-

92e7-6e2ceb6d934a/details 

 

https://circabc.europa.eu/sd/a/ff303ad4-8783-43d3-989a-55b65ca03afc/Guidance_document_N%C2%B018.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/ff303ad4-8783-43d3-989a-55b65ca03afc/Guidance_document_N%C2%B018.pdf
https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/eb87e8fb-89e7-4ea0-92e7-6e2ceb6d934a/details
https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/eb87e8fb-89e7-4ea0-92e7-6e2ceb6d934a/details
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efter drikkevandsbekendtgørelsen, den såkaldte boringskontrol. Det indeholdt meget få analysedata 
fra regionernes kortlægning og overvågning af grundvandsforureninger.  
 
Samme datagrundlag blev anvendt ved fastsættelse af tærskelværdier for følgende stoffer: 

- BTEX (olie-benzinstofferne: Benzen, toluen, ethylbenzen og xylen) 
- Chlorerede opløsningsmidler (di-, og trichlormethan, dichlorethener, 1,2-dichlor-ethan, 

trichlorethen og trichlorethaner, tetrachlorethen og tetrachlorethaner). 
 
Tærskelværdierne blev fastsat til værdier, svarende til kravværdierne for indholdet af stofferne i 
drikkevand.  
 
Der blev ikke fastsat tærskelværdier for MFS med udgangspunkt i behov for beskyttelse af målsatte 
overfladevandforekomster eller GATØ. 
 
Fastlæggelse af datagrundlag og metoder for vurderingerne af grundvandsforekomsternes kemiske 
tilstand og for fastsættelse af tærskelværdier er afrapporteret i GEUS rapport 2014/78 ”Kemisk 
tilstand af danske grundvandsforekomster, samlet rapporteringer”.  
 
Tærskelværdierne for vandplanlægningens 2. planperiode er fastsat i overvågningsbekendtgørelsens 
bilag 4.  
 

 

3. Identifikation af MFS for hvilke, der indstilles fastsat tærskelværdier 
 
3.1. MFS 
I projekterne er der udviklet en metode for og gennemført vurderinger af grundvandsforekomsternes 
generelle kemiske tilstand for visse miljøfarlige stoffer (MFS).  
 
Disse MFS er stoffer, der ikke er sporstoffer – altså ikke naturligt forekommende stoffer som 
tungmetallerne, men syntetiske – menneskeskabte – stoffer, som f.eks. en række af stofferne omfattet 

af POP-forordningen3. Forordningen implementer den globale Stockholm Konvention4 om persistente 
organiske miljøgifte i EU.  
 
Gruppen af MFS omfatter i denne sammenhæng imidlertid alene de syntetiske stoffer, der ikke har 
haft primær anvendelse som aktivstoffer i pesticider, plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige 
produkter, eller er nedbrydningsprodukter fra disse aktivstoffer. Om denne sondring mellem de 2 
stofgrupper, se afrapporteringens bilag 9 ” Kvalitetssikring af datagrundlag og aggregering af data ved 
vurdering af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand for pesticider, sporstoffer, klorid og øvrige 
miljøfarlige forurenende stoffer (MFS)”, afsnit 2.4.1. 
 
3.2. Videns- og datagrundlag  
Ved vurdering af hvilke MFS, der er relevante for vurdering af de danske grundvandsforekomsters 
kemiske tilstand for denne gruppe af stoffer, er der taget udgangspunkt i de danske regioners, DTU 
Miljø/Danmarks Tekniske Universitets (DTU) og Miljøstyrelsens omfattende viden om jord- og 
grundvandsforureninger. Viden der især er opnået ved regionernes – og de tidligere danske amters 
kortlægninger og undersøgelser af disse forureninger i Danmark.  
 
Der er gennemgået et datagrundlag, bestående af resultater fra analyser af grundvand fra danske 
boringer, udtaget i perioden 2013-19 og indberettet til den danske boringsdatabase Jupiter. Disse data 
er først og fremmest tilvejebragt og indberettet af de almene vandforsyninger i forbindelse med 
forsyningernes boringskontrol, af Miljøstyrelsen i forbindelse med drift af det statslige 

                                                             
3 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1021af 20. juni 2019 om persistente 

organiske miljøgifte med senere ændringer 
4 Se file:///C:/Users/B004603/AppData/Local/Temp/UNEP-POPS-COP-CONVTEXT-2021.English.pdf 

  

 

file:///C:/Users/B004603/AppData/Local/Temp/UNEP-POPS-COP-CONVTEXT-2021.English.pdf
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grundvandsovervågningsprogram GRUMO og af regionerne i forbindelse med kortlægning, 
undersøgelse og afværge af grundvandsforureninger.   

 
Størstedelen af data er indberettet af regionerne og omfatter analysedata for ca. 800 stoffer og 
stofgrupper, herunder et større antal pesticider. Antallet af enkeltanalyser er 765.212, antallet af 
analyser for de enkelte stoffer/stofgrupper varierer over et meget vidt spænd – fra 424 analyser for 
summen af chlorbenzener til 13.777 analyser for det klorerede opløsningsmiddel trichlorethylen. 
 
3.3. Identifikation af relevante MFS – overvejelser og konklusion 
 
Da analyse og vurdering af hvilke MFS, det er relevant at fastsætte tærskelværdier for skete på 
grundlag af et væsentligt udvidet datagrundlag, så er konklusioner og indstillinger til hvilke MFS, der 
fastsættes tærskelværdier for, markant anderledes, end hvad der var tilfældet forud for 
vandplanlægningen for planperiode 2.  Langt flere stoffer er vurderet at ”bidrage til karakteriseringen 
af grundvandsforekomster eller grupper af grundvandsforekomster som truet”, jf. grundvands-
direktivets art. 3, stk. 1.  
 
Der er faglig enighed mellem DTU og Miljøstyrelsen om, at det af datagrundlaget klart fremgår, at der i 
projekterne vil skulle tilstandsvurderes i forhold til tærskelværdier for følgende MFS:  
 

(A) Chlorerede opløsningsmidler: Fastsættes dels som sumværdi for alle chlorerede 
opløsningsmidler inklusiv nedbrydningsprodukter (fx cis-DCE og og vinylchlorid), og dels som 
tærskelværdier for enkeltstoffer (inkl. chlorethan). Der fastsættes en separat lavere 
tærskelværdi for vinylklorid. 

 
(B) BTEX (olie-benzinstoffer): Fastsættes som krav for enkelt-stofferne: Benzen, toluen, 

ethylbenzen, m,p-xylen, o-xylen og naphthalen 
 

(C) Phenoler:  Fastsættes som krav for enkelt-stofferne phenol- methyl- og dimethylphenoler 
 

(D) Methyl-tert-butylether (MTBE) 
 

(E) Vandopløselige opløsningsmidler: Fastsættes som krav for enkelt-stofferne diethylether, 
isopropanol, methyl-isobutyl-keton. 
 

(F) Perfluorerede alkylsyrer (PFAS): Fastsættes som sum-krav for de 12 stoffer i stofgruppen, der 
er fastsat grundvandskvalitetskriterium for. 
 

For følgende stofgrupper, hvor der er færre – i visse tilfælde kun få analysedata – i datagrundlaget, er 
der gennemført en nærmere gennemgang og diskussion af datagrundlaget sammenholdt med viden 
om forekomst af stofferne i regionernes grundlag for forureningskortlægninger (efter jordforurenings-
loven):  

- Triazoler (2 stoffer) 
- Cyanider (2 typer) 
- Chlorbenzener (7 stoffer) 
- Phatalater (2 stoffer) 

 
Det er på grundlag heraf vurderet, at der alene indstilles yderligere tærskelværdier for og gennemføres 
tilstandsvurderinger for cyaniderne.   
 

 
4. Fastsættelse af tærskelværdier 

 
4.1. Beskyttelseshensyn, sammenlignelige kravværdier – overvejelser og konklusion  
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Beskyttelseshensyn, jf. grundvandsdirektivets art. 3, bilag II, del A. 
Det er vurderet, at der er et robust vidensgrundlag for at fastsætte nationale – generelle - 
tærskelværdier for MFS af hensyn til beskyttelsen af grundvandet mod væsentlig forurening, herunder 
af grundvandet som drikkevandsressource.  

 
Det er samtidigt vurderingen, at der fortsat ikke foreligger et tilstrækkeligt grundlag for at fastsætte 
tærskelværdier for MFS af hensyn til beskyttelsen af konkrete målsatte overfladevandforekomster eller 
beskyttede grundvandsafhængige terrestriske økosystemer, der er direkte tilknyttede målsatte 
grundvandsforekomster (herefter GATØ).  
 
Der er i årene 2017-2019 gennemført 3 større projekter for at udrede det faglige grundlag for at 
fastsætte sådanne tærskelværdier af hensyn til grundvandsforekomsters påvirkning af målsatte 
kystvande, vandløb, søer og GATØ. Det er i den sammenhæng konstateret, at datagrundlaget er 
spinkelt, og at der udestår et større arbejde med metodeudviklingen, herunder identifikation af 
relevante GATØ og de direkte tilknyttede grundvandsforekomster samt de MFS for hvilke, der skal 
fastsættes tærskelværdier af hensyn til målsatte overfladevande og GATØ.  
 
I Danmark findes der tre relevante sæt grænseværdier for grundvand eller drikkevand: 
 

1. Kvalitetskrav til drikkevand, som gælder ved forbrugerens taphane, bekendtgørelse nr. 1070 af 
28. oktober 2019 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 
(drikkevandskvalitetsbekendtgørelsen) 
  

2. Drikkevandskvalitetskriterier, som er sundhedsbaserede, vejledende grænseværdier til brug 
ved offentlige myndigheders administration, en liste over kriterierne er senest opdateret og 
offentliggjort af Miljøstyrelsen  
https://mst.dk/media/145519/liste-over-drikkevandskvalitetskriterier-2018.pdf 
 

3. Grundvandskvalitetskriterier, som er udarbejdet til brug for vurdering af, hvorvidt der er 
grundlag for at kortlægge en grundvandsforurening, forårsaget af en jordforurening, efter 
jordforureningslovens § 5. Dvs. forureninger, hvor 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”. 
 
Listen over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord (i matrix jord, grundvand og poreluft) 
er senest opdateret og offentliggjort juni 2018 
https://mst.dk/media/150779/liste-over-jordkvalitetskriterier-juni-2018.pdf 
  

 
Der blev til brug for vurderingerne af grundvandsforekomsters kemiske tilstand til vandområde-
planerne for planperiode 2 fastlagt tærskelværdier for MFS, svarende til de dagældende kvalitetskrav 
for stofferne til råvand, indvundet til drikkevandsformål (fastsat i dagældende drikkevands-
bekendtgørelse).  
Det er Miljøstyrelsens faglige indstilling, at der til brug for vurderingerne af grundvandsforekomsters 
kemiske tilstand til vandområdeplanerne for planperiode 3 fastsættes tærskelværdier for MFS svarende 
til de kvalitetsværdier for grundvandsforurening, som regionerne anvender ved vurderinger af, om der 
er grundlag for kortlægning af forureningen efter jordforureningslovens § 5. Dvs. forureninger, hvor 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”. Disse 
kvalitetsværdier betegnes som grundvandskvalitetskriterier og fastsættes som led i MST’s vejledning om 
administrationsgrundlaget for jordforureningsloven. Grundvandskvalitetskriterierne svarer i vid 
udstrækning til de krav til drikkevandskvalitet, som efter den tidligere (før 2017) 
drikkevandsbekendtgørelse gjaldt for det indvundne råvand – og som nu anvendes som vejledende 
værdier i forhold til råvandet.   
 
I projekterne er således gennemført vurderinger af kemisk tilstand i forhold til tærskelværdier for MFS 
svarende til de tærskelværdier, der indstilles fastsat. 
 
 

https://mst.dk/media/145519/liste-over-drikkevandskvalitetskriterier-2018.pdf
https://mst.dk/media/150779/liste-over-jordkvalitetskriterier-juni-2018.pdf
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4.2. Indstillinger til tærskelværdier 
 
Generelle (nationale) tærskelværdier for MFS 
 

 Stof– og stofgrupper Tærskelværdi 
 

Klorerede opløsningsmidler 1 µg/l** 
 

Vinylklorid 0,2 µg/l 
 

Sum af klorerede opløsningsmidler og 
nedbrydningsprodukter 
 

3,0 µg/l** 

BTEXN (olie- og benzinstoffer) 
 

1 µg/l* 

Phenoler 
 

0,5 µg/l*** 

MTBE 
 

5,0 µg/l 

Sum af PFAS 
 

0,1 µg/l**** 

Diethylether 
 

10 µg/l 

Iso-propanol 
 

10 µg/l 

Methyl-iso-butylketon 
 

10 µg/l 

Cyanid (syreflygtigt) 
 

50 µg/l 

Cyanid (total)    
 

50 µg/l 

 
 
* Tærskelværdien gælder for individuelle stoffer inden for pågældende gruppe af forurenende stoffer: 
Benzen, toluen, ethylbenzen, xylen og naphthalen. 
 
** Tærskelværdien gælder for individuelle stoffer inden for pågældende gruppe af forurenende stoffer: 
Tetrachloretylen, trichloethylen, cis-1,2-dichlorethylen, trans-1,2-dichloreth, 1,1-dichlorethylen, 1,1,1-
trichlorethan, 1,1-dichlorethan, 1,2-dichlorethan, tetrachlormethan, chloroform, dichlormethan, 
chlorethan. 

*** Tærskelværdien gælder for individuelle stoffer inden for pågældende gruppe af forurenende 
stoffer: phenol, 2-methylphenol, 3-methylphenol, 4-methylphenol, 2,3-dimethylphenol, 2,4-
dimethylphenol, 2,5-dimethylphenol, 2,6-dimethylphenol, 3,4-dimethylphenol, 3,5-dimethylphenol. 

**** Tærskelværdien gælder for summen af følgende stoffer: PFBS (perfluorbutansulfonsyre), PFHpA 
(perfluorheptansyre), PFHxS (perfluorhexansulfonsyre), PFNA (perfluornonansyre), PFOSA 
(perfluoroktansulfonamid), PFOS (perfluoroktansulfonsyre), PFOA (perfluor-oktansyre), PFBA 
(perfluorbutansyre), PFDA (perfluordecansyre) og 6:2 FTS (6:2 fluor-telomersulfonsyre), PFHxA 
(perfluorhexansyre) og PFPeA (perfluorpentansyre)  
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Metode for vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand og 

nye vurderinger af tilstanden fsva miljøfarlige forurenende stoffer.  

Leverance 1D. 

Fastlæggelse af nedbrydningskonstanter og estimering af Kow/Koc-værdi for ud-

valgte miljøfarlige forurenende stoffer. 

 

 

 

  



 
 

 

1. Introduktion 

Miljøstyrelsen anvender stofkonstanter og nedbrydningsrater fra GrundRisk/JAGG ved vurdering af mil-

jøfarlige forurenende stoffers forekomst i grundvand. Listen over stoffer, som indgår i ”Vurdering af de 

danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand fsva miljøfarlige forurenende stoffer” omfatter stof-

grupper og enkeltstoffer for hvilke, der ikke er angivet nedbrydningsrater eller stofkonstanter i form af 

Kow og Koc værdier. Miljøstyrelsen har anmodet DTU Miljø om at give en vurdering af de manglende vær-

dier. Det omfatter stoffer indenfor grupperne: Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter, 

phenoler, PFAS, vandopløselige opløsningsmidler, chlorphenoler, triazoler, og cyanider. De specifikke 

stoffer, som Miljøstyrelsen har anmodet om nedbrydningsrater for, fremgår af afsnit 5, tabel 5.1. Det er 

alene PFAS gruppen samt et stof fra triazol gruppen, der er anmodet om Kow og Koc værdier for. 

 

2. Søge- og estimationsstrategier 

Chlorerede opløsningsmidler og deres nedbrydningsprodukter samt phenoler indgår i GrundRisk med 

udgangspunkt i et litteraturstudie: Miljøprojekt nr. 2013 (Ottosen et al. 2018). I dette blev der for en-

kelte stoffer ikke fundet nedbrydningsrater. På baggrund af Ottosen et al. (2018) forventes det ikke at 

være muligt at finde nedbrydningsrater ved yderligere litteratursøgning. Derfor er nedbrydningsrater for 

disse stoffer vurderet på basis af rater for sammenlignelige stoffer (også kaldet ”read-across” betragt-

ninger). 

For PFAS blev basissøgningen udført i Hazardous Substances Data Bank (HSDB, 2020), rapport til Miljø-

styrelsen (Kjølholt et al., 2015), REACH Annex XV, rapport fra den svenske kemikalieinspektion (KEMI, 

2017), samt søgning via Google Scholar og Web of Science. Udgangspunktet for søgningen var informa-

tion om nedbrydning i grundvandsmiljøer, men da datagrundlaget er yderst sparsomt, blev søgningen 

udvidet til at inkludere nedbrydning i overfladevandsmiljøer, slam, spildevand og andre medier. Hvor 

ingen sådanne data kunne findes, blev der ikke anvendt QSAR estimeringer, da disse ofte bygger på ek-

sempelvis Kow værdier, der ikke er anvendelige til estimation af PFAS-stoffers miljømæssige skæbne og 

opførsel (jf. forklaring i det følgende). I stedet vurderes bionedbrydningspotentialet ud fra read-across 

betragtninger imellem PFAS-stoffer med lignende molekylestrukturer (strukturer er angivet i Bilag 1). 

Det skal bemærkes, at der således ikke er udført en udtømmende litteratursøgning, men indsamling af 

en tilstrækkelig mængde data til at give et overblik og vurdere realistiske konservative nedrydningsrater 

på baggrund heraf. 

For chlorbenzener, triazoler, vandopløselige opløsningsmidler samt fri cyanid er basissøgningen udført i 

forskellige databaser - Hazardous Substances Data Bank (HSDB) og European Chemicals Agency Informa-

tion on Registered Substances (ECHA IRS), og eksisterende rapporter fra Miljøstyrelsen. Yderligere litte-

ratursøgning er udført i Google Scholar og Web of Science, og ved hjælp af kilder angivet i databaserne 

(krydsreferencer). Udgangspunktet for søgningen var nedbrydning i grundvandsmiljøer, men hvis intet 

kunne findes, blev søgningen udvidet til at inkludere nedbrydning i overfladevandsmiljøer, slam, spilde-

vand og andre medier. I studier hvor kun halveringstider var angivet, blev nedbrydningsrater beregnet 

som angivet i MST GrundRisk rapporten (k = ln(2)/t½) og vice versa (Ottosen et al., 2018). Da tolyltriazol 

er en blanding af 4-methyl-benzotriazol og 5-methyl-benzotriazol, blev alle tre stofbetegnelser inklude-

ret i litteratursøgningen. 



 
 

3. Nedbrydningskonstanter/-rater 

I Miljøprojekt nr. 2013 ”Nedbrydningsrater til brug i GrundRisk Risikovurdering. Litteraturstudie” (Otto-

sen et al. 2018) er foretaget en opdatering af nedbrydningsrater, der kan anvendes til risikovurdering af 

forureningsstoffers påvirkning af grundvandet. Denne munder ud i en liste med anbefalede aerobe og 

anaerobe 1. ordens nedbrydningsrater for naturlig nedbrydning af relevante forureningsstoffer. De an-

befalede nedbrydningsrater er karakteriseret som ”Realistisk konservative rater”, se informationsboks. 

  

INFORMATIONSBOKS - DEFINITION PÅ REALISTISK KONSERVATIVE RATER (Ottosen et al. 2018) 

Udgangspunktet for opdateringen af nedbrydningsraterne er, at de skal være realistisk konservative. 

Med realistisk menes der, at der tages højde for, at de skal repræsentere forhold i grundvandet. Der er 

altså i søgningen stræbt efter at opnå værdier, der bedst muligt kan repræsentere den nedbrydning, der 

foregår in situ. Kriterier er inkluderet for at gøre det gennemsigtigt, hvor realistiske de opgivne rater er, 

fx om de er bestemt ved felt eller laboratorieforsøg. Med realistisk konservativ menes der, at værdien 

skal være konservativ, men ikke repræsentere de laveste rater, hvis litteraturen indikerer, at større rater 

er mere typiske. Som udgangspunkt er der anbefalet en realistisk konservativ nedbrydningsrate, og der-

udover vil der, såfremt data muliggør det, yderligere blive opgivet realistiske maksimums-, minimums- 

og middelværdier. Nedbrydningseffekten kan dermed undersøges under forskellige forhold. Det er vig-

tigt at pointere, at nedbrydningsrater ikke er almengyldige værdier, men estimerede værdier der afhæn-

ger af en række faktorer. 

 

Det er i dette notat tilstræbt at nå frem til realistisk konservative rater for de manglende stoffer. Data 

har generelt ikke muliggjort angivelse af realistiske maksimums-, minimums- og middelværdier. Frem-

gangsmåde er beskrevet for de enkelte grupper nedenfor.  

 

3.1 Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter (chlorerede alifater) 

I denne gruppe vedrører de manglende rater aerobe nedbrydningsrater for tetrachlorethylen (PCE), 

trichlorethylen (TCE), 1,1-dichlorethan (1,1-DCA), tetrachlormethan (TeCM), chloroform (trichlor-

methan, TCM) og dichlormethan (1,1-DCM). Som angivet i Ottosen et al. (2018) afspejler de ikke angivne 

nedbrydningsrater for PCE og TCE under aerobe forhold, at der forventes minimal/ingen nedbrydning 

(Bradley og Chapelle, 2010). Det samme vurderes at gøre sig gældende for TeCM og TCM, som tilsva-

rende PCE og TCE har alle eller 3 ud af 4 pladser besat af chlor-substituenter. Dette gør oxidation, og 

dermed aerob nedbrydning, yderst vanskelig.  

For TCE beskriver enkelte nyere kilder (Gaza et al. 2019) langsom aerob nedbrydning af TCE under iltrige 

forhold ved specifikke nedbrydere, som kan stimuleres ved bioaugmentering. For TCE skønnes en reali-

stisk konservativ rate at være lavere end for 1,1,1-TCA (0,0005 d-1) og sættes til 0,0001 d-1.  



 
 

Raten for PCE, TeCM og TCM vurderes at være ubetydelig, så den sættes til 0 d-1. 1,1-DCA og DCM for-

modes ligesom øvrige alifater med færre chlor-substituenter at være aerobt nedbrydelige. Raten er van-

skelig at vurdere, men stofferne formodes at være bedst sammenlignelige med 1,2-DCA, hvorfor den for 

begge vurderes til at være 0,002 d-1.  

De anbefalede nedbrydningsrater er angivet i afsnit 5, Tabel 5.1. 

 

3.2 Phenoler 

I denne gruppe vedrører de manglende rater aerob nedbrydning for 3-methylphenol, 2,3-

dimethylphenol og 2,4-dimethylphenol og anaerob nedbrydning for 3-methylphenol, 2,3-

dimethylphenol og 2,6-dimethylphenol. Phenoler med substituent i ortho stilling (position 2 og 6) er på 

grund af sterisk hæmning typisk langsommere nedbrydelige end øvrige. Derfor forventes nedbrydnings-

rater for 3-methylphenol mere sammenlignelig med 4-methylphenol end 2-methylphenol og 2,3- og 2,4-

xylenol mere sammenlignelige med 2,5- end 2,6-xylenol.  

Der anbefales følgende aerobe rater: 3-methylphenol 0,7 d-1, 2,3-dimethylphenol og 2,4-dimethylphenol 

0,01 d-1, og anaerobe rater: 3-methylphenol 0,05 d-1, 2,3-dimethylphenol 0,0004 d-1. 2,6-dimethylphenol 

er den tungest nedbrydelige af phenolerne. I Broholm et al. (2009) blev foretaget vurdering på basis af 

lab-forsøg og feltdata for 2,6-dimethylphenol med laveste værdier på 0, 0,00007 og 0,09 d-1 under hhv. 

stærkt jernreducerende, let jern reducerende og nitratreducerende forhold. I relation til grundvandsma-

gasiner anbefales på dette grundlag at anvende 0,00007 d-1. 

 De anbefalede nedbrydningsrater er angivet i afsnit 5, Tabel 5.1. 

 

3.3 PFAS 

I gruppen af PFAS-stoffer vedrører de manglende rater såvel aerob som anaerob nedbrydning af alle 12 

stoffer: Perfluoroktansyre (PFOA), Perfluoroktansulfonsyre (PFOS), Perfluorhexansyre (PFHxA), Perfluor-

hexansulfonsyre (PFHxS), Perfluorbutansyre (PFBA), Perfluorbutansulfonsyre (PFBS), Perfluorheptansyre 

(PFHpA), Perfluorpentansyre (PFPeA), Perfluoroktansulfonamid (PFOSA), 6:2 fluortelomersulfonsyre (6:2 

FTS), Perfluornonansyre (PFNA), Perfluordecansyre (PFDA). Molekylformler for stofferne er vist i bilag 1. 

PFAS-stofferne har særlige overfladeaktive egenskaber. De har en vandopløselig del i ene ende, mens 

fluorkulstofkæden i den anden ende er både hydro- og lipofob (både vand og fedt/olie afvisende. De 

samles således ofte i grænsefladen mellem vand og fedt/olie.  Dette vanskeliggør vurdering af deres 

sorption og mobilitet. Kow og Koc for PFAS-stofferne er nærmere vurderet i afsnit 4. 

PFAS-stofferne beskrives i litteraturen generelt som persistente. I modsætning til andre halogenerede 

forbindelser med klor, brom og jod, der kan fraspaltes under anaerobe forhold, så er perfluorerede for-

bindelser ikke bionedbrydelige, hvilket sandsynligvis skyldes den ekstremt høje polaritet af kulstof-fluor 

bindingen (Liu & Avendano, 2013). Så selvom tilgængelige nedbrydningsstudier for PFAS-stoffer viser, at 

bionedbrydning til en vis grad kan forekomme i laboratorieforsøg eller i miljøet, er der intet bevis for 

fuldstændig nedbrydning eller defluorinering, sandsynligvis pga. denne stærke C-F binding (Parsons et 

al., 2008). Desuden begrænses PFAS-stoffernes tilgængelighed for mikrobiel nedbrydning sandsynligvis 

også af de overfladeaktive egenskaber. Ifølge Ghattas et al. (2017) er kun fluortelomeralkoholer, der 



 
 

ikke er inkluderet i nærværende opgave, påvist bionedbrydelige under anaerobe forhold. De fluorerede 

telomerer anses til gengæld for at være precursor for andre PFAS-stoffer fundet i miljøet (Parsons et al., 

2008). 

Der er generelt publiceret meget få nedbrydningsstudier for PFAS-stoffer, og ingen nedbrydningsrater 

kunne identificeres. Tabel 3.1 opsummerer derfor indsamlede data fra diverse nedrydningstest, samt 

mulige read-across betragtninger for de stoffer, hvor ingen data kunne identificeres. Det skal i denne 

forbindelse bemærkes, at standardiserede OECD screening test metoder for bionedbrydning, såsom de 

nævnte i OECD guideline for testing of chemicals (OECD, 2006), er udviklede til ikke-flygtige og ikke-ad-

sorberende stoffer, og derfor bør modificeres ved test af PFAS-stoffer, der både kan være flygtige og ad-

sorbere til glasudstyr. Desuden bliver nedbrydningen i disse tests målt på parametre såsom CO2 udvik-

ling, mængden af opløst kulstof eller biologisk iltforbrug, hvilke ikke er anvendelige for PFAS-stofferne, 

når der ikke sker komplet mineralisering. I stedet bør specifikke kemiske analyser anvendes til at identifi-

cere nedbrydningsprodukter og måle nedbrydningsrater (Liu & Avendano, 2013).  

I tråd hermed, har tidligere aerobe og anaerobe nedbrydningsstudier fundet faldende koncentrationer 

af Perfluoroktansyre (PFOA) og Perfluoroktansulfonsyre (PFOS) over tid, men dette kunne skyldes sorp-

tion. Selvom de to stoffer er fundet nedbrydelige ved enzymatiske processer under laboratorieforhold 

(f.eks. Luo et al., 2015), så vurderes de to stoffer at være persistente i naturlige miljøer (Liu & Avendano, 

2013). 

Tabel 3.1 giver et overblik over aerobe og anaerobe nedbrydningsstudier for PFAS-stoffer inkluderet i 

nærværende undersøgelse. 

Tabel 3.1. Nedbrydningsdata for PFAS-stoffer (ikke oplyste data er angivet som ”-”). 
Stofnavn Redox-

forhold 
Nedbrydning 
 

Metode 
(længde) 

Medium Temp  
[°C] 

Metabolitter Kildemateriale 

Perfluor-ok-
tansyre  
(PFOA) 

Aerob / 
anaerob 

Ingen transfor-
mation  

Laboratorie    
(≤ 259 dage) 

Slam, sediment, 
diverse jorde 

- Ingen Liou et al.,  
2010 

Aerob / 
anaerob 

Ingen transfor-
mation 

Modificeret 
OECD 301D 
(15 uger) 

Aktiveret slam - Ikke undersøgt Sáez et al.,  
2008 

Aerob Ingen nedbryd-
ning 

OECD 301F  
(28 dage) 

Aktiveret slam 20 Ikke undersøgt Stasinakis et al., 
2008 

 Aerob og 
anaerob 
mix 

23% fald fra 
dag 497 til 546 

Laboratorie 
(546 dage) 

Kommerciel test-
jord 

25 PFOA er  
metabolit a 

Washington et 
al., 2009 

Perfluor-ok-
tan-sulfon-
syre 
(PFOS) 

Anaerob Ingen trans-for-
mation 

Laboratorie 
(141-177 uger) 

Aktiveret slam / 
sediment 

30 Ingen fluorid / me-
tabolitter 

Ochoa-Herrera 
et al., 2016 

Aerob / 
anaerob 

Ingen transfor-
mation 

Modificeret 
OECD 301D 
(15 uger) 

Aktiveret slam - Ikke undersøgt Sáez et al.,  
2008 

Aerob 67% transfor-
meret 

Laboratorie  
(48 timer) 

Bakterie isoleret 
fra slam, tilført 
0,1% glukose 

35 Ingen fluorid,        
4-26 ng/L PFBS og 
PFHxS 

Kwon et al.,  
2014 

Perfluor-he-
xansyre  
(PFHxA) 

Aerob / 
anaerob 

Reduktion af 
PFHxA konc. b 

Modificeret 
OECD 301D 
(15 uger) 

Aktiveret slam - Ikke undersøgt Sáez et al.,  
2008 



 
 

 Aerob og 
anaerob 
mix 

88% fald fra 
dag 497 til 546 

Laboratorie 
(546 dage) 

Kommerciel test-
jord 

25 PFHxA er  
metabolit a 

Washington et 
al., 2009 

Perfluor-he-
xan-sulfon-
syre (PFHxS) 

  Ingen data er fundet, men der kan foretages en read-across vurdering med PFOS og PFBS pga.    
  strukturligheder. 

Perfluor-bu-
tansyre  
(PFBA) 

  Ingen data er fundet, men der kan foretages en read-across vurdering mellem carboxylaterne (f.eks.  
  PFOA) pga. strukturligheder. 

Perfluor-bu-
tan-sulfon-
syre  
(PFBS) 

Anaerob Ingen transfor-
mation 

Laboratorie 
(141-162 uger) 

Aktiveret slam / 
sediment 

30 Ingen fluorid / me-
tabolitter 

Ochoa-Herrera 
et al., 2016 

Aerob / 
anaerob 

Ingen transfor-
mation 

Modificeret 
OECD 301D 
(15 uger) 

Aktiveret slam - Ikke undersøgt Sáez et al., 2008 

Perfluor-hep-
tansyre  
(PFHpA) 

Aerob og 
anaerob 
mix 

60% fald fra 
dag 497 til 546 

Laboratorie 
(546 dage) 

Kommerciel test-
jord 

25 PFHpA er metabo-
lit a 

Washington et 
al., 2009 

Perfluor-pen-
tansyre  
(PFPeA) 

  Ingen data er fundet, men der kan foretages en read-across vurdering mellem carboxylaterne (f.eks.  
  PFOA) pga. strukturligheder.  

Perfluor-ok-
tan-sulfon-
amid 
(PFOSA) 

Aerob / 
anaerob 

Ingen transfor-
mation 

Modificeret 
OECD 301D 
(15 uger) 

Aktiveret slam - Ikke undersøgt Sáez et al.,  
2008 

6:2 fluor-
telomer-sul-
fonsyre  
(6:2 FTS) 

Aerob 6,3% 6:2FTS 
transformeret 
(t½ = 2 år) 

Lukket flaske, 
omrystet  
(13 uger) 

Fortyndet aktive-
ret slam 

- 0,14% PFBA,  
1,5% PFPeA,  
1,1% PFHxA 

Wang et al., 
2011a 

Anaerob Ingen transfor-
mation 

Laboratorie 
(110-162 uger) 

Aktiveret slam / 
sediment 

30 Ingen fluorid / me-
tabolitter 

Ochoa-Herrera 
et al., 2016 

Aerob / 
anaerob 

Ingen tran-for-
mation 

Modificeret 
OECD 301D 
(15 uger) 

Aktiveret slam - Ikke undersøgt Sáez et al.,  
2008 

 Aerob t½ < 5 dage Laboratorie  
(90 dage) 

Flodsediment 20 Stabile metabolit-
ter: PFHpA, PFPeA 
og PFHxA. 

Zhang et al., 
2016 

 Anaerob Ingen transfor-
mation 

Laboratorie  
(100 dage) 

Flodsediment 20 Ingen Zhang et al., 
2016 

Perfluor-
nonansyre  
(PFNA) 

Aerob / 
anaerob 

Ingen transfor-
mation 

Modificeret 
OECD 301D 
(15 uger) 

Aktiveret slam - Ikke undersøgt Sáez et al.,  
2008 

Aerob Ingen nedbryd-
ning 

OECD 301F  
(28 dage) 

Aktiveret slam 20 Ikke undersøgt Stasinakis et al., 
2008 

 Aerob og 
anaerob 
mix 

16% øgning fra 
dag 497 til 546 

Laboratorie 
(546 dage) 

Kommerciel test-
jord 

25 PFNA er  
metabolit a 

Washington et 
al., 2009 

Perfluor-de-
cansyre  
(PFDA) 

Aerob og 
anaerob 
mix 

33% øgning fra 
dag 497 til 546 

Laboratorie 
(546 dage) 

Kommerciel test-
jord 

25 PFDA er  
metabolit a 

Washington et 
al., 2009 

a Der tilføjes en akrylat-bunden fluortelomer til jord, og der analyseres for metabolitter (PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA) ef-
ter 497 og 546 dage. 
b Den faldende PFHxA koncentration er ikke bevis for nedbrydning, men kan skyldes andre processer (Sáez et al., 2008).  
 



 
 

Det kan af ovenstående sammendrag og Tabel 3.1 konkluderes, at PFAS-stofferne overvejende er persi-

stente eller alene nedbrydes til andre persistente PFAS-stoffer. Derfor anslås de realistiske konservative 

nedbrydningsrater under såvel aerobe som anaerobe forhold til 0 d-1, som angivet i afsnit 5, Tabel 5.1. 

 

3.4 Dietheylether (vandopløselige opløsningsmidler) 

I denne gruppe mangler der rater for aerob og anaerob nedbrydning for diethylether. Diethylether er et 

mobilt stof, og nedbrydes langsomt. Kow og Koc værdier indikerer, at diehylether forventes at have høj 

mobilitet i jorden, og det forventes ikke, at diethylether adsorberes på suspenderede partikler eller sedi-

ment (HSDB). KH konstanten viser, at diethylether er et meget flygtigt stof fra vandig opløsning, og halve-

ringstiden ved fordampning er estimeret at være 3,1 timer i en flodmodel og 3,6 dage i en sømodel 

(HSDB). Det antages også, at fordampning fra jordoverflader kan være en vigtig og hurtig proces. Et stu-

die har vist, at i luften nedbrydes diethylether ved reaktion med hydroxylradikaler med en halveringstid 

på 29 timer (Strube, 1995). 

Ifølge White et al. (1997) er en etherbinding (C-O-C) meget svært nedbrydelig i miljøet, og generelt er 

alifatiske ethere identificerede som potentielt persistente kemikalier / svært nedbrydelige kemikalier. 

Derfor er nedbrydning af diethylether i jord- og vandmiljøer ikke forventet.  Litteratursøgningen i HSDB, 

ECHA IRS, MST, Google Scholar og Web of Science viste, at der kun findes få relativt gamle studier (20-30 

år), der beskriver nedbrydningen af diethylether i slam eller grundvand, og potentielle nedbrydnings-

veje. 

Ligesom methyl-tert-butylether (MTBE), er diethylether også svært nedbrydeligt i grundvand under for-

skellige redox forhold, og metaboliseres meget langsomt af mikroorganismerne med tricarboxylsyre 

(TCA) som mellemprodukt (Figur 3.1). I modsætning til metabolitten fra MTBE, som ofte ophobes, ned-

brydes TCA til kuldioxid. Et par studier har vist, at nogle mikroorganismer (actinomyceter, metanoxide-

rende bakterier, og svampe) kan bruge diethylether som kulstofkilde og nedbryde diethylether ved 

hjælp af cytochrom P-450 og alkoholdehydrogenase (Hardison et al., 1997).  

Et studie undersøgte anaerob nedbrydning af flere forskellige ethere (inkl. MTBE og diethylether) i kon-

taminerede sedimentmiljøer i USA. Sediment-grundvand opslæmninger var tilsat enten nitrat eller sulfat 

og inkuberet i 244 dage (nitrat) og 85 dage (sulfat) og viste ingen nedbrydning af ethere (diethylether 

var ikke inkluderet i dette setup). I det samme studie udførtes et andet forsøg med diethylether og an-

dre ethere i de samme opslæmninger under methanogene forhold. Efter >180 dages akklimatiseringspe-

riode og 90 dages inkubation fandtes der ingen indikation på nedbrydning af diethylether (Mormile et 

al., 1994).  

 



 
 

 

Figur 3.1 Potentiel mikrobiel nedbrydningsvej for diethylether i grundvand. TCA – tricarboxylsyre (Hardison et al., 
1997). 

 

Det er rapporteret, at screeningtests for hurtig nedbrydning af diethylether i slam og spildevand ikke vi-

ste bionedbrydning, og derfor klassificeres diethylether som et ikke let nedbrydeligt stof (ECHA IRS, Ho-

ward et al., 1993). Disse studier er imidlertid blevet udført i relativt korte perioder, så undersøgelser 

over længere perioder kunne muligvis påvise, om der kan findes større nedbrydningsrater efter længere 

lag fase (Howard et al., 1993). Ifølge HSDB har et studie med aktiveret slam vist 2,5% (6,5%) nedbrydning 

af 100 mg/L diethylether over 4 uges periode, baseret på TOC-målinger (GC-analyser) (Chemicals Inspec-

tion and Testing Institute, 1992). Det var desværre ikke muligt at finde mere detaljeret beskrivelse af 

dette studie, da originalreferencen ikke var tilgængelig, men der er højst sandsynligt tale om en test ud-

ført efter OECD 301 metode for ”let bionedbrydelighed”. De fundne nedbrydningsprocenter kan dermed 

ikke nødvendigvis tolkes som tegn på, at en egentlig bionedbrydning har fundet sted.  

For MTBE anbefalede Ottosen et al. (2018) en realistisk konservativ aerob nedbrydningsrate på 0,001 d-1 

under både aerobe og anaerobe forhold, som på baggrund af ovenstående forsigtigt kan antages også at 

gælde for diethylether. Raterne er angivet i afsnit 5, Tabel 5.1. 

 

 



 
 

3.5 Chlorbenzener 

I denne gruppe mangler der rater for aerob og anaerob nedbrydning for chlorbenzen, 1,2-dichlorbenzen, 

1,3-dichlorbenzen, 1,4-dichlorbenzen, 1,2,4-trichlorbenzen.  

Chlorbenzerne er moderat opløselige og hydrofobe (lidt lavere opløseligheder og lidt højere hydrofobici-

tet end BTEX og chlorerede opløsningsmidler). De er således relativt mobile om end lidt mindre mobile 

end typiske BTEX og chlorerede alifater. Opløseligheden aftager, og hydrofobiciteten stiger med sti-

gende antal chlorsubstituenter. 

Rapporterede nedbrydningsrater fra litteraturstudiet er angivet i Tabel 3.2. Resultater fra nedbrydnings-

studier i slam eller spildevand er ikke inkluderet og heller ikke studier med estimeringer af nedbryd-

ningsrater fra QSAR eller andre modeller er medtaget i Tabel 3.2. Fleste studier er mere end 20 år 

gamle, og for en del var det ikke muligt at finde dokumentation med komplet beskrivelse af undersøgel-

sen. Der fandtes desværre kun få nyere studier vedrørende nedbrydning af chlorbenzener i grundvands-

miljø (eller lignede relevante medier).  

I en rapport fra US Geological Survey (Lawrence, 2006) findes der en oversigt over rapporterede ned-

brydningsveje og nedbrydningsprodukter for forskellige chlorbenzener, såsom chlorbenzen, 1,2-dichlor-

benzen, 1,3-dichlorbenzen, 1,4-dichlorbenzen, 1,2,4-trichlorbenzen. Under aerobe forhold er chlorben-

zen og 1,2,4-trichlorbenzen brugt som primær kulstofkilde til flere mikroorganismer, f.eks. Burkholdia og 

Rhodococcus (Rapp & Gabriel-Jurgens, 2003), og kan blive fuldstændig mineraliseret til kuldioxid (van de 

Meer et al., 1991). Det er også rapporteret, at alle dichlorbenzener kan blive nedbrudt af Rhodococcus 

bakterier (Rapp & Gabriel-Jurgens, 2003). Det antages dog, at mikroorganismernes evne til at nedbryde 

chlorbenzener er meget afhængig af deres tilpasning til det forurenede miljø (Dermietzel & Vieth, 2002).  

Aerobe nedbrydningsveje og nedbrydningsprodukter af chlorbenzener (chlorbenzen, 1,2-dichlorbenzen, 

1,4-dichlorbenzen og 1,2,4-trichlorbenzen) kan ses i Figur 3.1, Figur 2.3 og Figur 3.3.  



 
 

 

 

Figur 3.1 Aerobe nedbrydningsveje af chlorbenzen og 1,2-dichlorbenzen (Lawrence, 2006). 

 



 
 

 

Figur 2.3 Aerobe nedbrydningsveje af 1,4-dichlorbenzen (Lawrence, 2006). 

 



 
 

 

Figur 3.3 Aerobe nedbrydningsveje af 1,2,4-trichlorbenzen, og anaerobe nedbrydningsveje af 1,2,4-trichlorbenzen, 
1,2-dichlorbenzen, og 1,4-dichlorbenzen (Lawrence, 2006). ”Fig. 11” i figuren refererer til Figur 3.1 i dette doku-
ment. 



 
 

Disse nedbrydningsveje ligner nedbrydningen af benzen, bortset fra at et chloratom fraspaltes, og går 

via hydroxylering til chlorcatechol, hvorefter benzenringen ortho-spaltes (van de Meer et al., 1991). Un-

der metanogene forhold bliver chlorbenzener dechloreret, hvorved der dannes chlorbenzener med 

færre chloratomer. Reduktiv dechlorering er påvist for chlorbenzener med 2-6 chloratomer, mens mo-

nochlorbenzen tilsyneladende er et stabilt slutprodukt under metanogene forhold (Mai et al., 1999). 

Studier vedr. anaerob nedbrydning viser, at 1,2,4-trichlorbenzen kan nedbrydes til enten 1,2-dichlorben-

zen eller 1,4-dichlorbenzen og derefter videre til chlorbenzen (Figur 3.3). Et studie har vist nedbrydning af 

trichlorbenzener til di- og monochlorbenzener i et gennemløbssystem inokuleret med anaerobt sedi-

ment fra Rhinen efter 300 dages akklimatisering. Flere trichlorbenzener blev tilsat som eneste kulstof-

kilde, og der kunne ses en omdannelse til 1,3-, 1,4-, og 1,2-dichlorbenzen. Tilsvarende sås en omdan-

nelse af dichlorbenzen til monochlorbenzen (Bosma et al., 1988). Det er også rapporteret, at reduktiv 

dechlorering af 1, 4-dichlorbenzen er meget langsom under anaerobe forhold, og nedbrydningen stop-

per med monochlorbenzen (Dermietzel & Vieth, 2002). Det anbefales derfor, at forurenet grundvand 

med højt indhold af chlorbenzener behandles trinvis – først i anaerobt miljø for at facilitere dechlorering 

af di- og trichlorbenzener, og derefter i aerobt miljø for at nedbryde resterende monochlorbenzener 

(Dermietzel & Vieth, 2002).  Princippet er blevet testet med succes i ”fluidized-bed” reaktorer med foru-

renenet vand (Nowak et al., 1993), forurenet grundvand (Meierling & Hegemann, 1997), og forurenet 

jord (Elango et al., 2010). På den anden side har et par studier påvist, at det faktisk er muligt, at chlor-

benzen nedbrydes i anaerobt miljø. In situ forsøg i på randen af en anaerob akvifer med en langtids på-

virkning med chlorbenzen viste, at bakterier kunne nedbryde chlorbenzen under anaerobe forhold, men 

præcise nedbrydningsveje kunne ikke identificeres (Kaschl et al., 2005; Kastner et al., 2006). 

For chlorbenzen findes der flere aerobe nedbrydningsrater i forskellige medier, med halveringstider fra 

et par dage til flere år, Tabel 3.2. Flere studier har taget grundvands- og/eller jordprøver fra forurenede 

lokaliteter og lavet laboratorieforsøg på dem for at bestemme nedbrydningsrater (Nishino et al., 1992; 

Dermietzel & Vieth, 2002; He et al., 2016). Nishino et al. (1992) brugte jord-grundvandopslæmning med 

en stor population af chlorbenzen-nedbrydende bakterier og halveringstiden for nedbrydningen var 7 

dage. Studie fra Dermietzel & Vieth (2002) inkuberede grundvandsprøver fra en boring med forskellige 

koncentrationer af chlorbenzen og konkluderede, at startkoncentrationen ikke havde signifikant effekt 

på resulterede nedbrydningsrater (3,9-6,6 dage). I det samme studie blev grundvandsprøver fra ti for-

skellige lokaliteter med forskellige forureningsniveauer tilsat det samme koncentration af chlorbenzen 

og inkuberet ved 14 og 20 °C. Resultater viste, at temperaturen ingen effekt havde på nedbrydningen, 

samt at prøver fra forurenede brønde (og en uforurenet boring) viste komplet nedbrydning af chlorben-

zen indenfor 17 dage (halveringstid 1,7-4,2 i 20°C og 3,1-7,1 dage i 14°C). Prøver fra fleste chlorbenzen-

frie boringer viste meget langsommere nedbrydning (halveringstid 21,9 dage i 20°C og 29,4 dage i 14°C 

eller ingen nedbrydning over en 17 dages periode). Disse resultater indikerer, at øget nedbrydningspo-

tentiale generelt er et resultat af langsigtet akklimatisering. Studie fra Lee & Ryan (1979) brugte uforure-

nede/ikke akklimatiserede flodvands- og sedimentprøver og fandt meget længere halveringstider på 

henholdsvis 150 og 75 dage. Flere andre studier som brugte ler (Wilson et al., 1983), grus (Wilson et al., 

1986) eller sand (Swindoll et al., 1988; Aelion et al., 1987) fra ikke forurenede akvifermaterialer har rap-

porteret endnu længere halveringstider (op til 88 år – Swindoll et al., 1988), eller ingen nedbrydning 

over en 8 måneders periode (Aelion et al., 1987).  



 
 

Generelt forventes anaerob nedbrydning af chlorbenzener at ske langsommere end aerob nedbrydning. 

I et studie i en anaerob sø-sedimentopslæmning fra industrielle omgivelser var halveringstiden af chlor-

benzen 46,2 dage med benzen som slutprodukt, og 400 dage i steriliserede sedimentprøver (Masunaga 

et al., 1996).  Et andet studie i anaerobt sediment fra Tsunami flod i Japan resulterede i 138 dages halve-

ringstid (1 år i steriliseret sediment) (Susarla et al., 1992). Rathbun (1988) har rapporteret 280-580 dages 

halveringstid i grundvandet under anaerobe forhold, men i denne rapport findes der ikke flere detaljer 

vedr. forsøgstype, temperatur eller andre eksperimentelle forhold.  

Dichlorbenzener og trichlorbenzener er generelt svært nedbrydelige og viser også tendens til, at aerob 

nedbrydning er hurtigere end anaerob. Feltdata fra Holland for 1,2-dichlorbenzen har vist halveringsti-

der fra 0,3 til 37 dage i aerobe overfladevandsmiljøer, og baseret på disse data blev halveringstider på 

30-300 dage i grundvand estimeret. Samme halveringstider blev tillige estimeret for 1,2,4-trichlorbenzen 

baseret på feltdata i overfladevand (Zoeteman et al., 1980). Et feltstudie i akvifermateriale fandt 117,5 

dages halveringstid for 1,2-dichlorbenzen (Stauffer et al., 1994), og studier i jord har vist nedbrydnings-

rater svarende til t½ på mere end 270 dage (Roy, 1994) og 120-776 dage (Howard et al., 1991). Generelt 

er koncentrations-reduktionen (fjernelsesraten) hurtigere i overfladevand, da fordampning har vist sig at 

være en dominerende fjernelsesproces for chlorbenzener (Mackay et al., 1992). Studier med 1,3- og 1,4-

dichlorbenzen viser det samme mønster, og der er fundet halveringstider i grundvandet på ca. 1 år for 

både 1,3- og 1,4-dichlorbenzen (Zoeteman et al., 1981), mens studier i overfladevand har vist kortere 

halveringstider (Zoeteman et al., 1980), som kan være påvirket af fordampning.  

 

Tabel 3.2 Nedbrydningsrater for chlorbenzener. i.o. – ikke oplyst. 

Stofnavn Redox-
forhold 

Nedbrydningsrate 
[d-1] (t½ [d]) 

Forsøgstype Medium Temp. 
[°C] 

Kildemateriale 

Chlorbenzen Aerob 0,0045 (150) Laboratorie Flodvand 22 Lee and Ryan, 
1979 

Aerob 0,0092 (75) Laboratorie Sediment 22 Lee and Ryan, 
1979 

Aerob 0,0990 (7) Laboratorie Jord-grund-
vand-opslæm-
ning 

20-25 Nishino et al. 
1992 

Aerob 0,1050 – 0,1777 
(3,9 - 6,6)a 

Laboratorie Grundvand i.o. Dermietzel & 
Vieth, 2002 

Aerob 0,0236 – 0,2236 
(3,1 – 29,4)b 

Laboratorie Grundvand 14 Dermietzel & 
Vieth, 2002 

Aerob 0,0317 – 0,2390 
(2,9 – 21,9)b 

Laboratorie Grundvand 20 Dermietzel & 
Vieth, 2002 

Aerob >0,0013 (>540) i.o. Ler i.o. Wilson et al., 
1983 

Aerob 0,0029 – 0,0086 
(81-240) 

i.o. Grus i.o. Wilson et al., 
1986 

Aerob 2,15799E-05 
(32120) 

i.o. Sand i.o. Swindoll et al., 
1988 

Aerob Ingen nedbrydning 
efter 8 måneder 

Laboratorie Sand 17 Aelion et al., 
1987 

Aerob 0,0046 – 0,0100 
(69-150) 

i.o. Grundvand i.o. Rathbun, 1998 



 
 

Aerob 0,2291 (3,02) Laboratorie Akvifer 0 He et al., 2016 
Aerob 0,4757 (1,46) Laboratorie Akvifer 20 He et al., 2016 
Anaerob 0,0150 (46,2) Laboratorie Sediment-op-

slæmning 
25 Masunaga et 

al., 1996 
Anaerob 0,0017 (400) Laboratorie Sediment-op-

slæmning (ste-
riliseret) 

25 Masunaga et 
al., 1996 

Anaerob 0,0050 (138) Laboratorie Sediment-op-
slæmning 

25 Susarla et al., 
1996 

Anaerob Ca. 0,0019 (ca. 365) Laboratorie Sediment-op-
slæmning (ste-
riliseret) 

25 Susarla et al., 
1996 

Anaerob 0,0011 – 0,0025 
(280-580) 

i.o. Grundvand i.o. Rathbun, 1998 

Ae-
rob/anae-
robc 

0,1569 (4,42) Laboratorie Vadose zone 22-24 Kurt & Spain, 
2013 

1,2-dichlorben-
zen 

Aerob 5,8% efter 25 dage Laboratorie Grundvand, 
uden nærings-
midler 

20 Dermietzel & 
Vieth, 2002 

Aerob 23,4% efter 25 
dage 

Laboratorie Grundvand, 
med nærings-
midler 

20 Dermietzel & 
Vieth, 2002 

Aerob 0,0059 (117,5) Felt Akvifer i.o. Stauffer et al., 
1994 

Aerob >0,0026 (>270) i.o. Jord i.o. Roy, 1994 
Aerob 0,0187 – 0,5776 

(1,2-37) 
Felt Overfladevand i.o. Zoeteman et al., 

1980 
Aerob 0,2310 - 2,3105 

(0,3-3) 
Felt Flodvand i.o. Zoeteman et al., 

1980 
Aerob 0,0231 - 0,2310 (3-

30) 
Felt Søvand i.o. Zoeteman et al., 

1980 
Aerob 0,0023 - 0,0231 

(30-300) 
Estimeret Grundvand i.o. Zoeteman et al., 

1980 
Aerob 0,0019 – 0,0124 

(56-360) 
Estimeret Grundvand i.o. Howard et al., 

1991 
Aerob 0,0039– 0,0248 

(28-180) 
i.o. Grundvand i.o. Rathbun, 1998 

Anaerob 0,0010 - 0,0058  
(120-720) 

Estimeret Vand i.o. Howard et al., 
1991 

Anaerob 0,0188 (36,9) Laboratorie Sediment-op-
slæmning 

25 Masunaga et 
al., 1996 

Anaerob 0,0010 – 0,0058 
(119-722) 

i.o. Grundvand i.o. Rathbun, 1998 

Ae-
rob/anae-
robc 

0,6654 (1,04) Laboratorie Vadose zone 22-24 Kurt & Spain, 
2013 

1,3-dichlorben-
zen 

Aerob 19,9% efter 25 
dage 

Laboratorie Grundvand, 
uden nærings-
stoffer 

20 Dermietzel & 
Vieth, 2002 

Aerob 62,5% efter 25 
dage 

Laboratorie Grundvand, 
med nærings-
stoffer 

20 Dermietzel & 
Vieth, 2002 



 
 

Aerob 0,0019 (365) Felt Grundvand i.o. Zoeteman et al., 
1981 

Aerob 0,0139 – 0,7702 
(0,9-50) 

Felt Overfladevand i.o. Zoeteman et al., 
1980 

Aerob 0,0019 – 0,0124 
(56-360) 

Estimeret Grundvand i.o. Howard et al., 
1991 

Anaerob 0,0010 - 0,0058 
(120-720) 

Estimeret Vand i.o. Howard et al., 
1991 

Anaerob 0,0016 (433,2) Laboratorie Sediment-op-
slæmning 

25 Masunaga et 
al., 1996 

1,4-dichlorben-
zen 

Aerob 87,1% efter 25 
dage 

Laboratorie Grundvand, 
uden nærings-
midler 

20 Dermietzel & 
Vieth, 2002 

Aerob 21,8% efter 25 
dage 

Laboratorie Grundvand, 
med nærings-
midler 

20 Dermietzel & 
Vieth, 2002 

Aerob 0,0039 - 0,0248 
(28-180) 

i.o. Grundvand i.o. Rathbun, 1998 

Aerob 0,0019 (365) Felt Grundvand i.o. Zoeteman et al., 
1981 

Aerob 0,0267 – 0,6301 
(1,1-26) 

Felt Overfladevand i.o. Zoeteman et al., 
1981 

Aerob 0,0019 – 0,0124 
(56-360) 

Estimeret Grundvand i.o. Howard et al., 
1991 

Anaerob 0,0010 - 0,0058  
(120-720) 

Estimeret Vand i.o. Howard et al., 
1991 

Anaerob 0,0018 (385,1) Laboratorie Sediment-op-
slæmning 

25 Masunaga et 
al., 1996 

Anaerob 0,0010 – 0,0062 
(112-722) 

i.o. Grundvand i.o. Rathbun, 1998 

Ae-
rob/anae-
robc 

0,2559 (2,71) Laboratorie Vadose zone 22-24 Kurt & Spain, 
2013 

1,2,4-trichlor-
benzen 

Aerob 0% efter 25 dage Laboratorie Grundvand, 
uden nærings-
midler 

20 Dermietzel & 
Vieth, 2002 

Aerob 16% efter 25 dage Laboratorie Grundvand, 
med nærings-
midler 

20 Dermietzel & 
Vieth, 2002 

Aerob 0,0248 (28) Laboratorie Vand 20-25 Capel and Lar-
son, 1995 

Aerob 0,0039– 0,0248 
(28-180) 

i.o. Grundvand i.o. Rathbun, 1998 

Aerob 0,0248 – 0,3301 
(2,1-28) 

Felt Overfladevand i.o. Zoeteman et al., 
1980 

Aerob 0,2310 - 2,3105 
(0,3-3) 

Felt Flodvand i.o. Zoeteman et al., 
1980 

Aerob 0,0231 - 0,2310 (3-
30) 

Felt Søvand i.o. Zoeteman et al., 
1980 

Aerob 0,0023 - 0,0231 
(30-300) 

Estimeret Grundvand i.o. Zoeteman et al., 
1980 



 
 

Aerob 0,0019 – 0,0124 
(56-360) 

Estimeret Grundvand i.o. Howard et al., 
1991 

Aerob Ingen nedbrydning 
efter 8 måneder 

Laboratorie Sand 17 Aelion et al., 
1987 

Anaerob 0,0010 - 0,0062 
(112-720) 

Estimeret Vand i.o. Howard et al., 
1991 

Anaerob 0,0170 (40,8) Laboratorie Sediment-op-
slæmning 

25 Masunaga et 
al., 1996 

Anaerob 0,0063 (110) Laboratorie Vand 20-25 Capel and Lar-
son, 1995 

Anaerob Ca. 0,0019 (ca. 365) Laboratorie Sediment i.o. Holliger et al., 
1992 

Anaerob 0,0062 – 0,0010 
(112-722) 

i.o. Grundvand i.o. Rathbun, 1998 

a Grundvand taget fra en brønd og eksponeret til forskellige koncentrationer af chlorbenzen. 
b Grundvand taget fra 6 forskellige lokaliteter 
c Sandkolonne opsætning med anaerob grundvandsindløb fra bunden og iltning i top-lag af kolonnen. 

 

Der findes ikke så mange studier vedr. anaerob nedbrydning af chlorbenzener, og de fleste nedbryd-

ningsrater er enten estimeringer eller fundet i laboratorieforsøg i sedimentmiljøer (formentlig sø/flod 

sedimenter). Masunaga et al. (1996) har rapporteret halveringstider på ca. 40 dage for chlorbenzen, 1,2-

dichlorbezen og 1,2,4-trichlorbenzen, og på mere end 1 år for 1,3- og 1,4-dichlorbenzen i sedimentop-

slæmninger. Susarla et al. (1996) rapporterede t½ på 138 dage for chlorbenzen i anaerob sedimentop-

slæmning, og studie fra Holliger et al. (1992) fandt t½ på ca. 1 år for 1,2,4-trichlorbenzen i sediment. La-

boratorieforsøg med 1,2,4-trichlorbenzen i vandmiljø har resulteret i nedbrydningsrater svarende til hal-

veringstid på 28 og 110 dage under henholdsvis aerobe og anaerobe forhold (Capel and Larson, 1995). 

Baseret på nedbrydningsrater i vandet med ikke akklimatiserede mikroorganismer, har Howard et al. 

(1991) estimeret anaerobe halveringstider fra 120 til 720 dage for 1,2-, 1,3- og 1,4-dichlorbenzen og fra 

112 til 720 dage for 1,2,4-trichlorbenzen. Rathbun (1988) har rapporteret lignede anaerobe halveringsti-

der på op til 2 år for 1,2-, 1,4-dichlorbenzen og 1,2,4-trichlorbenzen i grundvand, men det er uklart om 

det er fra felt- eller laboratoriestudier, eller estimeringer.  

På basis af ovenstående beskrivelser samt data samlet i Tabel 3.2, vurderes realistiske aerobe nedbryd-

ningsrater at være 0,1 d-1 for chlorbenzen og 0,002 d-1 for di- og trichlorbenzenerne. Under anaerobe 

forhold nedbrydes chlorbenzenerne ved sekventiel reduktiv dechlorering fra trichlorbenzen via dichlor-

benzen og chlorbenzen til benzen med aftagende rate. Som realistisk konservative rater anbefales 0,004 

d-1 for trichlobenzen, 0,001 d-1 for dichlobenzener og 0,0005 d-1 for chlorbenzen.  De realistisk konserva-

tive nedbrydningsrater er angivet i afsnit 5, Tabel 5.1.  

 

3.6 Triazoler 

I denne gruppe vedrører de manglende rater aerob og anaerob nedbrydning for tolyltriazol og benzotri-

azol. Molekylformler er vist i bilag 1. Nedrydningsrater er angivet i Tabel 3.3. Tolyltriazol er en blanding 

af 4-methyl-benzotriazol og 5-methyl-benzotriazol, som har også været inkluderet i litteratursøgningen 

for at supplere data for tolyltriazol. 5-methyl-benzotriazol og 4-methyl-benzotriazol har forskellige egen-

skaber og forskellige potentieller for nedbrydning. 5-methyl-benzotriazol er identificeret som potentielt 



 
 

let nedbrydelig, mens 4-methyl-triazol er identificeret som svært nedbrydeligt under aerobe forhold og 

persistent under anaerobe forhold. Derfor er tolyltriazol antaget at være ikke let nedbrydeligt (HSDB, 

ECHA IRS). Benzotriazol er identificeret som mobilt, ikke let nedbrydeligt og persistent i jord og grund-

vand. En feltstudie i en forladt lufthavn i Norge har vist, at benzotriazol stadig kan findes i jord og grund-

vand to år efter brug af benzotriazol til afisning af fly (Breeveld et al., 2003). 

Der er forskellige nedbrydningsveje for triazoler. Det er rapporteret, at 5-methyl-benzotriazol bliver de-

methyleret og transformeres til benzotriazol, som det første skridt i både aerob og anaerob nedbryd-

ning, men andre metabolitter kan også forekomme (Figur 3.4). Metabolitter og nedbrydningsveje for 

benzotriazol kan variere under forskellige redoxforhold. De mest sandsynlige nedbrydningsveje er sam-

let i Figur 3.5. Et litteraturstudie fra Shi et al. (2019) fandt ingen studier, hvor benzotriazols benzenring 

blev mineraliseret.  

 

 

Figur 3.4 Mulige bionedbrydningsprodukter af 5-methyl-benzotriazol (5-TTri) under aerobe og anaerobe forhold 
(Liu et al., 2013). G: 2,5-dimethyl benzoxazol; H: benzotriazol; I: 2-methyl phenol; J: 2-methyl benzenamin.  

 



 
 

 

Figur 3.5 Aerob og anaerob biotransformation af benzotriazol (Shi et al., 2019). 

 

Shi et al. (2019) har i et litteraturstudie samlet publicerede data vedr. forekomst og transformation for 

triazoler i miljøet, inkl. 4-methyl-benzotriazol, 5-methyl-benzotriazol og benzotriazol. De studier, som 

vurderes at være relevante for nedbrydning af triazoler i grundvandsmiljø, er inkluderet i Tabel 3.3, samt 

et par studier i aktiveret slam for 4-methyl-benzotriazol, da ingen grundvandsmiljørelevante studier 

kunne findes. Ingen relevante studier er fundet med rater for anaerob nedbrydning af tolyltriazol og 4-

methyl-benzotriazol i grundvandsmiljø (ej heller i slam/spildevand).  

Temperatur, akklimatisation, næringsstoffer og redoxforhold er nævnt som potentielt vigtige faktorer 

for nedbrydning af benzotriazoler (Shi et al., 2019). Burke et al. (2014) brugte sediment og overflade-

vand fra Berlin for at studerede nedbrydning af tolyltriazol og benzotriazol i 19,7 og 6,5 °C over 17 dage. 

Ved begge temperaturer viste deres resultater ingen nedbrydning af benzotriazol og ingen nedbrydning 

af tolyltriazol i 6,5 °C. Derimod rapporteredes hurtig nedbrydning (halveringstid 7 timer) i en sediment-

kolonne, som var inkuberet ved 19,7 °C (ikke medtaget i Shi et al, 2019). Denne hurtige nedbrydnings-

rate forekommer ikke at være realistisk, da andre angivne halveringstider for tolyltriazol-komponenter 

er langt større og spænder fra 6 til 31 dage for 5-methyl-benzotriazol under aerobe forhold, og fra 26 til 

59 dage under anaerobe forhold. De fundne rater for benzotriazol nedbrydning falder i et nogenlunde 

sammenligneligt spænd med halveringstider i akvifermaterialer på 43 dage under aerobe forhold og 29-

83 dage under anaerobe forhold.  

 

 

 



 
 

Tabel 3.3 Nedbrydningsrater for triazoler. i.o. – ikke oplyst. 

Stofnavn Redox-
forhold 

Nedbrydningsrate 
[d-1] (t½ [d]) 

Forsøgstype Medium Temp. 
[°C] 

Kildemateriale 

Tolyltriazol Aerob (2,3105 (0,3)) Laboratorie Sediment 19,7 Burke et al., 
2014 (urealistisk) 

Aerob 0 Laboratorie Sediment 6,5 Burke et al., 
2014 

Anaerob -     
4-methyl-
benzotriazol 

Aerob 0,0815 (8,5) Laboratorie Slam 20 Huntscha et al., 
2014 

Aerob/ 
Anaerob 

Ingen signifikant 
nedbrydning efter 
72t 

Laboratorie Slam 22 Mazioti et al., 
2017 

5-methyl-
benzotriazol 

Aerob 0,0221 ± 0,003 (31 
± 3,9)  

Laboratorie Akvifer 20 Liu et al., 2013 

Aerob 0,077 (9) Laboratorie Jord (sterilise-
ret) 

23 Hurtado et al., 
2017 

Aerob 0,104 (6,7) Laboratorie Jord (ikke ste-
riliseret) 

23 Hurtado et al., 
2017 

Anaerob 0,0117 ± 0,001 (59 
± 5,4) 

Laboratorie Akvifer 20 Liu et al., 2013 

Anaerob 0,0115 ± 0,0011 
(60 ± 4,8) 

Laboratorie Akvifer (ni-
trat-reduce-
rende)  

20 Liu et al., 2013 

Anaerob 0,0091 ± 0,0012 
(76 ± 7,8) 

Laboratorie Akvifer (sul-
fat-reduce-
rende) 

20 Liu et al., 2013 

Anaerob 0,0177 ± 0,0017 
(39 ± 3,6) 

Laboratorie Akvifer (jern-
reducerende) 

20 Liu et al., 2013 

Anaerob 0,0267 ± 0,001 (26 
± 1) 

Laboratorie Akvifer  i.o. Alotaibi et al., 
2015 

Benzotriazol Aerob 0,0161 ± 0,003 (43 
± 4,8) 

Laboratorie Akvifer 20 Liu et al., 2013 

Aerob 0 Laboratorie Sediment 19,7 Burke et al., 
2014 

Aerob 0 Laboratorie Sediment 6,5 Burke et al., 
2014 

Anaerob 0,0239 ± 0,001 (29 
± 2)* 

Laboratorie Akvifer  i.o. Alotaibi et al., 
2015 

Anaerob 0,0122 ± 0,00 (57 ± 
5,8) 

Laboratorie Akvifer 20 Liu et al., 2013 

Anaerob 0,0091 ± 0,0008 
(76 ± 6,7) 

Laboratorie Akvifer (ni-
trat-reduce-
rende)  

20 Liu et al., 2013 

Anaerob 0,0084 ± 0,0005 
(83 ± 5,6) 

Laboratorie Akvifer (sul-
fat-reduce-
rende) 

20 Liu et al., 2013 

Anaerob 0,0147 ± 0,0029 
(47 ± 6,6) 

Laboratorie Akvifer (jern-
reducerende) 

20 Liu et al., 2013 

*efter 30-60 dages lag fase 



 
 

Da den ene komponent i tolyltriazol, 4-methylbenzotriazol, ikke nedbrydes anbefales det at regne tolyl-

triazol persistent under såvel aerobe som anaerobe forhold, dvs. med en nedbrydningsrate på 0 d-1. Vi-

des det, at der alene er tale om 5-methylbenzotriazol, kan der regnes med nedbrydning til benzotriazol 

med rate på 0,05 d-1 under aerobe og 0,01 d-1 under anaerobe forhold. Nedbrydning af benzotriazol (og 

dermed den videre nedbrydning af methylbenzotriazol) er meget kompleks med mange potentielle me-

tabolitter, for hvilke hverken nedbrydningsvejen eller nedbrydningsraten er kendt. Undtagelsen er ned-

brydning til phenol, som er relativt let nedbrydelig. På grund af usikkerheden omkring metabolitter an-

befales det ikke at regne med nedbrydning af benzotriazol, dvs. at sætte den realistisk konservative rate 

til 0 d-1. Dog kan der, såfremt der er dokumentation for nedbrydning via phenol, evt. anvendes en rate 

på 0,01 d-1 under både aerobe og anaerobe forhold. 

 

3.7 Cyanider 

Analyseparameteren ”total cyanid” dækker over simpel cyanid (CN-, HCN) og komplekse cyanider inde-

holdende jern (ferrocyanid (Fe(II)(CN)6
3-) og ferricyanid (Fe(III)(CN)6

4-), mens thiocyanater ikke indgår. 

Analyseparameteren ”syreflygtig cyanid” dækker over den del af cyanidforbindelserne som frigives som 

HCN ved tilsætning af en vis mængde syre. Det inkluderer simpel cyanid og dele af de komplekse cyani-

der (se Kjeldsen 1996). CAS-nummeret angivet ud for ”syreflygtigt cyanid” er for simpel cyanid (CN-

/HCN). De komplekse cyanider er typisk tungtopløselige i vand. Simpel cyanid er nedbrydelig under ana-

erobe såvel som aerobe forhold, men nedbrydningsraten under anaerobe forhold mangler. Jerncyanid 

komplekserne er nedbrydelige under aerobe forhold, dog langsommere end for simpel cyanid (Kjeldsen 

1996). 

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 slutprodukterne. Cya-

nid kan ved hjælp af mikroorganismer og bionedbrydning konverteres til mindre toksiske forbindelser 

som kuldioxid, ammoniak, nitrit og nitrat (Gulamhusein et al., 2011). Figur 3.6 viser potentielle reaktions-

muligheder, som styrer transporten og skæbnen af cyanidforbindelser i jord og grundvandsmiljøer 

(Kjeldsen, 1996). 

Når cyanidholdigt spildevand infiltreres gennem jord, bliver nogle af cyanidforbindelserne bundet til jor-

den og resten udvaskes til grundvandet. Undersøgelser har vist, at når cyanidkontamineret vand kom-

mer i kontakt med jord, falder cyanidkoncentrationen markant pga. adsorbering (Gulamhusein et al., 

2011). Tilbageholdelse skyldes sandsynligvis anion sorption specielt til jernhydroxider i jorden, som ved 

lav pH er positivt ladede og derfor kan binde negativt ladede ferricyanidioner (Alesii and Fuller 1976 i 

Kjeldsen, 1998). Hvis cyanid findes i grundvandet, er jern-holdige cyanidkomplekser den dominerende 

form af cyanid. Disse komplekser er meget stabile i mørke og ved neutrale til høje pH niveauer, og er 

svært nedbrydelige (Gangon et al., 2004). Under UV-lys er jerncyanidkomplekser lettere nedbrydelige 

(Kjeldsen, 1996). Jerncyanidkomplekser og -forbindelser er stabile i mørke ved neutral til høj pH og er 

meget resistente over for bionedbrydning (Gulamhusein et al., 2011).  

Bakterielle nedbrydningsrater eller halveringstider af jerncyanidkomplekser i grundvand eller akvifer-

lignende miljøer er endnu ikke rapporteret i litteraturen. Det er rapporteret, at under basiske forhold 

kan jerncyanid komplekser bestå i mindst 100 år i grundvand (Eisler & Wiemeyer, 2004), og studie fra 



 
 

Meeussen et al. (1992) har beregnet, at halveringstiden for nedbrydning af jerncyanid komplekser kan 

være op til 1000 år.  

Den eksisterende aerobe nedbrydningsrate for fri cyanid, oplyst fra Miljøstyrelsen, er 0,06 d-1. Denne 

værdi er lavere end de fundne aerobe nedbrydningsrater i denne rapport, som indikerer en realistisk 

konservativ rate omkring 0,5 d-1 (Tabel 3.4). Der er ikke fundet nogen anaerobe nedbrydningsrater for fri 

cyanid. Da fri cyanid anses for let nedbrydelig under anaerobe såvel som aerobe forhold, kan en reali-

stisk konservativ anaerob rate forsigtigt skønnes en faktor 5-10 lavere end den aerobe, og foreslås til 

0,05 d-1. Denne er angivet i afsnit 5, Tabel 5.1.  Det er ikke muligt at angive ratekonstanter for total cya-

nid eller syreflygtig cyanid, derfor angives alene rater for fri cyanid. 

 

 

Figur 3.6 Oversigt over de vigtigste cyanidforbindelser og processer, som styrer cyanids opførsel I jord og grund-
vand (Kjeldsen, 1996). 



 
 

 

 

Tabel 3.4 Nedbrydningsrater for cyanider. i.o. – ikke oplyst. 

Stofnavn Redox-for-
hold 

Nedbrydnings-
rate [d-1] (t½ 
[d]) 

Forsøgstype Medium Temp. 
[°C] 

Kildemateriale 

CN- Aeroba 0,72 – 1,20 
(0,58 – 0,96) 

Laboratorie Postevand+ 
jord 

i.o. Turkman, 1988 

Aeroba 0,43 – 0,58 
(1,20 - 1,61) 

Laboratorie Postevand i.o. Turkman, 1988 

Aerobb 0,72 – 0,88 
(0,79 – 0,96) 

Laboratorie Postevand+ 
jord 

i.o. Turkman, 1988 

Aerobb 0,42 – 0,46 
(1,51 – 1,65) 

Laboratorie Postevand i.o. Turkman, 1988 

Jerncyanid-kom-
plekser 

Aerobb 1,9 ·10-6 (1000 
år) 

Beregning Opløsning 15 Meeussen et al., 
1992 

Nær-anae-
robb 

0,0019 (1 år) Beregning Opløsning 15 Meeussen et al., 
1992 

Aeroba 8% d-1 Laboratorie Opløsning 15 Meeussen et al., 
1992 

a I lyset, b I mørket 

 

 

4. Kow og Koc værdier  

De Kow og Koc værdier, som Miljøstyrelsen har anmodet om, omfatter de 12 PFAS-stoffer (se afsnit 6, Ta-

bel 6) som omtalt tidligere samt tolyltriazol. En faktaboks for Kow, Koc og Kd samt deres sammenhæng ses 

nedenfor. 

 

Faktaboks 

Kd er fordelingskoefficienten mellem jord og vand. Den afhænger af jordens karakteristika, for hydro-

fobe stoffer ses ofte en stærk sammenhæng med jordens indhold af organisk kulstof (foc). 

Kow er oktanol-vand fordelingskoefficienten for et stof og udtrykker stoffets hydrofobicitet. 

Koc er organisk kulstof-vand fordelingskoefficienten og er den teoretiske sorption af et stof til en jord be-

stående af 100% organisk kulstof. Koc bestemmes ved lineær interpolation mellem en række eksperi-

mentelle bestemmelser af Kd til forskellige jorde (med forskellig foc) og deres foc.  

Kd for sorption til andre jorde kan så beregnes: 

Kd = foc * Koc  

For en del stofgrupper (primært hydrofobe) er udledt log-lineære sammenhænge mellem Koc og Kow: 

Log Koc = a * logKow + b  



 
 

4.1 PFAS  

De indsamlede Kow værdier fremgår af Tabel 4.1. Idet PFAS-stofferne har overfladeaktive egenskaber, og 

således har en vandopløselig del, mens fluorkulstofkæden både er hydro- og lipofob, samles de ofte i 

grænsefladen mellem vand og fedt og kan dermed forme flere lag i en oktanol-vand blanding. Det er så-

ledes ikke muligt at bestemme fordelingskoefficienten Kow ved brug af sædvanlige standardmetoder for 

organiske stoffer, og publicerede, målte Kow værdier er derfor sparsomme (Ding & Peijnenburg, 2013). 

Estimering af log Kow på baggrund af kemisk struktur eller read-across betragtninger, er ligeledes tvivl-

somme og bør som udgangspunkt ikke anvendes. Anvendeligheden af de indsamlede Kow værdier, målte 

såvel som estimerede, er således svær at vurdere, og det anbefales så vidt muligt direkte at anvende 

målte Koc værdier som angivet Tabel 4.2.  

De indsamlede Koc værdier fremgår af Tabel 4.2. Der er generelt en relativ stor spredning på de indsam-

lede værdier, hvilket delvis kan tilskrives forskelle i sediment karakteristika, og sediment-vand ligevægts-

tilstanden (Kwadijk et al., 2010; Nguyen et al., 2012). Det er overvejende foc, der er belyst af sedimentka-

rakteristika. Generelt findes ifølge Milinovic et al. (2015) større sorption for PFAS-stofferne, jo højere 

indhold af organisk kulstof. PFAS-stoffernes sorption påvirkes også af stofspecifikke egenskaber, såsom 

længden af både den fluorerede kulstofkæde og den funktionelle hydrofile gruppe, hvorfor graden af 

sorption er observeret som følger; PFOS > PFOA > PFBS (Milinovic et al., 2015). Ligeledes kan de negative 

anioner via svage elektrostatiske kræfter bindes til jordens ladede overflader, selvom sorption til orga-

nisk materiale vurderes at være den dominerende proces (Johnson et al., 2007; Higgins & Luthy, 2006).  

På baggrund af de indsamlede Koc værdier kan PFAS-stoffernes mobilitet i jord og sediment klassificeres 

jf. McCall et al. (1980). Den store variation i Koc værdierne betyder dog, at alle PFAS-stofferne kan klassi-

ficeres som havende alt fra ”stor” eller ”meget stor mobilitet” til ”meget begrænset mobilitet” eller ”im-

mobilitet”. Dette klassificeringsskema gælder dog kun for neutrale stoffer i jorde/sedimenter med orga-

nisk kulstof indhold over 2% (McCall et al., 1980). PFAS-stofferne kan som følge af deres specielle over-

fladeaktive egenskaber både udvaskes og spredes i vandfasen og forefindes bundet til jorden. Der eksi-

sterer kun få målte pKa-værdier for PFAS, de er generelt lave og estimerede værdier er ofte negative. 

Derfor må PFAS antages at være på dissocieret form ved grundvands pH for så vidt angår den hydrofile 

gruppe. 

Gennemgående er Koc værdier målt for grundvand og jord lavere end øvrige. Mest konservativt i forhold 
til risikovurdering er det at anvende laveste målte værdi. Det anbefales således, og disse er overført til 
afsnit 6 Tabel 6.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Tabel 4.1 Estimerede og målte Kow værdier for PFAS-stoffer. 

Stofnavn 
 

Log Kow Metode Kildemateriale 

Perfluoroktansyre  
(PFOA) 

3,6 Ikke identificeret Iwai & Tsuda, 2011 
5,3 Estimation (COSMOtherm), neutral form Wang et al., 2011b 
1,92 Ion-transfer cyklisk voltammetri Jing et al., 2009 
4,3 Beregning Arp et al., 2006 

Perfluoroktansulfonsyre 
(PFOS) 

4,49 Estimation (EPI Suite) PubChem, 2020 
6,43 Estimation (COSMOtherm), neutral form Wang et al., 2011b 
2,45 Ion-transfer cyklisk voltammetri Jing et al., 2009 
5,5-7,03 Estimation (ACD, SPARC), neutral form, pH < -3 KLIF, 2010 
-1,64 Estimation (SPARC), ion form, pH = 7 KLIF, 2010 

Perfluorhexansyre  
(PFHxA) 

3,48 Estimation (EPI Suite) PubChem, 2020 
2,51 Ikke identificeret Iwai & Tsuda, 2011 
0,7 Ion-transfer cyklisk voltammetry Jing et al., 2009 
3,26 Beregning Arp et al., 2006 

Perfluorhexansulfonsyre 
(PFHxS) 

3,16 Estimation (EPI Suite) PubChem, 2020 
5,17 Estimation (COSMOtherm), neutral form Wang et al., 2011b 
3,27-5,25 Estimation (ACD, SPARC), neutral form, pH < -3 KLIF, 2010 
-3,87 Estimation (SPARC), ion form, pH = 7 KLIF, 2010 

Perfluorbutansyre  
(PFBA) 

1,43 Ikke identificeret Iwai & Tsuda, 2011 
-0,52 Ion-transfer cyklisk voltammetri Jing et al., 2009 

Perfluorbutansulfonsyre  
(PFBS) 

1,82 Estimation (EPI Suite) PubChem, 2020 

Perfluorheptansyre  
(PFHpA) 

4,15 Estimation (EPI Suite) PubChem, 2020 
1,31 Ion-transfer cyklisk voltammetri Jing et al., 2009 
3,82 Beregning Arp et al., 2006 

Perfluorpentansyre  
(PFPeA) 

0,09 Ion-transfer cyklisk voltammetri Jing et al., 2009 
1,98 Ikke identificeret Iwai & Tsuda, 2011 

Perfluoroktansulfonamid 
(PFOSA) 

5,8 Estimation (EPI Suite) PubChem, 2020 

6:2 fluortelomersulfon-
syre  
(6:2 FTS) 

3,47-3,98 Estimation (ACD, SPARC), neutral form, pH < -3 KLIF, 2010 
-3,16 Estimation (SPARC), ion form, pH = 7 KLIF, 2010 

Perfluornonansyre  
(PFNA) 

2,57 Ion-transfer cyklisk voltammetri Jing et al., 2009 
4,84 Beregning Arp et al., 2006 
2,3-2,48 Eksperimentelt bestemt, metode ikke oplyst KEMI, 2017 
5,9 Estimation (COSMOtherm), neutral form Wang et al., 2011b 

Perfluordecansyre  
(PFDA) 

2,65-2,87 Eksperimentelt bestemt, metode ikke oplyst KEMI, 2017 

6,5 Estimation (COSMOtherm), neutral form Wang et al., 2011b 

2,9 Ion-transfer cyklisk voltammetri Jing et al., 2009 

5,3 Beregning Arp et al., 2006 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
Tabel 4.2 Laboratorie- og feltbaserede Koc værdier for PFAS-stoffer (ikke oplyste data er angivet som ”-”). Koc vær-
dier er opgivet i artiklerne og baseret på et varieret antal af Kd bestemmelser på jorde med varierende foc. 
Stofnavn Log Koc Antal 

sedi-
menter 

Medium foc  pH Kildemateriale 

Perfluor-ok-
tansyre  
(PFOA) 

1,33 - 3,13 7 Grundvand og 
jord 

0,00121 - 0,0135  7,85 - 9,16 
(for jorde) 

McGuire et al., 2014 

2,11 2 Ferskvands-sedi-
ment 

0,0056 - 0,0966 5,7 - 7,6 Higgins & Luthy, 2006 

1,9 2 Havvand og sedi-
ment 

0,015 - 0,017 7,1 - 8,3  Ahrens et al., 2010 

 0,88 - 1,85 10 Flodvand og sedi-
ment 

- - Awad et al., 2011 

 2,6 - 4,2 16 Flodvand og sedi-
ment 

0,021 - 0,12 7,8 - 8,5 Li et al., 2011 

 2,0 6 Jord 0,002 – 0,39  4,6 - 8,0 Milinovic et al., 2015 
 2,2 - 2,6 3 a Jordopslæmning i 

Millipore vand 
0,0003 - 0,016 - Ahrens et al., 2011 

 2,63 19 Flod-, sø- og ka-
nalvand og sedi-
ment 

- - Kwadijk et al., 2010 

Perfluor-ok-
tan-sulfon-
syre 
(PFOS) 

2,28 - 4,19 7 Grundvand og 
jord 

0,00121 -0,0135  7,85 - 9,16 
(for jorde) 

McGuire et al., 2014 

2,68 4 Ferskvands-sedi-
ment 

0,0056 - 0,0966 5,7 - 7,6 Higgins & Luthy, 2006 

3,8 2 Havvand og sedi-
ment 

0,015 -0,017 7,1 - 8,3  Ahrens et al., 2010 

2,5 - 3,1 2 Havvand og sedi-
ment 

0,015 - 0,017 7,1 - 8,3  Johnson et al., 2007 

1,68 - 2,42 10 Flodvand og sedi-
ment 

- - Awad et al., 2011  

3,8 - 5,1 16 Flodvand og sedi-
ment 

0,021 - 0,12 7,8 - 8,5 Li et al., 2011 

2,9 6 Jord 0,002 – 0,39  4,6 - 8,0 Milinovic et al., 2015 
3,0 - 4,2 3 a Jordopslæmning i 

Millipore vand 
0,0003 - 0,016 - Ahrens et al., 2011 

 3,16 19 Flod-, sø- og ka-
nalvand og sedi-
ment 

- - Kwadijk et al., 2010 

Perfluor-he-
xansyre  
(PFHxA) 

1,33 - 3,01 7 Grundvand og 
jord 

0,00121 -0,0135  7,85 - 9,16 
(for jorde) 

McGuire et al., 2014 

2,7 - 4,7 16 Flodvand og sedi-
ment 

0,021 - 0,12 7,8 - 8,5 Li et al., 2011 

Perfluor-he-
xan-sulfon-
syre 
(PFHxS) 

1,30 - 3,22 7 Grundvand og 
jord 

0,00121 -0,0135  7,85 - 9,16 
(for jorde) 

McGuire et al., 2014 

3,6 2 Havvand og sedi-
ment 

0,015 - 0,017 7,1 - 8,3  Ahrens et al., 2010 

 0,97 1 Flodvand og sedi-
ment 

- - Awad et al., 2011  

Perfluor-bu-
tansyre  
(PFBA) 

0,55 - 3,45 7 Grundvand og 
jord 

0,00121 -0,0135  7,85 - 9,16 
(for jorde) 

McGuire et al., 2014 



 
 

Perfluor-bu-
tan-sulfon-
syre  
(PFBS) 

1,11 - 3,07 7 Grundvand og 
jord 

0,00121 -0,0135  7,85 - 9,16 
(for jorde) 

McGuire et al., 2014 

1,2 6 Jord 0,002 – 0,39  4,6 - 8,0 Milinovic et al., 2015 

Perfluor-
heptansyre  
(PFHpA) 

1,34 - 2,71 7 Grundvand og 
jord 

0,00121 -0,0135  7,85 - 9,16 
(for jorde) 

McGuire et al., 2014 

2,4 - 4,0 13 Flodvand og sedi-
ment 

0,021 - 0,12 7,8 - 8,5 Li et al., 2011 

Perfluor-
pentansyre  
(PFPeA) 

0,99 - 2,84 7 Grundvand og 
jord 

0,00121 -0,0135  7,85 - 9,16 
(for jorde) 

McGuire et al., 2014 

      
Perfluor-ok-
tan-sulfon-
amid 
(PFOSA) 

2,38 - 2,71 6 Flodvand og sedi-
ment 

- - Awad et al., 2011  

4,3 2 Havvand og sedi-
ment 

0,015 - 0,017 7,1 - 8,3  Ahrens et al., 2010 

3,7 - 5,0 4 a Jordopslæmning i 
Millipore vand 

0,0003 - 0,016 - Ahrens et al., 2011 

6:2 fluor-
telomer-sul-
fonsyre (6:2 
FTS) 

2,2  1 Sediment og 
vand fra urbant 
regnafløbssystem  

0,0204 7,8 Nguyen et al., 2016 

4,8 b 6 Sediment og 
vand fra urbant 
regnafløbssystem 

0,0105 b  - Nguyen et al., 2012 

Perfluor-
nonansyre  
(PFNA) 

2,5 3 Ferskvands-sedi-
ment 

0,0056 - 0,0966 5,7 - 7,6 Higgins & Luthy, 2006 

2,4 2 Havvand og sedi-
ment 

0,015 - 0,017 7,1 - 8,3  Ahrens et al., 2010 

 
2,06 1 Flodvand og sedi-

ment 
- - Awad et al., 2011  

 
3,1 - 4,3 14 Flodvand og sedi-

ment 
0,021 - 0,12 7,8 - 8,5 Li et al., 2011 

 
3,69 14 Flod-, sø- og ka-

nalvand og sedi-
ment 

- - Kwadijk et al., 2010 

Perfluor-de-
cansyre  
(PFDA) 

2,92 5 Ferskvands-sedi-
ment 

0,0056 - 0,0966 5,7 - 7,6 Higgins & Luthy, 2006 

3,6 2 Havvand og sedi-
ment 

0,015 - 0,017 7,1 - 8,3  Ahrens et al., 2010 

1,83 - 2,59 5 Flodvand og sedi-
ment 

- - Awad et al., 2011  

 
4,0 - 4,5 8 Flodvand og sedi-

ment 
0,021 - 0,12 7,8 - 8,5 Li et al., 2011 

a Jordprøverne (med angivne foc) er opslæmmet i Millipore vand ved 20, 50 og 100 g/L (PFOSA også ved 1 g/L). 
b Den anvendte foc er et estimat, ifølge forfatterne sandsynligvis for lavt, hvilket medfører en relativ høj Koc værdi. 

 

4.2 Tolyltriazol 

De indsamlede Kow værdier fremgår af Tabel 4.3. Tolyltriazol er en trivialbetegnelse for en blanding af 4- 

og 5-methylbenzotriazol. QSAR estimationer ved USEPA EPI Suite viser værdier, som er ens for de to 

stoffer, og et enkelt studie har præsenteret Kow-data fra en laboratorieundersøgelse af for 5-methyl-ben-

zotriazol. Denne var også tæt på de estimerede værdier fra EPI Suite.   



 
 

Tabel 4.3 Estimerede og målte Kow værdier for tolyltriazol og 4- og 5-methyl-benzotriazol. 
Stofnavn Log Kow Metode Kildemateriale 

Tolyltriazol 
 

1,081 Ikke identificeret ECHA IRS 
1,71 EPI Suite beregning ECHA IRS 
1,8 Beregning Hebig et al., 2014 

4-methyl-benzotriazol 1,71 EPI Suite beregning Shi et al., 2019 
5-methyl-benzotriazol 1,71 EPI Suite beregning Shi et al., 2019 

1,89 ± 0,01 ’Shake Flask’ metode Hart et al., 2004 

 

De indsamlede Koc værdier fremgår af Tabel 4.4. Ingen Koc værdier kunne findes for tolyltriazol, og kun et 

studie er fundet med eksperimentelle data for 5-methyl-benzotriazol i fire forskellige jordprøver. Der ses 

ikke markant variation mellem værdier fra forskellige feltprøver og beregnede værdier, og det kan anta-

ges, at data for 4- og 5-methyl-benzotriazol er repræsentative for Koc værdien for tolyltriazol.  

Som det ses i Bilag 1, har benzotriazoler to sammenhængende ringe, hvor en benzenring er bundet til 

tre nitrogenatomer i en femleddet ring. Kow og Koc værdier viser, at tolyltriazol er svagt hydrofob, overve-

jende findes i vandfasen i naturen, og har beskeden sorbtion til suspenderede faste stoffer og sediment.  

 

Tabel 4.4 Eksperimentelle og estimerede Koc værdier for tolyltriazol og 4- og 5-methyl-benzotriazol. (ikke oplyste 
data er angivet som ”-”). 

Stofnavn Log Koc Antal 
sedi-
menter 

Medium foc  pH Kildemateriale 

4-methyl-
benzotriazol 

1,94 - EPI Suite bereg-
ning 

- - Shi et al., 2019 

5-methyl-
benzotriazol 

1,94 - EPI Suite bereg-
ning 

- - Shi et al., 2019 

1,97 1 Jord 0,0172 7,4 Hart et al., 2004 

1,98 1 Jord 0,0099 7,5 Hart et al., 2004 

2,04 1 Jord 0,0033 6,8 Hart et al., 2004 
3,33 1 Jord 0,0027 7,6 Hart et al., 2004 

 

Det anbefales at anvende logKow = 1,7 og logKoc = 2,0 for tolyltriazol. Disse værdier er overført til afsnit 6 

Tabel 6.1. 

  



 
 

5. Anbefalede realistisk konservative nedbrydningsrater 

 

Tabel 5.1 Anbefalede realistisk konservative nedbrydningsrater. Værdier angivet i kursiv er eksisterende værdier 

opgivet af Miljøstyrelsen. 

Stofgruppe Stofnavn CAS nr. Nedbrydningsrate [d-1] 

Aerob Anaerob 

Chlorerede opløsningsmid-
ler og nedbrydningspro-
dukter 

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 

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 
 

 

  



 
 

6. Anbefalede log Kow og log Koc værdier 

 

Tabel 6.1 Anbefalede log Kow og log Koc værdier. Værdier angivet i kursiv er eksisterende værdier opgivet af Miljø-

styrelsen. For PFAS er det ikke muligt at bestemme fordelingskoefficienten 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 

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 
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Bilag 1. Molekylstrukturer for udvalgte stoffer. 

Stofnavn CAS nr Struktur 

Chlorbenzen 108-90-7 

 

1,2-dichlorbenzen 95-50-1 

 

1,3-dichlorbenzen 541-73-1 

 

1,4-dichlorbenzen 106-46-7 

 

1,2,4-trichlorben-
zen 

120-82-1 

 

Tolyltriazol 29385-43-1 

 

Benzotriazol 95-14-7 

 

Perfluoroktansyre  
(PFOA) 

335-67-1 

 



 
 

Perfluoroktansul-
fonsyre 
(PFOS) 

1763-23-1 

 

Perfluorhexansyre  
(PFHxA) 

307-24-4 

 

Perfluorhexansul-
fonsyre  
(PFHxS) 

355-46-4 

 

Perfluorbutansyre  
(PFBA) 

 
375-22-4 

 
Perfluorbutansul-
fonsyre  
(PFBS) 

 

375-73-5 

 

Perfluorheptansyre  
(PFHpA) 

375-85-9 

 

Perfluorpentansyre  
(PFPeA) 

 
2706-90-3 

 

Perfluoroktansul-
fonamid  
(PFOSA) 

 

754-91-6 

 
6:2 fluortelomersul-
fonsyre  
(6:2 FTS) 

 

27619-97-2 

 

Perfluornonansyre  
(PFNA) 

375-95-1 

 

Perfluordecansyre  
(PFDA) 

335-76-2 

 



 
 

 



A.5. Leverance 2 (GEUS) 
Etablering af 2 oversigter med følgende oplysninger: 

 

En oversigt over fordelingen af analysedata fra årene 2013-18 mellem grundvandsforekomsterne. 

Oversigten skal etablere et overblik over hvor mange og hvilke forekomster, hvortil der er tilknyttet 

henholdsvis 0, 1, 2-4, 5-7 og 8 eller flere indtag. Det skal fremgå, hvilken karakter, det enkelte 

tilknyttede indtag har. 

Thorling, L. og Thomsen, C.T., 2020: Leverance 2 i projektet ”Bidrag til udvikling af metode for 

vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand for organiske miljøfarlige 

forurenende stoffer uden primær anvendelse som pesticid”. GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-2020-8 

  



  GEUS-NOTAT 
  Side 1 af 12 
 
 

 
 
 
De Nationale Geologiske Undersøgelser Øster Voldgade 10 Telefon 38 14 20 00 
for Danmark og Grønland (GEUS) 1350 København K E-mail geus@geus.dk 
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet   

 

Til: Miljøstyrelsen, Tine Ørbæk Nielsen 

Fra: GEUS, Lærke Thorling, Charlotte Toftegaard Thomsen 

Kopi til:       

Fortroligt: Nej Dato: 08.12. 2020  

GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-2020-08 J.nr. GEUS: 218-00062  

 

Emne: Leverance 2 i projektet ”Bidrag til udvikling af metode for vurdering af de danske 
grundvandsforekomsters kemiske tilstand for organiske miljøfarlige forurenende stoffer uden pri-
mær anvendelse som pesticid” 
 
 
 
Dette notat udgør en formaliseret udgave af leverance 2 i projektet ”Bidrag til udvikling af metode 
for vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand for organiske miljøfarlige for-
urenende stoffer uden primær anvendelse som pesticid”.  
 
Data og programkode for udtræk blev fremsendt via OneDrive d. 30. april 2020, version 1 af over-
sigtstabeller blev fremsendt 19-5-2020. Den endelige samlede leverance med oversigter blev frem-
sendt 25-5-2020.  

Baggrund 

Denne leverance skal etablere det grundlæggende dataudtræk fra Jupiter og tilknytning af datatyper 
til de enkelte indtag. Derudover etableres der et indledende overblik over omfanget af data. 
 
I projektbeskrivelsen for ovennævnte projekt udgør leverance 2: 
 
Etablering af en oversigt med følgende oplysninger: 
En oversigt over fordelingen på grundvandsforekomstniveau af analysedata for årene 2013-2019 
for organiske miljøfarlige forurenende stoffer, der indgår i projektet, bilag C.  Oversigten skal etab-
lere et overblik over hvor mange og hvilke forekomster, hvortil der er tilknyttet henholdsvis 0, 1, 2-
4, 5-10, 11-50 eller flere indtag med relevante MFS-analyser. Det skal fremgå hvor mange indtag, 
der er fra GRUMO, vandværker, depoter (regioner), depoter (øvrige), GEKOR, og hvor mange øv-
rige tilknyttede indtag, der er til rådighed. 
 
Etablering af følgende 2 oversigter: 
-Grundvandsforekomster, hvor der ikke er indtag med analysedata for MFS. 
-Grundvandsforekomster, hvor der er indtag med analysedata for MFS (en delmængde heraf kan 
indeholde indtag med data med overskridelse af tærskelværdien for det enkelte miljøfarlige forure-
nende stof). 
 
Efterfølgende blev ønskerne til denne leverance præciseret i bestillingen af udtræk, Appendiks 1. 
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Fastlæggelse af stofliste for MFS 

Miljøstyrelsen har fastlagt hvilke stoffer, der indgår i tilstandsvurderingen for MFS ud af de stoffer, 
der fremgår af bilag C i projektbeskrivelsen. Stoflisten indgår som en del af specifikationerne til da-
taudtrækket, gengivet i Appendiks 1. 

Den konkrete leverance 

Leverance 2 består af en række filer: 
Dataleverance: 
- MFS-2013-2019-raadata-29042020.xlsx 
- MFS-2013-2019-datatyper-29042020.xlsx  
 
Det rå dataudtræk findes i 'MFS-2013-2019-raadata-29042020.xlsx'. Data er, som det fremgår af 
filnavnet, udtrukket af Jupiter d. 29. april 2020. Denne fil indeholder alle enkeltanalyser fra Jupiter 
for de ønskede stoffer. Data fra denne fil anvendes til dataaggregeringen i leverance 5. Udtrækskri-
terierne ses i Appendiks 1. 
 
Datatyperne på indtagsniveau findes i 'MFS-2013-2019-datatyper-29042020.xlsx'. Data er opdelt i 
datatyperne "VF” (Vandforsyningsboring), ”GRUMO”, ”DEPOT”, hvor der skelnes mellem "De-
pot" (regionsdata = region er dataejer) og "Depot (øvrige)", "GEBKOR" (grundvandskortlægnings-
data) og ”ANDET”. Definitionen findes i Appendiks 1. 
 
Den anvendte SQL for hver af disse datafiler ligger i et særskilt ark for alle Excel-filer. 
 
Dataoverblik: 
Som beskrevet i Appendiks 1 er der udarbejdet en række tabeller for at etablere oversigt over de le-
verede data. 
 
-MFS-2013-2019-oversigt_tabel1.xlsx 
-MFS-2013-2019-oversigt_tabel2ny.xlsx 
-MFS-2013-2019-oversigt_tabel3ny.xlsx 
-MFS-2013-2019-oversigt_tabel4ny.xlsx 
 
Der blev leveret nye tabeller 2-4 25. maj, idet der var et ønske om ændrede intervaller for 'antal ind-
tag' i oversigtstabellerne. 
 
Anvendelsen af disse oversigter skal tage udgangspunkt i, at der ikke er sket en oprensning af data 
for forhøjede detektionsgrænser og anden datavask, der finder sted i forbindelse med leverance 5. 
Formålet er alene at give et hurtigt overblik over de data, der er trukket ud, før den egentlige dataag-
gregering finder sted. 
 

Kvalitetssikring af udtræk 

Kvalitetskravene til data er programmeret direkte ind i koden til udtrækket. Det er således ikke mu-
ligt efterfølgende at tælle op, hvor mange data der er frasorteret. 
Udtrækskoden og udtrækket er kvalitetssikret på følgende måde: 
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Der er udarbejdet en klar beskrivelse af udtrækskriterierne, se Appendiks 1, i samarbejde med den 
dataansvarlige for det årlige GRUMO-udtræk. Der er i udtrækket indbygget en række sorteringer 
for at håndtere det heterogene datasæt i Jupiter. Udtræksalgoritmen og selve udtrækket er efterføl-
gende underkastet en fagfælle-kvalitetssikring i datagruppen på GEUS. Her er blandt andet SQL-
koden gennemgået, og det er vurderet om de valgte kriterier er formålstjenlige. 
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Appendiks 1. Bestilling af udtræk og overblikstabeller. 

 
Dataudtræk til MFS VP3-projekt 

Formål 
Der skal til brug for vandplanerne 2021-2027 produceres tre udtræk/bearbejdninger af kemidata fra 
Jupiter: 

 Rådata for miljøfremmede stoffer. 
 Opdeling af indtag efter datatyper. 
 Optælling af omfang af data på grundvandsforekomstniveau og efter datatyper, se under 

afsnittet ”Hvad skal der udarbejdes”. 
 
De forskellige delleverancer fremgår nedenfor.  

Rådata for miljøfremmede stoffer 
Datasættet genereres efter principperne i datakildenotat og har været fremlagt for MST til godken-
delse via mail. 

Søgekriterier: 

 Der skal indgå de stoffer som fremgår af listen i bilag 1. 
 Periode: 2013-2019, begge inklusive. 
 Attribut ud for mængde må ikke være ”!”, ”A”, ”>” eller ”0”. 
 Analysens kvalitetssikringsfelt må ikke være 4, 5, 6, 8, 12, 13,14 eller 15 (betyder ”afvist”) 
 Prøvens status skal være blank, 2, 4, 6, 8, 10 eller 14 (betyder ”godkendt”) 
 Hvis et givet indtag er ombygget i perioden, skal der kun anvendes data for den del af pe-

rioden der ligger efter ombygningen. Dette kan identificeres, hvis der er indtag med for-
skellig indtag top bund men med samme boringsindtags-nr., brug start/slut data på filte-
ret). 

 Hvis boringen er en brønd forkastes data, genbrug algoritme fra nitratprojektet. 
 Dubletter forkastes (analyser samme prøveID, og resultat for alle parametre). 

 

Der skal der udtrækkes og evt. sorteres på disse felter: 

 Anlæg 
 Anlægstype 
 Boring 
 BORID 
 DGU nr. 
 Boringsdybde 
 X-UTM32EUREF89 
 Y-UTM32EUREF89  
 Terræn (z-koordinat) 
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 Formål (gerne lang tekst) 
 Anvendelse 
 Indtag 
 Grundvandsforekomst 
 indtags nr. 
 GRUMO nr. (8 cifret) 
 Indtagsbund (m u.t.) 
 Indtagstop (m u.t.) 
 Anvendelse 
 Prøve 
 Dataejer 
 Projekt 
 Prøveår 
 Prøve dato 
 Attribut (kolonne overskrift –stofkode_att’) 
 Mængde (kolonne overskrift –’stofkode_navn’) 
 Stofgruppe (hvis flere værdier, vises undergruppen) 

 
Ud fra disse felter kan vi se på hvordan vi bedst klassificerer boringerne til opdeling i datatyper. 

Format på udtrækket 

Filnavnet skal indeholde denne tekst: MFS-2013-2019-raadata-dato 
Dokumenttype: Excel sikrer at formatet af flade filer ikke bliver ødelagt af underlige tegn i stofnav-
nene. 
Alle tomme felter skal være tomme og ikke udfyldt med fx ”–” 
Bedst hvis alle stoffer fra samme prøve er i samme række som i GRUMO udtrækket. 
DTU ønsker en fil med samme format som prøveudtrækket, hvor der var en række for hvert stof. 
Kan det fås som tillægsudtræk, og i så fald skal stofkode og stofnavn være i rækken i hver sin ko-
lonne. 
 

Datatyper på indtagsniveau. 
Alle indtag skal tilskrives én datatype. Dette skal gøres efter de samme principper som i GRUMO-
udtrækket. 
Datatyper er for perioden 2013-2019 og på indtagsniveau. Hvis Stamdata ændrer sig i perioden, 
vælges der én og kun én datatype for perioden. 
Der laves en ”koblingslisteliste”, hvor alle indtag med analyser er tildelt en datatype. 

 Indtaget anses for at være ”VF” (Vandforsyningsboring), hvis  
 Indvindingsanlæggets virksomhedstype i perioden 2013-2019 var ”V01”, ”V02” eller 

”M42”  
 Og boringens anvendelse (sekundært formål) i perioden 2013-2019 var ”V” eller ”VV” 
 Ellers er indtaget ”GRUMO”, når der er et tilknyttet GRUMO-nummer  
 Ellers er indtaget ”DEPOT”, hvis mindst en prøves projekt indikerer dette, eller hvis data-

ejer er Region. Der skelnes mellem Depot (regionsdata = region er dataejer) og Depot 
(øvrige) 

 Ellers er indtaget ”Grundvandskortlægning”, hvis prøveprojekt kun er GEBKOR 
 Ellers er indtaget som værende af datatypen ”ANDET” 
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Denne opdeling kræver, at der søges på disse niveauer: 

 Anlæg 
 Anlægstype 
 Boring 
 Formål 
 GRUMO nr. 
 Anvendelse 
 Prøve 
 Projekt 
 Dataejer 

 
Dette leveres som en excel fil. 

Optælling af omfang af data 
Miljøstyrelsen ønsker som leverance 2 i projekt om miljøfremmede organiske stoffer denne opgø-
relse jf. Projektbeskrivelsen af 6. marts 2020, se bilag 2. Her i justeret/forkortet form som aftalt med 
Tine Ørbæk Nielsen i mail af 17. april, og således der henvises til de bilag, der er i nærværende do-
kument. Den fulde oprindelige tekst er i bilag 2. 
 
En oversigt over fordelingen på grundvandsforekomstniveau af analysedata for år 2013-2019 for 
organiske miljøfarlige forurenende stoffer, der indgår i projektet.  Oversigten skal etablere et over-
blik over hvor mange og hvilke forekomster, hvortil der er tilknyttet henholdsvis 0, 1, 2-4, 5-10, 11-
50 eller flere indtag med relevante MFS analyser.  
Etablering af følgende 2 oversigter: 
Grundvandsforekomster, hvor der ikke er indtag med analysedata for MFS.  
Grundvandsforekomster, hvor der er indtag med analysedata for MFS (en delmængde heraf kan in-
deholde indtag med data med overskridelse af tærskelværdien for det enkelte miljøfarlige forure-
nende stof) 
 
Data opdeles i datakilder (GRUMO, VV, Depot(regioner), Depot (øvrige), GKO, andet) jf. bilag 2 i 
dette notat. 
Data skal opdeles efter stofgrupperne i bilag 1, således at stofgruppen tælles med hvis der er mindst 
et stof fra gruppen der er analyseret i perioden 2013-2019 i de enkelte indtag (bemærk at der er tale 
om opdeling i andre grupper end i uddraget fra projektbeskrivelsen i bilag 2). Der laves således en 
samlet oversigt og en oversigt for hver af disse stofgrupper 

Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter 
Phenoler 
BTXEN 
Perfluorerede stoffer 
MTBE 
Vandopløslige opløsningsmidler 
Cyanider  
Chlorbenzener 
Phthalater 
Triazoler 
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For alle grundvandsforekomster (GVF) optælles antal indtag for hver stofgruppe og enkeltstoffer i 
bilag 2, hvor der er vandanalyser i perioden 2013-2019. Der udarbejdes derudover en tabel for hvert 
stof/stofgruppe, der angiver hhv. antal indtag pr. GVF fordelt på boringskategori og samlet antal.  
Dette suppleres med en tabel for hver GVF med hhv. 0, 1, 2-4, 5-10, 11-50, >50 indtag med analy-
sedata. 
 

Hvad skal der udarbejdes 

Der udarbejdes følgende tabeller i Excel til beskrivelse af omfang af data: 
 
Tabel 1 over GVF uden MFS-organiske data. 

  
 

Tabel 2 over antal indtag for hvert stof for hver GVF: Tabel for GVF med data, hvor det an-
gives, hvor mange indtag der er for hvert stof og hver stofgruppe (en række for hver GVF 
med data, en kolonne for hvert stof og mindst et stof fra hver stofgruppe defineret ovenfor, 
udfyldt med antal indtag). 

 
  

Tabel 1

Tabel over GVF uden data for M

GVFOREKOM

dkmb_1795_uu

dkmb_1796_uu

dkmb_1797_uu

dkmb_1798_uu

dkmb_1799_uu

dkmb_1804_uu

dkmb_1807_uu

dkmb_1809_uu

dkmb_1814_uu

dkmb_1820_uu

dkmb_1823_uu

Tabel 2

Antal indtag i hver GVF for forskellige stoffer

GVFOREKOM Cl‐opl BTEXN Phen 2617_Tetra2618_Trich404_Cis‐1, 408_Trans 9946_1,1‐D

dkmb_1795_uu 365 17 96 365 17 96

dkmb_1796_uu 179 2 179 2

dkmb_1797_uu 23 1 23 1

dkmb_1798_uu 12 12 1

dkmb_1799_uu 14 15 14 15

dkmb_1804_uu 7 1 7 1

dkmb_1807_uu 15 15

dkmb_1809_uu 16 3 365 16 3

dkmb_1814_uu 7 3 179 7 3

dkmb_1820_uu 4 23 4
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Tabel 3 over antal GVF for hvert stof. (en række for stof, en kolonne med stofkode og navn 
og for hver datatype, udfyldt med antal indtag. 

 
 
Tabel 4 er en aggregering af tabel 2. Antal GVF med et bestemt antal indtag (opdelt i antals-
klasser af indtag) til rådighed for hvert stof og stofgruppe (en række for hvert stof/stof-
gruppe, en kolonne for hver antalsklasse af GVF, udfyldt med antal GVF i hver antalsklasse 
af indtag i en GVF). 

 

Tabel 3

Datatyper for hvert stof opdelt på GVF

GVFOREKOM Stofkode stofnavn VV GRUMO DEPOT, region DEPOT, øvige GEBKOR Andet SUM

dkmb_1795_uu 2617 Tetrachlorethylene 23 16 39

dkmb_1796_uu 2617 Tetrachlorethylene 1 32 3 36

dkmb_1797_uu 2617 Tetrachlorethylene 1 4 5

dkmb_1798_uu 2617 Tetrachlorethylene 4 1 2 7

dkmb_1799_uu 2617 Tetrachlorethylene 6 1 32 3 42

dkmb_1804_uu 2617 Tetrachlorethylene 1 1 1 5 4 12

dkmb_1807_uu 2617 Tetrachlorethylene 1 2 2 5

dkmb_1809_uu 2617 Tetrachlorethylene 1 1 1 3

dkmb_1814_uu 2617 Tetrachlorethylene 4 1 1 5 11

dkmb_1820_uu 2617 Tetrachlorethylene 1 2 3

dkmb_1823_uu 2617 Tetrachlorethylene 1 1 2

dkmb_1795_uu 2618 Trichlorethylene 10 10

dkmb_1796_uu 2618 Trichlorethylene 6 2 32 3 8

dkmb_1797_uu 2618 Trichlorethylene 32 3 4 35

dkmb_1798_uu 2618 Trichlorethylene 4 2 4

dkmb_1799_uu 2618 Trichlorethylene 2 1 32 3 2

dkmb_1804_uu 2618 Trichlorethylene 1 1 5 4 1

dkmb_1807_uu 2618 Trichlorethylene 1 5 2 2 6

dkmb_1809_uu 2618 Trichlorethylene 2 1 1 2

dkmb_1814_uu 2618 Trichlorethylene 1 1 5 1

dkmb_1820_uu 2618 Trichlorethylene 7 1 2 8

dkmb_1823_uu 2618 Trichlorethylene 3 1 3

Tabel 4

Antal indtag i en GVF med data opdelt  i antalsklasser for organisk MFS og stofgrupper med minst eet stof

Stof 0 1 2‐4 5‐10 11‐50 > 50

Cl‐opl 12 3 21

BTEXN 15 14 3 32

Phen 1 7 11

MTBE 15 1 3

Vandopl 3 365 16

PFOS 3 179 7 5 28

Cyanider 23 4 13 9

Cl‐benz 1 12 12 5 365

Phthlater 14 21 1 179

Triazoler 5 7 32 12 23

2617_Tetrachlorethy 13 12 12

2618_Trichlorethylen 5 15 14 14

404_Cis‐1,2‐dichloret 1 1 7 7

408_Trans‐1,2‐dichlo 12 15 15

9946_1,1‐Dichlorethy 11 3 365 16 16
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Bilag 1 
Miljøfarlige forurenende stoffer til tilstandsvurdering i vandområdeplan 3 
 
NB: det er ikke en fejl at der er to uorganiske forbindelser med (Cyanid) 

stof-nummer stofnavn 
Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter  
(Cl-opl)  
2617 Tetrachlorethylen 
2618 Trichlorethylen 
404 Cis-1,2-dichlorethylen 
408 Trans-1,2-dichloreth 
407 1,1-Dichlorethylen 
9946 Vinylchlorid 
2621 1,1,1-trichlorethan 
4542 1,1-dichlorethan 
9422 1,2-dichlorethan 
2616 Tetrachlormethan 
2612 Chloroform 
2624 Dichlormethan 
3117 Chlorethan 

  
BTEXN  
662 Benzen 
665 Toluen 
3007 Ethylbenzen 
2662 O-xylen 
2664 M+P-xylen 
649 Naphtalen 

  
Phenoler (Phen)  
2676 Phenol 
2680 2-methylphenol 
2678 3-methylphenol 
2681 4-methylphenol 
2679 2,3-dimethylphenol 
2685 2,4-dimethylphenol 
2697 2,5-dimethylphenol 
2684 2,6-dimethylphenol 
2682 3,4-dimethylphenol 
2683 3,5-dimethylphenol 
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MTBE  
490 MTBE 

  
Vandopløselige opløsningsmidler (Vandopl) 
3047 Diethylether 
658 2-propanol (iso-propanol) 
664 methyl-isobutyl-keton 

  
Perfluorerede stoffer (PFAS) 
2266 Perfluorbutansyre 
2283 Perfluorpentansyre 
2270 Perfluorohexansyre 
2271 Perfluoroheptansyre 
2272 Perfluoroktansyre 
2273 Perfluorononansyre 
2275 Perfluorodecansyre 
2281 Perfluorbutansulfonsyre 
2267 Perfluorhexansulfonsyre 
2268 Perfluoroktansulfonsyre 
2274 Perfluoroktansulfonamid 

2287 
1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfon-
syre 

  
Cyanider  
654 Cyanid, total 
656 Cyanid, syreflygtigt 

  
Chlorbenzener (Cl-benz) 
3105 Chlorbenzen 
3096 1,2-Dichlorbenzen 
3099 1,3-Dichlorbenzen 
3100 1,4-Dichlorbenzen 
3097 1,2,4-Trichlorbenzen 
581 1,3,5-trichlorbenzen 
4528 1,2,3-trichlorbenzen 

  
Phthalater 
3044 Dibuthylphthalat 
3048 Diethylphthalat 

  
Triazoler  
310 Tolyltriazol 
308 Benzotriazole 
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Bilag 2. Uddrag af projektbeskrivelse pr. 6. marts 2020 

Leverance 2 – Dataudtræk (GEUS) 

Etablering af en oversigt med følgende oplysninger: 
 
En oversigt over fordelingen på grundvandsforekomstniveua af analysedata for år 2013-2019 for 
organiske miljøfarlige forurenende stoffer, der indgår i projektet, bilag C.  Oversigten skal etablere 
et overblik over hvor mange og hvilke forekomster, hvortil der er tilknyttet henholdsvis 0, 1, 2-4, 5-
10, 11-50 eller flere indtag med relevante MFS-analyser. Det skal fremgå hvor mange indtag der er 
fra GRUMO, vandværker, regioner, øvrige depotboringer og hvor mange øvrige tilknyttede indtag 
der er til rådighed. 
Etablering af følgende 2 oversigter: 
Grundvandsforekomster, hvor der ikke er indtag med analysedata for MFS.  
Grundvandsforekomster, hvor der er indtag med analysedata for MFS (en delmængde heraf kan in-
deholde indtag med data med overskridelse af tærskelværdien for det enkelte miljøfarlige forure-
nende stof) 
 
HVORFOR: Formålet med leverance 2 er at få en forståelse af omfanget (opdelt på de enkelte data-
typer) af vandanalyser i Jupiter databasen, der er til rådighed for vurderingerne af kemisk tilstand – 
og på grundlag af hvilket, der skal fastlægges kriterier for valg af de data, der skal anvendes ved 
vurdering af kemisk tilstand efter grundvandsdirektivets art. 4, stk. 2, litra b, og direktivets art. 4, 
stk. 2, litra c (hvorefter der skal gennemføres en relevant undersøgelse baseret på en konceptuel mo-
del). Særligt relevant er antal data pr. grundvandsforekomst og antal grundvandsforekomster uden 
data. 
Data opdeles i datakilder (GRUMO, VV, Depot (regioner), Depot (øvrige) GKO, andet) jf. leve-
rance 1A. 
MST har i samarbejde med DTU udarbejdet en stofliste (konsolideres i leverance 1C), som der ar-
bejdes videre med, se bilag C. Data skal opdeles efter stofgrupperne i bilag C, således at stofgrup-
pen tælles med hvis der er mindst et stof fra gruppen der er analyseret i perioden 2013-2019 i de en-
kelte indtag. 

Klorerede opløsningsmidler 
Phenoler 
BTXEN 
PFAS 
MTBE 
Polære opløsningsmidler 
Cyanider 

Der er i forbindelse med projektet ”Ny afgrænsning og delkarakterisering af de danske grundvands-
forekomster samt fagligt grundlag for udpegning af drikkevandsforekomster” udarbejdet en opdate-
ret koblingsliste for tilknytning mellem indtag og grundvandsforekomster. Denne tilknytning skal 
gentages for de mange nye data fra regionerne, efter at MST har overvejet om der er behov for æn-
dring i de kriterier, der er knyttet til koblingen. MST skal i forbindelse med tilknytning af indtag til 
grundvandsforekomster foretage en vurdering af kriterierne herfor. Det skal her være fokus på at 
vurdere, hvordan forureningsboringer magasintildeles, således at det ikke risikeres, at terrænnære 
forureninger tilknyttes dybereliggende magasiner. 
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Udtræksfelterne og udtrækskriterier defineres i datakildenotatet, leverance 1A. 
 
For alle grundvandsforekomster optælles antal indtag for hver stofgruppe og enkeltstoffer i bilag C, 
hvor der er vandanalyser i perioden 2013-2019. Der udarbejdes således to tabeller for hvert 
stof/stofgruppe, der angiver hhv. antal indtag pr. GVF fordelt på boringskategori og samlet antal. 
GVF med hhv 0, 1, 2-4, 5-10, 11-50, >50 indtag med analysedata. Disse oversigter udgør en del af 
beslutningsgrundlaget i leverance 4.  
På basis af de krav til omfanget af data, der er defineret i leverance 1A,, udvælges de relevante 
grundvandsforekomster ud fra kriterium om, hvorvidt der er data for hvert enkelt miljøfarlige foru-
renende stof.  
Dette gøres på basis af oversigterne A og B (type A og B) defineret ovenfor. Dermed fås et overblik 
over, hvilke grundvandsforekomster, der har data for miljøfarlige forurenende stoffer og hvilke 
grundvandsforekomster der ikke har data for miljøfarlige forurenende stoffer. 
 
De danske grundvandsforekomster opdeles efterfølgende i to grupper,  

Grundvandsforekomster uden data i form af analyser for miljøfarlige forurenende stoffer  
Grundvandsforekomster, hvor der er data fra analyser for miljøfarlige forurenende stoffer 
(en delmængde heraf kan indeholde indtag med data med overskridelse af tærskelværdien 
for det enkelte miljøfarlige forurenende stof)  

 
Opdeling i de to grupper (A 0g B) giver en første indikation af datagrundlaget for tilstandsvurderin-
gen for miljøfarlige forurenende stoffer på landsplan. 
 
HVAD: Resultaterne af dataudtrækkene samles i et kort teknisk notat, der beskriver metoden for at 
vurdere datamængderne, nøgletabeller over datamængder. Resultaterne for grundvandsforekom-
sterne præsenteres i et regneark. 
GEUS AKTIVITETER:  

Ny kobling af indtag til GVF med baggrund i regionernes nye data. 
Endeligt udtræk på basis af endelig stofliste med stofgrupper. 
Programmering, således det generede datasæt kan aggregeres til de ønskede tabeller. 
Kvalitetssikring og kort teknisk notat. 
Etablering af oversigt over grundvandsforekomsterne fordelt på type A og B (med og uden 
data).  
Excel-ark med de ønskede tabeller. 
 

Første del af leverance 2 er en forudsætning for leverance 4, som Styregruppen står for. 
 
 



A.6. Leverance 3 (GEUS) 

Afdækning af sammenhængen mellem almene vandforsyninger og grundvandsforekomster ved 

opgørelse af indvindingsmængder pr. indtag. 

 

(udgået) 

  



A.7. Leverance 5A, 5B og 5C (GEUS) 
Måleværdier og dataaggregering. 

Beregning af middelværdier for hvert enkelt koblet indtag for hvert af de miljøfarlige forurenende 

stoffer som indgår i projektet. 

Thorling, L. og Voutchkova, D., 2020: Leverance 5 i projektet ”Bidrag til udvikling af metode for 

vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand for organiske miljøfarlige 

forurenende stoffer uden primær anvendelse som pesticid” GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-2020-7. 
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Til: Miljøstyrelsen, Tine Ørbæk Nielsen 

Fra: GEUS, Lærke Thorling, Denitza Voutchkova 

Kopi til:       

Fortroligt: Nej Dato: 08.12. 2020  

GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-2020-07 J.nr. GEUS: 218-00062  

 

Emne: Leverance 5 i projektet ”Bidrag til udvikling af metode for vurdering af de danske 
grundvandsforekomsters kemiske tilstand for organiske miljøfarlige forurenende stoffer uden pri-
mær anvendelse som pesticid” 
 
 
Dette notat udgør en formaliseret udgave af leverance 5A og 5B i projektet ” Bidrag til udvikling af 
metode for vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand for organiske miljøfar-
lige forurenende stoffer uden primær anvendelse som pesticid”.  
 
Aggregerede data og programkode for udtræk (leverance 5A) blev fremsendt via OneDrive d. 18. 
maj 2020, Leverance 5B med oversigter over overskridelser af tærskelværdier (TV) på grundvands-
forekomstniveau blev fremsendt 19. maj 2020.  

Baggrund 

Denne leverance skal etablere aggregerede data på grundvandsforekomstniveau for perioden 2013-
2019 til brug for tilstandsvurderingerne til vandplan 3. Der er i forlængelse heraf lavet en maskinel 
gennemgang af data for at identificere hvilke grundvandsforekomster (GVF), der har overskridelse 
af tærskelværdien for mindst et stof i mindst et indtag.  
 
I projektbeskrivelsen for ovennævnte projekt udgør leverance 5A og 5 B: 
Beregning af middelværdier for hvert enkelt koblet indtag for hvert af de miljøfarlige forurenende stoffer, 
som indgår i dette projekt.  
Der skal til brug for vurderingen af, om der er overskridelser af grundvandskvalitetskravet for miljøfarlige 
forurenende stoffer, aggregeres analysedata for hvert enkelt indtag for hvert enkelt miljøfarligt forurenende 
stof, eller grupper af stoffer. Aggregering af målingerne sker i første omgang i denne leverance på indtagsni-
veau, dvs. for hvert overvågningspunkt. For hvert stof eller stofgruppe foretages aggregeringen ved at der 
beregnes årlige middelværdier, og derefter middelværdien af de årlige middelværdier. 
  
Etablering af en oversigt:  
Grundvandsforekomster, hvor der er mindst et indtag med overskridelse af tærskelværdierne for mindst et 
stof eller stofgruppe blandt MFS. Forudsætter at data er aggregeret i leverance 5A. 
 
Efter dataaggregering i leverance 5A opdeles grundvandsforekomsterne i følgende: 
Grundvandsforekomster, hvor der er mindst et indtag med overskridelse af tærskelværdierne for mindst et 
stof eller stofgruppe blandt MFS. 
-Grundvandsforekomster, hvor der ingen indtag er med overskridelse af tærskelværdien for nogen af de på 
bilag C listede stoffer/stofgrupper. 
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Bilag 1 gengiver på engelsk de enkelte trin i klargøring af data og selve dataaggregeringen. 
Bilag 2 gengiver på engelsk de enkelte trin for den efterfølgende opdeling af grundvandsforekom-
sterne i type A-D, se nedenfor. 
Bilag 3 gengiver projektbeskrivelsen for leverance 5, hvoraf de tekniske kravsspecifikationer frem-
går. 

Den konkrete leverance 

Leverance 5 består af en række filer: 
Dataleverance 5A: 
- MFS-MAMs-20200514.xlsx 
- MFS-DG-20200514.xlsx  
 
Filen ’MFS-MAMs-20200514.xlsx’ indeholder det endelige aggregerede datasæt, hvor der for hvert 
indtag er beregnet den gennemsnitlige værdi (MAM-værdi, middelværdi af årlige middelværdier) 
for perioden 2013-2019 for alle relevante stoffer og summer af stoffer. Stofferne fremgår af tabel 2 i 
bilag 1, og filen indeholder derudover MAM-sumværdier for summen af hhv. PFAS og klorerede 
opløsningsmidler. 
 
Filen ’MFS-DG-20200514.xlsx’ indeholder alle enkeltanalyser, der indgår i beregningerne af 
MAM-værdierne efter datarensning. Filen indeholder derfor færre enkeltresultater end rådata-ud-
trækket fra leverance 2. Dataforberedelsen er beskrevet i næste afsnit. 
 
Dataleverance 5B: 
-MFS-all_gvf_20200219.xlsx 
-MFS-A_list_GVF_20200519.xlsx 
-MFS-B_list_GVF_20200519.xlsx 
-MFS-C_list_GVF_20200519.xlsx 
-MFS-D_list_GVF_20200519.xlsx 
-MFS-Table1a_n_20200519.xlsx 
-MFS-Table1b_perc_20200519.xlsx 
 
Filerne ‘MFS-A_list_GVF_20200519.xlsx’, ‘MFS-B_list_GVF_20200519.xlsx’, ‘MFS-
C_list_GVF_20200519.xlsx’ og MFS-D_list_GVF_20200519.xlsx´ angiver hvilke grundvandsfore-
komster der for perioden 2013-2019 og med udgangspunkt i de beregnede MAM-værdier:  
  

 A, Ingen indtag har med analyser for MFS  
 B, Har mindst ét indtag med analyser for mindst ét MFS 
 C, Har mindst ét indtag med mindst ét stof/én sumværdi med en overskridelse af TV 
 C, Har data men ingen indtag har MAM-værdier der overskrider TV. 

 
Filen ‘MFS-all_gvf_20200519.xlsx’, giver et samlet overblik over grundvandsforekomsterne mht. 
data og overskridelser af tærskelværdier for disse 4 kategorier, og giver således et overblik over den 
maskinelt tildelte foreløbige tilstand for de enkelte grundvandsforekomster. 
 
Filerne ‘MFS-Table1a_n_20200519.xlsx’ og ’MFS-Table1a_perc_20200519.xlsx´ angiver for hver 
GVF, hvilke stoffer/summer af stoffer der har MAM-værdier og TV, med angivelse af hhv. antal 
indtag og procent af indtag for hver grundvandsforekomst, der har overskridelser. 
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Dataforberedelse 

Rådataudtrækket fra leverance 2 klargøres til aggregering:  
1. Datatypen tilknyttes de enkelte indtag 
2. Udvælgelse af de krævede metadata 
3. Kontroller at kun de krævede stoffer er med i datasættet 
4. Udelad indtag der er tilknyttet en brønd 
5. Udelad indtag der ligger udenfor en grundvandsforekomst 
6. Slet dubletter (med alle variable fra punkt 2 ens) 
7. Find prøver med flere resultater for samme stof (der er i alt 381 af disse) 
8. Slet måleværdier med værdien ’0’ (35 stk.) 
9. Slet data med for høje detektionsgrænser (se bilag 1 tabel 2). MST har som led i projektet 

angivet, hvilke krav der skal stilles til detektionsgrænsen for de enkelte stoffer. 
10. Producer filen ’MFS-DG-20200514.xlsx’. Det rensede rådatasæt. 

Dataaggregering 

Dataaggregeringen finder sted på basis af det klargjorte datasæt i ’MFS-DG-20200514.xlsx’. 
 
Da danske laboratorier angiver resultater med udgangspunkt i detektionsgrænsen, DL, og Vandram-
medirektivet arbejder med kvantifikationsgrænse, QL= 3*DL, skal alle værdier under QL omregnes 
således:  

 Enkeltstoffer med et indhold < QL omregnes til ½ QL, svarende til 1½*DL. 
 Ved beregning af sumværdier substitueres med værdien ’0’ for enkeltstoffer med indhold 

<QL, således kun stoffer med fund ≥QL medregnes i summen. 
 
Under anvendelse af ovenstående substitutioner beregnes dernæst: 
- den årlige middel for hvert enkelt stof for hvert enkelt indtag. 
- middelværdien af de årlige middelværdier (MAM-værdier) for hvert enkelt stof. 
- sumværdier på prøveniveau for PFAS og organiske opløsningsmidler, med udgangspunkt i de 
stofkoder der fremgår af bilag 1. 
-middelværdien af årlige middelværdier for sumværdier (MAM-sum). 
 
De beregnede MAM-værdier eksporteres sammen med de ønskede metadata til den endelige datafil, 
‘MFS-MAMs-20200514.xlsx’. Dette datasæt inkluderer 15.235 indtag med 60 variable, MAM-vær-
dier og metadata. 

Maskinel tildeling af forløbelig tilstand 

Med udgangspunkt i de aggregerede data ‘MFS-MAMs-20200514.xlsx’, og en liste over samtlige 
2050 grundvandsforekomster kontrolleres det for samtlige grundvandsforekomster om der er MFS 
data til rådighed og om der i de enkelte grundvandsforekomster er mindst et indtag med MAM-vær-
dier over tærskelværdierne. Tærskelværdierne fremgår af bilag 2. 
 
Af de 2050 grundvandsforekomster var 1439 uden data, 418 havde målinger for mindst ét stof i 
mindst ét indtag, men ingen overskridelser af tærskelværdien, mens 193 havde mindst ét stof i 
mindst ét indtag med en overskridelse af tærskelværdien. 
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Kvalitetssikring  

Kvalitetskravene til data er programmeret direkte ind i koden til aggregeringen.  
 
Udtrækskoden og udtrækket er kvalitetssikret på følgende måde: 
Der er udarbejdet en klar beskrivelse af metodikken i samarbejde med MST. Selve programkoden 
er underkastet en fagfælle-kvalitetssikring i GEUS-afdeling GRUK. Her er blandt andet R-koden 
gennemgået, og det er vurderet om de valgte kriterier for dataforberedelsen er formålstjenlige. En-
delig er der stikprøvemæssigt kontrolleret at de grundvandsforekomster, hvor der er overskridelser 
også indeholder overskridelser af tærskelværdierne for MAM-værdierne. 
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Bilag 1  
Procedure for leverance 5A 

 
 

Data aggregation for the MSF-project 
Prepared from: DV 
Version: last changes to code 14th May 2020 

 
Data sources 

1. MFS-2013-2019-raadata-29042020.txt  includes the raw data extracted from Jupi-
ter specifically for this project; the original xlsx file was saved as tab-separated text to be 
able to import it in R 

2. MFS-2013-2019-datatyper-29042020.txt  includes unique datatype for each in-
take; the original xlsx file was saved as tab-separated text to be able to import it in R 

3. Dataagreregering_MFS-LTS.xlsx and 2020-05-07-Tærskelværdier og DL.xlsx 
 including methodological details about maximum acceptable detection limits, threshold 
values for the chemical compounds of interest, as well as aggregation instructions 

Workflow steps 
1. Preparing the data-basis file (“MFS-DG-20200514.xlsx”) (each row is a chemi-

cal analysis) 
a. Join the data source 1 (all data) and 2 (datatypes) by using as keys "BORID", 

"DGUNR", "INDTAGSNR" 
b. Select only the needed variables from data source 1 (meta-data request provided in 

data-source 3): BORID, DGUNR, INDTAGSNR, INDTAG_BUND, INDTAG_TOP, 
BORINGSDYBDE,          XUTM32EUREF89, YUTM32EUREF89, TERRAENKOTE, 
DATATYPE, GVFOREKOM,         STOFKODE, STOFNAVN, STOFGRUPPE, PRO-
EVEID, PROEVE_AAR, PROEVEDATO,         ATTRIBUT, MAENGDE, BRØND 

c. Filter the chemical elements (STOFKODE), so only the 47 in data-source 3 are kept 
in the dataset; The list included STOFKODE: 2617,2618, 404, 408, 407, 9946, 2621, 
4542, 9422,               2616, 2612, 2624, 3117, 662, 665, 3007, 2662, 2664, 649, 2676, 
2680, 2678, 2681, 2679, 2685, 2697, 2684, 2682, 2683, 490, 3047, 658, 664, 2266, 
2283, 2270, 2271, 2272, 2273,2275, 2281, 2267, 2268, 2274, 2287, 654, 656 

d. Exclude all analyses associated with BRØND (i.e. BRØND = “x” is excluded) 
e. Exclude all analyses associated with intakes that are not coupled to groundwater 

bodies (i.e. GVFOREKOM = “ “ or NA) 
f. Remove identical duplicates (“identical” is if all values in the variables listed in b. 

are the same for two or more analyses) 
g. Check if there are duplicates with different concentrations for a specific chemical 

element (MAENGDE for differs, but  BORID, INDTAGSNR, STOFKODE, PRO-
EVEID are the same)  there are 381 such duplicated/triplicated samples 
(PROVEID); These are not treated as duplicates, so they have been kept in the da-
taset. 
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h. Exclude analyses with zero concentrations (MAENGDE = 0); There were 35 such 
analyses (see Table 1) for details. These are erroneous inputs to the Jupiter data-
base, so they are excluded from the dataset. It is not possible to know what the de-
tection limit is or what was the exact measured concentration. 

i. Check what kind of detection limits are present in the dataset for each chemical 
compound; table exported "all_DLs.csv" (can be provided upon request) 

j. Exclude higher DL (see Table 2);  
k. Check number of analyses and number of analyses <DL before and after step 1j (see 

Table 3) 
l. Export dataset “MFS-DG-20200514.csv”, save as xlsx file in Excel. The dataset 

includes 375240 chemical analyses and the following 19 variables:  
‒ BORID: unique identification number for all wells in Jupiter (used as key) 
‒ DGUNR: the DGU number, it is used as label only  
‒ INDTAGSNR: unique identification number of all well-intakes (used as key) 
‒ INDTAG_BUND: depth below terrain of intake bottom 
‒ INDTAG_TOP: depth below terrain of intake top 
‒ BORINGSDYBDE: depth of the well in meters below terrain  
‒ XUTM32EUREF89: projected X coordinate in UTM 32 EUREF 89 coordi-

nate system 
‒ YUTM32EUREF89: projected Y coordinate in UTM 32 EUREF 89 coordi-

nate system 
‒ TERRAENKOTE: terrain elevation at the well in meters above sea level 
‒ DATATYPE:  data type from data source 3 
‒ GVFOREKOM: unique number of the groundwater body where the intake is 

located 
‒ STOFKODE: identification number of the chemical compounds 
‒ STOFNAVN: name of the compounds from STOFKODE      
‒ STOFGRUPPE: chemical compound group 
‒ PROEVEID: unique identification number for samples (to be used as key) 
‒ PROEVE_AAR: sampling year 
‒ PROEVEDATO: sampling date 
‒ ATTRIBUT: attribute indicating if the analysis is below detection limit (“<”) 
‒ MAENGDE : concentration in µg/l   

2. Preparing the aggregated dataset “MFS-MAMs-20200514.xlsx” (each row is in-
take) 

a. Substitute all analyses below the quantification limit: 
b. Case1: for individual substances: substitute with half of the quantification limit (i.e.: 

if MAENGDE < 3*DL, substitute with 1.5*DL, where DL is the highest acceptable 
DL, see Table 2) 

c. Case 2: for sum(PFAFS) and sum(chlorinated solvents and vinyl chloride) the sub-
stitution is with 0 (so only analyses with detected compounds are summed)  

d. Checked if all substitutions are ok (see Table 4) 
e. Calculate annual mean for each individual compound for each intake (case 1) 
f. Calculate mean of the annual means from 2c (MAM) for individual compounds 
g. Reformat the dataset, so the MAM for each compound is in a separate column, each 

row is unique intake 
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h. Calculate sum of PFAFs (case 2); sum of the chemical analyses for a specific sample 
(PROVEID) with STOFNR = c(2266, 2283, 2270, 2271, 2272, 2273, 2275, 2281, 
2267, 2268, 2274, 2287);  

i. Calculate annual mean for sum of PFAFS (case 2) 
j. Calculate MAM from 2g (case 2) 
k. Join the result from 2h to the table from 2e 
l. Calculate MAMs the same way for the chlorinated solvents and vinyl chloride as for 

the PFAFs (steps f to i); The compound list is STOFNR = c(2617, 2618, 404, 408, 
407, 2621, 4542, 9422, 2616, 2612, 2624, 3117, 9946) 

m. Join the meta-data to the resulting aggregated dataset 
n. Export the aggregated dataset for MSF project “MFS-MAMs-20200514.csv”, 

save as xlsx file in Excel. The dataset includes 15235 observations (individual in-
takes) and 60 variables (MAMs and meta-data):  

‒ BORID: unique identification number for all wells in Jupiter (used as key) 
‒ DGUNR: the DGU number, it is used as label only  
‒ INDTAGSNR: unique identification number of all well-intakes (used as key) 
‒ INDTAG_BUND: depth below terrain of intake bottom 
‒ INDTAG_TOP: depth below terrain of intake top 
‒ BORINGSDYBDE: depth of the well in meters below terrain  
‒ XUTM32EUREF89: projected X coordinate in UTM 32 EUREF 89 coordi-

nate system 
‒ YUTM32EUREF89: projected Y coordinate in UTM 32 EUREF 89 coordi-

nate system 
‒ TERRAENKOTE: terrain elevation at the well in meters above sea level 
‒ DATATYPE:  data type from data source 3 
‒ GVFOREKOM: unique number of the groundwater body where the intake is 

located 
‒ MAM_STOFKODE_STOFNAVN: 47 columns with MAMs for individ-

ual compounds  
‒ MAM_sumPFAFS: the MAM for sum of PFAF substances 
‒ MAM_sum_Cl_opl: the MAM for sum of chlorinated solvents and vinyl 

chloride 

~ END OF WORKFLOW ~ 
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Tables 

Table 1 Number of analyses with zero concentration per chemical compound (total = 35) 

  STOFKODE  STOFNAVN  STOFGRUPPE  MAENGDE = 0 (n) 

1  404  Cis‐1,2‐dichlorethylen  100  1 

2  649  Naphtalen  41  2 

3  662  Benzen  41  1 

4  664  Methyl‐isobutylketon  40  2 

5  665  Toluen  41  2 

6  2676  Phenol  50  7 

7  2678  3‐methylphenol  50  2 

8  2679  2,3 dimethylphenol  50  2 

9  2680  2‐methylphenol  50  2 

10  2681  4‐methylphenol  50  2 

11  2682  3,4‐dimethylphenol  50  2 

12  2683  3,5‐dimethylphenol  50  2 

13  2684  2,6‐dimethylphenol  50  2 

14  2685  2,4‐dimethylphenol  50  2 

15  2697  2,5‐dimethylphenol  50  2 

16  3007  Ethylbenzen  41  2 

 

Table 2 Column A: the highest allowed detection limits per compound (i.e. all DL higher than this value are excluded from the da‐
taset); (B): all values below the quantification limit (QL = 3 DL, where DL is the value from (A) are substituted with 1.5*DL (0.5*QL = 
1.5*DL); (C) compounds for which the column A and B are relevant; (D) the STOFKODE for compounds in column C – the STOFKODE 
list is used in the workflow, not the STOFNAVN (the information in this table is a summary from data‐source 3) 

A  B  C  D 

Exclude DL 
above… 

< QL substitute  STOFNAVN  STOFKODE list (unordered) 

0.01001  0.015015 

Perfluorbutansyre  
Perfluorhexansulfonsyre 
Perfluoroktansulfonsyre 
Perfluorohexansyre                  
Perfluoroheptansyre                  
Perfluoroktansyre                    
Perfluorononansyre 
Perfluoroktansulfonamid             
Perfluorodecansyre 
Perfluorbutansulfonsyre 
Perfluorpentansyre                   
1H,1H,2H,2H‐Perfluoroktan‐
sulfonsyre 

2266, 2283, 2270, 2271, 2272, 2273, 2275, 
2281, 2267, 2268, 2274, 2287 

0.02002  0.03003  Vinylchlorid  9946 

0.05005  0.075075  Phenol 
2,3 dimethylphenol  
2‐methylphenol      
3,4‐dimethylphenol  
3,5‐dimethylphenol  

2676, 2680, 2678, 2681, 2679, 2685, 2697, 
2684, 2682, 2683 
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2,6‐dimethylphenol  
2,4‐dimethylphenol  
2,5‐dimethylphenol 
3‐methylphenol      
4‐methylphenol 

0.1001  0.15015  Cis‐1,2‐dichlorethylen  
1,1‐Dichlorethylen      
Trans‐1,2‐dichloreth    
Chloroform              
Tetrachlorethylen       
Trichlorethylen         
1,1,1‐trichlorethan    
 1,2‐dichlorethan        
Naphtalen 
Benzen  
Toluen  
Dichlormethan           
O‐xylen                 
M+P‐xylen              
Ethylbenzen 
Tetrachlormethan 
Chlorethan 
1,1‐dichlorethan       

2617, 2618, 404, 408, 407, 2621, 4542, 
9422, 2616, 2612, 2624, 3117, 662, 665, 
3007, 2662, 2664, 649 

0.5005  0.75075  MTBE  490 

2.002  3.003  Cyanid, syreflygtigt  656 

5.005  7.5075  Cyanid, total 
2‐propanol  
Methyl‐isobutylketon  
Diethylether 

3047, 658, 664, 654 
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Table 3 Total number of analyses and analyses below detection limit (<DL) before the workflow step 1j (exclusion of high DLs) and after; The dataset after step 1j is the basis‐dataset; 
the percentage of excluded analyses for each compound due to step 1j is also provided;  

STOFKODE  STOFNAVN  STOFGRUPPE  Before 1j  Dataset after 1j  exported “MFS‐DG‐20200514.csv” 

Analyses  
(n) 

< DL  
(n) 

Analyses  
(n) 

< DL  
(n) 

< DL  
(%) 

Excluded in 1j 
(n) 

Excluded in 1j 
(%) 

404  Cis‐1,2‐dichlorethylen  100  15397  9794  15260  9657  63.28  137  0.89 

407  1,1‐Dichlorethylen  100  12857  10461  12563  10167  80.93  294  2.29 

408  Trans‐1,2‐dichloreth  100  12971  9696  12740  9465  74.29  231  1.78 

490  MTBE  40  3665  2967  3653  2955  80.89  12  0.33 

649  Naphtalen  41  16311  14658  16212  14559  89.8  99  0.61 

654  Cyanid, total  30  1372  931  1370  929  67.81  2  0.15 

656  Cyanid, syreflygtigt  30  609  472  586  449  76.62  23  3.78 

658  2‐propanol  40  3919  3829  3883  3793  97.68  36  0.92 

662  Benzen  41  16978  14364  16941  14327  84.57  37  0.22 

664  Methyl‐isobutylketon  40  3919  3853  3882  3816  98.3  37  0.94 

665  Toluen  41  16444  11214  16327  11097  67.97  117  0.71 

2266  Perfluorbutansyre  110  3956  3251  3688  2983  80.88  268  6.77 

2267  Perfluorhexansulfonsyre  110  4044  3500  4007  3463  86.42  37  0.91 

2268  Perfluoroktansulfonsyre  110  4054  3297  4020  3263  81.17  34  0.84 

2270  Perfluorohexansyre  110  4002  3631  3670  3299  89.89  332  8.30 

2271  Perfluoroheptansyre  110  4028  3436  3989  3397  85.16  39  0.97 

2272  Perfluoroktansyre  110  4059  2951  4026  2918  72.48  33  0.81 

2273  Perfluorononansyre  110  4022  3869  3990  3837  96.17  32  0.80 

2274  Perfluoroktansulfonamid  110  4026  3819  3992  3785  94.81  34  0.84 

2275  Perfluorodecansyre  110  3940  3854  3832  3746  97.76  108  2.74 

2281  Perfluorbutansulfonsyre  110  3912  3531  3873  3492  90.16  39  1.00 

2283  Perfluorpentansyre  110  3791  3502  3365  3076  91.41  426  11.24 

2287  1H,1H,2H,2H‐Perfluoroktansulfonsyre  110  3735  3637  3611  3513  97.29  124  3.32 

2612  Chloroform  100  20087  18378  19589  17880  91.28  498  2.48 
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STOFKODE  STOFNAVN  STOFGRUPPE  Before 1j  Dataset after 1j  exported “MFS‐DG‐20200514.csv” 

Analyses  
(n) 

< DL  
(n) 

Analyses  
(n) 

< DL  
(n) 

< DL  
(%) 

Excluded in 1j 
(n) 

Excluded in 1j 
(%) 

2616  Tetrachlormethan  100  19284  18983  18761  18460  98.4  523  2.71 

2617  Tetrachlorethylen  100  20059  15873  19763  15577  78.82  296  1.48 

2618  Trichlorethylen  100  20115  13981  20027  13893  69.37  88  0.44 

2621  1,1,1‐trichlorethan  100  19978  18735  19499  18256  93.63  479  2.40 

2624  Dichlormethan  100  1871  1797  1745  1671  95.76  126  6.73 

2662  O‐xylen  41  12887  11050  12877  11040  85.73  10  0.08 

2664  M+P‐xylen  41  12874  9685  12867  9678  75.22  7  0.05 

2676  Phenol  50  3675  3115  3466  2906  83.84  209  5.69 

2678  3‐methylphenol  50  2749  2547  2687  2485  92.48  62  2.26 

2679  2,3 dimethylphenol  50  2962  2818  2900  2756  95.03  62  2.09 

2680  2‐methylphenol  50  3034  2838  2971  2775  93.4  63  2.08 

2681  4‐methylphenol  50  2785  2431  2729  2375  87.03  56  2.01 

2682  3,4‐dimethylphenol  50  2847  2674  2829  2656  93.88  18  0.63 

2683  3,5‐dimethylphenol  50  2847  2605  2824  2582  91.43  23  0.81 

2684  2,6‐dimethylphenol  50  3038  2774  2974  2710  91.12  64  2.11 

2685  2,4‐dimethylphenol  50  3038  2811  2979  2752  92.38  59  1.94 

2697  2,5‐dimethylphenol  50  2984  2833  2923  2772  94.83  61  2.04 

3007  Ethylbenzen  41  15618  12845  15535  12762  82.15  83  0.53 

3047  Diethylether  40  3979  3855  3937  3813  96.85  42  1.06 

3117  Chlorethan  100  11826  11319  11216  10709  95.48  610  5.16 

4542  1,1‐dichlorethan  100  12243  10187  11695  9639  82.42  548  4.48 

9422  1,2‐dichlorethan  100  16088  14896  15360  14168  92.24  728  4.53 

9946  Vinylchlorid  100  14327  11172  13607  10452  76.81  720  5.03 
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Table 4 Quality control at step 2b showing the lowest concentrations for each parameter before and after the substitutions  

STOFKODE  STOFNAVN  STOFGRUPPE  Before  After (µg/l) 

min (µg/l)  min_case1  min_case2 

404  Cis‐1,2‐dichlorethylen  100  0.02  0.15015  0 

407  1,1‐Dichlorethylen  100  0.02  0.15015  0 

408  Trans‐1,2‐dichloreth  100  0.01  0.15015  0 

490  MTBE  40  7.00E‐04  0.75075 
 

649  Naphtalen  41  0.001  0.15015 
 

654  Cyanid, total  30  0.8  7.5075 
 

656  Cyanid, syreflygtigt  30  1  3.003 
 

658  2‐propanol  40  1  7.5075 
 

662  Benzen  41  0.01  0.15015 
 

664  Methyl‐isobutylketon  40  0.1  7.5075 
 

665  Toluen  41  0.01  0.15015 
 

2266  Perfluorbutansyre  110  6.00E‐04  0.015015  0 

2267  Perfluorhexansulfonsyre  110  2.00E‐04  0.015015  0 

2268  Perfluoroktansulfonsyre  110  2.00E‐04  0.015015  0 

2270  Perfluorohexansyre  110  3.00E‐04  0.015015  0 

2271  Perfluoroheptansyre  110  3.00E‐04  0.015015  0 

2272  Perfluoroktansyre  110  3.00E‐04  0.015015  0 

2273  Perfluorononansyre  110  3.00E‐04  0.015015  0 

2274  Perfluoroktansulfonamid  110  3.00E‐04  0.015015  0 

2275  Perfluorodecansyre  110  3.00E‐04  0.015015  0 

2281  Perfluorbutansulfonsyre  110  3.00E‐04  0.015015  0 

2283  Perfluorpentansyre  110  3.00E‐04  0.015015  0 

2287  1H,1H,2H,2H‐Perfluoroktansulfonsyre  110  3.00E‐04  0.015015  0 

2612  Chloroform  100  0.01  0.15015  0 

2616  Tetrachlormethan  100  0.01  0.15015  0 

2617  Tetrachlorethylen  100  0.01  0.15015  0 

2618  Trichlorethylen  100  0.01  0.15015  0 

2621  1,1,1‐trichlorethan  100  0.01  0.15015  0 

2624  Dichlormethan  100  0.01  0.15015  0 

2662  O‐xylen  41  0.01  0.15015 
 

2664  M+P‐xylen  41  0.01  0.15015 
 

2676  Phenol  50  0.01  0.075075 
 

2678  3‐methylphenol  50  0.01  0.075075 
 

2679  2,3 dimethylphenol  50  0.01  0.075075 
 

2680  2‐methylphenol  50  0.01  0.075075 
 

2681  4‐methylphenol  50  0.01  0.075075 
 

2682  3,4‐dimethylphenol  50  0.01  0.075075 
 

2683  3,5‐dimethylphenol  50  0.02  0.075075 
 

2684  2,6‐dimethylphenol  50  0.01  0.075075 
 

2685  2,4‐dimethylphenol  50  0.01  0.075075 
 

2697  2,5‐dimethylphenol  50  0.01  0.075075 
 

3007  Ethylbenzen  41  0.01  0.15015 
 

3047  Diethylether  40  0.5  7.5075 
 

3117  Chlorethan  100  0.01  0.15015  0 

4542  1,1‐dichlorethan  100  0.02  0.15015  0 

9422  1,2‐dichlorethan  100  0.003  0.15015  0 

9946  Vinylchlorid  100  0.02  0.03003  0 
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Bilag 2  
Procedure for leverance 5B 

Assessing exceedance for the MSF-project 
Prepared from: DV 
Version: last changes to code 19th May 2020 

 
Data sources 

1. “aggregated_data.RData” – the same as “MFS-MAMs-20200514.csv”, but in 
RData format 

2. “dkm_gvf_kopi01092019.txt” – list with all gvf (n=2050) 

Workflow steps 
List A  anti-join source 1 and 2 with a key “GVFOREKOM”: returns only the GVF without data; 
saved in "MSF-A_list_GVF_20200519.csv" 
List B  semi-join source 1 and 2 with a key “GVFOREKOM”: returns only the GVF with data; 
saved in "MSF-B_list_GVF_20200519.csv" 
List C & D 
Prepare a list with compounds with different TVs: 
TV (ug/l)  Variables from “MFS‐MAMs‐20200514.csv” 

0.1  "MAM_sumPFAFS" 

0.2  "MAM_9946_Vinylchlorid" 

0.5  "MAM_2676_Phenol",  
"MAM_2680_2‐methylphenol",  
"MAM_2678_3‐methylphenol",  
"MAM_2681_4‐methylphenol",              
"MAM_2679_2,3 dimethylphenol",  
"MAM_2685_2,4‐dimethylphenol",  
"MAM_2697_2,5‐dimethylphenol",           
"MAM_2684_2,6‐dimethylphenol",  
"MAM_2682_3,4‐dimethylphenol",  
"MAM_2683_3,5‐dimethylphenol" 

1  "MAM_2617_Tetrachlorethylen", "MAM_2618_Tri‐
chlorethylen",  
"MAM_404_Cis‐1,2‐dichlorethylen",  
 "MAM_408_Trans‐1,2‐dichloreth",  
"MAM_407_1,1‐Dichlorethylen",  
"MAM_2621_1,1,1‐trichlorethan",  
 "MAM_4542_1,1‐dichlorethan",   
"MAM_9422_1,2‐dichlorethan", "MAM_2616_Tetra‐
chlormethan", "MAM_2612_Chloroform",  
"MAM_2624_Dichlormethan", "MAM_3117_Chlor‐
ethan",  
"MAM_662_Benzen",  
"MAM_665_Toluen",  
"MAM_3007_Ethylbenzen",  
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"MAM_2662_O‐xylen",  
"MAM_2664_M+P‐xylen",  
"MAM_649_Naphtalen" 

3  "MAM_sum_Cl_opl" 

5  "MAM_490_MTBE" 

10  "MAM_3047_Diethylether",  
"MAM_658_2‐propanol",  
"MAM_664_Methyl‐isobutylketon" 

20  "MAM_656_Cyanid, syreflygtigt" 

50  "MAM_654_Cyanid, total" 

 
Check how many intakes have MAMs for specific parameter above the specific TV (> TV), below 
TV (<=TV), and in total. Calculate percent for each specific parameter for each gvf. Save two ta-
bles: 

 "MSF-Table1a_n_20200519.csv": number of intakes with MAM exceeding the 
TV for each parameter, where 0 means that there are no intakes with exceedances, 
NA means there is no data; 

 "MSF-Table1b_perc_20200519.csv": percent of intakes with MAM exceeding 
the TV for each parameter; 

 "MSF-CD_longformat_20200519.csv": a table in a long-format used for creat-
ing the previous two overviews, where: 

o GVFOREKOM is the groundwater body 
o STOF is the variable from data-source 1 
o above_TV: number of intakes with MAM above the specific TV 
o below_TV: number of intakes with MAM below the specific TV (<= TV) 
o all: number of all intakes with data for each GVF and STOF 
o perc_above: percent of intakes with MAM > TV (rounded to two sign. digits, 

e.g. 20.35%) 
o perc_below: percent of intakes with MAM <= TV (rounded the same way as 

above); note some GVF have both intakes > and <= TV  

List C  from the long format table (see above), keep only GVF with at least one intake with at 
least one exceedance (above_TV > 0); save the overview in "MSF-C_list_GVF_20200519.csv" 
List D  from the long format, keep only GVF, which never had an exceedance (for the parameters 
included in the Table with the TV, see above) 
Overview of Lists A-D  join source 2 with all lists. The table is saved as "MSF-
all_gvf_20200519.csv", with the following columns: 

 data: GVF with or without data (yes/no) 
 overskridelse: with or without exceedances (yes/no) 

All scv files are saved as xlsx in Excel.  
R Script: GVF_overview.R 
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Bilag 3.  
Uddrag af projektbeskrivelsen, leverance 5. 


Leverance 5A – Måleværdier og dataaggregering (GEUS)  
Beregning af middelværdier for hvert enkelt koblet indtag for hvert af de miljøfarlige forurenende stoffer, som indgår i dette projekt.  
 
HVORFOR: For at få generet det datasæt, som skal udgøre vurderingsgrundlaget for tilstands-vurderin-
gen for miljøfarlige forurenende stoffer.  
 
HVORDAN: Vurderingen af den kemiske påvirkning af en grundvandsforekomst for miljøfarlige forure-
nende stoffer skal ske i henhold til tærskelværdierne som fremgår af leverance 1C 15  
 
Til tilstandsvurderingen for miljøfarlige forurenende stoffer skal der foretages en vurdering af hver enkelt 
grundvandsforekomst for hvert af de miljøfarlige forurenende stoffer som indgår i dette projekt, se bilag 
C.  
 
Der skal til brug for vurderingen af, om der er overskridelser af grundvandskvalitetskravet for miljøfarlige 
forurenende stoffer, aggregeres analysedata for hvert enkelt indtag for hvert enkelt miljøfarligt forure-
nende stof, eller grupper af stoffer, se bilag C.  
 
Aggregering af målingerne sker i første omgang i denne leverance på indtagsniveau, dvs. for hvert over-
vågningspunkt. For hvert stof eller stofgruppe i bilag C foretages aggregeringen ved at der beregnes år-
lige middelværdier, og derefter middelværdien af de årlige middelværdier. 
  
Måleværdier under kvantifikationsgrænsen håndteres som beskrevet i bekendtgørelse om overvågning af 
overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstands og om naturovervågning af internatio-
nale naturbeskyttelsesområder (BEK nr. 1001/2016) og bekendtgørelse om fastsættelse af miljømål for 
vandløb, søer, kystvande, overgangsvande og grundvand (BEK nr. 833/2016).  
 
For måleværdier under kvantifikationsgrænsen anvendes derfor den halve kvantifikationsgrænse ved be-
regning af middelværdier. Hvis den beregnede middelværdi af måleresultaterne bliver mindre end kvanti-
fikationsgrænsen, angives middelværdien som mindre end kvantifikationsgrænsen. Kvantifikationsgræn-
sen er defineret i bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger (BEK nr. 974/2018). Heri fremgår, 
at kvantifikationsgrænsen (LQ) er defineret som 3 gange detektionsgrænsen (LD). 
  
HVAD: Kort teknisk notat om metode. Tabel med aggregerede data i form af middel af årsmiddelværdier 
for hvert stof eller gruppe af stoffer (bilag C) for hvert enkelt indtag over perioden. I tabellen skal alle 
datafelterne fra leverance 2, jf. notat i leverance 1A indgå. Disse datafelter er som følger:  
 

 Grundvandsforekomst 
 BORID 
 DGU nr. 
 indtags nr. 
 Boringsdybde 
 X-UTM32EUREF89 
 Y-UTM32EUREF89 
 Terrænkote 
 Indtagstop 
 Indtagsbund 
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 Datatype 
 Attribut (kolonne overskrift –’att-stofkode’, ved rækker for indtag) 
 Mængde (kolonne overskrift –’stofkode’, ved rækker for indtag) 
 Stofkode (kun i filer hvor et stof er på en række) 
 Stofnavn (kun i filer hvor et stof er på en række) 

 
 
Resultaterne præsenteres i et Excel-ark, hvor der fremgår felter som GVF, indtag, x- og y-koordinat, 
middelværdi for dataperioden, stofkode m.fl. Alle stoffer eller stofgrupper skal identificeres med 
stofkode (Standatkode) og navn (Standatkode_navn). 
 
Derudover leveres en tabel der kun indeholder de indtag hvor mindst et stof overskrider tærskelvær-
dierne, dels årlige middel og middel over perioden. Dette leveres i en række regneark sorteret efter 
grundvandsforekomst. Dette er leverance til det efterfølgende projekt omhandlende tilstandsvurde-
ring for MFS på baggrund af metoden udviklet i nærværende projekt. 
 
Tabellerne fremsendes til DTU. 
GEUS AKTIVITETER:  

 
KVALITETSSIKRING:  
Fagfælle korrektur og herunder kontrol af optællinger og algoritmer samt stikprøvekontrol. Kvali-
tetssikring af notatet følger i øvrigt GEUS interne kvalitetssikringsprocedure. 
 

Leverance 5B – Oversigter over grundvandsforekomster med og uden overskridelser for MFS 
(GEUS) 
Etablering af en oversigt: 
Grundvandsforekomster, hvor der er mindst et indtag med overskridelse af tærskelværdierne for mindst et stof eller 
stofgruppe blandt MFS. Forudsætter at data er aggregeret i leverance 5A. 
 
Oversigten udarbejdes på grundlag af det af styregruppen fastlagte datagrundlag, leverance 4. 

 
HVORFOR: De danske grundvandsforekomster blev i leverance 2 opdelt i to grupper: 

 
Efter dataaggregering i leverance 5A opdeles type B forekomster i følgende: 

 Databearbejdning 
 Udarbejdelse af tabel med aggregerede data i Excel-ark 
 Kort teknisk notat for metode og beskrivelse af dataleverancen. 

A) Grundvandsforekomster uden data i form af analyser for miljøfarlige forurenende stoffer 
B) Grundvandsforekomster, hvor der er indtag med data for mindst et stof eller stofgruppe i 

bilag C (en delmængde heraf kan indeholde indtag med data med overskridelse af tærskel-
værdien for det enkelte miljøfarlige forurenende stof).  
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HVORDAN: På basis det omfang af data, der besluttes i leverance 4, udvælges de relevante grund-
vandsforekomster ud fra kriterium om, hvorvidt der er data for hvert enkelt miljøfarligt forurenende 
stof eller stofgruppe, og hvorvidt der er overskridelse for hvert enkelt miljøfarligt forurenende stof 
eller stofgruppe. Dette gøres på basis af tabellerne udarbejdet under leverance 2.  
Det udarbejdes algoritmer til at identificere antal indtag i hver grundvandsforekomst med målinger 
og med antal indtag for hvert miljøfarligt forurenende stof antal indtag med middel af årlige middel 
over den fastsatte tærskelværdi. Programmeringen foretages i R, og der foretages test i forhold til 
robusthed. 

 
HVAD: Kort notat, der beskriver metoden. Resultaterne for grundvandsforekomsterne præsenteres i 
et regneark. Desuden udarbejdes til overblik tabel med angivelse af % overskridelse for hvert af de 
miljøfarlige forurenende stoffer og/eller stofgrupper opgivet pr. grundvandsforekomst samt antal 
indtag med overskridelse for hvert af de miljøfarlige forurenende stoffer og/eller stofgrupper opgi-
vet pr. grundvandsforekomst. 
 
GEUS AKTIVITETER: 

 
KVALITETSSIKRING:  
Fagfælle korrektur og herunder kontrol af optællinger og algoritmer samt stikprøvekontrol. Kvali-
tetssikring af notatet følger i øvrigt GEUS interne kvalitetssikringsprocedure. 

 

C) Grundvandsforekomster, hvor der er mindst et indtag med overskridelse af tærskelværdi-
erne for mindst et stof eller stofgruppe blandt MFS. 

D) Grundvandsforekomster, hvor der ingen indtag er med overskridelse af tærskelværdien for 
nogen af de på bilag C listede stoffer/stofgrupper. 

 Etablering af oversigt over GVF-type C og D med og uden overskridelser af tærskelværdi-
erne for mindst et stof eller stofgruppe blandt MFS 

 For hvert stof og stofgruppe etableres Excel-ark med % indtag og antal indtag med overskri-
delser for hver GVF med måledata samt antal indtag med overskridelse for hvert af de mil-
jøfarlige forurenende stoffer og/eller stofgrupper. 

 Notat om metode og præsentation af data  



A.8. Vurdering af grundvandsforekomsters volumen. (GEUS) 

Notat om vurdering af grundvandsforekomsters volumen. 

Mortensen, M.H., 2020: Vurdering af grundvandsforekomsters volumen. GEUS-NOTAT nr.: 07-

VA-2020-17. 
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GEUS-NOTAT nr: 07-VA-2020-17 
 
Vurdering af grundvandsforekomsters volumen på øerne, 
overslag 
 
Til vurdering af grundvandsvolumener på øerne er der lavet en vurdering af 

grundvandsmagasinernes mægtighed i GeoScene 3D på baggrund af bo-

ringsdata fra Jupiter (geocloud-data fra august 2020). De tilhørende arealer 

er taget fra samme shapefiler, som blev benyttet til nitrat-projektet i 2019 

(GVF-shapes) (Thorling, mfl. 2020).  

 

Dog gælder for Samsø, at volumenerne er sammensat på følgende måde: 

Den sydlige del af øen har en tilknyttet model (Samsø_layer_voxel_ni-

trat_geofysik.gsmod fra Nitrat-projektet i 2019). Denne model giver direkte 

volumenet af grundvandsmagasinet på sydøen – med tilhørende modelu-

sikkerhed. På den nordlige del af øen er der vurderet, hvor stor en del af 

øen, der har et grundvandsmagasin af betydning, se figur under udregnin-

ger for Samsø. Det er vurderet, at der ikke er et sammenhængende maga-

sin på den centrale del af øen. Volumen for Samsø er derfor summen af 

volumenet for den sydlige del af øen og volumenet for den nordlige del af 

øen. 

Resultater 

I tabellen herunder er opsummeret resultatet af vurderingen af grundvands-

forekomsternes volumen på øerne: 

 

GVK forekomst Volumen m3 Volumen km3 

Dkm_1824_ks Tunø 10.000.000 0,01 

Dkm_1825_ks Samsø 1.126.718.573 1,1 

Dkm_1826_ks Anholt 460.000.000 0,46 

Dkm_1827_ks Ende-

lave 

101.250.000 0,1 

Dkm_1828_ks Læsø 1.015.000.000  1,015 

 

 

Grundvands- og kvartærgeologisk afde-

ling 

J.nr. GEUS 218-00061 

Ref. LTS/MHM 
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G E U S 2 

Udregninger 

Dkm_1824_ks Tunø 

Arealet af gvk dkmj_1824_ks er ca. 3,5 km2 (shape-fil). Der er imidlertid data 

fra Grundvandskortlægningen og Tunø projektet (Thorling, 2000), der peger 

på, at der kun er magasin i øens østlige ende med et projektionsareal på 

knap 1 km2 og der anvendes derfor et areal på 1 km2.  

 

Mægtigheden af magasinet er vurderet på baggrund af boringsdata og sat 

til 10 m. 

 

Dette giver et volumen af gvk dkm_1824_ks på: 

1.000.000 m2*10 m = 10.000.000 m3 = 0,01 km3 

 

 
NV-SØ-gående profil over den østlige del af Tunø. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

G E U S 3 

Dkm_1825_ks Samsø 

 

Syd: 

Der er udarbejdet en model for den sydlige del af øen. Ifølge denne model 

er volumenet af grundvandsforekomsten: 

KS1: 38.978.400 m3 = 0,04 km3 

KS2: 316.624.072 m3 = 0,32 km3 

KS3: 22.315.300 m3 = 0,02 km3 

Total: 377.917.773 m3 = 0,4 km3 

(Afrundede værdier – derfor de ikke giver helt samme total) 

 

 
Udsnit af model på sydøen af Samsø. Gule lag: Magasiner. 

 

Både KS1 og KS3 fremstår som små og rimeligt usammenhængende i mo-

dellen. 

 

Nord: 

På den nordlige del af øen er der ikke en model, og volumen er vurderet på 

baggrund af boringsdata. Magasinet er tolket som ét magasin, med et tyndt 

overliggende lerlag og et afgrænsende lerlag i bunden omkring kote -10 m.  

I forbindelse med GeoERA-projektet RESOURCE har vi vurderet, at maga-

sinet består af ca. 25-30 m umættet zone og 10-15 m mættet zone. 

Arealet af nordøen er ca. 18.720.000 m2 



 

 

G E U S 4 

 
Volumen. Nordsamsø: 40 m*18.720.000 m2 = 748.800.800 m3 = 0,75 km3 

 

 
S-N gående profil over den vestlige del af Nordsamsø. 

 

 

 



 

 

G E U S 5 

Den centrale del af Samsø. 

På baggrund af boringsdata er det vurderet, at der ikke er nogle magasiner 

af betydning på den centrale del af Samsø: 

 
N-S-gående profil på den centrale del af Samsø, se oversigtskort nedenfor. 

 

 
Oversigtskort over det N-S-gående profil på Samsø, markeret med blåt. 

Røde firkanter markerer boringer. 

 

Totale volumen af GVK dkm_1825_ks: 

377.917.773 m3 + 748.800.800 m3 = 1.126.718.573 m3 = 1,1km3 

 



 

 

G E U S 6 

Dkm_1826_ks Anholt 

 

Arealet af gvk dkmj_1826_ks er ca. 23 km2 (shape-fil). 

 

Mægtigheden af magasinet er vurderet på baggrund af boringsdata og sat 

til 20 m. Der er dog stor variation med mægtigheder fra 10-40 m. 

 

Dette giver et volumen af gvk dkm_1826_ks på: 

23.000.000 m2*20 m = 460.000.000 m3 = 0,46 km3 

 

 
NV-SØ-gående profil gennem den vestlige del af Anholt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

G E U S 7 

Dkm_1827_ks Endelave 

 

Arealet af gvk dkmj_1827_ks er ca. 13,5 km2 (shape-fil). 

 

Mægtigheden af magasinet er vurderet på baggrund af boringsdata og sat 

til 7,5 m. 

 

Dette giver et volumen af gvk dkm_1827_ks på: 

13.500.000 m2*7,5 m = 101.250.000 m3 = 0,1 km3 

 

 
VNV-ØSØ-gående profil gennem den sydlige del af Endelave (ingen bo-

ringsdata på den nordlige del). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

G E U S 8 

Dkm_1828_ks Læsø 

 

Arealet af gvk dkm_1828_ks på Læsø er 101,5 km3 (shape-fil). 

 

Magasinet ligger i terræn og mægtigheden er vurderet på baggrund af bo-

ringsdata, hvor bund af magasin er sat konservativt til 10 m under terræn. 

Saltvandsgrænsen forventes at være ca. 10-15 m under terræn (Miljøcenter 

Aalborg, 2010). 

 

Dette giver et volumen af dkm_1828_ks på: 

101.500.000 m2*10 m = 1.015.000.000 m3 = 1,015 km3 

 

 
Læsø kildeplads. V-Ø-gående profil. 
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Referencer: 

Thorling, L., Nilsson, B., Møller, I., Troldborg L., & Sandersen, P. 2020: 

Metode for vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske til-

stand og nye vurderinger af tilstanden fsva. Nitrat. Slutrapportering, Doku-

mentationsrapport. GEUS rapport 2020/4. 

 

Thorling, L. 2000: Tunø. Status 1990-1999. Teknisk rapport Århus Amt, 

marts 2000. 

 

Miljøcenter Aalborg, 2010: Sammenfattende redegørelse om grundvands-

kortlægning i kortlægningsområde 1438 Læsø. Afgiftsfinansieret grund-

vandskortlægning. ISBN: 978-87-92200-55-6. 

  

 

 



A.9. Kvalitetssikring af datagrundlag og aggregering af data (MST) 

Kvalitetssikring af datagrundlag og aggregering af data ved vurdering af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand 

for pesticider, sporstoffer, klorid og øvrige miljøfarlige stoffer 

Harder, D.B; Nielsen, M.R., Nielsen, T.Ø. (2021). Notat Juni 2021. Miljøstyrelsen 
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Kvalitetssikring af datagrundlag og aggregering af data ved 
vurdering af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand for 
pesticider, sporstoffer, klorid og øvrige miljøfarlige 
forurenende stoffer (MFS) 
 

 

 
Dette notat er et bidrag til afrapportering af vurderingerne af danske grundvandsforekomsters 
kemiske tilstand for øvrige miljøfarlige stoffer (MFS), sporstoffer og pesticider.  
 
Notatet indeholder en beskrivelse af, hvorledes datagrundlaget for vurderinger af 
grundvandsforekomsters kemiske tilstand er afgrænset og kvalitetssikret, og af den efterfølgende 
aggregering af analysedata i datagrundlaget. Notatet refererer i vidt omfang til andre dele i, herunder 
bilag til, afrapporteringerne af vurderingerne af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand for 
pesticider, sporstoffer, klorid og MFS. 
 
Notatet er disponeret således: 
 
1. Regler for kvalitet af datagrundlag og aggregering af data 
2 Datagrundlag 

2.1. Datakilder 
2.2. Dataperiode 
2.3. Analysedata for relevante stoffer 
2.3.1. Pesticider 
2.3.2. Sporstoffer og chlorid 
2.3.3.MFS 

3. Kvalitetssikring af datakvalitet 
4. Aggregering 

4.1. Regler for aggregering 
4.2. Brug af aggregering ved vurderinger af kemisk tilstand 

Referencer 
 

1. Regler for kvalitet af datagrundlag og aggregering af data 
Det følger (allerede) af vandrammedirektivet1, at metoder, der anvendes ved overvågning af ferskvand 
og marint vand skal være i overensstemmelse med de internationale standarder, der er anført i 
direktivet (der er anført specifikke metoder for biologiske parametre, men ikke for fysiske/kemiske 
parametre, herunder Total Nitrogen og Total Phosphor, eller andre nationale eller internationale 
standarder, der sikrer ”data af tilsvarende videnskabelig kvalitet og sammenlignelighed”. For så vidt 
angår kemiske parametre, inkl. Total Nitrogen og Total Phosphor, kunne alle relevante CEN/ISO-

                                                             
1 Rådet og Parlamentets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om en ramme for Fælleskabets vandpolitiske 

foranstaltninger med senere ændringer 



 
 

2 

standarder ifølge direktivet anvendes. EU’s CIS guidance nr. 192 fra 2009 gentog, at der var valgfrihed 
mht. målemetode. 
 
Analysekvalitetskravdirektivet3 blev vedtaget med henvisning til særligt vandrammedirektivets art. 8, 
stk. 3, og med det formål, at det ” sikres, at analyseresultaterne fra de laboratorier, medlemsstaternes 
kompetente myndigheder har udpeget til at overvåge vandets kemiske tilstand, jf. artikel 8 i direktiv 
2000/60/EF, er af høj kvalitet og sammenlignelige. Standard EN ISO/IEC-17025 om generelle krav til 
prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence rummer egnede internationale standarder for 
validering af de benyttede analysemetoder”, jf. betragtning 1 i direktivets præambel. 
 
Analysekvalitetskravdirektivet fastsætter krav til kvaliteten af de målinger, som anvendes ved 
overvågning m.v. under vandrammedirektivet og datterdirektiverne grundvandsdirektivet4 og 
direktivet om miljøkvalitetskrav5. Det drejer sig om krav til performance (måleusikkerhed og 
detektions- og kvantifikationsgrænser), jf. analysekvalitetskravdirektivets art. 4, og krav om, at 
målemetoder skal valideres og dokumenteres i overensstemmelse med en internationalt accepteret 
akkrediteringsstandard, jf. direktivets art. 3 og 6.  
 
Analysekvalitetskravdirektivet indeholder også regler for aggregering af analysedata, jf. direktivets art. 
5.  
 
Analysekvalitetskravdirektivets krav skulle være implementeret i medlemslandene senest 20. august 
2011 og dermed finde anvendelse på prøvetagning og analyse herefter. Direktivet er i Danmark 
implementeret i bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger m.v.6 : Bekendtgørelsens 
anvendelsesområde er fastlagt med §§ 1 og 2: 
 

Anvendelsesområde 
”§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på følgende: 
1) Kemiske og mikrobiologiske målinger, måling af radioaktive stoffer i drikkevand samt 
prøveudtagninger, der udføres som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser i medfør af lov 
om miljøbeskyttelse, lov om forurenet jord, lov om kemiske stoffer og produkter, lov om miljø og 
genteknologi, lov om kystbeskyttelse, lov om råstoffer, lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om 
vandforsyning m.v., lov om vandløb og lov om okker samt regler fastsat i medfør af de nævnte love. 
2) Støjmålinger og støjberegninger, der udføres som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser 
i medfør af lov om miljøbeskyttelse og regler fastsat i medfør af denne lov. 
3) Målinger for kemisk analyse og kontrol af grundvands og overfladevands tilstand, sedimenter og 
biota til brug for overvågningen efter de programmer, der er udarbejdet efter §§ 2, 3 og 4 i 
bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og 
om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder samt øvrige målinger, der indgår i 
offentligt finansierede overvågningsprogrammer, efterhånden som der træffes beslutning herom. 

§ 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på målinger og prøveudtagninger, som udføres i 
forbindelse med akutte forureningssituationer og lignende, hvor det ikke er muligt at opfylde 
bekendtgørelsens krav.” 

                                                             
2 https://circabc.europa.eu/sd/a/e54e8583-faf5-478f-9b11-41fda9e9c564/Guidance%20No%2019%20-

%20Surface%20water%20chemical%20monitoring.pdf, kap. 6  
3 Kommissionens direktiv 2009/90/EF af 31. juli 2009 om tekniske specifikationer for kemisk analyse og kontrol af vandets 

tilstand som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF    
4 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/118/EF af 12. december 2006 om beskyttelse af grundvandet mod 

forurening og forringelse med senere ændringer 
5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/105/EF af 16. december 2008  

om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken, om ændring og senere ophævelse af Rådets direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 

84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF med senere 

ændringer 
6 Den gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger er bekendtgørelse nr. 1770 af 28. november 2020, ved udtræk 

af analysedata fra Jupiter databasen var bekendtgørelse nr. 1071 af 28. oktober 2019 gældende. 
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I fortsættelse heraf er kvalitetskravene til analyser af vandkemi, jf. bekendtgørelsens § 9 og bilag 1, 
afsnit 1.3., de samme ved analyse af vandprøver, udtaget som led i overvågningen under NOVANA 
programmet, og ved analyse af (f.eks.) vandprøver, udtaget som led i den obligatoriske kontrol af det 
vand, der indvindes til drikkevand efter drikkevandsbekendtgørelsen7 (boringskontrollen) eller til 
brug for kortlægning af forurening efter jordforureningsloven8. 
 

2 Datagrundlag 
 

2.1. Datakilder 
I årene 2017-20 gennemførte GEUS for og til dels i samarbejde med Miljøstyrelsen 2 større projekter 
for udvikling af metode til vurdering af grundvandsforekomsters kemiske tilstand for nitrat og de 
efterfølgende vurderinger af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand for nitrat.  
 
I disse projekter blev det af projekternes styregruppe ved GEUS, Miljø- og Fødevareministeriets 
Departement (MFVM) og Miljøstyrelsen vurderet og fastlagt hvilke kilder til data og hvilken 
dataperiode, der skulle anvendes ved vurdering af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand (for 
nitrat).  
 
GEUS opsummerede sine faglige anbefalinger til hvilke datakilder, der kunne anvendes således: 
 

”Det er GEUS’ faglige vurdering af det tilgængelige datagrundlag, at: 
- Alle vandanalyser, der kan knyttes til et indtag i en boring med en tilhørende grundvandsforekomst 
bør anvendes i tilstandsvurderingen.  
 
Dette betyder, at alle grundvands-datatyper anvendes: GRUMO, LOOP, vandværksboringer, andre 
boringer herunder fra grundvandskortlægning og jordforureningsboringer. 
- Alle boringer, hvorfra der indvindes vand betragtes som vandforsyningsboringer og data herfra 
anvendes. 
- Hvis der foreligger oplysninger om, at en prøve er fra en brønd, anvendes data ikke, da der er risiko 
for, at prøverne er forurenet med overfladevand. 
- Når data stammer fra en boring etableret i en brønd, så kan disse data godt indgå, da boringen kan 
forventes at være afsluttet og afproppet efter reglerne, så påvirkning med overfladevand er minimeret.” 

 
Miljøstyrelsen var enige i de faglige anbefalinger. MFVM vurderede, at de faglige anbefalinger var 
forenelige med de juridiske rammer for at fastlægge et datagrundlag for vurderingerne af kemisk 
tilstand for nitrat. I denne sammenhæng blev der særligt langt vægt på følgende:  
 

”Det grundlæggende retlige grundlag - direktiverne - indeholder ikke nærmere krav til kilderne til 
analysedata. Det følger imidlertid af direktivets formål og de konkrete mål, der skal realiseres med 
direktivet, at data kun kan anvendes, hvis data giver retvisende og tilstrækkeligt aktuel information 
om en forekomsts kemiske tilstand, sådan at tilstandsvurderingen kan fungere som en vurdering af 
opfyldelse af miljømålet for forekomsten og for vurdering af et eventuelt behov for at fastsætte 
(yderligere) foranstaltninger i indsatsprogrammet i den kommende vandplanperiode.   
 
På denne baggrund – og som følge af de i metoden fastlagte krav om vurdering af omfanget af oxideret 
grundvand i hver forekomst og om en relevant undersøgelse af alle forekomster, hvor det er estimeret, 
at mere end 20% af grundvandet er oxideret – er det vurderet, at det er foreneligt med de juridiske 
rammer for at fastlægge datagrundlaget, at anvende alle de anbefalede datakilder. ” 

 
I fortsættelse heraf er det af Miljøstyrelsen lagt til grund, at de datakilder, der blev anvendt ved 
vurdering af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand for nitrat vil kunne anvendes ved 
vurderingerne af forekomsternes kemiske tilstand for pesticider, sporstoffer og pesticider. Det 

                                                             
7 Bekendtgørelse nr. 1070 af 28. oktober 2019 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg 
8 Lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 28. marts 2017 med senere ændringer 
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datakildenotat, der blev udarbejdet af GEUS til brug for vurdering af forekomsternes tilstand for nitrat 
bilag 2 i GEUS-rapport 2019/6, Datakilder til vurdering af grundvandets tilstand, er ved projekterne til 
udvikling af metode for vurdering af og de efterfølgende vurderinger af de danske grundvands-
forekomsters kemiske tilstand for pesticider, sporstoffer, klorid og MFS erstattet af GEUS notat 07-
VA-2020-02. ” Leverance 1, Datakildenotat”.   
 
De ved vurdering af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand for MFS og pesticider anvendte 
datakilder omfatter således boringsindtag 

- med tilknyttede – og i databasen Jupiter registrerede - analysedata for vandkemi  
- der har kunnet kobles til en grundvandsforekomst, se nærmere om denne kobling i GEUS-

notat 06-VA-2020-01 og GEUS-rapport 2020/1. 
- i boringer i følgende kategorier: 

 Vandforsyningsboringer (VF) - boringer etableret af almene vandforsyninger til brug for 
indvinding af drikkevand 

 GRUMO-boringer – boringer i overvågningsnettet for den statslige overvågning af 
grundvandet, delprogram i det statslige overvågningsprogram for vand og natur, 
NOVANA (GRUMO) 

 Depot-boringer (DEPOT) - boringer etableret af Regionerne til brug for kortlægning, 
undersøgelse eller overvågning af forurening 

 Depot-boringer (DEPOT øvrige) - øvrige boringer etableret af kommuner, virksomheder 
m.v. til brug for kortlægning, undersøgelse eller overvågning af forurening 

 Boringer etableret som led i den statslige grundvandskortlægning (GKO) 
 Andre boringer, f.eks. vandforsyningers varslingsboringer, drikkevandsboringer ude af 

drift mv (ANDET). 
 
Supplerende beskrivelser og vurderinger af datakilderne, indtag i GRUMO-boringer og i 
vandforsyningernes boringer og vurdering af disse datakilders bias og repræsentativitet kan ses i 
afsnittene 1.1. ”Analyseindsats og datakilder” og 1.3. ”Repræsentativitet og bias” i Appendiks 1 
”Datagrundlag og metode” til GEUS Rapporten ”Grundvandsovervågning, Status og udvikling 1989-
2019”, offentliggjort 21. januar 2021.  
 
Der er i GEUS-notat 06-VA-2020-01 ”Revision af indtagskobling til grundvandsforekomster” redegjort 
for, hvorledes boringsindtag er koblet (placeret i) de enkelte, nyagrænsede grundvandsforekomster, 
herunder for hvorledes – og i hvilket omfang indtag i de af regionerne etablerede boringer er koblet til 
forekomsterne.  
 
GEUS-notat 06-VA-2020-01”Revision af indtagskobling til grundvandsforekomster” indeholder 
følgende opsummering af indsatsen for at registrere de regionale data for punktkilder i Jupiter, og 
overvejelserne forud for det efterfølgende arbejde med at sikre, at relevante indtag med regionale 
analysedata blev koblet til grundvandsforekomsterne til brug for vurderinger af kemisk tilstand 
pesticider, sporstoffer og MFS. 
 

”Som forberedelse til tilstandsvurderingerne til 3. vandplanperiode har der været gennemført en 
kampagne for at få indlæst data fra regionerne til Jupiter, idet disse data bidrager afgørende til 
beskrivelsen af den påvirkning som punktkilder har på grundvandsforekomsterne. Særligt mange data 
er indlæst i sidste halvår af 2019 og foråret 2020. En beskrivelse af omfanget af disse data, og de 
tekniske muligheder for kobling til grundvandsforekomsterne er beskrevet sidst i dette notat. 
 
Regionernes data stammer fra kortlægning og overvågning af punktkilde forureninger, der blandt 
andet kan give en uønsket påvirkning af grundvandets kvalitet. Mange af disse boringer har korte 
indtag, og nogle er tilmed filtersat i meget lerede formationer, idet man ønsker en meget detaljeret 
kortlægning af forureningernes udbredelse også uden for de vandførende lag. De geokemiske og 
hydrologiske forhold for omsætning og transport af miljøfremmede stoffer, vil ofte adskille sig fra 
forholdene i lag med højere hydraulisk ledningsevne. Dette skyldes fx mindre fortynding, længere 
opholdstider, særlige sorptionsforhold mm. Derfor har Miljøstyrelsen ønsket, at kun de indtag, der 
sidder i vandførende lag tilknyttes en grundvandsforekomst. Dette ønske er implementeret i den 
seneste kobling af indtag til grundvandsforekomster, og den tekniske løsning dokumenteres med dette 
notat.” 
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2.2. Dataperiode 
Som beskrevet ovenfor blev det i projekterne for vurdering af grundvands-forekomsternes kemiske 
tilstand for nitrat vurderet og fastlagt både hvilke datakilder og hvilken dataperiode, der kunne 
anvendes ved vurdering af forekomsternes kemiske tilstand for nitrat.  
 
GEUS opsummerede sine faglige anbefalinger fsva dataperioden således: 
 

”Det er GEUS’ faglige vurdering af det tilgængelige datagrundlag, at der bør anvendes analysedata for 
en periode svarende til en seks års planperiode fx 2012-2017. Anvendelse af en kortere, fx toårig 
periode ville betyde flere grundvands-forekomster uden (nitrat)data, og at der vil være data fra 
betydeligt færre indtag i hver grundvandsforekomst til rådighed for vurderingerne af tilstand. Samtidig 
vil en seksårig periode sikre mange flere grundvandsforekomster med mere end 50-100 indtag (god 
datadækning). 
 
Datadækningen for en toårig periode ville sammenlignet med en seksårig periode endvidere medføre 
dækning med data fra de vigtigste datatyper, BK (boringskontrol) og GRUMO. Dels fordi 
vandværksboringerne analyseres i en turnus på op til fem år, og dels fordi det tager en periode på seks 
år, før der har været prøvetaget til analyse fra alle GRUMO indtag mindst én gang (dog prøvetages 
hovedparten af GRUMO-indtagene mindst én gang inden for en treårsperiode).” 

 
MST tiltrådte denne faglige anbefaling. MFVM vurderede, at de faglige anbefalinger var forenelige 
med de juridiske rammer for fastlæggelse af datagrundlaget. I denne sammenhæng blev der særligt 
langt vægt på følgende:  
 

”Det grundlæggende retlige grundlag - direktiverne – indeholder ikke nærmere krav til hvilken periode, 
der kan anvendes data fra. Det følger imidlertid af direktivets formål og de konkrete mål, der skal 
realiseres med direktivet, at data kun kan anvendes, hvis data giver retvisende og tilstrækkeligt aktuel 
information om en forekomsts kemiske tilstand, sådan at tilstandsvurderingen kan fungere som en 
vurdering af opfyldelse af miljømålet for forekomsten og for vurdering af et eventuelt behov for at 
fastsætte (yderligere) foranstaltninger i indsatsprogrammet i den kommende vandplanperiode.   
 
I CIS Vejledning nr. 18 om vurdering af grundvandsforekomsters tilstand og af udvikling af trend9 
anbefales det, at der inddrages overvågningsdata fra de seneste to år med henblik på, at der kan 
beregnes middelværdier i tilfælde, hvor der kun måles én gang om året, og at en længere periode (op til 
seks år) kan anvendes for at undgå indvirkning på resultatet af korttidsvariationer, som ikke afspejler 
den egentlige påvirkning fra belastningsfaktorer.  
 
En dataperiode på 6 år, 2012-17 eller 2013-18 vurderes at være i god overensstemmelse med de 
juridiske rammer. Dertil kommer, at en øget sikkerhed for en høj kvalitet af de anvendte analysedata 
opnås med en dataperioder efter september 2011, da der herefter er fastsat skærpede krav til kvaliteten 
af vandanalysedata med den danske gennemførelse af analysekvalitetskrav-direktivet.”   

 
I fortsættelse heraf og under hensyntagen til  

- dels, at vurderingerne af grundvandsforekomsters kemiske tilstand til udkast til 
vandområdeplan for 2015-21 (offentliggjort 2014) var baseret på data fra perioderne 2000-6 
og 2007-12  

- dels, at afgørende data om forekomsten af pesticider og MFS i forekomsterne blev tilvejebragt 
i 2019,  

har Miljøstyrelsen vurderet, at den rigtige dataperiode ved vurderingerne af forekomsternes kemiske 
tilstand for pesticider og MFS til udkast til vandområdeplan for 2021-27 ekstraordinært vil være 7-årig 
og omfatte årene 2013-2019.  
 
I fortsættelse heraf er også dataperioden for tilstandsvurdering for sporstoffer og klorid fastlagt som 
årene 2013-2019. Fastsættelse af de grundvandsforekomst-specifikke tærskelværdier er baseret på 
data fra perioden 2009-2018.  

                                                             
9 CIS Guidance Document no. 18, Guidance on Groundwater Status and Trend Assessment (2009-026) 
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Det forventes, at dataperioden for vurderingerne af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand til 
udkast til vandområdeplan 2027-33, igen vil være 6-årig og omfatte årene 2020-25. 
 

2.3. Analysedata for relevante stoffer 
 

2.3.1. Pesticider 
Ved vurderingen af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand for pesticider anvendes de i 
grundvandsdirektivets10 art. 3, stk. 1, litra a, jf. bilag I, fastsatte grundvandskvalitetskrav for 
pesticider:  
 

”Kvalitetskrav  

Aktive stoffer i pesticider, herunder deres relevante omdannelses-, nedbrydnings- og 
reaktionsprodukter ( 1 ) 0,1 μg/l 0,5 μg/l (i alt) ( 2 )  

 

( 1 ) Ved »pesticider« forstås plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige produkter som defineret i 
henholdsvis artikel 2 i direktiv 91/414/EØF og artikel 2 i direktiv 98/8/EF.  

( 2 ) »I alt«: summen af alle individuelle pesticider, som påvises og kvantificeres under 
overvågningsproceduren, herunder relevante omdannelses-, nedbrydnings- og reaktionsprodukter.” 

 
Grundvandskvalitetskravene er implementeret i bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for 
overfladevand og grundvandsforekomster11, § 4, jf. bilag 3. 
 
Som det fremgår, er grundvandskvalitetskravene ikke fastsat for de produkter, der er omfattet af 
definitionen af pesticider – plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige produkter, men for gruppen af 
aktivstoffer i disse produkter og aktivstoffernes omdannelses-, nedbrydnings- og reaktionsprodukter. I 
afrapportering af projekterne for udvikling af metode til vurdering og de efterfølgende vurderinger af 
forekomsternes kemiske tilstand for denne stofgruppe, er stofgruppen under et betegnet som enten 
”pesticider” eller ”pesticidstoffer”   
 
Da en række stoffer er blevet anvendt eller anvendes både som aktivstoffer i pesticider i form af 
plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige produkter og på anden måde f.eks. i industrielle processer, 
har det været en del af fastlæggelse af datagrundlaget for vurderingerne af grundvandsforekomsternes 
kemiske tilstand for pesticider at afklare hvilke stoffer, der i denne sammenhæng skal anses for at være 
”Aktive stoffer i pesticider, herunder deres relevante omdannelses-, nedbrydnings- og 
reaktionsprodukter”.  
 
Den nødvendige afklaring af hvilke stoffer og stofgrupper, der skulle anses for at være ” aktive stoffer i 
pesticider, herunder deres relevante omdannelses-, nedbrydnings- og reaktionsprodukter” er sket med 
udgangspunkt i en gennemgang af de juridiske definitioner af de stoffer, for hvilke 
grundvandskvalitets-kravene er fastsat, de ”Aktive stoffer i pesticider, herunder deres relevante 
omdannelses-, nedbrydnings- og reaktionsprodukter”:  
 
Aktive stoffer i pesticider: 
Det fremgår af grundvandsdirektivets bilag I, at ved pesticider forstås: 

”plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige produkter som defineret i henholdsvis artikel 2 i direktiv 
91/414/EØF og artikel 2 i direktiv 98/8/EF.” 

 

                                                             
10 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/118/EF af 12. december 2006 om beskyttelse af grundvandet 
mod forurening og forringelse med senere ændringer 
11 Bekendtgørelse nr. 1625 af 19. december 2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og 

grundvand 
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I EU reguleringen anvendes således ordet ”pesticider” i stedet for det i den danske lovgivning anvendte 
synonym ”bekæmpelsesmidler”, der er den fælles betegnelse for plantebeskyttelsesmidler (i almindelig 
dansk sprogbrug ofte ”pesticider”) og de biocidholdige produkter (i almindelig dansk sprogbrug oftest 
”biocider”). 
 
Direktiv 91/414/EØF12 er erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 
af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 
79/117/EØF og 91/414/EØF med senere ændringer. Denne forordning betegnes i Danmark ofte som 
pesticid-forordningen, men betegnelsen plantebeskyttelsesmiddelforordningen anvendes også – og 
anvendes i dette notat.  
 
Retten til at markedsføre plantebeskyttelsesmidlerne og til hvilke formål reguleres af 
plantebeskyttelses-middelforordningen. Forordningen suppleres af et direktiv om bæredygtig 
anvendelse af pesticider i form af plantebeskyttelsesmidler13.  
 
Det følger af forordningen om plantebeskyttelsesmidler, art. 2, stk. 1 – og er gentaget i § 2, nr. 14, i den 
danske bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse14, at:   
 

Plantebeskyttelsesmidler er produkter, der ”i den form, hvori de leveres til brugeren, består af eller 
indeholder aktivstoffer, safenere eller synergister og er bestemt til et af følgende formål: 
a) at beskytte planter eller planteprodukter mod alle skadegørere eller at forebygge angreb fra sådanne 
skadegørere, medmindre hovedformålet med det pågældende produkt må anses for at være af hygiej-
nemæssig karakter snarere end beskyttelse af planter eller planteprodukter 
b) at påvirke planters livsprocesser, f.eks. ved at indvirke på planternes vækst, på anden måde end som 
næringsstof eller biostimulant til planter 
3c) at konservere planteprodukter, for så vidt de pågældende stoffer eller produkter ikke er omfattet af 
særlige fællesskabsbestemmelser om konserveringsmidler 
d) at ødelægge uønskede planter eller plantedele, bortset fra alger, medmindre produkterne anvendes 
på jord eller vand for at beskytte planter 
e) at bremse eller forebygge uønsket vækst af planter, bortset fra alger, medmindre produkterne 
anvendes på jord eller vand for at beskytte planter”. 

 
Direktiv 98/8/EF 15er erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. 
maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter med senere 
ændringer.  
Biocidholdige produkter betegnes ofte som biocider, og forordningen betegnes ”biocidforordningen”,  
 
Biocidforordningen regulerer retten til at markedsføre de biocidholdige produkter og til hvilke formål 
samt anvendelsen af produkterne.  
Det følger af biocidforordningens art. 3, litra a, og er gentaget i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen, § 
2, nr. 4, at biocidholdige produkter er: 

”- stoffer eller blandinger i den form, hvori de leveres til brugeren, som består af, indeholder eller 
genererer et eller flere aktivstoffer, som er bestemt til at kunne ødelægge, afskrække, uskadeliggøre, 
hindre virkningen af eller bekæmpe virkningen af skadegørere på anden vis end blot ved fysisk eller 
mekanisk påvirkning, 
- stoffer eller blandinger genereret fra stoffer eller blandinger, der ikke i sig selv er produkter i den i 
første led omhandlede forstand, og som er bestemt til at kunne ødelægge, afskrække, uskadeliggøre, 
hindre virkningen af eller bekæmpe virkningen af skadegørere på anden vis end blot ved fysisk eller 
mekanisk påvirkning. 
En behandlet artikel, der har en primær biocidfunktion, betragtes som et biocidholdigt produkt.” 

 

                                                             
12 Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 
13PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/128/EF af 21. oktober 2009om en ramme for Fællesskabets indsats for en 

bæredygtig anvendelse af pesticider. Direktivets anvendelsesområde er i art. 2. afgrænset til plantebeskyttelsesmidler. 
14 Bekendtgørelse nr. 2281 af 29. december 2020 om bekæmpelsesmidler 
15 PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/8/EF af 16. februar 1998om markedsføring af biocidholdige 

produkter 



 
 

8 

Plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige produkter er omfattet af definitionen af pesticider 
uafhængigt af, om de er eller har været godkendt til brug i Danmark eller EU. Afgørende er, hvorvidt 
midlerne har de egenskaber, der indebærer, at midlerne må anses for omfattet af 
bekæmpelsesmiddelforordningernes definitioner af henholdsvis ”plantebeskyttelsesmiddel” og 
”biocidholdigt produkt”.  
 
Aktivstoffer i pesticider   
Et aktivstof i et pesticid er ”et stof eller en mikroorganisme, der har virkning på eller imod skadegører 
– eller på planter, plantedele eller planteprodukter”. Se biocidforordningens art. 3, litra, og 
forordningen om plantebeskyttelsesmidler art. 2, stk. 2.  
 
En række kemiske stoffer har været anvendt og/eller anvendes som aktivstof i begge grupper af 
bekæmpelsesmidler, altså både i plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige produkter, det gælder 
f.eks. aktivstoffer i en række svampemidler. 
 
Som nævnt oven for er der også stoffer, som er anvendt både som aktivstoffer i bekæmpelsesmidler og 
i f.eks. industrielle processer eller i andre produkter som veterinær eller human medicin. Det gælder 
f.eks. formaldehyd og triazoler. For disse stoffer gælder, at en omfattende analyse af data om anvendte 
mængder af stoffet eller moderstoffet (historisk og aktuelt) og til hvilke formål, karakteren af 
forureninger med stoffet, forureningernes spredning geografisk mv. ofte vil være et nødvendigt 
grundlag for konklusioner om, hvorvidt fund af stoffet er et resultat af anvendelse af (aktiv)stoffet i 
bekæmpelsesmidler eller anden anvendelse.   
 
Aktivstoffers relevante omdannelses-, nedbrydnings- og reaktionsprodukter 
Ofte anvendes ordet nedbrydningsprodukter som en samlet betegnelse for omdannelses- og 
nedbrydningsprodukter (også kaldet metabolitter).  
 
I Danmark er det absolutte udgangspunkt, at alle aktivstoffers nedbrydningsprodukter vurderes at 
være relevante. Dette er ikke tilfældet i ’øvrige EU-medlemslande. Dette betyder ikke, at grundvandet 
overvåges for alle pesticider eller pesticidstoffer forstået som alle bekæmpelsesmidlers aktivstoffer og 
aktivstoffers nedbrydningsprodukter. Overvågningen er som udgangspunkt målrettet de kemiske 
stoffer, der vurderes at have de mest problematiske egenskaber og/eller stammer fra aktivstoffer, som 
er anvendt i et omfang og på en sådan måde, at det må forventes, at de kan have forurenet 
grundvandet i ikke ubetydeligt omfang. Det vurderes løbende, om der er behov for at justere 
overvågningen.  
 
Ved vurdering af hvilke stoffer, der skulle omfattes af vurderingen af grundvandsforekomsternes 
kemiske tilstand for pesticider (bekæmpelsesmidler) er der taget udgangspunktet i den kategorisering 
af stoffer som ”pesticid”, der anvendes af GEUS ved datatræk fra Jupiter databasen, herefter betegnet 
som GEUS’ pesticidlisten.  
 
I alt 588 stoffer var ved dataudtrækket til brug for vurderingerne af grundvandsforekomsternes 
tilstand omfattet af GEUS’ pesticidliste i Jupiter.  
 
468 af de 588 stoffer på GEUS pesticidliste er inkluderet i Miljøstyrelsens massescreening for 
pesticider i 2019, i GRUMO-overvågningen, i regionernes screeninger for pesticider og/eller omfattet 
af drikkevandsbekendtgørelsens bilag 2. For de øvrige 120 stoffer på pesticidlisten er der konstateret 
eller vurderet følgende: 
 
26 (af de 120) stoffer er ikke målt ved analyser fra indtag i grundvandsforekomster i dataperioden.  
 
3 (af de 120) stoffer er phenoler: phenol, methylphenoler (cresoler) og dimethylphenoler (xylenoler). 
Disse stoffer er omfattet af vurderingerne af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand for MFS, idet 
hovedparten af forurening med phenoler vurderes at stamme fra (industrielle) punktkildeforureninger 
– og ikke fra anvendelse af biocidholdige produkter.  
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De øvrige 91 (af de 120) stoffer er for hovedparten aktivstoffer i plantebeskyttelsesmidler eller 
nedbrydningsprodukter herfra. Derudover er der en række chlorphenoler, deres relevans er 
gennemgået i detaljer i seneste GRUMO rapport fra 2019. Der er der nogle organofosfater, som er 
eksperimentelle pesticider/synteseurenheder/intermediater fra Cheminova/Høfde 42, nogle 
synteseurenheder/nedbrydningsprodukter fra phenoxysyre-herbicider, nogle organotin-forbindelser, 
der er biocider eller nedbrydningsprodukter fra disse og en række chloroacetanil-herbicider samt 
deres nedbrydningsprodukter, som er velkendte fra grundvandsanalyser i udlandet, samt en række 
forskellige nedbrydningsprodukter/synteseurenheder, som er vurderet at hidrøre fra anvendelse af 
pesticider.   
 
Sumgrupper såsom ”sum herbicider”, ”sum pesticider”, ”xylenoler” og ”cresoler” er ikke med i 
opgørelserne, dels fordi de ikke har en detektionsgrænse, dels fordi enkeltstofferne i grupperne oftest 
også er indberettet enkeltvis.  
 
I grundvandet stammer en del stoffer fra olieforureninger eller tjæreforureninger, men nogle af disse 
stoffer har samtidig haft en pesticid/biocidanvendelse. Det er fx naphthalen og anthraquinon, som 
formodentlig oftest stammer fra olie/tjære, når de findes i grundvandet. Disse stoffer forbliver 
foreløbig i stofgruppen MFS.  
 
”Safeners” er stoffer, som beskytter en afgrøde mod aktivstoffer i plantebeskyttelsesmidler og er ikke 
anset som omfattet af stofgruppen pesticider, men forbliver i stofgruppen MFS. Uorganiske pesticider, 
fx kobbersulfat, er heller ikke medtaget.  
 

2.3.2. Sporstoffer og klorid 
Som led i et projekt for udvikling af metode til vurdering af grundvandsforekomsternes kemiske 
tilstand for sporstoffer og de senere vurderinger af forekomsternes kemiske tilstand for sporstoffer 
blev der tilvejebragt et fagligt grundlag for Miljøstyrelsens indstillinger til miljøministerens 
fastsættelse af tærskelværdier efter reglerne i grundvandsdirektivets art. 3, stk. 1, litra b, jf. bilag II, for 
en række af disse stoffer. De indstillede tærskelværdier er anvendt ved vurderingerne af 
forekomsternes kemiske tilstand for sporstoffer.  
 
Om de retlige rammer og det faglige grundlag for fastsættelse af tærskelværdier for sporstoffer, se 
Miljøstyrelsens notat af april 2021, bilag 7 til afrapporteringen af projektet for udvikling af metode til 
vurdering af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand for sporstoffer.  

 
Til brug for vurderingerne af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand for sporstoffer blev der 
trukket analysedata fra perioden 2013-19 fra alle – til forekomster koblede indtag - fra Jupiter for 
følgende sporstoffer og klorid:  
 

 Aluminum 
 Arsen 
 Bly 
 Cadmium 
 Klorid 
 Krom total  
 Kobber 
 Kviksølv 
 Nikkel 
 Zink 

 
For stofferne aluminium, arsen, cadmium og nikkel er der supplerende forekomstspecifikke 
tærskelværdier. Om datagrundlaget for og metode til beregning af disse værdier, se bilag 1”Naturlige 
baggrundsværdier. Metode og faglige forudsætninger” til GEUS rapport 2021/19. Dataperioden er fra 
2009-2018 og indeholder alene GRUMO og VF indtag.  
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2.3.3.MFS 
Som led i projekterne for udvikling af metode til vurdering af grundvandsforekomsternes kemiske 
tilstand for MFS og vurderinger af forekomsternes kemiske tilstand for MFS blev der tilvejebragt et 
fagligt grundlag for Miljøstyrelsens indstillinger til miljøministerens fastsættelse af tærskelværdier 
efter reglerne i grundvandsdirektivets art. 3, stk. jf. bilag III, for en række af disse stoffer. De 
indstillede tærskelværdier er anvendt ved vurderingerne af forekomsternes kemiske tilstand for MFS.  
 
Om de retlige rammer og det faglige grundlag for fastsættelse af tærskelværdier for MFS, se bilaget 
”Fastsættelse af tærskelværdier for miljøfarlige forurenende stoffer excl. pesticider” i afrapporteringen 
af projektet for udvikling af metode til vurdering af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand for 
MFS (Bjerg et al, 2021).  

 
Til brug for vurderingerne af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand for MFS blev der trukket 
analysedata fra perioden 2013-19 fra alle – til forekomster koblede indtag - fra Jupiter for følgende 
stoffer og stofgrupper med tærskelværdier: 
 
Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter  
(enkeltstof og som gruppe) 

2617 Tetrachlorethylen 

2618 Trichlorethylen 

404 cis-1,2-dichlorethylen 

408 trans-1,2-dichloreth 

407 1,1-Dichlorethylen 

9946 Vinylchlorid 

2621 1,1,1-trichlorethan 

4542 1,1-dichlorethan 

9422 1,2-dichlorethan 

2616 Tetrachlormethan 

2612 Chloroform 

2624 Dichlormethan 

3117 Chlorethan 

  
BTEXN  

662 Benzen 

665 Toluen 

3007 Ethylbenzen 

2662 O-xylen 

2664 M+P-xylen 

649 Naphthalen 

  
Phenoler  

2676 Phenol 

2680 2-methylphenol 

2678 3-methylphenol 

2681 4-methylphenol 

2679 2,3-dimethylphenol 

2685 2,4-dimethylphenol 
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2697 2,5-dimethylphenol 

2684 2,6-dimethylphenol 

2682 3,4-dimethylphenol 

2683 3,5-dimethylphenol 

  
MTBE  

490 MTBE (methyl-tert-buthylether) 

  
Vandopløselige opløsningsmidler 

3047 Diethylether 

658 2-propanol (iso-propanol) 

664 methyl-isobutyl-keton 

  
Perfluorerede stoffer (PFAS) 
(Alene som gruppe) 

2266 Perfluorbutansyre 

2283 Perfluorpentansyre 

2270 Perfluorohexansyre 

2271 Perfluoroheptansyre 

2272 Perfluoroktansyre 

2273 Perfluorononansyre 

2275 Perfluorodecansyre 

2281 Perfluorbutansulfonsyre 

2267 Perfluorhexansulfonsyre 

2268 Perfluoroktansulfonsyre 

2274 Perfluoroktansulfonamid 

2287 1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonsyre 

  
Cyanider  

654 Cyanid, total 

656 Cyanid, syreflygtigt 
 
 

3. Kvalitetssikring af datakvalitet 
Som beskrevet ovenfor i afsnit 1 ”Regler for kvalitet af datagrundlag og aggregering af data” fastsætter 
analysekvalitetskravdirektivet krav til anvendelse af anerkendte (ISO) analysestandarder og 
analyselaboratorier, der er akkrediteret til at anvende den, jf. direktivets art. 3 og art. 6.  
 
Analysekvalitetskravdirektivets art 4, stk. 1, fastsætter kravene til analysemetodernes præstationsevne: 
 

”Medlemsstaterne stiller som mindstekrav til alle anvendte analysemetoder, at deres måleusikkerhed 
er højst 50 % (k = 2) ved værdien af det pågældende miljøkvalitetskrav, og at deres 
kvantifikationsgrænse er 30 % af værdien af det pågældende miljøkvalitetskrav eller lavere.” 

 
Direktivet definerer detektionsgrænse henholdsvis kvantifikationsgrænse således:  
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»detektionsgrænse«: den laveste værdi af output-signal eller koncentration, ved hvilken det på et 
nærmere angivet konfidensniveau kan erklæres, at en prøve adskiller sig fra en blindprøve, der ikke 
indeholder den pågældende analysand”  

»kvantifikationsgrænse«: et nærmere angivet multiplum af detektionsgrænsen ved en koncentration af 
analysand, som med rimelighed kan bestemmes med et acceptabelt niveau af nøjagtighed og præcision. 
Kvantifikationsgrænsen kan bestemmes med en passende standard eller prøve og kan beregnes ud fra 
det laveste kalibreringspunkt på kalibreringskurven, ekskl. blindprøven.”16 

 
De ovenfor i afsnittene 2.3.1. – 2.3.3 beskrevne udtræk af analysedata fra Jupiter til de enkelte 
projekter for vurderinger af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand for henholdsvis pesticider, 
sporstoffer og MFS, blev derfor gennemgået for at sikre, at det datagrundlag, der skulle anvendes i de 
enkelte projekter, ikke omfattede data af ringere kvalitet end den krævede. Det primære fokus i denne 
sammenhæng var de anvendte analysers præstationsevne som udtrykt ved metodernes 
detektions/kvantifikationsgrænse, jf. bilag 1, afsnit 1.3 Kontrol/overvågning af grundvand, i 
bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.  
 
For MFS og sporstoffer 
 
For MFS er der som udgangspunkt anvendt krav for detektions- og kvantifikationsgrænser som fastsat 
i Analysebekendtgørelsen. For udvalgte stoffer er der fastsat specifikke detektions- og 
kvantifikationsgrænser, se Bjerg et al, 2021. 
 
For sporstoffer blev det konstateret, at der var behov for at kvalitetssikre data med hensyn til en 
korrekt filtrering af prøverne, se GEUS-notat 07-VA-2020-15 ”Leverance 5B og 5C: Aggregering af 
data og udarbejdelse af datasæt til brug for tilstandsvurderingen for sporstoffer”.  
 
Data af en utilstrækkelig analysekvalitet er udeladt af datasættet. Detektionsgrænser højere end 10 % 
af pågældende stofs tærskelværdi er udeladt. Nærmere beskrivelse samt oversigt over antal af 
kasserede analyser fremgår af GEUS-notat 07-VA-2020-15 ”Leverance 5B og 5C: Aggregering af data 
og udarbejdelse af datasæt til brug for tilstandsvurderingen for sporstoffer”, bilag 9 til GEUS rapport 
2021/19. 
 
En oversigt over datagrundlagets omfang og fordeling af analysedata mellem datakilderne for de 3 
projekter fremgår nedenfor:   
 
Pesticider 

  VF GRUMO GKO DEPOT 
DEPOT 
(øvrige) ANDET I ALT 

Pesticider 
Antal indtag 6758 1171 836 2787 82 1056 12. 690 

Fordeling 53,3% 9,2% 6,6% 22,0% 0,6% 8,3% 100% 
 
 
 
Sporstoffer og klorid 

  VF GRUMO GKO DEPOT 
DEPOT 
(øvrige) ANDET I ALT 

Aluminium 
Antal indtag 640 1007 507 15   2. 169 

fordeling 29,5% 46,4% 23,4% 0,7%   100% 

Arsen 
Antal indtag 6549 1031 969 89 8 87 8. 733 

%-fordeling 75,0% 11,8% 11,1% 1,0% 0,1% 1,0% 100% 

Bly 
Antal indtag 397 978 60 528 1  1. 964 

%-fordeling 20,2% 49,8% 3,1% 26,9% 0,1%  100% 

                                                             
16 Definitionerne er gennemført i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger m.v., bilag 1, afsnit 1.  
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Cadmium 
Antal indtag 336 935 35 521     1. 827 

%-fordeling 18,4% 51,2% 1,9% 28,5%     100% 

Krom total 
Antal indtag 272 5 44 527   848 

%-fordeling 32,1% 0,6% 5,2% 62,1%   100% 

Klorid 
Antal indtag 6656 1328 1004 1345 322 1242 11. 897 

%-fordeling 55,9% 11,2% 8,4% 11,3% 2,7% 10,4% 100% 

Kobber 
Antal indtag 367 971 380 527 1  2. 246 

%-fordeling 16,3% 43,2% 16,9% 23,5% 0%  100,0% 

Kviksølv 
Antal indtag 146 1 44 1     192 

%-fordeling 76,0% 0,5% 22,9% 0,5%     100,0% 

Nikkel 
Antal indtag 6505 1031 971 535 19 100 9. 161 

%-fordeling 71,0% 11,3% 10,6% 5,8% 0% 1% 100,0% 

Zink 
Antal indtag 406 1007 506 539     2458 

%-fordeling 16,5% 41,0% 20,6% 21,9%     100,0% 
 
 
MFS 

  VF GRUMO GKO DEPOT 
DEPOT 
(øvrige) ANDET I ALT 

MFS 
Antal indtag 

3272 1034 
- 
 9741  1188 15. 235 

fordeling 21,5% 6,8%  63,9%  7,8% 100% 
 
 
 

4. Aggregering 
 

4.1. Regler for aggregering 
Det antages, at det allerede følger af vandramme- og grundvandsdirektivets formål og konkrete mål, at 
den statistiske behandling af de data, der anvendes, skal være i overensstemmelse med 
internationale standarder. Den statistiske behandling af data skal altså være transparent og bidrage til 
sammenligneligheden mellem medlemslandenes overvågningsresultater og tilstandsvurderinger over 
tid.  
 
Regler om aggregering af grundvandskemiske analysedata i vandrammedirektivet 
Det følger af vandrammedirektivets art. 8, jf. bilag V, afsnit 2.4.5., at ved overvågningen af 
grundvandsforekomsters kemiske tilstand  
 

”aggregeres data fra de enkelte overvågningspunkter i en grundvandsforekomst for 
grundvandsforekomsten som helhed. Med forbehold af de berørte direktiver forudsætter god kemisk 
tilstand for en grundvandsforekomst, for så vidt angår de kemiske parametre, for hvilke der findes 
fællesskabslovgivning om miljøkvalitetskrav: 
— at middelværdien af resultaterne fra hvert overvågningspunkt i grundvandsforekomsten eller 
gruppen af grundvandsforekomster beregnes, og 
— at disse middelværdier i overensstemmelse med artikel 17 anvendes til at vise overensstemmelse 
med god kemisk tilstand for grundvand” 

 
Der er i den sammenhæng dog ikke fastsat nærmere krav til beregning af en middelværdi. En 
middelværdi kan findes ved at beregne gennemsnittet af middelværdi for dataperioden i hver enkelt 
overvågningsindtag – og derefter beregne gennemsnittet af de beregnede middelværdier fra alle de 
enkelte overvågningsindtag i grundvandsforekomsten (aggregering af data i tid og rum) eller alene 
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som gennemsnit af alle analyseresultater i det enkelte indtag i den relevante dataperiode (aggregering i 
tid).  
 
Regler om aggregering af grundvandskemiske analysedata i grundvandsdirektivet 
I medfør af vandrammedirektivets art. 17 vedtog Rådet og Parlamentet i 2006 grundvandsdirektivet, 
der (bl.a.) præciserer kravene til, hvorledes grundvandsforekomsternes kemiske tilstand vurderes. Af 
grundvandsdirektivet art. 4, stk. 2 fremgår det således, at  
 

”2. En grundvandsforekomst eller en gruppe af grundvandsforekomster anses for at have en god 
kemisk tilstand, når: 
a) den relevante overvågning viser, at betingelserne i tabel 2.3.2 i bilag V til direktiv 2000/60/EF 
opfyldes; eller 
b) grundvandskvalitetskravene som anført i bilag I og de relevante tærskelværdier, der er udarbejdet i 
overensstemmelse med artikel 3 og bilag II, ikke overskrides i nogen af overvågningspunkterne i denne 
grundvandsforekomst eller gruppe af grundvandsforekomster; eller 
c) grundvandskvalitetskravene eller tærskelværdien overskrides i et eller flere overvågningspunkter, 
men en relevant undersøgelse i overensstemmelse med bilag III bekræfter, at: 

i) det på grundlag af den vurdering, der er omhandlet i punkt 3 i bilag III, kan fastslås, at 

koncentrationerne af forurenende stoffer, der overskrider grundvandskvalitetskravene eller 

tærskelværdierne, ikke anses for at udgøre en væsentlig miljørisiko, idet der i relevant omfang tages 

hensyn til omfanget af den grundvandsforekomst, der berøres 
ii) de øvrige betingelser for god kemisk tilstand for grundvand som anført i tabel 2.3.2 i bilag V til 
direktiv 2000/60/EF er opfyldt, jf. punkt 4 i bilag III til nærværende direktiv 
iii) for grundvandsforekomster, der er udpegede i henhold til artikel 7, stk. 1, i direktiv 2000/60/EF 
opfyldes kriterierne i direktivets artikel 7, stk. 3, i overensstemmelse med punkt 4 i bilag III til 
nærværende direktiv. 
iv) grundvandsforekomsten eller nogle af forekomsterne i gruppen af grundvandsforekomster ikke er 
så forurenede, at menneskers mulighed for at anvende dem er blevet væsentligt forringet.” 

Det fremgår videre af det i grundvandsdirektivets art. 4, stk. 2, nævnte bilag III, der finder anvendelse 
ved vurdering af en grundvandsforekomsts kemiske tilstand efter direktivets art.4, stk. 2, litra c, at ved 
gennemførelse af en relevant undersøgelse af den kemiske påvirkning af en grundvandsforekomst skal 
der ske en sammenligning mellem den årlige aritmetiske gennemsnitskoncentration (den årlige 
middelværdi) af et stof i et overvågningspunkt og grundvandskvalitetskravet eller tærskelværdien for 
det pågældende stof.   

Regler om aggregering af grundvandskemiske analysedata i analysekvalitetskravdirektivet 

Følgende regler for aggregering af (grundvands)kemiske data er fastsat i analysekvalitetskravdirektivet 
 

”Artikel 5  

Beregning af middelværdier  

1. Hvis indholdet af den fysisk-kemiske eller kemiske målestørrelse i en given prøve ligger under 
kvantifikationsgrænsen, anvendes den halve kvantifikationsgrænse som måleresultat ved beregning af 
middelværdier.  

2. Hvis den beregnede middelværdi af måleresultaterne, jf. stk. 1, bliver lavere end 
kvantifikationsgrænsen, betegnes værdien som »under kvantifikationsgrænsen«.  

3. Stk. 1 finder ikke anvendelse på målestørrelser, der består af summen af en given gruppe af fysisk-

kemiske parametre eller kemiske målestørrelser, herunder deres metabolitter og nedbrydnings- og 

reaktionsprodukter. I disse tilfælde sættes resultater, der er mindre end de enkelte stoffers 

kvantifikationsgrænse, til 0.” 
 

4.2. Brug af aggregering ved vurderinger af kemisk tilstand  
Vurderingerne af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand er gennemført ved anvendelse 
af metoderne fastlagt i grundvandsdirektivets art. 4, stk. 2, litra b og c.  
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Baggrunden for dette metodevalg – og at metoden fastlagt ved grundvandsdirektivets art 4, stk. 2, litra 
a, dermed er fravalgt – er dels, at grundvandsforekomsterne er nyafgrænsede, og dels, at det er valgt at 
anvende (kvalitetssikrede) grundvandskemiske analysedata fra langt flere indtag den de, der indgår i 
den statslige grundvandsovervågning eller er omfattet af boringskontrollen.  MST har derfor lagt vægt 
på, at der ikke vil ske en aggregering af analysedata for forekomsterne ”i rum”, dvs. der beregnes ikke 
en gennemsnitlig middelværdi af middelværdier fra alle indtag med analysedata i forekomsten, da 
MST har vurderet, at der ikke er en tilstrækkelig sikkerhed for de enkelte indtags repræsentativitet for 
hele eller dele af en forekomst til, at en aggregering af analysedata fra indtag i forekomsten kan 
antages at udtrykke den samlede påvirkning af forekomsten.   
 
Ved vurdering af grundvandsforekomsternes tilstand efter grundvandsdirektivets art. 4, stk. 2, litra b, 
er anvendt beregnede middelværdier af de grundvanskemiske analysedata for det enkelte indtag i 
dataperioden. Aggregering - beregning af disse middelværdier - er gennemført efter reglerne i 
analysekvalitetskrav-direktivets art. 5. 
 
Ved vurdering af grundvandsforekomsternes tilstand for MFS og for pesticider efter 
grundvandsdirektivets art. 4, stk. 2, litra c, er anvendt beregnede middelværdier af de 
grundvandskemiske analysedata for det enkelte indtag i dataperioden – og de beregnede aritmetiske 
middelværdier af grundvandskemiske analysedata for hvert indtag i hvert enkelt år i dataperioden. 
Aggregering - beregning af disse middelværdier - er gennemført efter reglerne i 
analysekvalitetskravdirektivets art. 5. 
 
Ved vurdering af grundvandsforekomsternes tilstand for sporstoffer og klorid efter 
grundvandsdirektivets art. 4, stk. 2, litra b, er anvendt beregnede middelværdier af de 
grundvandskemiske analysedata for det enkelte indtag i dataperioden. Aggregering - beregning af 
disse middelværdier - er gennemført efter reglerne i analysekvalitetskravdirektivets art. 5. Samme 
værdier er anvendt ved vurdering af kemisk tilstand for de grundvandsforekomster, hvor der blev 
fundet overskridelser af tærskelværdier for sporstoffer og klorid. 
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B Bilag B Beslutningstræ og dokumentationsark  

B.1. Beslutningstræ  

 

Her vises resultatet af de 7 beslutningstræer på stofgruppeniveau.  

 

B.1.1 Beslutningstræer  

 

 
Figur B.1: Beslutningstræ med resultater for chlorerede opløsningsmidler.  

 

 
Figur B.2: Beslutningstræ med resultater for BTEXN.  

 

 
Figur B.3: Beslutningstræ med resultater for phenoler.  



 
Figur B.4: Beslutningstræ med resultater for MtBE.  

 

 
Figur B.5: Beslutningstræ med resultater for vandopløselige opløsningsmidler.  

 

 
Figur B.6: Beslutningstræ med resultater for PFAS.  

 

 
Figur B.7: Beslutningstræ med resultater for cyanider 

 

 

 



B.1.2 Tabeller med resultater for tilstandsvurderinger på antal og volumen for MFS.  

 

Tabel B.1: Antalsmæssig tilstandsvurdering af chlorerede opløsningsmidler ud fra beslutningstræ.  

Chl-opl. antal        
 

Tilstand GOD RINGE UKENDT sum 

Uden data 1410 - 94 1504 

Med data uden overskridelser 353 - - 353 

Med data med overskridelser 177 16 - 193 

Sum 1940 16 94 2050 

 

Tabel B.2: Volumenmæssig tilstandsvurdering af chlorerede opløsningsmidler ud fra beslutningstræ. 

Chl-opl. vol km^3       
 

Tilstand GOD RINGE UKENDT sum 

Uden data 220,78 - 1,87 222,7 

Med data uden overskridelser 1251,8 - - 1251,8 

Med data med overskridelser 1539,2 1,65 - 1540,8 

sum 3011,8 1,6 1,9 3015,3 

 

Tabel B.3: Antalsmæssig tilstandsvurdering af BTEXN ud fra beslutningstræ.  

BTEXN antal 
    

Tilstand GOD RINGE UKENDT sum 

Uden data 1406 - 94 1500 

Med data uden overskridelser 357 - - 357 

Med data med overskridelser 185 8 - 193 

sum 1948 8 94 2050 

 

Tabel B.4: Volumenmæssig tilstandsvurdering af BTEXN ud fra beslutningstræ. 

BTEXN vol. 
    

Tilstand GOD RINGE UKENDT sum 

Uden data 202,39 - 2,41 204,8 

Med data uden overskridelser 1269,7 - - 1269,7 

Med data med overskridelser 1540,5 0,36 - 1540,9 

sum 3012,6 0,4 2,4 3015,4 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel B.5: Antalsmæssig tilstandsvurdering af phenoler ud fra beslutningstræ.  

Phenoler antal 
    

Tilstand GOD RINGE UKENDT sum 

Uden data 1589 - 104 1693 

Med data uden overskridelser 164 - - 164 

Med data med overskridelser 193 0 - 193 

sum 1946 0 104 2050 

 

Tabel B.6: Volumenmæssig tilstandsvurdering af phenoler ud fra beslutningstræ. 

Phenoler vol 
    

Tilstand GOD RINGE UKENDT sum 

Uden data 445,82 - 2,69 448,5 

Med data uden overskridelser 1025,9 - - 1025,9 

Med data med overskridelser 1540,8 0 - 1540,8 

sum 3012,5 0 2,7 3015,2 

 

Tabel B.7: Antalsmæssig tilstandsvurdering af MtBE ud fra beslutningstræ.  

MTBE antal 
    

Tilstand GOD RINGE UKENDT sum 

Uden data 1674 - 107 1781 

Med data uden overskridelser 76 - - 76 

Med data med overskridelser 192 1 - 193 

sum 1942 1 107 2050 

 

Tabel B.8: Volumenmæssig tilstandsvurdering af MtBE ud fra beslutningstræ. 

MTBE vol km^3 
    

Tilstand GOD RINGE UKENDT sum 

Uden data 1028,2 - 4,07 1032,3 

Med data uden overskridelser 442,21 - - 442,2 

Med data med overskridelser 1540,8 0,004 - 1540,8 

sum 3011,2 0,004 4,1 3015,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel B.9: Antalsmæssig tilstandsvurdering af vandopløselige opløsningsmidler ud fra beslutningstræ.  

Vandopl. Antal 
    

Tilstand GOD RINGE UKENDT sum 

Uden data 1684 - 104 1788 

Med data uden overskridelser 69 - - 69 

Med data med overskridelser 193 0 - 193 

sum 1946 0 104 2050 

  

Tabel B.10: Volumenmæssig tilstandsvurdering af vandopløselige opløsningsmidler ud fra beslutningstræ. 

Vandopl. vol km^3 
    

Tilstand GOD RINGE UKENDT sum 

Uden data 1215,6 - 2,98 1218,6 

Med data uden overskridelser 255,93 - - 255,9 

Med data med overskridelser 1540,8 0 - 1540,8 

sum 3012,3 0 3,0 3015,3 

 

Tabel B.11: Antalsmæssig tilstandsvurdering af PFAS ud fra beslutningstræ.  

PFAS antal 
    

Tilstand GOD RINGE UKENDT sum 

Uden data 1578 - 105 1683 

Med data uden overskridelser 174 - - 174 

Med data med overskridelser 193 0 - 193 

sum 1945 0 105 2050 

 

Tabel B.12: Volumenmæssig tilstandsvurdering af PFAS ud fra beslutningstræ. 

PFAS vol. km^3 
    

Tilstand GOD RINGE UKENDT sum 

Uden data 411,2 - 2,72 413,9 

Med data uden overskridelser 1060,5 - - 1060,5 

Med data med overskridelser 1540,8 0 - 1540,8 

sum 3012,5 0 2,7 3015,2 

 

Tabel B.13: Antalsmæssig tilstandsvurdering af cyanid ud fra beslutningstræ.  

Cyanider antal 
    

Tilstand GOD RINGE UKENDT sum 

Uden data 1699 - 107 1806 

Med data uden overskridelser 51 - - 51 

Med data med overskridelser 193 0 - 193 

sum 1943 0 107 2050 



Tabel B.14: Volumenmæssig tilstandsvurdering af cyanid ud fra beslutningstræ. 

Cyanider vol. km^3 
    

Tilstand GOD RINGE UKENDT sum 

Uden data 1160 - 4,03 1164,0 

Med data uden overskridelser 310,41 - - 310,4 

Med data med overskridelser 1540,8 0 - 1540,8 

sum 3011,2 0 4,0 3015,2 

 

B.2. Dokumentationsark A, systematisk relevant undersøgelse 

 

I dette bilag er gennemgået et eksempel på hvordan den systematiske relevante undersøgelse 

er udført. Metoden er beskrevet i Afsnit 5.3. Grundvandsforekomst DK203_dkmj_980_ks er 

brugt som eksempel. De tilhørende Temakort kan ses i Bilag B.5 og det færdige 

dokumentationsark ses i figur B.13.   

 

Indledningsvis er den statistiske oversigt gennemgået, og dokumentets header er vist i Figur 

B.8. 

 

 
Figur B.8: Header for Dokumentationsark A for grundvandsforekomst DK101_dkmj_980_ks.  

 

Der er totalt 73 indtag med analyser, hvoraf der kun ses overskridelser for chl-opl. og BTEXN. 

GVF er et stort, middeldybt, kvartært sandmagasin og fra arealanvendelsen ses overvejende 

landbrug og skov. Der forventes altså ikke forurening udover fra punktkilder. Det er 

hovedsageligt DEPOT boringer, men der er også VF og andre. Der er drikkevandsindvinding fra 

magasinet, men en formodning om punktkilder jf. DEPOT-boringer. Det kan derudover ses at 

volumen under V1/V2 lokaliteter er lille, og kun 0,1% volumen har direkte overskridelse med 

MFS jf. boringsbuffervolumen. Fra kortet kan det ses at GVF er i Nordjylland.  

 

Herefter beskrives det resterende af Trin 1 der udgøres af de 2 hovedemner; 1) geografisk og 

geologisk ramme (Oversigtskort, Tema G-1 og G-2) og 2) MFS-informationer kort med 

overskridelser (M-0, A-0 og M-2). Som grundlag for opstillingen af den konceptuelle model og 

tilstandsvurderingen gennemgås alle temaer og de væsentligste forhold for hvert tema noteres i 

kort prosa som det er illustreret i Figur B.9.  

 

 

GVF (størrelse, hydrogeologi og udnyttelses%) AREALANVENDELSE og VOLUMEN (%)

DKM geologi: ks3 % i øvre 20m: 56 Indtag i alt: 8/73 Phenoler: 0/0 Landbrug/skov: 67.7/20.1

Middeldybde top magasin: 12.5 mut % i øvre 40m: 93 Chl-opl.: 6/37 PFAS, sum: 0/4 Industriområder/by: 0.22/6.17

Areal (magasin middel) 810.2 km² Chl-opl., sum: 6/37 MTBE: 0/0 Lufthavne, flyvepladser: 0.05

Antal magasiner: 1 % i øvre 60m: 98 Vinylchlorid: 0/6 Vandopl.: 0/24 Militær, øvelsesterræn: 0.03

Litologi: Quaternary sand and gravel BTEXN: 2/70 Cyanider: 0/0 Grusgrave/vej: 0.04/5.58

Udnyttelses%: 0 % i øvre 80m: 100 V1/V2: 0.5/0.1

Boringer i alt 71 GRUMO: 1 DEPOT: 58 Boringsbuffervolumen 0.1

% i øvre 100m: 100 VF: 9 ANDRE: 5 Vol under V1/V2 0.3/0

Nitrat tilstandsvurdering: GOD Pesticid tilstandsvurdering: Sporstof tilstandsvurdering: Kvantitativ tilstandsvurdering:

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

MFS, STOFGRUPPER (antal overskridelser/indtag)

DATATYPER (indtag)

Dokumentationsark A for grundvandsforekomst

GVF DK101_dkmj_980_ks



 
Figur B.9: Beskrivelse af de to hovedemner i trin 1 i Dokumentationsark A for grundvandsforekomst 

DK101_dkmj_980_ks.   

 

I tilstandsvurderingens Trin II benyttes nu de statistiske data:  

- Overskridelser på datatyper 

- Størrelse og indtag 

- Arealanvendelse 

- Kvantitative grænser for foreløbig automatisk tilstandssortering  

 

Samt det automatisk genereret et radarplot, som beskrevet i Afsnit XX. Den automatiske 

foreløbig tilstandssortering kan i dette tilfælde ses i Figur B.10 til at tilstandsvurdere GVF som 

God. Der er et lille bebygget areal, og både overskridelser/km3 og V2-volumen er meget lavt.  

 

 
Figur B.10: Statistik og automatisk tilstandssortering i trin II i Dokumentationsark A for 

grundvandsforekomst DK101_dkmj_980_ks. 

 

Der ses ingen af de udvalgte kritiske parametre som værende kritiske for GVF. Dette er også 

illustreret i radarplottet i Figur B.x. Dernæst opskrives den konceptuelle model for MFS-

forureningen i GVF. Dette ses i Figur B.11.  

 

Kommentar: 

Oversigtskort GVF:

Kommentar: 

Nordjylland. Stort, middeldybt, kvartært sandmagasin. Overvejende landbrug men også skov. 

Overordnet geologisk ramme - hydrostratigrafisk profil

Kommentar: 

Boringer til 29 mut, enkelt dyb (formentlig VF) boring til 60 mut. Overskridelser ses overvejende mod terræn (<10 mut), men for chl-opl. helt ned til 20 mut. 

Tema G-1:

Tema G-2:

Kommentar: 

Den kvartære lagserie består nederst af en marin, leret lagserie. Mod syd er denne lagserie tynd eller fraværende, mens den nordover tiltager i tykkelse. Herover haves en glacial lagserie bestående af 

moræner og mest finkornede smeltevandsaflejringer. I området findes begravede dale nederoderet i Skærumhedegruppen og stedvist ned i Skrivekridtet. Dalfyldet domineres af smeltevandsaflejringer. 

GVF ses stedvis ved terræn. 

Geomorfologi (kort)

Mest marine flader og højereliggende morænelandskab.

Overskridelser for indtagsdybde, alle stofgrupper (plot)

Tabel for MFS, antal indtag med analyser og overskridelser for stofgrupper og understofgrupper (tabel)

Overskridelser for chl-opl. og BTEXN. Ingen overskridelser for PFAS og vandopl. Ingen analyser for phenoler, MTBE og cyanider.

MFS-målinger, maxMAM for Chl-opl., BTEXN og øvrige (kort)

Tema M-2: 

Tema A-0: 

Kommentar: 

Tema M-0: 

Overskridelser ses ifm. to punktkilder centralt i GVF og to punktkilder ved hhv. NØ og SØ grænse af GVF. Umiddelbart ligger punktkilder ifm. bebyggelse. Indtag ligger nogenlunde spredt i GVF. 

Overskridelser i GVF Andel i GVF Andel i DK GVF dkmj_980_ks Gns. 193 GVF Gns. DK Landbrug 53 Lufthavne 0.29

VF % 0 12 21 Areal i km2 810.2 318.3 2.97 Skov 20 Militær 0.01

DEPOT % 11 79 64 Indtag pr. km2 0.09 1.8 0.12 (611 GVF) Industri 2.06 Grusgrave 0.17

GRUMO % 0 1 7 Volumen i km3 10.2 8 0.012 By 15.1 Vej 8.9

Andre % 0 7 8

Gns. 193 GVF God Ringe

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 = 56.0%

Kvantitative grænser for automatisk tilstandssortering

Foreløbig automatisk tilstand:

GOD

GVF dkmj_980_ks

0.0V2 volumen % 1.97

2.2 5

17.5

20 100

Datatyper Arealanvendelse for 193 GVF med overskridelser i %

Trin II - Automatisk foreløbig tilstandssortering

264.4

Trin I - Statistisk redegørelse

Størrelse og indtag

0.1

6.5

0.8

Boringsbuffervol. % 15

30 80

Antal overskridelser/km3

By-, industri-, lufthavnsareal %

5 15



 
Figur B.11: Endelig tilstandsvurdering og konceptuel model i Dokumentationsark A for 

grundvandsforekomst DK101_dkmj_980_ks. 

 

Umiddelbart er der ingen parametre der ser kritiske ud, og radarplottet sorterer som GOD 

tilstand. Der ses både DEPOT og VF boringer, og arealanvendelsen indikerer at der ikke skal 

forventes mange punktkilder grundet det lave by- og industriareal. Desuden er antallet af 

overskridelser ikke alarmerende. Der er derudover opgivet et estimat på hvor stort volumen der 

er påvirket af MFS i GVF. Den endelige tilstandsvurdering laves afslutningsvis og den kan ses i 

Figur B.12.  

 

 
Figur B.12: Opsummering og konklusion for tilstandsvurderingen i Dokumentationsark A for 

grundvandsforekomst DK101_dkmj_980_ks.  

 

Alle stoffer for tilstanden GOD, da intet i den konceptuelle model tilskriver andet.  

Datarepræsentativiteten kan vurderes god for BTEXN, da der ses et acceptabelt antal analyser, 

og kan se at de er spredt i GVF (jf. Tema A-0). Der ses en del analyser for vandopl. og chl-opl. 

så datarepræsentativiteten vurderes til mellem. De resterende stoffer er der få eller ingen 

analyser, hvilket resulterer i ringe datarepræsentativitet.  

 

Afslutningsvis vurderes sikkerheden for vurderingen. Sikkerheden sættes STOR for alle stoffer. 

Der er analyser med Chl-opl. og BTEXN og tilstanden vurderes god med en stor sikkerhed, da 

den overordnede antagelse er at Regionernes forureningsundersøgelser er foretaget hvor der 

er formodning om forurening. De resterende stoffer er der intet der tyder på, skulle være kritisk i 

den pågældende GVF. Den førnævnte viden om V1/V2-lokaliteter og generelle forståelse for 

punktkildeforureninger i Danmark betyder at der ikke er noget der tilskriver forurening med 

f.eks. cyanid: At det i overvejende grad er knyttet til chlorerede opløsningsmidler og BTEXN.  
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Ingen analyser.

Overskridelser i 2/70 (2.9%) af indtag. Xylen og naphtalen. 
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Overvejende depotboringer, men også VF. Nogenlunde geografisk dækning af data.     

Generelt 0.1% boringsbuffervolumen. Lavt V1/V2 volumen. Forurening vurderes afgrænset til punktkilder. <1% volumen påvirket. 

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:

Danmarkskort med arealanvendelse benyttet (JA/NEJ)

Ingen overskridelser.

1. Opstilling af konceptuel model: 

Stort, middeldybt, kvartært sandmagasin. Overvejende landbrug, men også skov. Overskridelser ses ifm. punktkilder centralt og ved hhv. NØ og SØ grænse for GVF. Punktkilder ses ved bebyggelse og <20 

mut. Der er lavt V1/V2 volumen (<1%), og der formodes ikke forurening ud over punktkilder. Automatisk sortering understøtter den konceptuelle model.

Overskridelser i 6/37 (16%) af indtag. Helt overvejende PCE, men også enkelte TCE og cDCE. 

NEJNEJ

Ingen overskridelser.

Ingen analyser.

Trin III - Endelig tilstandsvurdering ud fra konceptuel model:

Danmarkskort med V1/V2 arealer benyttet (JA/NEJ)

Chlorerede 

opløsningsm.

BTEXN Phenoler MTBE Vandopl. 

Opløsningsm.

PFAS Cyanider SAMLET MFS: Bedømmere: 

GOD GOD GOD GOD GOD GOD GOD GOD
PLBJ, MMBR, 

ANBOB, FILFLO

GOD MELLEM RINGE RINGE MELLEM RINGE RINGE
Dato:

STOR STOR STOR STOR STOR STOR STOR
17-11-2020Sikkerhed af vurderingerne:     STOR/MELLEM/RINGE

Opsummering:

Tilstandsvurdering af GVF:     GOD/RINGE/UAFKLARET

Datarepræsentativitet:     GOD/MELLEM/RINGE 



 
Figur B.13: Udfyldt Dokumentationsark A for grundvandsforekomst DK101_dkmj_980_ks.   

 

GVF (størrelse, hydrogeologi og udnyttelses%) AREALANVENDELSE og VOLUMEN (%)

DKM geologi: ks3 % i øvre 20m: 56 Indtag i alt: 8/73 Phenoler: 0/0 Landbrug/skov: 67.7/20.1

Middeldybde top magasin: 12.5 mut % i øvre 40m: 93 Chl-opl.: 6/37 PFAS, sum: 0/4 Industriområder/by: 0.22/6.17

Areal (magasin middel) 810.2 km² Chl-opl., sum: 6/37 MTBE: 0/0 Lufthavne, flyvepladser: 0.05

Antal magasiner: 1 % i øvre 60m: 98 Vinylchlorid: 0/6 Vandopl.: 0/24 Militær, øvelsesterræn: 0.03

Litologi: Quaternary sand and gravel BTEXN: 2/70 Cyanider: 0/0 Grusgrave/vej: 0.04/5.58

Udnyttelses%: 0 % i øvre 80m: 100 V1/V2: 0.5/0.1

Boringer i alt 71 GRUMO: 1 DEPOT: 58 Boringsbuffervolumen 0.1

% i øvre 100m: 100 VF: 9 ANDRE: 5 Vol under V1/V2 0.3/0

Nitrat tilstandsvurdering: GOD Pesticid tilstandsvurdering: Sporstof tilstandsvurdering: Kvantitativ tilstandsvurdering:

Overskridelser i GVF Andel i GVF Andel i DK GVF dkmj_980_ks Gns. 193 GVF Gns. DK Landbrug 53 Lufthavne 0.29

VF % 0 12 21 Areal i km2 810.2 318.3 2.97 Skov 20 Militær 0.01

DEPOT % 11 79 64 Indtag pr. km2 0.09 1.8 0.12 (611 GVF) Industri 2.06 Grusgrave 0.17

GRUMO % 0 1 7 Volumen i km3 10.2 8 0.012 By 15.1 Vej 8.9

Andre % 0 7 8

Gns. 193 GVF God Ringe

Chlorerede 

opløsningsmidler

BTEXN

Phenoler

MTBE

Vandopløselige 

opløsningsmidler

Perfluorerede 

stoffer

Cyanider

Chlorerede 

opløsningsm.

BTEXN Phenoler MTBE Vandopl. 

Opløsningsm.

PFAS Cyanider SAMLET MFS: Bedømmere: 

GOD GOD GOD GOD GOD GOD GOD GOD
PLBJ, MMBR, 

ANBOB, FILFLO

GOD MELLEM RINGE RINGE MELLEM RINGE RINGE
Dato:

STOR STOR STOR STOR STOR STOR STOR
17-11-2020

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 = 56.0%

Kvantitative grænser for automatisk tilstandssortering

Foreløbig automatisk tilstand:

GOD

GVF dkmj_980_ks

0.0V2 volumen % 1.97

2.2 5

17.5

20 100

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: 

Nordjylland. Stort, middeldybt, kvartært sandmagasin. Overvejende landbrug men også skov. 

MFS, STOFGRUPPER (antal overskridelser/indtag)

DATATYPER (indtag)

Overordnet geologisk ramme - hydrostratigrafisk profil

Ingen analyser.

Kommentar: 

Boringer til 29 mut, enkelt dyb (formentlig VF) boring til 60 mut. Overskridelser ses overvejende mod terræn (<10 mut), men for chl-opl. helt ned til 20 mut. 

Datatyper

Tema G-1:

Tema G-2:
Kommentar: 

Den kvartære lagserie består nederst af en marin, leret lagserie. Mod syd er denne lagserie tynd eller fraværende, mens den nordover tiltager i tykkelse. Herover haves en glacial lagserie bestående af 

moræner og mest finkornede smeltevandsaflejringer. I området findes begravede dale nederoderet i Skærumhedegruppen og stedvist ned i Skrivekridtet. Dalfyldet domineres af smeltevandsaflejringer. 

GVF ses stedvis ved terræn. 

Geomorfologi (kort)
Mest marine flader og højereliggende morænelandskab.

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)
Overskridelser for chl-opl. og BTEXN. Ingen overskridelser for PFAS og vandopl. Ingen analyser for phenoler, MTBE og cyanider.

MFS-målinger, maxMAM for Chl-opl., BTEXN og øvrige (kort)

Tema M-2: 

Tema A-0: 

Kommentar: 

Trin II - Automatisk foreløbig tilstandssortering

Sikkerhed af vurderingerne:     STOR/MELLEM/RINGE

Overskridelser i 2/70 (2.9%) af indtag. Xylen og naphtalen. 

Ingen analyser.

Generelt
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Opsummering:

Overvejende depotboringer, men også VF. Nogenlunde geografisk dækning af data.     

Generelt 0.1% boringsbuffervolumen. Lavt V1/V2 volumen. Forurening vurderes afgrænset til punktkilder. <1% volumen påvirket. 

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:

Danmarkskort med arealanvendelse benyttet (JA/NEJ)

Ingen overskridelser.

Dokumentationsark A for grundvandsforekomst

GVF DK101_dkmj_980_ks

Tilstandsvurdering af GVF:     GOD/RINGE/UAFKLARET

264.4

Trin I - Statistisk redegørelse

Størrelse og indtag

0.1

6.5

0.8

Tema M-0: 

Boringsbuffervol. % 15

30 80

Overskridelser ses ifm. to punktkilder centralt i GVF og to punktkilder ved hhv. NØ og SØ grænse af GVF. Umiddelbart ligger punktkilder ifm. bebyggelse. Indtag ligger nogenlunde spredt i GVF. 

Antal overskridelser/km3

By-, industri-, lufthavnsareal %

Datarepræsentativitet:     GOD/MELLEM/RINGE 

1. Opstilling af konceptuel model: 

Stort, middeldybt, kvartært sandmagasin. Overvejende landbrug, men også skov. Overskridelser ses ifm. punktkilder centralt og ved hhv. NØ og SØ grænse for GVF. Punktkilder ses ved bebyggelse og <20 

mut. Der er lavt V1/V2 volumen (<1%), og der formodes ikke forurening ud over punktkilder. Automatisk sortering understøtter den konceptuelle model.

Overskridelser i 6/37 (16%) af indtag. Helt overvejende PCE, men også enkelte TCE og cDCE. 

5 15

NEJNEJ

Ingen overskridelser.

Ingen analyser.

Trin III - Endelig tilstandsvurdering ud fra konceptuel model:

Danmarkskort med V1/V2 arealer benyttet (JA/NEJ)



B.3. Dokumentationsark B, videregående relevant undersøgelse 

 

I dette bilag er gennemgået et eksempel på den videregående relevante undersøgelse 

beskrevet i afsnit 5.4. Grundvandsforekomst DK203_dkms_3617_ks er brugt som eksempel. De 

tilhørende Temakort kan ses i bilag C. 

 

Indledningsvis er den statistiske oversigt gennemgået, og dokumentets header er vist i figur 

B.14. 

 

 
Figur B.14: Header for Dokumentationsark B for grundvandsforekomst DK230_dkms_3617_ks.  

 

Der er totalt 694 indtag med analyser, hvoraf der ses overskridelser for helt overvejende chl-

opl., men også BTEXN, phenoler, PFAS og cyanider er fundet. GVF er et stort, middeldybt, 

kvartært sandmagasin, og der ses en blandet arealanvendelse. Det er næsten udelukkende 

DEPOT boringer, med kun få andre boringstyper, og der er derfor en formodning om adskillige 

punktkilder. Der ses et forholdsvis højt boringsbuffervolumen, men et mindre volumen direkte 

under V1/V2-lokaliteter. Fra kortet kan det ses at GVF er i Nordsjælland nord for København 

omkring Lyngby-Taarbæk, Lillerød og Hørsholm. Som grundlag for opstillingen af den 

konceptuelle model og tilstandsvurderingen gennemgås alle temaer derefter og de væsentligste 

forhold for hvert tema noteres i kort tekst.  

 

Først gennemgås MFS temaer, der ses beskrevet i figur B.15. Fra Tema M-1 er det yderligere 

uddybet hvordan chl-opl. er det primære problem, og det ses at det hovedsageligt er de 

chlorerede ethener. I Tema M-2 beskrives dybdefordelingen af de 7 MFS enkeltvis, og det 

bemærkes at chl-opl. er fundet i hele dybden. Den geografiske fordeling for MFS beskrives i 

Tema M-3, og de mange overskridelser ses spredt i punktkilder i hele GVF. Det noteres at 

Generationsforurening i Lundtofte tydeligt er repræsenteret i GVF. Fra Tema M-4 ses det at 

overskridelser over/under GVF er begrænsede, og det høje antal DEPOT boringer kan ses 

spredt i hele GVF jf. Tema M-5.  

 

 

 

GVF (størrelse, hydrogeologi og udnyttelses%) AREALANVENDELSE og VOLUMEN (%)

DKM geologi: ks2 % i øvre 20m: 33 Indtag i alt: 410/694 Phenoler: 8/54 Landbrug/skov: 23.1/34.9

Middeldybde top magasin: 12.9 mut % i øvre 40m: 82 Chl-opl.: 384/655 PFAS, sum: 8/71 Industriområder/by: 1.69/27.4

Areal (magasin middel) 289.1 km² Chl-opl., sum: 333/655 MTBE: 0/15 Lufthavne, flyvepladser: 0.01

Antal magasiner: 1 % i øvre 60m: 99 Vinylchlorid: 86/605 Vandopl.: 0/69 Militær, øvelsesterræn: 0.08

Litologi: Quaternary sand and gravel BTEXN: 23/263
Cyanider: 4/15 Grusgrave/vej: 0.37/12.2

Udnyttelses%: 1.7 % i øvre 80m: 100 V1/V2: 1.2/0.8

Boringer i alt 454 GRUMO: 4 DEPOT: 666 Boringsbuffervolumen 4.3

% i øvre 100m: 100 VF: 1 ANDRE: 23 Vol under V1/V2 1.1/0.7

Nitrat tilstandsvurdering: GOD Pesticid tilstandsvurdering: Sporstof tilstandsvurdering: Kvantitativ tilstandsvurdering:

Dokumentationsark B for grundvandsforekomst

GVF DK203_dkms_3617_ks

Trin I - Statistisk redegørelse og temakort 

GVF volumen fordeling: MFS, STOFGRUPPER (antal overskridelser/indtag)

99% fund af PFAS, cyanider 

og vandopl. <40 mut

99% fund af BTEXN, MtBE og 

phenoler <60 mut

DATATYPER (indtag)

99% fund af Chl-opl. <80 mut



 
Figur B.15: Beskrivelse af MFS-temaer i Dokumentationsark B for grundvandsforekomst 

DK230_dkms_3617_ks. 

 

Dernæst relateres MFS forureningen til arealanvendelsen ud fra den overordnede konceptuelle 

forståelse. I figur B.16 ses de antropogene temaer beskrevet i detaljer, men som beskrevet 

består GVF af varieret arealanvendelse, med både skov, landbrug, by og industri. Der kan ses 

adskillige V1/V2-lokaliteter spredt i hele GVF og overskridelser ses overvejende ifm. disse og 

by/industri. Tema A-3 viser adskillige lossepladser, men kun i mindre grad kan disse relateres til 

BTEXN. Tema A-4 viser sammenhængen mellem gasværk og overskridelser med cyanid men 

Vægt:

Kommentar: 

Kommentar: 

Kommentar: 

MFS-målinger i x,y, Perfluorerede opløsningsmidler (kort)

MFS-målinger i x,y, Chlorerede opløsningsmidler (kort)

Overskridelser er spredt i hele GVF med adskillige punktkilder (ca. 20), nogle større punktkilder  fremstår med koncentrationer >1000TV. Analyser uden 

overskridelser er ligeledes spredt over området. Generationsforurening i Lundtofte ses tydeligt i SØ hjørne af GVF. Der ses dog samtidig store områder 

imellem punktkilder uden overskridelser. 

MFS-målinger i x,y, BTEXN (kort)
BTEXN ses ifm. punktkilder spredt i GVF, dog store områder uden overskridelser. 

MFS-målinger i x,y, Phenoler (kort)
Phenoler ses i enkelte punktkilder. 

MFS-målinger i x,y, MTBE (kort)

Ingen overskridelser. Målinger fem stedder i GVF. 

MFS-målinger i x,y, Vandopløselige opløsningsmidler (kort)

Tema M-2 Vandopl.: 

Kommentar: 

Kommentar: 

Ingen overskridelser. Målinger nogenkunde spredt i GVF. 

Redoxvandtype-bestemmelser spredt over hele GVF. Vandtype A, B og C spredt mellem hinanden mod nordvest og sydlige halvdel. Kun vandtype C og D i 

nordøstlige del. Enkelte steder med vandtype X og Y i den sydlige halvdel. A (aerob) dominerer mod sydøst. C-D mod nordøst (jern red. eller mere red.)

Kommentar: Primært overskridelser af chl-opl. Også overskridelser for phenoler, BTEXN, PFAS og cyanider. Analyser men ingen overskridelser for MTBE og vandopl. 

PFAS ses ifm. en håndfuld punktkilder, primært vestligt i GVF og en centralt. 

MFS-målinger i x,y, Cyanider (kort)
En cyanid-overskridelse ifm. punktkilde i Holte. 

Datatyper i x,y (kort)

Tema M-1 Vandopl.: 

Tema M-1 MTBE: 

Tema M-1 Phen.: 

Kommentar: 

Kommentar: 

Tema M-2 MTBE: 

Tema M-0: Tabel for MFS, antal indtag med analyser og overskridelser for stofgrupper og understofgrupper (tabel)

Ingen overskridelser. 

Fordelingskurver for MFS, Perfluorerede stoffer  (plot)
Overskridelser for sum i 8/16 indtag. Max koncentration 6.8 ug/L. Flere enkeltstoffer overskrider sumkrav. 

Fordelingskurver for MFS, Cyanider  (plot)

Få overskridelser for cyanider, alle ved enkelt punktkilde. De 4 overskridelser er alle for total cyanid. 

Overskridelser ses overvejende i øvre del af GVF (enkelte dybe boringer med meget lange filtre).   

Phenoler har primært overskridelser <20mut. 

Overskridelser for indtagsdybde, MTBE (plot)
Ingen overskridelser. 

Overskridelser for indtagsdybde, Vandopløslige opløsningsmidler (plot)
Ingen overskridelser. 

PFAS er fundet <20 mut (enkelt dybere boring på 28 m med langt filter).  

Helt overvejende DEPOT boringer spredt i hele GVF. Enkelte ANDRE ligger spredt i GVF og en enkelt VF (i Holte). Enkelte GRUMO vestligt i GVF.

Der er  fund af både chl-ethener, ethaner og methaner, men er domineret af chl-ethener, hvor der ses mange og høje overskridelser. Der er flest 

overskridelser for TCE og cDCE, men der er overskridelser for alle stoffer.

Fordelingskurver for MFS, Chlorerede opløsningsmidler  (plot)

Fordelingskurver for MFS, BTEXN  (plot)

Der ses overskridelser for alle understofgrupper, der ses også en del høje værdier. 

Fordelingskurver for MFS, Phenoler (plot)
Overskridelser for alle enkeltstoffer.

Fordelingskurver for MFS, MTBE (plot)

Overskridelser for indtagsdybde, BTEXN (plot)

Cyanid er primært fundet <13 mut. En dybere overskridelse i ca. 25 mut. 

Overskridelser for indtagsdybde, Perfluorerede stoffer (plot)

Fordelingskurver for MFS, Vandopløselige opløsningsmidler  (plot)

Overskridelser for indtagsdybde, Phenoler (plot)

Overskridelser for indtagsdybde, Cyanider (plot)

Ingen overskridelser. 

Tema M-3 Cyanider: 

Kommentar: 

Kommentar: 

Kommentar: 

Kommentar: 

Kommentar: 

Kommentar: 

Kommentar: 

Kommentar: 

Kommentar: 

Kommentar: 

Tema M-3 BTEXN: 

Tema M-3 Chl-opl.: 

Redoxvandtyper i x,y (kort)

Tema M-4: Chl og BTEX over og under GVF

Kommentar: Der ses umiddelbart meget få overskridelser over/under GVF. Der er taget mange analyser i underliggende GVF uden overskridelser. Overliggende GVF 

vurderes så lille (fra geologiske snit) at den ikke altid er vandførende og der derfor ikke er taget mange analyser. 

Tema M-2 Cl-opl: 

Tema M-3 PFAS: 

Tema M-3 Vandopl.: 

Tema M-3 MTBE: 

Tema M-2 BTEXN: 

Tema M-2 Phen: 

Tema M-3 Phen: 

Tema M-6: 

Tema M-5: 

Tema M-2 Cyanider: 

Tema M-2 PFAS: 

Kommentar: 

Tema M-1 Cyanider: 

MFS temaer

Overskridelser for indtagsdybde, Chlorerede opløsningsmidler (plot)

Overskridelser ses i hele dybden (~50 m) og mange overskridelser. 

Tema M-1 Cl-op.: 

Kommentar: 

Tema M-1 BTEXN: 

Kommentar: 

Kommentar: 

Kommentar: 

Kommentar: 

Tema M-1 PFAS: 



ingen PFAS overskridelser ses ved relateret arealanvendelse. I dette tema bekræftes altså den 

overordnede konceptuelle forståelse for MFS forurening som præsenteret i afsnit 4.3.  

 

 
Figur B.16: Beskrivelse af Antropogene temaer i Dokumentationsark B for grundvandsforekomst 

DK230_dkms_3617_ks.  

 

Figur B.17 beskriver de geologiske og geofysiske forhold i GVF. Her fås en forståelse for den 

meget heterogene geologi i området, hvor især geologisk beskrive i Tema G-1 og profilsnit i 

Tema G-7 anvendes til at få en forståelse for mægtigheden af GVF og hvordan området består 

af meget vekslende lag. Heri ses også udbredelsen af især chl-opl. over det meste af dybden.  

 

 

Figur B.17: Beskrivelse af geologiske og geofysiske temaer i Dokumentationsark B for grundvandsforekomst 

DK230_dkms_3617_ks.  

 

Til sidst beskrives de hydrogeologiske temakort som er vist i figur B.18, og de rumlige forhold af 

parametre som beskyttende lerlag og volumenfordeling beskrives. Som beskrevet ses et stort 

magasin, men med varierende dybde til magasinet og forskellige strømningsretninger. Det er 

yderligere bemærket at de beskyttende lerlag udviser stor variation men lille dæklag ses at 

sammenfalde med flere af de store forureninger.  

 

Vægt:

Der ligger kortlagte lossepladser spredt i hele GVF, men kun i enkelte tilfælde ses BTEXN overskridelser ifm. disse. 

Overskridelser for PFAS ses ikke i umiddelbar forbindelse med relateret arealanvendelse. 

Arealanvendelse (kort)

Der ses varierende arealanvendelse. Der er både skov, landbrug og meget by, men også enkelte militærområder og råstofindvindinger. Der ligger spredt 

industri i hele GVF. Overskridelser ses næsten kun ifm. bebyggelse/industri. 

V1 og V2 kortlagte grunde/arealer med risiko for forurening og grusgrave (kort) 

Der ligger V1/V2-kortlagte grunde spredt i hele GVF og overskridelser ses overvejende i relation til disse. 

V2 kortlagte lossepladser (kort)

Kortlagte lufthavne, flyvepladser militære og beredskabsøvelsesområder + PFAS/PFOA (kort)

Kommentar: 

Kommentar: 

Tema A-1: 

Tema A-2:

V2 kortlagte gasværker + cyanid og phenoler (kort)

Gasværk i Holte er kilde til cyanidoverskridelser, der ses også BTEXN og phenoler for dette. 

Kommentar: 

Antropogene temaer

Kommentar: 

Tema A-5:

Tema A-4:

Tema A-3:

Kommentar: 

Vægt:

Kommentar: 

Overordnet geologisk ramme

Tema G-7: Geologiske profiler og GVF med MFS max konc. og stofgruppe

Næstøverste sandmagasin af mægtigheder op til mere end 50 m, overlejret af sand- og lerlag af varierende tykkelse, typisk 5-10 m og stedvis op til mere end 

30 m. Overskridelser ses for i sær chl-opl. i hele dybden i profilsnit. Ovenliggende GVF (sandlag) er meget tyndt.

Oversigtskort over boringer med lithologi

Området er domineret af moræneler med spredte forekomster af smeltevandssand. Hyppige forekomster af ferskvandsaflejringer i lavninger.

Kommentar: 

Kommentar: Området er karakteriseret ved bundmorænelandskab gennemskåret af tunneldale i den sydlige halvdel, mens der i den nordlige halvdel haves dødislandskab. I 

tunneldalene ses stedvist ås-dannelser og i dødislandskabet ses stedvist moseområder og issøbakker.

Terræn 10 m grid

Meget uroligt terræn, som i den sydlige del består af plateauer omgivet af dalstrøg og brede lavninger. I den nordvestlige del ses et ujævnt slettelandskab 

med fladtoppede bakker (issøer), mens der mod nordøst ses et uroligt kuperet landskab.  

Jordartskort (Kombineret 1:25.000 - 1:200.000)

For fuld beskrivelse se tematekst. Den kvartære lagserie består af vekslende lag af sand (smeltevandssand og -grus), og ler (overvejende moræneler). Der er 

kortlagt én markant dybtliggende dalstruktur, Søndersødalen, der forløber fra Øresundskysten i øst til Roskilde Fjord i vest.

Geomorfologi (kort)

Kommentar: 

Oversigtskort over geofysik

Ca. 1/2 af området er dækket af geofysik.

Ujævn datadækning - fra lille til stor datatæthed.

Tema G-6:

Kommentar: 

Kommentar: 

Kommentar: 

Geologiske/geofysiske temaer

Tema G-5:

Tema G-4:

Tema G-3:

Tema G-2:

Tema G-1: 



 
Figur B.18: Beskrivelse af hydrologiske temaer i Dokumentationsark B for grundvandsforekomst 

DK230_dkms_3617_ks.  

 

I det sidste trin er den samlede vurdering af de væsentligste forhold relateret til hver GVF 

beskrevet, og er detaljeret beskrevet i figur B.19. Problemet ses helt overvejende for chlorerede 

opløsningsmidler, med mange og store punktkilder og i hele dybden. Der ses dog store områder 

uden overskridelser imellem punktkilder bestående af primært skov og landbrug men også 

byområder. Disse områder kombineret med magasinets størrelse betyder at GVF vurderes i god 

tilstand, men den meget høje andel af DEPOT boringer medfører samtidig en ringe 

datarepræsentativitet. GVF vurderes også i god tilstand for de resterende stoffer, da intet i den 

konceptuelle model tilskriver andet (men en ringe repræsentativitet).  

 

Afslutningsvis vurderes sikkerheden for vurderingen. Sikkerheden sættes STOR for alle stoffer 

med undtagelse af Chl-opl. da den overordnede antagelse er at Regionernes 

forureningsundersøgelser er foretaget hvor der er formodning om forurening. Den førnævnte 

viden om V1/V2-lokaliteter og generelle forståelse for punktkildeforureninger i Danmark betyder 

at der ikke er noget der tilskriver forurening med f.eks. cyanid: At det i overvejende grad er 

knyttet til chlorerede opløsningsmidler og BTEXN.  

 

 

Figur B.19: Samlet vurdering af væsentlige forhold relateret til GVF for Dokumentationsark B for 

grundvandsforekomst DK203_dkms_3617_ks. 

Vægt:

Akkumuleret lertykkelse over GVF (fra DK-model)

Generelt lidt større tykkelser end beskrevet i H5

Dæklertykkelse umiddelbart over GVF

Kommentar: 

Kommentar: 

Kommentar: 

Kommentar: 

Tema H-2:

Tema H-1:

Kommentar: 

Kommentar: 

Hydrologiske temaer

Dybde til GVF (fra DK-model)

Tema H-5:

Stor variation i dybde til GVF, typisk 5-15 m, men stedvist 20-50m og enkelte steder mindre end 1 m. Flere af de store forureninger hvor dybde mindst. 

Tema H-6:

Stor variation i lertykkelse, typisk 2-10 m, men stedvist 10-50m og enkelte steder mindre end 2 m. Lille dæklagstykkelse ved flere store forureninger. 

Grundvandsdannelse til GVF med indvindinger (fra DK-model)

Lille til mellem grundvandsdannelse. Spredt indvinding lokalt med lille til mellem intensitet.

Dybde til grundvandsspejl og strømningsretninger i GVF (fra DK-model)

Stor variation i dybde til grundvandsspejl. Varierende strømningsretninger. 

Magasintykkelse GVF (DK-model)

Stor magasintykkelse, typisk mere end 20m.

Tema H-4:

Tema H-3:

Chlorerede 

opløsningsmidler

BTEXN

Phenoler

MTBE

Vandopløselige 

opløsningsmidler

Perfluorerede 

stoffer

Cyanider

4.3% boringsbuffervolumen. Store punktkilder med høje koncentrationer af chl-opl. spredt over hele GVF og i hele dybden. Forurening vurderes rimeligt afgrænset omkring disse. 

Grundet magasinets størrelse vurderes påvirkede volume at udgøre <10%. 

Generelt
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Generelt

Ingen overskridelser.

Overskridelser i 8/71 (11%) af indtag. Overskridelser for 9/12 stoffer.

Overskridelser i 4/15 (27%) af indtag. Kun overskridelser for total cyanid. Relateret til gasværk. 

3. Vurdering af omfanget af MFS påvirket grundvand:
Generelt

Samlet vurdering af væsentlige forhold  relateret til hver GVF:

2. Vurdering af data der er tilrådighed for en nærmere vurdering af påvirkningen af GVF:
96% depotboringer, 1 VF-boring og 4 GRUMO. God geografisk spredning af boringer. 

Middeldybt, stort, kvartært sandmagasin. Varierende arealanvendelse med bl.a. militær, grusgrave, lufthavne og industri som potentielle forureningskilder. 

Generationsforurening i Lundtofte. Generelt et dybt magasin, men meget varierende tykkelse og en meget heterogen geologi. Der ses stort set udelukkende DEPOT-boringer 

hvilket giver en usikker datarepræsentativitet. Der ses overvejende et lille dæklag (2-10 m) men lokalt op til 50 m. Primært overskridelser af chl-opl. men også overskridelser for 

phenoler, BTEXN, PFAS, cyanider. Overskridelser for chl-opl. spredt i GVF, med adskillige større punktkilder med koncentrationer >1000TV. V1/V2-vol. ca. 2%, 

boringsbuffervolumen 4.3% og 30% bebyggelsesareal. Fra profilsnit ses høje koncentrationer af chl-opl. i hele dybden af GVF. Der er store områder imellem punktkilder hvor der 

ikke ses overskridelser, disse områder er overvejende skov og landbrug, men også flere byområder er uden forurening. Kombinationen af disse områder og det store magasin gør 

at GVF vurderes i GOD tilstand, da der ud fra den overordnede konceptuelle forståelse af punktkilde-forureninger ikke forventes betydelige forureninger imellem punktkilderne. 

Overskridelser i 384/655 (59%) af indtag. Primært overskridelser for chl-ethener specielt moderstoffer og cis-DCE. Også få overskridelser for ethaner og methaner. Kraftige 

overskridelser ses ifm. flere punktkilder  (V1/V2-lokaliteter) og industriområder. Høje koncentrationer over hele dybden i GVF. 

1. Opstilling af konceptuel model: 

Overskridelser i 23/263 (8.7%) af indtag. Overskridelser for alle stoffer. Overvejende øvre del af GVF. 

Overskridelser i 8/54 (15%) af indtag. Overskridelser for alle stoffer. Øvre del af GVF. En af to kilder relateret til gasværk. 

Ingen overskridelser.



 

Som det sidste i Dokumentationsark B opsummeres den konceptuelle model og samlede 

vurdering beskrevet ovenfor, som vist i figur B.20.  

 

 
Figur B.20: Konklusion og opsummering for tilstanden for grundvandsforekomst DK203_dkms_3617_ks.  

 

Det udvidede dokumentationsark har dermed givet en betydeligt større indsigt i MFS 

påvirkningen af GVF DK203_dkms_3617_ks, og tilstandsvurderingen er foretaget med en 

væsentligt større sikkerhed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorerede 

opløsningsm.

BTEXN Phenoler MTBE Vandopl. 

Opløsningsm.

PFAS Cyanider SAMLET MFS: Bedømmere: 

GOD GOD GOD GOD GOD GOD GOD GOD
PLBJ, MMBR, 

ANBOB, FILFLO

RINGE RINGE RINGE RINGE RINGE RINGE RINGE
Dato:

MELLEM STOR STOR STOR STOR STOR STOR
20-11-2020Sikkerhed af vurderingerne:     

STOR/MELLEM/RINGE

Tilstandsvurdering af GVF:     

GOD/RINGE/UKENDT

Opsummering:

Datarepræsentativitet:     

GOD/MELLEM/RINGE 



B.4. Interaktive Danmarkskort over V1/V2-lokaliteter og arealanvendelse 

 

B.4.1. V1/V2-lokaliteter 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur B.21: Interaktivt Danmarkskort over V1/V2-lokaliteter med zoom for eksempel. Benyttet til at se den 

rumlige fordeling af V1/V2-lokaliter i den pågældende GVF. De forskellige GVF’er er afgrænset med 

skiftevis rød, grøn og sort streg for at kunne differentiere dem.  

 

 



 

B.4.2. Arealanvendelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur B.22: Interaktivt Danmarkskort over arealanvendelse med zoom for eksempel. Benyttet til at se den 

rumlige fordeling af antropogene punktkilder og den overordnede arealanvendelse.  

 

 

 



B.5. Temakort til brug for bilag B.2 

  

 
Figur B.23: Oversigtskort over geografisk placering af GVF dkmj_980_ks. 

 



 
Figur B.24: Hydrostratigrafisk profilsnit og geologisk beskrivelse af GVF dkmj_980_ks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figur B.24: Geomorfologisk kort over GVF dkmj_980_ks. 

 

 

 

 



 
Figur B.25: Tabel over MFS analyser i GVF dkmj_980_ks. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figur B.26: Geografisk placering af MFS målinger i GVF dkmj_980_ks.  

 

 

Figur B.27: Indtagsdybder for chlorerede opløsningsmidler i GVF dkmj_980_ks.  

 

 

 

 

 

 



 
Figur B.28: Indtagsdybder for BTEXN i GVF dkmj_980_ks. 



C Bilag C Temakort  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.1. Temakort, systematisk relevant undersøgelse 

 

 

 
 

Tema M-0:  

Tabel for MFS 

 

Tema layout: 

 

Stofkode Overskridelser_procent Antal_overskridelser Analyserede_indtag

Chlorerede opløsningsmidler Chlorerede opløsningsmidler Chlorerede opløsningsmidler Chlorerede opløsningsmidler

Sum_Chl_opl 51 333 655

2617_Tetrachlorethylen 20 129 636

2618_Trichlorethylen 42 275 654

404_Cis_1_2_dichlorethylen 32 202 632

407_1_1_Dichlorethylen 6 37 618

408_Trans_1_2_dichloreth 9,5 59 619

9946_Vinylchlorid 14 86 605

2621_1_1_1_trichlorethan 5,8 37 636

4542_1_1_dichlorethan 4,9 30 615

3117_Chlorethan 2,6 16 608

9422_1_2_dichlorethan 0,16 1 609

2616_Tetrachlormethan 0 0 630

2612_Chloroform 8 51 635

2624_Dichlormethan 0 0 15

Chl_Individuel_indtag 59 384 655

BTEXN BTEXN BTEXN BTEXN

662_Benzen 6,1 16 263

665_Toluen 4,9 13 263

3007_Ethylbenzen 4,2 11 262

2662_O_xylen 7,6 11 145

2664_M_P_xylen 8,3 12 145

649_Naphtalen 4,9 13 263

BTEXN_Individuel_indtag 8,7 23 263

PHENOLER PHENOLER PHENOLER PHENOLER

2676_Phenol 3,8 2 53

2678_3_methylphenol 4,1 2 49

2680_2_methylphenol 2 1 50

2681_4_methylphenol 1,9 1 52

2682_3_4_dimethylphenol 8,2 4 49

2683_3_5_dimethylphenol 12 6 49

2684_2,6-dimethylphenol 13 7 53

2685_2_4_dimethylphenol 11 6 53

2697_2_5_dimethylphenol 8 4 50

2679_2_3Dimethylphenol 8 4 50

Phenoler_Individuel_indtag 15 8 54

MTBE MTBE MTBE MTBE

490_MTBE 0 0 15

Vandopløselige opløsningsmidler Vandopløselige opløsningsmidler Vandopløselige opløsningsmidler Vandopløselige opløsningsmidler

3047_Diethylether 0 0 69

658_2_propanol 0 0 69

664_Methyl_isobutylketon 0 0 69

VANDopl_individuel_indtag 0 0 69

PFAS PFAS PFAS PFAS

Sum_PFAS 11 8 71

2266_Perfluorbutansyre 3 2 67

2283_Perfluorpentansyre 5,4 3 56

2270_Perfluorohexansyre 8,5 5 59

2271_Perfluoroheptansyre 1,4 1 71

2272_Perfluoroktansyr 1,4 1 71

2273_Perfluorononansyre 0 0 71

2275_Perfluorodecansyre 0 0 67

2281_Perfluorbutansulfonsyre 1,6 1 61

2267_Perfluorhexansulfonsyre 1,4 1 70

2268_Perfluoroktansulfonsyre 2,8 2 71

2274_Perfluoroktansulfonamid 1,4 1 71

2287_1H_1H_2H_2H_Perfluoroktansulfonsyre 0 0 58

PFAS_individuel_indtag 11 8 71

Cyanider Cyanider Cyanider Cyanider

656_Cyanid_Syreflygtigt 0 0 13

654_Cyanid_Total 27 4 15

Cyanid_individuel_indtag 27 4 15

ALLE INDTAG ALLE INDTAG ALLE INDTAG ALLE INDTAG

Overskridelser_individuelle_indtag 59 410 694



Data og databehandling 

Beskrivelse 

Temaet viser den anvendte MFS data på enkeltstofniveau i tabelformat for den aktuelle 

grundvandsforekomst. Herunder antal indtag med analyser, antal indtag med overskridelser 

samt den procentmæssige andel med overskridelser i forhold til analyserede indtag. Der er 

yderligere tilføjet en række til hver stofgruppe med navnet ”[stofgruppe]_Individuel_indtag”, 

der giver de tre samme statistiske oplysninger, dog for unikke indtag. Det vil sige, at der 

minimum skal være ét enkeltstof fra stofgruppen med overskridelser for, at den bliver talt 

med. Ligeledes er der tilføjet en række i bunden af tabellen for alle indtag i 

grundvandsforekomsten. Alle overskridelser er optalt i forhold til enkeltstoffets tærskelværdi.  

 

MFS-data: 

Leverandør: GEUS, udtræk perioden 2013-2019 fra Jupiterdatabasen, d. 29-04-2020 

Leverance 2 /2/, bearbejdet til leverance 5 /3/ og koblingen af indtag til 

grundvandsforekomster stammer fra leverance 1B /1/. 

 

Temaproduktion og databearbejdning: 

Produceret af DTU Miljø. 

 

Referencer: 

/1/ Troldborg, L., Thorling, L. og Rasmussen, V.S., 2020:  

 Revision af indtagskobling til grundvandsforekomster, leverance 1B, GEUS-notat 06-VA-2020-

01. 

/2/ Thorling, L. og Thomsen, C.T., 2020: Udtræk fra Jupiter, Leverance 2. GEUS-notat 07-VA-

2020-8. 

/3/ Thorling, L. og Voutchkova, D., 2020. Aggregering af data, Leverance 5. GEUS-notat 07-VA-

2020-7. 

Udført af: ANBOB/ FILFLO Dato: 03.12.2020 

  

  



 

 
 

Tema M-2:  

Overskridelse for indtagsdybde 

 

Tema layout: 

 
Data og databehandling 

Beskrivelse 

Temaet viser dybdefordelingen af alle indtag tilknyttet grundvandsforekomsten, hvor der er 

analyseret for én af stofgrupperne i perioden 2013-2019, sorteret efter dybden til indtagets 

bund. Et ark for hver af de syv stofgrupper. Ovenstående specifikke ark vedrører chlorerede 

opløsningsmidler. Den lysegrå farve indikerer boringens dybde af forerøret og den mørkegrå 

selve indtagets placering. OBS. i nogle tilfælde ses indtaget værende fra indtagsbund til 

terræn. Det skyldes, at der ikke er opgivet en indtagstop i Jupiter-databasen. Informationen 

mangler derfor i leverance 5 /3/. 

 

De øvre 2 meter af indtagene er farvet efter en koncentrationsgraduering i forhold til 

stofgruppens tærskelværdi. Indtag under eller lig med ½QL (grøn), større end ½QL og 

maksimum lig med tærskelværdien (gul) og endelig indtag med overskridelser af 

tærskelværdien (rød). 

 

OBS. i enkelte tilfælde kan farverne være misvisende, da de er et udtryk for tærskelværdien 

for summen af enkeltstofferne i hver stofgruppe. Det vil sige, at der kan være 1.2 µg/L af hver 

PCE og TCE, hvilket overskrider tærskelværdien på 1 µg/L, men da det er 3 µg/L for summen 

af chlorerede opløsningsmidler, vil den være markeret med en gul farve. De brugte 



tærskelværdier for summerne er følgende 3, 1, 0.5, 5, 10, 0.1 og 50 for hhv. chlorerede 

opløsningsmidler, BTEXN, phenoler, MTBE, vandopløselige opløsningsmidler, PFAS og cyanid.  

 

Middeldybden til toppen af magasinet er indikeret med en stiplet linje på tværs /4/. 

 

Der er yderligere i nedre højre hjørne anført statistiske oplysninger fra øverst til nederst: antal 

overskridelser, antal analyserede indtag og det totale antal indtag i GVF over alle stofgrupper, 

gennemsnitslængde af indtag med opgivet afstand til bund og top (/3/) og gennemsnitsdybde 

af indtagsbund.  

 

MFS-data: 

Leverandør: GEUS, udtræk perioden 2013-2019 fra Jupiterdatabasen, d. 29-04-2020 

Leverance 2 /2/, bearbejdet til leverance 5 /3/ og koblingen af indtag til 

grundvandsforekomster stammer fra leverance 1B /1/. Summerne for de fem stofgrupper 

uden en MAM-værdi for summen (kun for chl-opl. og PFAS) er beregnet ved summering af de 

enkelte koncentrationer beregnet af DTU Miljø ud fra leverance 5 /3/.   

 

Temaproduktion og databearbejdning: 

Produceret af DTU Miljø. 

 

Referencer: 

/1/ Troldborg, L., Thorling, L. og Rasmussen, V.S., 2020:  

 Revision af indtagskobling til grundvandsforekomster, leverance 1B, GEUS-notat 06-VA-2020-

01. 

/2/ Thorling, L. og Thomsen, C.T., 2020: Udtræk fra Jupiter, Leverance 2. GEUS-notat 07-VA-

2020-8. 

/3/ Thorling, L. og Voutchkova, D., 2020. Aggregering af data, Leverance 5. GEUS-notat 07-VA-

2020-7. 

/4/ Bilag D.2. 

Udført af: ANBOB/ FILFLO Dato: 03.12.2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tema:  

GVF placering 

 

Tema layout: 

 
Data og databehandling 

Beskrivelse 

Temaet viser grundvandsforekomstens placering centralt placeret på et digitalt topografisk 

kort i målestok 1:500 000. 

 

Anvendte data 

 

Baggrundskortet 

Leverandør: WMS service fra Kortforsyningen.dk 

Anvendt format: Skærmkort i farver, Digitalt topografisk kort, skala 1:500 000. 

Referencer: 

- 

Udført af: LIT / ILM Dato: 23.11.2020 

  

  



 

 
 

Tema G-1: 

Overordnet geologisk ramme 

Tema layout: 

 
Data og databehandling 

Beskrivelse 

Temaet består som minimum af et repræsentativt profilsnit gennem grundvandsforekomsten 

med den landsdækkende hydrostratigrafiske model som baggrund (Figur 1 i figuren herover). 



 

Hvis grundvandsforekomstens tilstand er vurderet i ’en konkret undersøgelse så vidt det 

angår nitrat’ eller vurderet ’i en videregående undersøgelse i så vidt det angår pesticider eller 

MFS’ er der udarbejdet et kortfattet, 1-sides dokument med en oversigt over geologien i 

området ovenover grundvandsforekomsten (se figur herover). Beskrivelsen tager 

udgangspunkt i eksisterende beskrivelser af de geologiske forhold i geologiske 

modelrapporter, den eksisterende hydrostratigrafiske model for Danmark fra DK-Modellen, 

samt geofaglige artikler og afhandlinger. Beskrivelsen er udformet omkring et repræsentativt 

profilsnit gennem grundvandsforekomsten med den landsdækkende hydrostratigrafiske 

model som baggrund, samt en kortfattet beskrivelse af geologien under overskrifterne: 

 Prækvartære aflejringer 

 Kvartære aflejringer 

 Begravede dale 
 Deformationer af lagserien 

 Referencer 

 

Det anvendte materiale fremgår af referencelisten på de enkelte ark.  

 

Siden fremstillingen af dette tema er begyndt, er rapport om FOHM-model for Jylland /1/ 

udkommet. Navngivning af de hydrostratigrafiske lag følger DK-modellen /2/, trods der 

refereres til FOHM-Jylland. I /2/ findes en oversigt over hvordan lag i FOHM-modellen for 

Jylland og DK-modellen er koblet sammen.   

Hvor der i Tema G1 refereres til FOHM-model for Fyn og FOHM-model for Sjælland, kan 

oplysninger om modellag findes i /2/. 

Referencer: 

/1/ Miljøstyrelsen 2020: Samling af geologiske modeller i Jylland. FOHM – fælles offentlig 

hydrologisk model. Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet. 

/2/ Stisen, S., Ondracek, M., Troldborg, L., Schneider, R. J. M. & van Til, M. J.: National 

Vandressource Model. Modelopstilling og kalibrering af DK-model 2019. GEUS rapport 

2019/31. 

https://vandmodel.dk/media/8096/geusrapport2019_31_dkmodel2019_web-1.pdf 

Udført af: PSA / ILM Dato: 15.11.2019/23.11.2020 

   

https://vandmodel.dk/media/8096/geusrapport2019_31_dkmodel2019_web-1.pdf


 

 
Tema G-2: 

Geomorfologisk kort 
Tema layout: 

 
Data og databehandling 

Beskrivelse 

Der tages udgangspunkt i GEUS’ digitale geomorfologiske kort og Per Smeds landskabs-kort 

/1-4/. GEUS’ kort dækker indtil videre Sjælland, øerne og Bornholm i endelige udgaver, samt 

Fyn, Østjylland og Nordjylland i foreløbige udgaver. I den resterende del af landet anvendes 

Per Smeds landskabskort. I visse tilfælde kan der i forbindelse med lokale geologiske modeller 

være udarbejdet geomorfologiske kort, men i nærværende projekt anvendes dog kun de to 

nævnte korttyper. Temakortet viser grundvandsforekomsten og indtag med pesticidmålinger 

tilknyttet forekomsten som overlay. 

 

Anvendte data 

Morfologisk kort over Sjælland, øerne og Bornholm/Fyn (samt stedvist i Jylland) 

Leverandør: GEUS; Peter Roll Jakobsen.  

Download: https://frisbee.geus.dk/geuswebshop/index.xhtml?area-

=4&category=61&product=921. 

 

Kortet viser landskabstyperne i målestok 1:200 000. Tolkningen er foretaget på baggrund af 

topografiske kort (høje målebordsblade, lave målebordsblade, det topografiske kort over DK 

1:25 000), digital højdemodel (baseret på LIDAR data). Desuden er tidligere udgivne 

https://frisbee.geus.dk/geuswebshop/index.xhtml?area-=4&category=61&product=921
https://frisbee.geus.dk/geuswebshop/index.xhtml?area-=4&category=61&product=921


morfologiske kort og landskabsbeskrivelser og - tolkninger i tilgængelig litteratur konsulteret. 

Sjælland og øerne er revideret i 2018; Sydjylland og Fyn er kompileret i 2018.  

 

Landskabskort, Per Smed /1-4/ 

Leverandør: Geografforlaget, papirkort. 

Anvendt format: Scannede og georefererede bitmaps. 

 

Håndtegnede kort (ca. 1:350.000) over tolkede landskaber i Danmark (Smed 1979, 1981a, b, 

c). Kortene er ikke ledsaget af nærmere beskrivelser af, hvordan kortene er udarbejdet. 

Kortene bør ikke anvendes i skala under 1:200.000, og afgrænsningen mellem 

landskabselementerne bør kun anvendes vejledende. 

Referencer: 

 

/1/ Smed, P., 1979: Landskabskort over Danmark. Blad 1, Nordjylland, Geografforlaget. 

/2/ Smed, P., 1981a: Landskabskort over Danmark. Blad 2, Midtjylland, Geografforlaget. 

/3/ Smed, P., 1981b: Landskabskort over Danmark. Blad 3, Sønderjylland, Fyn, 

Geografforlaget. 

/4/ Smed, P., 1981c: Landskabskort over Danmark. Blad 4, Sjælland, Lolland, Falster, 

Bornholm, Geografforlaget. 

Udført af: LIT / PSA / ILM  Dato: 21.06.2019/23.11.2020 

 

  



 

 
 

Tema M-2:  

Maks MAM, geografisk 

fordeling 

Tema layout: 

 
Data og databehandling 

Beskrivelse 

Den højeste MAM koncentration (maximale middelværdi af årlige middelværdi Maks-MAM, 

for et enkeltstof i et indtag i en given stofgruppe) for perioden 2013-2019, for den aktuelle 

grundvandsforekomst er plottet på et kort, for de tre stofgrupper klorerede opløsningsmidler 

inkl. vinylklorid, BTEXN og øvrige.  

 

Datasættet opdeles fem koncentrationsintervaller defineret i forhold til 

kvantifikationsgrænse (QL) og tærskelværdi (TV) for stoffer eller stofsummer i den 

pågældende stofgruppe: 

1. MAM <= QL 

2. QL < MAM <= TV  

3. TV < MAM <= 10TV 

4. 10TV < MAM <= 1000TV 

5. MAM  > 1000TV 

Det er dermed muligt at sammenligne relative koncentrationer fra stofgrupper med 

forskellige tærskelværdier.  



 

MFS-analyser for hvert indtag, sorteres efter stofgruppe evt. inddelt i undergrupper, hvis 

stoffer i gruppen har forskellige kvantifikationsgrænse eller tærskelværdi. Der er defineret 10 

grupper/undergrupper ud fra de analyserede stoffers, stofgruppers eller stofgruppesummers 

kvantifikationsgrænse og tærskelværdi. For hvert indtag findes der for hver 

stofgruppe/undergruppe det maksimale koncentrationsinterval og dernæst findes det 

maksimale koncentrationsinterval blandt de 10 grupper. Hvis flere grupper ligger i det 

maksimale interval udvælges stofgruppen med følgende prioritering: 

1. Klorerede opløsningsmidler, undtagen Vinylklorid 

2. Klorerede opløsningsmidler, sum 

3. Vinylklorid 

4. BTEXN 

5. Phenoler 

6. PFAS_sum 

7. MTBE 

8. Vandopløselige opløsningsmidler 

9. Cyanid, flygtig 

10. Cyanid, total 

I den bearbejdede datafil, som plottes i gis, angives for hvert indtag det maksimale 

koncentrationsinterval og tilhørende stofgruppe. I gisfilen slås stofgrupper sammen, så der 

kun plottes med tre symboler: Cirkler for klorerede opløsningsmidler, inkl. deres sum og 

vinylklorid, kvadrat for BTEXN-gruppen og trekant for øvrige stoffer (Phenoler, PHAS-sum, 

MTBE, Vandopløselige opløsningsmidler, Cyanid (flygtig) og Cyanid (total). Ved fremstillingen 

af temaet plottes klorerede opløsningsmidler øverst, dernæst BTEXN og nederst øvrige 

stoffer. Inden for hver gruppe plottes de største koncentrationer øverst og de mindste 

nederst.  

 

Anvendte data 

MFS-data: 

Leverandør: GEUS, udtræk perioden 2013-2019 fra Jupiterdatabasen, d. 29-04-2020 

Leverance 2 /1/, bearbejdet til leverance 5 /2/ og koblingen af indtag til 

grundvandsforekomster stammer fra leverance 3 /3/. 

Anvendt format: Shape, punkttema for Maks MAM. UTM/ETRS89, zone 32N. 

 

Baggrundskortet 

Leverandør: WMS service fra Kortforsyningen.dk 

Anvendt format: Skærmkort, Digitalt topografisk kort, skala afhænger af zoom-niveau. 

Referencer: 

/1/ Thorling, L. og Thomsen, C.T., 2020: Udtræk fra Jupiter, Leverance 2. GEUS-notat 07-VA-

2020-8 

/2/ Thorling, L. og Voutchkova, D., 2020. Aggregering af data, Leverance 5. GEUS-notat 07-

VA-2020-7 



/3/ Troldborg, L., Thorling, L. og Rasmussen, V.S., 2020: Revision af indtagskobling til 

grundvandsforekomster, leverance 3, GEUS-notat 06-VA-2020-01. 

Udført af: LTS / LIT / ILM Dato: 23.11.2020 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C.2. Temakort, videregående relevant undersøgelse  

 

Følgende temakort er omtalt under Temaer for dokumentationsark A: M-0, M-2, G-1, G-2, A-0.  

 

Følgende temakort mangler i denne version: M-3, A-3, A-4,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tema M-1:  

Fordelingskurver for MFS 

 

Tema layout: 

 
Data og databehandling 

Beskrivelse 

Temaet viser fordelingskurver af alle indtag tilknyttet grundvandsforekomsten, hvor der er 

analyseret for én af stofgrupperne i perioden 2013-2019, sorteret efter koncentrationens 

størrelse. Et ark for hver af de syv stofgrupper. Akserne i hvert vindue er semilogaritmiske, 

dvs. at y-aksen viser fraktilerne af indtagene og x-aksen viser koncentrationen af indtagene 

på en logaritmisk skala. Fordelingskurverne er markerede med forskellige farver og varierer i 

antal efter stofgruppe. I de tilfælde med mange enkeltstoffer, bruges kun den højeste værdi i 

hvert indtag og summen af alle enkeltstoffer.   

 

I første vindue (set fra venstre mod højre) er alle indtag med analyser for et af stofferne i 

stofgruppen i GVF’en medtaget, mens det i andet vindue kun er indtag over ½QL. 

Ovenstående specifikke ark vedgår chlorerede opløsningsmidler og er den eneste stofgruppe, 

der har fået tilføjet et tredje vindue. Vinduet længst til højre er for at beskrive de chlorerede 

ethener, da det er de stoffer i gruppen med betydeligt flest analyser og overskridelser (se 

afsnit 2.3) fra datasættet /reference til jupiter-datasæt/.  

 



På figurerne markeres, hvor tærskelværdien (kan aflæses som øverste værdi i nedre højre 

hjørne for hvert vindue) med en rød fuldt optrukket lodret streg og 75 % af tærskelværdien, 

markeret med en rød lodret stiplet streg. Med vandrette blå streger er markeret 25 %, 50 % 

og 75 % fraktiler. Endelig er 80 % fraktilen vist med en rød vandret stiplet linje. 

 

I nederste højre hjørne på i hvert vindue ses tærskelværdien (værdien for den fuldt optrukket 

røde lodrette linje), antal af indtag brugt i hvert vindue, maksimum koncentration, og andelen 

over af indtag over tærskelværdien. Legenderne i andet (og tredje) vindue viser antallet af 

overskridelser i forhold til antal indtag med analyser over ½QL.  

 

MFS-data: 

Leverandør: GEUS, udtræk perioden 2013-2019 fra Jupiterdatabasen, d. 29-04-2020 

Leverance 2 /2/, bearbejdet til leverance 5 /3/ og koblingen af indtag til 

grundvandsforekomster stammer fra leverance 1B /1/. Summerne for de fem stofgrupper 

uden en MAM-værdi for summen (kun for chl-opl. og PFAS) er beregnet ved summering af de 

enkelte koncentrationer beregnet af DTU Miljø ud fra leverance 5 /3/.   

 

Temaproduktion og databearbejdning: 

Produceret af DTU Miljø. 

 

Referencer: 

/1/ Troldborg, L., Thorling, L. og Rasmussen, V.S., 2020:  

 Revision af indtagskobling til grundvandsforekomster, leverance 1B, GEUS-notat 06-VA-2020-

01. 

/2/ Thorling, L. og Thomsen, C.T., 2020: Udtræk fra Jupiter, Leverance 2. GEUS-notat 07-VA-

2020-8. 

/3/ Thorling, L. og Voutchkova, D., 2020. Aggregering af data, Leverance 5. GEUS-notat 07-VA-

2020-7. 

Udført af: ANBOB/ FILFLO Dato: 03.12.2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tema M-4: 

Chl-opl. og BTEXN over og 

under GVF 

 
Tema layout: 

 
Data og databehandling 

Beskrivelse 

Temaet viser hvilke analyser, der er lavet ved GVF’en. Indtag med overskridelser for 

chlorerede opløsningsmidler (rød symbolfarve), BTEXN (gul symbolfarve), øvrige fem 

stofgrupper (blå symbolfarve) og alle stofgrupper med analyser uden overskridelser (grøn 

symbolfarve). Yderligere er dybden af indtagene symboliseret med cirkler, stjerner og 

trekanter eftersom de er hhv. i, over eller under grundvandsforekomsten.  

 

Indtagene er inddelt efter, om de er ”i GVF” ved at være koblet til den valgte GVF, ”over GVF” 

hvis indtagsbund ligger over middeldybden til toppen af magasinet af valgte GVF (/4/) eller 



”under GVF” hvis ingen af de to foregående er opfyldt og den derved har en indtagsbund 

under middeldybden til toppen af GVF’ens magasin. Det øverstliggende symbol på temakortet 

er prioriteret i følgende rækkefølge rød, gul, blå og grøn. Det betyder, at et indtag med en 

overskridelse for både chlorerede opløsningsmidler og BTEXN, kun vil blive symboliseret for 

chlorerede opløsningsmidler.  

 

Der er taget det yderligste koordinat for et indtag for alle verdenshjørnerne og tilføjet 0.1 % 

ekstra i breddegraden og 1 % ekstra i længdegraden. Dette er gjort for at finde de indtag, der 

ligger uden for GVF og for ikke at lave en beregning på alle GVF’er i Danmark, men kun de 

nærliggende.  

 

Det er altså muligt at vurdere de enkelte punktkilders udbredelse i omkringliggende 

magasiner, og dermed vurdere omfanget af de enkelte forureninger. 

 

MFS-data: 

Leverandør: GEUS, udtræk perioden 2013-2019 fra Jupiterdatabasen, d. 29-04-2020 

Leverance 2 /1/, bearbejdet til leverance 5 /2/ og koblingen af indtag til 

grundvandsforekomster stammer fra leverance 1B /3/. 

Anvendt format: Shape, punkttema for MAM-værdier. UTM/ETRS89, zone 32N. 

 

Baggrundskortet 

Leverandør: WMS service fra Kortforsyningen.dk 

Anvendt format: Skærmkort og Digitalt topografisk kort. 

 

Temaproduktion og databearbejdning: 

Produceret af DTU Miljø. 

 

Referencer: 

/1/ Thorling, L. og Thomsen, C.T., 2020: Udtræk fra Jupiter, Leverance 2. GEUS-notat 07-VA-

2020-8. 

/2/ Thorling, L. og Voutchkova, D., 2020. Aggregering af data, Leverance 5. GEUS-notat 07-VA-

2020-7. 

/3/ Troldborg, L., Thorling, L. og Rasmussen, V.S., 2020:  

 Revision af indtagskobling til grundvandsforekomster, leverance 1B, GEUS-notat 06-VA-2020-

01. 

/4/ Bilag D.2. 

Udført af: ANBOB/ FILFLO Dato: 04.12.2020 

  

 

 



 

 
 

Tema M-5: 

Datatyper i x,y 

 

Tema layout: 

 
Data og databehandling 

Beskrivelse 

Temaet viser boringstyper for de forskellige indtag og deres geografiske placering i GVF’en. 

Datasættet er opdelt i de fire boringstyper; vandforsyning (VF), grundvandsmonitering 

(GRUMO), andre og grundvandskortlægning (ANDET) og regionernes 

forureningsundersøgelser (DEPOT) med hhv. følgende symboler sort firkant, brun cirkel, blå 

trekant og lyserødt kryds. 

 

Prioriteringen af øverste symbol er således: ANDET, DEPOT, GRUMO og VF. Dette bør dog ikke 

have en stor betydning i praksis.  

 



Temaets primære formål er at kunne udtrykke datarepræsentativiteten for den pågældende 

GVF, da både boringstyper og deres geografiske dækning i GVF illustreres. 

 

 

MFS-data: 

Leverandør: GEUS, udtræk perioden 2013-2019 fra Jupiterdatabasen, d. 29-04-2020 

Leverance 2 /1/, bearbejdet til leverance 5 /2/ og koblingen af indtag til 

grundvandsforekomster stammer fra leverance 1B /3/. 

Anvendt format: Shape, punkttema for boringstyper for tilhørende indtag. UTM/ETRS89, zone 

32N. 

 

Baggrundskortet 

Leverandør: WMS service fra Kortforsyningen.dk 

Anvendt format: Skærmkort og Digitalt topografisk kort. 

 

Temaproduktion og databearbejdning: 

Produceret af DTU Miljø. 

 

Referencer: 

/1/ Thorling, L. og Thomsen, C.T., 2020: Udtræk fra Jupiter, Leverance 2. GEUS-notat 07-VA-

2020-8. 

/2/ Thorling, L. og Voutchkova, D., 2020. Aggregering af data, Leverance 5. GEUS-notat 07-VA-

2020-7. 

/3/ Troldborg, L., Thorling, L. og Rasmussen, V.S., 2020:  

 Revision af indtagskobling til grundvandsforekomster, leverance 1B, GEUS-notat 06-VA-2020-

01. 

Udført af: ANBOB/ FILFLO Dato: 04.12.2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tema A-1.1: 

Arealanvendelse 

 

Tema layout: 

 
Data og databehandling 

Beskrivelse 

Temaet viser arealanvendelsen. Dette tema er næsten identisk med tema A-1.2, der er dog 

tilføjet et lag med indtagsanalyser oven på A-1.2. 

 

Alt uden for GVF’en er ”sløret” som baggrund. 

 

Temaets primære formål er at kunne sammenholde den overordnede konceptuelle forståelse 

for MFS forureningens relation til arealanvendelse for den pågældende GVF, da det er muligt 

at se den rumlige fordeling af områder typisk relateret til MFS forurening som industri, militær 

og lufthavn.  

 

Baggrundskortet 

Leverandør: DTU af inddeling og farvevalg af arealanvendelse (se bilag D.6) med data for 

arealanvendelse /1/. 



 

Temaproduktion og databearbejdning: 

Produceret af DTU Miljø. 

 

Referencer: 

/1/ Arealberegning bilag D.6. 

Udført af: ANBOB/ FILFLO Dato: 04.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tema A-1.2: 

Arealanvendelse 

 

Tema layout: 

 

Data og databehandling 

Beskrivelse 

Dette tema er næsten identisk med tema A-1.1. Der er her tilføjet et lag med indtagsanalyser.  

 

Temaet viser arealanvendelsen i GVF’en med MFS-analyser i et indtag som overlay som hhv. 

”chl-opl.” (cirkler), ”BTEXN” (firkanter) og de fem resterende stofgrupper ”Andre” (trekanter) 

for perioden 2013-2019.  

 

Datasættet opdeles i følgende koncentrationsintervaller defineret i forhold til tærskelværdien 

(TV) for enten stofgruppe eller enkeltstof: 

1. konc. <= TV 

2. TV < konc. <= 1000TV 



3. konc. > 1000TV 

De højeste koncentrationer plottest øverst og de mindste nederst, hvis flere indtag 

overlapper. 

 

 

Den prioriterede rækkefølge er inddelt således i hvert enkelt indtag:  

1. 1000TV < chlorerede opløsningsmidler 

2. 1000TV < BTEXN 

3. 1000TV < Andre 

4. TV < chlorerede opløsningsmidler <= 1000TV 

5. TV < BTEXN<= 1000TV 

6. TV < Andre <= 1000TV 

7. chlorerede opløsningsmidler <= TV 

8. BTEXN <= TV 

9. Andre <= TV 

 

Alt uden for GVF’en er ”sløret” som baggrund. 

 

Temaets primære formål er at kunne sammenholde den overordnede konceptuelle forståelse 

for MFS forureningens relation til arealanvendelse for den pågældende GVF, da det er muligt 

at se den rumlige fordeling af områder typisk relateret til MFS forurening som industri, militær 

og lufthavn.  

 

MFS-data: 

Leverandør: GEUS, udtræk perioden 2013-2019 fra Jupiterdatabasen, d. 29-04-2020 

Leverance 2 /1/, bearbejdet til leverance 5 /2/ og koblingen af indtag til 

grundvandsforekomster stammer fra leverance 1B /3/. 

Anvendt format: Shape, punkttema for MAM-værdier for tilhørende indtag. UTM/ETRS89, 

zone 32N. 

 

Baggrundskortet 

Leverandør: DTU af inddeling og farvevalg af arealanvendelse (se bilag D.6. 

Arealanvendelsesinddeling) med data for arealanvendelse /4/. 

 

Temaproduktion og databearbejdning: 

Produceret af DTU Miljø. 

 

Referencer: 

/1/ Thorling, L. og Thomsen, C.T., 2020: Udtræk fra Jupiter, Leverance 2. GEUS-notat 07-VA-

2020-8. 



/2/ Thorling, L. og Voutchkova, D., 2020. Aggregering af data, Leverance 5. GEUS-notat 07-VA-

2020-7. 

/3/ Troldborg, L., Thorling, L. og Rasmussen, V.S., 2020:  

 Revision af indtagskobling til grundvandsforekomster, leverance 1B, GEUS-notat 06-VA-2020-

01. 

/4/ Arealanvendelse bilag D.6. 

Udført af: ANBOB/ FILFLO Dato: 04.12.2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tema A-2.1: 

V1/V2-kortlagte lokaliteter 

 

Tema layout: 

 

Data og databehandling 

Beskrivelse 

Temaet viser arealanvendelsen og V1V2-lokaliteter i GVF’en. Dette tema er næsten identisk 

med tema A-2.2, der er dog tilføjet et lag med indtagsanalyser oven på A-2.2.  

 

Forureningsgrundene er placeret oven på arealanvendelsen og her er der brugt blå farve for 

V1-grunde og lyserød farve for grundvandstruende V2-grunde. Alt uden for GVF’en er ”sløret” 

som baggrund. 

 

Temaets primære formål er at kunne sammenholde MFS forureningens relation til 

arealanvendelsen og V1V2-lokaliteter for den pågældende GVF, da det er muligt at se den 

rumlige fordeling af områder der konceptuelt er relateret til MFS forurening. 



 

Anvendt format: Shape. UTM/ETRS89, zone 32N. 

 

Baggrundskortet 

Leverandør: DTU af inddeling og farvevalg af arealanvendelse med data for arealanvendelse 

/1/ og forureningsgrundene /2/. 

 

Temaproduktion og databearbejdning: 

Produceret af DTU Miljø. 

 

Referencer: 

/1/ Arealanvendelsesdata bilag D.6. 

/2/ Regionernes forureningsdata bilag D.4. 

Udført af: ANBOB/ FILFLO Dato: 04.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tema A-2.2: 

V1/V2-kortlagte lokaliteter 

 

Tema layout: 

 
Data og databehandling 

Beskrivelse 

Dette tema er næsten identisk med tema A-2.1, der er tilføjet et lag med indtagsanalyser oven 

på.  

 

Temaet viser arealanvendelsen og V1V2-lokaliteter i GVF’en med MFS-analyser i et indtag 

som overlay som hhv. ”chl-opl.” (cirkler), ”BTEXN” (firkanter) og de fem resterende 

stofgrupper ”Andre” (trekanter) for perioden 2013-2019.  

 

Forureningsgrundene er placeret oven på arealanvendelsen og her er der brugt blå farve for 

V1-grunde og lyserød farve for grundvandstruende V2-grunde. 

 



Datasættet opdeles i følgende koncentrationsintervaller defineret i forhold til tærskelværdien 

(TV) for enten stofgruppe eller enkeltstof: 

1. konc. <= TV 

2. TV < konc. <= 1000TV 

3. konc. > 1000TV 

De største koncentrationer plottest øverst og de mindste nederst, hvis flere indtag er 

overlappende. 

 

Den prioriterede rækkefølge er inddelt således i hvert enkelt indtag:  

1. 1000TV < chlorerede opløsningsmidler 

2. 1000TV < BTEXN 

3. 1000TV < Andre 

4. TV < chlorerede opløsningsmidler <= 1000TV 

5. TV < BTEXN<= 1000TV 

6. TV < Andre <= 1000TV 

7. chlorerede opløsningsmidler <= TV 

8. BTEXN <= TV 

9. Andre <= TV 

 

Alt uden for GVF’en er ”sløret” som baggrund. 

 

Temaets primære formål er at kunne sammenholde MFS forureningens relation til 

arealanvendelsen og V1V2-lokaliteter for den pågældende GVF, da det er muligt at se den 

rumlige fordeling af områder der konceptuelt er relateret til MFS forurening. 

 

MFS-data: 

Leverandør: GEUS, udtræk perioden 2013-2019 fra Jupiterdatabasen, d. 29-04-2020 

Leverance 2 /1/, bearbejdet til leverance 5 /2/ og koblingen af indtag til 

grundvandsforekomster stammer fra leverance 1B /3/. 

 

Anvendt format: Shape, punkttema for MAM-værdier for tilhørende indtag. UTM/ETRS89, 

zone 32N. 

 

Baggrundskortet 

Leverandør: DTU af inddeling og farvevalg af arealanvendelse med data for arealanvendelse 

/4/ og forureningsgrundene /5/. 

 

Temaproduktion og databearbejdning: 

Produceret af DTU Miljø. 

 

Referencer: 



/1/ Thorling, L. og Thomsen, C.T., 2020: Udtræk fra Jupiter, Leverance 2. GEUS-notat 07-VA-

2020-8. 

/2/ Thorling, L. og Voutchkova, D., 2020. Aggregering af data, Leverance 5. GEUS-notat 07-VA-

2020-7. 

/3/ Troldborg, L., Thorling, L. og Rasmussen, V.S., 2020:  

 Revision af indtagskobling til grundvandsforekomster, leverance 1B, GEUS-notat 06-VA-2020-

01. 

/4/ Arealanvendelsesdata se bilag D.6 

/5/ Regionernes forureningsdata bilag D.4. 

Udført af: ANBOB/ FILFLO Dato: 04.12.2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tema A-5: 

Arealanvendelse og PFAS 

 

Tema layout: 

 
Data og databehandling 

Beskrivelse 

Temaet viser arealanvendelsen og i GVF med PFAS-målinger (cirkler) i et indtag for perioden 

2013-2019 som overlay. Dette tema er næsten identisk med tema A-1.1, der er dog tilføjet et 

lag med indtagsanalyser for PFAS.  

 

Datasættet opdeles i følgende koncentrationsintervaller defineret i forhold til tærskelværdien 

(TV) for stofgruppens sum: 

1. konc. <= ½QL (grøn) 

2. ½QL < konc. <= TV (gul) 

3. TV < konc. (rød) 



De største koncentrationer plottest øverst og de mindste nederst, hvis flere indtag er 

overlappende. 

 

Alt uden for GVF’en er ”sløret” som baggrund. 

 

Temaets primære formål er at kunne sammenholde den overordnede konceptuelle forståelse 

for PFAS forureningens relation til specifik arealanvendelse for den pågældende GVF. 

 

MFS-data: 

Leverandør: GEUS, udtræk perioden 2013-2019 fra Jupiterdatabasen, d. 29-04-2020 

Leverance 2 /1/, bearbejdet til leverance 5 /2/ og koblingen af indtag til 

grundvandsforekomster stammer fra leverance 1B /3/. 

Anvendt format: Shape, punkttema for PFAS-koncentrationer for tilhørende indtag. 

UTM/ETRS89, zone 32N. 

 

Baggrundskortet 

Leverandør: DTU af inddeling og farvevalg af arealanvendelse (se bilag D.6) med data for 

arealanvendelse /4/. 

 

Temaproduktion og databearbejdning: 

Produceret af DTU Miljø. 

 

Referencer: 

/1/ Thorling, L. og Thomsen, C.T., 2020: Udtræk fra Jupiter, Leverance 2. GEUS-notat 07-VA-

2020-8. 

/2/ Thorling, L. og Voutchkova, D., 2020. Aggregering af data, Leverance 5. GEUS-notat 07-VA-

2020-7. 

/3/ Troldborg, L., Thorling, L. og Rasmussen, V.S., 2020:  

 Revision af indtagskobling til grundvandsforekomster, leverance 1B, GEUS-notat 06-VA-2020-

01. 

/4/ Arealanvendelsesdata se bilag D.6 

Udført af: ANBOB/ FILFLO Dato: 04.12.2020 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tema M-6:  

Redoxvandtyper, geografisk 

fordeling 

Tema layout: 

 
Data og databehandling 

Temaet redox-vandtypen for alle indtag med seneste samtidige analyse af nitrat, ilt, jern, og sulfat i 

perioden 2000-2019 fra indtag, der er tilknyttet den aktuelle grundvandsforekomst. 

Redox-vandtypen er sorteret således, at de mest oxidere data (Vandtype A) ligger øverst og de mest 

reducerede vandtyper nederst (Vandtype D). 

Vandtyperne A, B, X indeholder nitrat (>1 mg/l nitrat), mens vandtyperne C, D, Y er nitratfri (≤ 1 mg/l 

nitrat). 

 

Anvendte data 

Redox-vandtyper: 

Leverandør: GEUS, dataudtræk fra Jupiter for perioden 2000-2019 fra 01-09-2020. Koblingen af indtag til 

grundvandsforekomster stammer fra leverance 3 /1/. 

Anvendt format: Shape, punkttema for Redox-vandtype. UTM/ETRS89, zone 32N. 

Beregning af redox-vandtyper bygger på algoritmen i seneste version geovejledning om kemisk 

kortlægning /2/.  

 

MFS-data: 



Leverandør: GEUS, udtræk perioden 2013-2019 fra Jupiterdatabasen, d. 29-04-2020 Leverance 2 /3/, 

bearbejdet til leverance 5 /4/ og koblingen af indtag til grundvandsforekomster stammer fra leverance 3 

/1/. 

Anvendt format: Shape, punkttema for pesticid måleposition. UTM/ETRS89, zone 32N. 

 

Baggrundskortet 

Leverandør: WMS service fra Kortforsyningen.dk 

Anvendt format: Skærmkort, Digitalt topografisk kort, skala afhænger af zoom-niveau. 

Referencer: 

/1/ Troldborg, L., Thorling, L. og Rasmussen, V.S., 2020:  

 Revision af indtagskobling til grundvandsforekomster, leverance 3, GEUS-notat 06-VA-2020-01. 

/2/ Hansen, B. & Thorling, L., 2018: Kemisk grundvandskortlægning. Geo-vejledning 2018/2. GEUS 

særudgivelse. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. 

www.geovejledning.dk.  

/3/ Thorling, L. og Thomsen, C.T., 2020: Udtræk fra Jupiter, Leverance 2. GEUS-notat 07-VA-2020-8. 

/4/ Thorling, L. og Voutchkova, D., 2020. Aggregering af data, Leverance 5. GEUS-notat 07-VA-2020-7 

Udført af: LTS / LIT / ILM Dato: 23.11.2020 

  

http://www.geovejledning.dk/


 

 
 

Tema G-1: 

Overordnet geologisk ramme 

Tema layout: 

 
Data og databehandling 

Beskrivelse 

For hver GVF er der udarbejdet et kortfattet, 1-sides dokument med en oversigt over 

geologien i området ovenover grundvandsforekomsten (se figur herover). Beskrivelsen tager 



udgangspunkt i eksisterende beskrivelser af de geologiske forhold i geologiske 

modelrapporter, den eksisterende hydrostratigrafiske model for Danmark fra DK-Modellen, 

samt geofaglige artikler og afhandlinger. Beskrivelsen er udformet omkring et repræsentativt 

profilsnit gennem grundvandsforekomsten med den landsdækkende hydrostratigrafiske 

model som baggrund, samt en kortfattet beskrivelse af geologien under overskrifterne: 

 Prækvartære aflejringer 

 Kvartære aflejringer 

 Begravede dale 

 Deformationer af lagserien 

 Referencer 

 

Det anvendte materiale fremgår af referencelisten på de enkelte ark.  

 

Siden fremstillingen af dette tema er begyndt, er rapport om FOHM-model for Jylland /1/ 

udkommet. Navngivning af de hydrostratigrafiske lag følger DK-modellen /2/, trods der 

refereres til FOHM-Jylland. I /2/ findes en oversigt over hvordan lag i FOHM-modellen for 

Jylland og DK-modellen er koblet sammen.   

Hvor der i Tema G1 refereres til FOHM-model for Fyn og FOHM-model for Sjælland, kan 

oplysninger om modellag findes i /2/. 

Referencer: 

/1/ Miljøstyrelsen 2020: Samling af geologiske modeller i Jylland. FOHM – fælles offentlig 

hydrologisk model. Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet. 

/2/ Stisen, S., Ondracek, M., Troldborg, L., Schneider, R. J. M. & van Til, M. J.: National 

Vandressource Model. Modelopstilling og kalibrering af DK-model 2019. GEUS rapport 

2019/31. 

https://vandmodel.dk/media/8096/geusrapport2019_31_dkmodel2019_web-1.pdf 

Udført af: PSA / ILM Dato: 15.11.2019 / 23.11.2020 

 

  

https://vandmodel.dk/media/8096/geusrapport2019_31_dkmodel2019_web-1.pdf


 

 
Tema G-2: 

Geomorfologisk kort 
Tema layout: 

 
Data og databehandling 

Beskrivelse 

Der tages udgangspunkt i GEUS’ digitale geomorfologiske kort og Per Smeds landskabs-kort 

/1-4/. GEUS’ kort dækker indtil videre Sjælland, øerne og Bornholm i endelige udgaver, samt 

Fyn, Østjylland og Nordjylland i foreløbige udgaver. I den resterende del af landet anvendes 

Per Smeds landskabskort. I visse tilfælde kan der i forbindelse med lokale geologiske modeller 

være udarbejdet geomorfologiske kort, men i nærværende projekt anvendes dog kun de to 

nævnte korttyper. Temakortet viser grundvandsforekomsten og indtag med MFS-målinger 

tilknyttet forekomsten som overlay. 

 

Anvendte data 

Morfologisk kort over Sjælland, øerne og Bornholm/Fyn (samt stedvist i Jylland) 

Leverandør: GEUS; Peter Roll Jakobsen.  

Download: https://frisbee.geus.dk/geuswebshop/index.xhtml?area-

=4&category=61&product=921. 

 

Kortet viser landskabstyperne i målestok 1:200 000. Tolkningen er foretaget på baggrund af 

topografiske kort (høje målebordsblade, lave målebordsblade, det topografiske kort over DK 

1:25 000), digital højdemodel (baseret på LIDAR data). Desuden er tidligere udgivne 

https://frisbee.geus.dk/geuswebshop/index.xhtml?area-=4&category=61&product=921
https://frisbee.geus.dk/geuswebshop/index.xhtml?area-=4&category=61&product=921


morfologiske kort og landskabsbeskrivelser og - tolkninger i tilgængelig litteratur konsulteret. 

Sjælland og øerne er revideret i 2018; Sydjylland og Fyn er kompileret i 2018.  

 

Landskabskort, Per Smed /1-4/ 

Leverandør: Geografforlaget, papirkort. 

Anvendt format: Scannede og georefererede bitmaps. 

 

Håndtegnede kort (ca. 1:350.000) over tolkede landskaber i Danmark (Smed 1979, 1981a, b, 

c). Kortene er ikke ledsaget af nærmere beskrivelser af, hvordan kortene er udarbejdet. 

Kortene bør ikke anvendes i skala under 1:200.000, og afgrænsningen mellem 

landskabselementerne bør kun anvendes vejledende. 

 

MFS-data: 

Leverandør: GEUS, udtræk perioden 2013-2019 fra Jupiterdatabasen, d. 29-04-2020 

Leverance 2 /5/, bearbejdet til leverance 5 /6/ og koblingen af indtag til 

grundvandsforekomster stammer fra leverance 3 /7/. 

Anvendt format: Shape, punkttema for Maks MAM vist med samme koncentrations-

inddelinger, prioriteringer og farveskala som i Tema M-2 til Dokumentationsark A. 

UTM/ETRS89, zone 32N. 

Referencer: 

/1/ Smed, P., 1979: Landskabskort over Danmark. Blad 1, Nordjylland, Geografforlaget. 

/2/ Smed, P., 1981a: Landskabskort over Danmark. Blad 2, Midtjylland, Geografforlaget. 

/3/ Smed, P., 1981b: Landskabskort over Danmark. Blad 3, Sønderjylland, Fyn, 

Geografforlaget. 

/4/ Smed, P., 1981c: Landskabskort over Danmark. Blad 4, Sjælland, Lolland, Falster, 

Bornholm, Geografforlaget. 

/5/ Thorling, L. og Thomsen, C.T., 2020: Udtræk fra Jupiter, Leverance 2. GEUS-notat 07-VA-

2020-8. 

/6/ Thorling, L. og Voutchkova, D., 2020. Aggregering af data, Leverance 5. GEUS-notat 07-

VA-2020-7. 

/7/ Troldborg, L., Thorling, L. og Rasmussen, V.S., 2020: Revision af indtagskobling til 

grundvandsforekomster, leverance 3, GEUS-notat 06-VA-2020-01. 

Udført af: LIT / PSA / ILM  Dato: 21.06.2019 / 23.11.2020 

  



 

 
 

Tema G-3: 

Terræn (10 m grid) 

Tema layout: 

 

Data og databehandling 

Beskrivelse 

Som udgangspunkt laves kortudsnit for GVF i den aggregerede 10 m-højdemodel. Terrænet 

vises i farveskala med hillshade for at fremhæve relieffet. Temakortet viser 

grundvandsforekomsten og indtag med MFS-målinger tilknyttet forekomsten som overlay. 

 

Anvendte data 

Danmarks Højdemodel: DHM-2007/Terræn (10m grid) 

Leverandør: Kortforsyningen.dk 

Anvendt format: Ascii-grid, landsdækkende datasæt. UTM/ETRS89, zone 32N, DVR90. 

 

En digital model af terrænets højde over havniveau. Danmarks Højdemodel består af flere 

datasæt, der er tilvejebragt ved flybåret laserscanning. Den udsendte laserstråle reflekteres 

af terræn eller overflade, og tiden, det tager for det reflekterede signal at returnere til flyet, 

bruges til at beregne terrænets eller overfladens højde. Efter indsamling af laser-scanningen 

bearbejdes data for at kortlægge terrænhøjden og den fysiske overflade i et grid for hele 



Danmark. Resultaterne fra kortlægningen afspejler højdeforholdene i landskabet i relation til 

det gennemsnitlige havniveau med høj detaljeringsgrad og stor nøjagtighed. 

 

DHM/Terræn beskriver højden af landskabet. Alle objekter over terræn, såsom træer, huse, 

halmballer, biler m.m. er fjernet. Modellen er egnet til planlægning, projektering og 

landskabsanalyser. Modellen findes også i en udgave med 1,6 m grid. 

 

MFS-data: 

Leverandør: GEUS, udtræk perioden 2013-2019 fra Jupiterdatabasen, d. 29-04-2020 

Leverance 2 /1/, bearbejdet til leverance 5 /2/ og koblingen af indtag til 

grundvandsforekomster stammer fra leverance 3 /3/. 

Anvendt format: Shape, punkttema for Maks MAM vist med samme koncentrations-

inddelinger, prioriteringer og farveskala som i Tema M-2 til Dokumentationsark A. 

UTM/ETRS89, zone 32N. 

Referencer: 

/1/ Thorling, L. og Thomsen, C.T., 2020: Udtræk fra Jupiter, Leverance 2. GEUS-notat 07-VA-

2020-8. 

/2/ Thorling, L. og Voutchkova, D., 2020. Aggregering af data, Leverance 5. GEUS-notat 07-

VA-2020-7. 

/3/ Troldborg, L., Thorling, L. og Rasmussen, V.S., 2020: Revision af indtagskobling til 

grundvandsforekomster, leverance 3, GEUS-notat 06-VA-2020-01. 

Udført af: LIT / LTR / ILM Dato: 24.06.2019 / 23.11.2020 

 

  



 

 
 

Tema G-4: 

Jordartskort 

(kombineret 1:25.000-

1:200.000) 
Tema layout: 

 
Data og databehandling 

Beskrivelse 

Oversigtskort over jordarter i 1:25.000 /1/ og i 1:200.000 /2/. Temakortet viser 

grundvandsforekomsten og indtag med MFS-målinger tilknyttet forekomsten som overlay. 

 

Anvendte data 

Danmarks Digitale jordartskort 1:25 000 version 4 /1/. 

Leverandør: GEUS; download og mere information på:  

http://frisbee.geus.dk/geuswebshop/index.xhtml?category=61. 

Anvendt format: ArcGIS Shape. 

 

Det digitale jordartskort er karteringskort i digital form, som viser overfladegeologien. Kortet 

er et resultat af den systematiske geologiske kortlægning af Danmark. Informationerne er 

indsamlet ved feltarbejde, hvor jordprøver tages med 100-200 meters mellemrum med et 

håndspyd i 1 meters dybde. Det vil sige lige under pløjelag og jordbundsudviklingen. I denne 

http://frisbee.geus.dk/geuswebshop/index.xhtml?category=61


version 4 fra 2015 er 88% af Danmarks landareal klassificeret, og kortet kompletteres 

løbende. Jordarterne er inddelt i 82 typer. 

 

Jordartskort 1:200 000, version 2 /2/. 

Leverandør: GEUS; download og mere information på: http://www.geus.dk/DK/data-

maps/Sider/j200-dk.aspx. 

Anvendt format: ArcGIS Shape. 

 

Kortet viser en landsdækkende klassificering og udbredelse af jordarter (fortrinsvis glaciale og 

postglaciale sedimenter) i landoverfladen af Danmark (Pedersen et al., 2011). Kortet er 

baseret på Danmarks Digitale Jordartskort 1:25 000 i de områder, der er kortlagt. Øvrige 

områder er tolket ud fra boringsoplysninger, landskabsanalyse eller anden tilgængelig 

information. Jordarterne er inddelt i 12 forskellige typer og kortet er derfor en forsimplet 

udgave af Danmarks Digitale jordartskort 1:25 000. Der er under compileringen sket en 

forskubning af kortet i visse områder. Dette kan tilsammen give en usikkerhed på op til 200 

m, enkelte steder lidt mere. Kortet er således egnet til undervisningsbrug og som baggrund 

for andre korttemaer i målestoksforholdet 1:200 000. Kortet anbefales ikke brugt i 

sagsbehandling eller til andre formål, hvor større præcision er påkrævet. 

 

MFS-data: 

Leverandør: GEUS, udtræk perioden 2013-2019 fra Jupiterdatabasen, d. 29-04-2020 

Leverance 2 /3/, bearbejdet til leverance 5 /4/ og koblingen af indtag til 

grundvandsforekomster stammer fra leverance 3 /5/. 

Anvendt format: Shape, punkttema for Maks MAM vist med samme koncentrations-

inddelinger, prioriteringer og farveskala som i Tema M-2 til Dokumentationsark A. 

UTM/ETRS89, zone 32N. 

Referencer: 

/1/ Jakobsen, P.R., Hermansen, B. & Tougaard, L., 2015. Danmarks digitale jordartskort 

1:25000, Version 4.0. GEUS-rapport 2015/30 

(http://pubs.geus.net/Danmark/jordartskort/Jordart_25000_beskriv.pdf). 

/2/ Pedersen, S.A.S, Hermansen, B., Nathan, C. & Tougaard, L., 2011. Digitalt kort over 

Danmarks jordarter 1:200.000, version 2. Geologisk kort over de overfladenære jordarter i 

Danmark. GEUS-rapport 2011/19 

(http://pubs.geus.net/Danmark/jordartskort/Jordart_200000_v2_beskriv.pdf). 

/3/ Thorling, L. og Thomsen, C.T., 2020: Udtræk fra Jupiter, Leverance 2. GEUS-notat 07-VA-

2020-8. 

/4/ Thorling, L. og Voutchkova, D., 2020. Aggregering af data, Leverance 5. GEUS-notat 07-

VA-2020-7. 

/5/ Troldborg, L., Thorling, L. og Rasmussen, V.S., 2020: Revision af indtagskobling til 

grundvandsforekomster, leverance 3, GEUS-notat 06-VA-2020-01. 



Udført af: LIT / PSA / ILM Dato: 24.06.2019 / 23.11.2020 

 

 

  



 

 

Tema G-5: Oversigtskort over geofysik 

Tema layout: 

 
Data og databehandling 

Beskrivelse 

Temaet viser data fra udvalgte geofysiske metoder, indsamlet og indlæst i GERDA databasen inden for og 

omkring grundvandsforekomsten. De elektriske metoder MEP (opdelt i Wenner og gradient konfiguration) 

og PACES/PACEP samt de transiente elektromagnetiske metoder TEM og SkyTEM er valgt, da de er målt så 

tæt evt. langs profillinjer, at de får en fladedækkende karakter. Desuden har disse metoder den største 

landsdækkende udbredelse. De anvendte geofysiske metoder er kort beskrevet i Bilag 1.2 i /1/ 

 

MEP (Wenner/gradient) og PACES/PACEP er begge opdelt i to klasser, da der er sket en udvikling i 

metoderne til højere datadækning. Ligeledes er der for SkyTEM lavet en opdeling i hvorvidt data er tolket 

med fålags- eller mangelagstolkninger, da de to tolkningsmetodikker resulterer i en lidt forskellig 

repræsentation af jordens resistivitetsstrukturer. 

 

Temakortet indikerer hvor meget information der har været til rådighed fra geofysiske data ved tolkning 

af de hydrostratigrafiske enheder i DK-modellen. 

 

Temakortet viser grundvandsforekomsten som overlay. 

 

 



Anvendte data 

Leverandør: GERDA databasen, http://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-

kort/national-geofysisk-database-gerda/. Udtræk fra GERDA databasen d. 16. marts 2018 og opdateret d. 

28. maj 2019. 

Anvendt format: Shape, punkttemaer. UTM/ETRS89, zone 32N. 

Referencer: 

/1/ Thorling, L., Møller, I., Nilsson, B., Sandersen, P. & Troldborg, L. 2019. Dokumentations-rapport, 

Nitrattilstand for grundvandsforekomster, metodeudvikling Miljøstyrelsens projekt "Udvikling af metode 

for relevante undersøgelser for vurdering af nitratpåvirkning af grund-vandsforekomsterne (GVF) ‒

Leverance 7”. Danmark og Grønland geologiske undersøgelse rapport 2019/6. De nationale geologiske 

undersøgelser for Danmark og Grønland. Energi-, forsynings- og klimaministeriet. 35 pp + 6 bilag. 

https://www.geus.dk/media/6843/nitratilstand-geusrap_2020-4-m-bilag-og-forside.pdf 

Udført af: ILM / LIT Dato: 11.11.2019 

 

  

http://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-geofysisk-database-gerda/
http://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-geofysisk-database-gerda/
https://www.geus.dk/media/6843/nitratilstand-geusrap_2020-4-m-bilag-og-forside.pdf


 

 
 

Tema G-6:  

Oversigtskort over  

boringer med litologi 

Tema layout: 

 

Data og databehandling 

Beskrivelse 

Temaet viser alle boringer fra Jupiter, hvor der er en geologisk beskrivelse af mindst en prøve. 

Boringsdybden, opdelt på 25 m intervaller, er markeret med farvekode. Temakortet viser 

grundvandsforekomsten og indtag med MFS-målinger tilknyttet forekomsten som overlay. 

 

Temakortet indikerer hvor meget boringsinformation der har været til rådighed ved tolkning af de 

hydrostratigrafiske enheder i DK-modellen. 

 

Anvendte data 

Boringer 

Leverandør: Jupiter databasen, http://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-

kort/national-boringsdatabase-jupiter/. Udtræk fra Jupiter databasen d. 24. maj 2019. 

Anvendt format: Shape, punkttema. UTM/ETRS89, zone 32N. 

 

 

 

http://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter/
http://www.geus.dk/produkter-ydelser-og-faciliteter/data-og-kort/national-boringsdatabase-jupiter/


MFS-data: 

Leverandør: GEUS, udtræk perioden 2013-2019 fra Jupiterdatabasen, d. 29-04-2020 Leverance 2 /1/, 

bearbejdet til leverance 5 /2/ og koblingen af indtag til grundvandsforekomster stammer fra leverance 3 

/3/. 

Anvendt format: Shape, punkttema for Maks MAM vist med samme koncentrations-inddelinger, 

prioriteringer og farveskala som i Tema M-2 til Dokumentationsark A. UTM/ETRS89, zone 32N. 

Referencer: 

/1/ Thorling, L. og Thomsen, C.T., 2020: Udtræk fra Jupiter, Leverance 2. GEUS-notat 07-VA-2020-8. 

/2/ Thorling, L. og Voutchkova, D., 2020. Aggregering af data, Leverance 5. GEUS-notat 07-VA-2020-7 

/3/ Troldborg, L., Thorling, L. og Rasmussen, V.S., 2020: Revision af indtagskobling til 

grundvandsforekomster, leverance 3, GEUS-notat 06-VA-2020-01. 

Udført af: LIT / ILM Dato: 11.11.2019 / 23.11.2020 

 

  



 

 
 

Tema G-7: Geologiske profiler med MFS data 

Tema layout: 

 
 

 



 
 

Data og databehandling 

Beskrivelse 

Temaet viser vertikale profilsnit gennem den 3D hydrostratigrafiske model, som danner 

grundlaget for lagene i den nyeste opdatering af DK-modellen (DK-model2019). Der oprettes 

2 profiler med en hhv. syd-nord og vest-øst orientering for hver grundvandsforekomst. 

 

Ud over hhv. 3D hydrostratigrafiske modeller og 3D resistivitetsgrid vises 

1. vertikal afgrænsning af grundvandsforekomst i form af lodrette streger 
2. MFS-data, angivet som maks. MAM, vist som farvekodet boks med samme 

koncentrations-inddelinger, prioriteringer og farveskala som beskrevet i Tema M-2 til 
Dokumentationsark A, plottet hhv. i top og bund af filterintervallet. Alle målinger 
vises. 

3. Stofgruppe vist med et eller to labels til hhv. højre og venstre for filteret; et label 
placeret til venstre for filteret markerer, at prøven er taget i et filter, som er koblet til 
forekomsten, mens et label til højre er vist for alle målinger. 

4. grundvandsforekomstens rumlige udstrækning, markeret med top- og bundgrid for 
de tilhørende magasiner. 
 

Alle data er læst ind i et Geoscene3D projekt og vises i profilmodulet. Temaet færdiggøres i 

Adobe Illustrator med sammenstilling af profiler og visning af legender. 

 



Lokalisering af syd-nord og vest-øst orienterede profiler vises på et gis-kort, fremstillet i 

Geoscene3D. På kortet vises topografisk kort fra I-GIS cloudløsning som baggrund, 

grundvandsforekomstens afgrænsning, temaet over begravede dale 

(www.begravededale.dk) og MFS-målepunkter inden for grundvands-forekomst. 

 

Anvendte data 

3D hydrostratigrafiske modeller og grundvandsforekomstens vertikale udstrækning 

Leverandør: GEUS, DK-model2019 /1/. 

Anvendt format: Grid, flader for hydrostratigrafiske enheder, 100x100 m2, som definerer top 

og bund af magasiner, der udgør grundvandsforekomsten. 

 

MFS-data: 

Leverandør: GEUS, udtræk perioden 2013-2019 fra Jupiterdatabasen, d. 29-04-2020 

Leverance 2 /2/, bearbejdet til leverance 5 /3/ og koblingen af indtag til 

grundvandsforekomster stammer fra leverance 3 /4/. 

Anvendt format: Excel importeret i Geoscene3D, kun data med indtagstop og -bund vises. 

 

Grundvandsforekomstens horisontale udstrækning 

Leverandør: GEUS 

Anvendt format: Shape, polygon-tema med grundvandsforekomstens udstrækning. 

 

Begravede dale: 

Leverandør: GEUS, www.begravededale.dk 

Anvendt format: ArcGIS; Shape 

Referencer: 

/1/ Stisen, S., Ondracek, M., Troldborg, L., Schneider, R. J. M. & van Til, M. J.: National 

Vandressource Model. Modelopstilling og kalibrering af DK-model 2019. GEUS rapport 

2019/31.  

/2/ Thorling, L. og Thomsen, C.T., 2020: Udtræk fra Jupiter, Leverance 2. GEUS-notat 07-VA-

2020-8. 

/3/ Thorling, L. og Voutchkova, D., 2020. Aggregering af data, Leverance 5. GEUS-notat 07-

VA-2020-7. 

/4/ Troldborg, L., Thorling, L. og Rasmussen, V.S., 2020:  Revision af indtagskobling til 

grundvandsforekomster, leverance 3, GEUS-notat 06-VA-2020-01. 

Udført af: ILM Dato: 23.11.2020 

  

http://www.begravededale.dk/


 

 
 

Tema H-1:  

Dybde til grundvandsforekomst 

Tema layout: 

 
Data og databehandling 

Beskrivelse 

Temaet viser dybden fra terræn til overfladen af grundvandsforekomsten. 

Temakortet viser grundvandsforekomsten og MFS-målinger for indtag tilknyttet forekomsten 

som overlay. 

 

Anvendte data 

DK-model: 

Leverandør: GEUS, DK-model2019 /1/. 

Anvendt format: Grid, flader for hydrostratigrafiske enheder, 100x100 m2. UTM/ETRS89, zone 

32N. 

 

Dybdeforholdene er dannet ud fra DK-modellens data for topografi og overflade af 

grundvandsforekomst, begge i 100x100m² grid /1/. Hvor grundvandsforekomsten består af 

magasiner i flere niveauer, optegnes dybden til det enkelte niveau hver for sig og 

magasinafgrænsningen for det enkelte niveau optegnes med magenta (her ses niveau ks4). 

 

 



MFS-data: 

Leverandør: GEUS, udtræk perioden 2013-2019 fra Jupiterdatabasen, d. 29-04-2020 

Leverance 2 /2/, bearbejdet til leverance 5 /3/ og koblingen af indtag til 

grundvandsforekomster stammer fra leverance 3 /4/. 

Anvendt format: Shape, punkttema for Maks MAM vist med samme koncentrations-

inddelinger, prioriteringer og farveskala som i Tema M-2 til Dokumentationsark A. 

UTM/ETRS89, zone 32N. 

Referencer: 

/1/ Stisen S, Ondracek M, Troldborg L, Schneider RJM & van Til MJ. 2019. National 

Vandressource Model – Opstilling og kalibrering af DK-model2019. GEUS rapport 31/2019 

/2/ Thorling, L. og Thomsen, C.T., 2020: Udtræk fra Jupiter, Leverance 2. GEUS-notat 07-VA-

2020-8. 

/3/ Thorling, L. og Voutchkova, D., 2020. Aggregering af data, Leverance 5. GEUS-notat 07-

VA-2020-7. 

/4/ Troldborg, L., Thorling, L. og Rasmussen, V.S., 2020: Revision af indtagskobling til 

grundvandsforekomster, leverance 3, GEUS-notat 06-VA-2020-01. 

Udført af: LIT / LTR /ILM Dato: 25.06.2019 / 23.11.2020 

 

  



 

 

Tema H-2:  

Tykkelse af grundvandsforekomst 

Tema layout: 

 
Data og databehandling 

Beskrivelse 

Temaet viser tykkelsen af grundvandsforekomsten. Temakortet viser grundvandsforekomsten med MFS-

målinger for indtag tilknyttet forekomsten som overlay.  

 

Anvendte data 

DK-model: 

Leverandør: GEUS, DK-model2019 /1/. 

Anvendt format: Grid, flader for hydrostratigrafiske enheder, 100x100 m2. UTM/ETRS89, zone 32N. 

 

Tykkelsen er dannet ud fra 100x100m² grid data for top- og bundflader af grundvandsforekomsten. Hvor 

grundvandsforekomsten består af magasiner i flere niveauer, optegnes tykkelsen for det enkelte niveau 

hver for sig, og magasin-afgrænsningen for det enkelte niveau optegnes med lyseblå (her niveau ks2). 

 

MFS-data: 

Leverandør: GEUS, udtræk perioden 2013-2019 fra Jupiterdatabasen, d. 29-04-2020 Leverance 2 /2/, 

bearbejdet til leverance 5 /3/ og koblingen af indtag til grundvandsforekomster stammer fra leverance 3 

/4/.  



Anvendt format: Shape, punkttema for Maks MAM vist med samme koncentrations-inddelinger, 

prioriteringer og farveskala som i Tema M-2 til Dokumentationsark A. UTM/ETRS89, zone 32N. 

Referencer: 

/1/ Stisen S, Ondracek M, Troldborg L, Schneider RJM & van Til MJ. 2019. National Vandressource Model 

– Opstilling og kalibrering af DK-model2019. GEUS rapport 31/2019 

/2/ Thorling, L. og Thomsen, C.T., 2020: Udtræk fra Jupiter, Leverance 2. GEUS-notat 07-VA-2020-8. 

/3/ Thorling, L. og Voutchkova, D., 2020. Aggregering af data, Leverance 5. GEUS-notat 07-VA-2020-7. 

/4/ Troldborg, L., Thorling, L. og Rasmussen, V.S., 2020: Revision af indtagskobling til 

grundvandsforekomster, leverance 3, GEUS-notat 06-VA-2020-01. 

Udført af: LIT / LTR / ILM Dato: 25.06.2019 / 23.11.2020 

 
 

  



 

 
 

Tema H-3: Grundvandsdannelse 

til grundvandsforekomst med 

indvindinger 

Tema layout: 

 
Data og databehandling 

Beskrivelse 

Temakortet viser grundvandsdannelsen (nedsivningen) til grundvandsforekomstens 

overflade angivet i mm/år. De mørkeblå område har stor grundvandsdannelse til 

grundvandsforekomsten, mens de hvide områder har opadrettet strømning (udstrømning) fra 

grundvandsforekomsten. Indvindingsdata er fordelt på de indtag, som er tilknyttet aktuel 

grundvandsforekomst (uanset om grundvansforekomsten består af magasiner i flere 

niveauer). Indvindingen er angivet i m³/år. 

 

Temakortet viser grundvandsforekomsten som overlay. 

 

Anvendte data 

DK-model: 

Leverandør: GEUS, DK-model2019 /1/. 

Anvendt format: Grid, 500x500 m2. UTM/ETRS89, zone 32N. 

 

Grundvandsdannelsen udtrukket fra beregninger med DK-model2019 /1/, følger DK-

modellens beregningsgridstørrelse 500x500m² og er midlet over perioden 2011-2017. 



Indvinding per indtag er udtrukket fra Jupiter og midlet for perioden 2011-2017. Hvor 

grundvandsforekomsten består af magasiner i flere niveauer, optegnes grundvandsdannelsen 

for det enkelte niveau hver for sig og magasin-afgrænsningen for det enkelte niveau optegnes 

med magenta (her niveau ks2). 

Indvindingsdata: 

Leverandør: GEUS, Indvinding per indtag koblet til grundvandsforekomsten er bearbejdet fra 

indberetninger til Jupiter af indvinding pr anlæg midlet for perioden 2011-2017 og en kobling 

anlæg og aktive indtag /2/.  

Anvendt format: Shape, UTM/ERTS89, 32N 

Referencer: 

/1/ Stisen S, Ondracek M, Troldborg L, Schneider RJM & van Til MJ. 2019. National 

Vandressource Model – Opstilling og kalibrering af DK-model2019. GEUS rapport 31/2019 

/2/ Troldborg, L., Thorling, L. og Rasmussen, V.S., 2020: Revision af indtagskobling til 

grundvandsforekomster, leverance 3, GEUS-notat 06-VA-2020-01. 

Udført af: LIT / LTR Dato: 25.06.2019 / 23.11.2020 

 

  



 

 

Tema H-4:  

Dybde til grundvandsspejlet og 

strømningsretninger 
Tema layout: 

 
Data og databehandling 

Beskrivelse 

Temakortet viser dybden til det frie vandspejl med angivelse af strømningsretning for vandet 

i grundvandsforekomsten. De mørkeblå område har lille dybde, mens de lyse områder har 

stor dybde. Strømningsretningen er beregnet med DK-model2019 for det beregningslag som 

dækker den aktuelle grundvandsforekomst. Strømningsvektoren er auto-skaleret, små 

strømningspile angiver lille hastighed, store strømningspile angiver stor hastighed, og piles 

retning angiver strømningsretningen.  

 

Temakortet viser grundvandsforekomsten med MFS-målinger for indtag tilknyttet 

forekomsten som overlay. 

 

Anvendte data 

DK-model: 

Leverandør: GEUS, DK-model2019 /1/. 

Anvendt format: Grid, 100x100 m2. UTM/ETRS89, zone 32N. 

 



Strømningsvektorer og vandspejl udtrukket fra beregninger med DK-model2019 /1/, følger 

DK-modellens beregningsgrid størrelse 500x500m² og er midlet over perioden 2011-2017. 

Hvor grundvandsforekomsten består af magasiner i flere niveauer, optegnes 

strømningsvektorerne for det enkelte niveau hver for sig og magasinafgrænsningen for det 

enkelte niveau optegnes med magenta (her niveau ks2). 

 

MFS-data: 

Leverandør: GEUS, udtræk perioden 2013-2019 fra Jupiterdatabasen, d. 29-04-2020 

Leverance 2 /2/, bearbejdet til leverance 5 /3/ og koblingen af indtag til 

grundvandsforekomster stammer fra leverance 3 /4/. 

Anvendt format: Shape, punkttema for Maks MAM vist med samme koncentrations-

inddelinger, prioriteringer og farveskala som i Tema M-2 til Dokumentationsark A. 

UTM/ETRS89, zone 32N. 

Referencer: 

/1/ Stisen S, Ondracek M, Troldborg L, Schneider RJM & van Til MJ. 2019. National 

Vandressource Model – Opstilling og kalibrering af DK-model2019. GEUS rapport 31/2019 

/2/ Thorling, L. og Thomsen, C.T., 2020: Udtræk fra Jupiter, Leverance 2. GEUS-notat 07-VA-

2020-8.  

/3/ Thorling, L. og Voutchkova, D., 2020. Aggregering af data, Leverance 5. GEUS-notat 07-

VA-2020-7. 

/4/ Troldborg, L., Thorling, L. og Rasmussen, V.S., 2020: Revision af indtagskobling til 

grundvandsforekomster, leverance 3, GEUS-notat 06-VA-2020-01. 

Udført af: LIT / LTR /ILM Dato: 25.06.2019 /23.11.2020 

 

  



 

 
 

Tema H-5:  

Lerlagstykkelse umiddelbart 

over grundvandsforekomst 

Tema layout: 

 
Data og databehandling 

Beskrivelse 

Temaet viser tykkelsen af kontinuert ler mellem overliggende magasin/terræn og det eller de 

magasiner som udgør GVF, med MFS-målinger for indtag tilknyttet forekomsten som overlay. 

 

Anvendte data 

DK-model: 

Leverandør: GEUS, DK-model2019 /1/. 

Anvendt format: Grid, flader for hydrostratigrafiske enheder, 100x100 m2. UTM/ETRS89, zone 

32N. 

 

Lerlagstykkelsen er dannet ud fra 100x100m² grid data for top af grundvandsforekomsten og 

tykkelsen af vandstandsende lag (ler) mellem grundvandsforekomsten og overliggende magasin. 

Hvor grundvandsforekomsten består af magasiner i flere niveauer, optegnes tykkelsen af det 

vandstandsende lag for det enkelte niveau hver for sig og magasinafgrænsningen for det 

enkelte niveau optegnes med magenta (her niveau ks2). 

 



MFS-data: 

Leverandør: GEUS, udtræk perioden 2013-2019 fra Jupiterdatabasen, d. 29-04-2020 

Leverance 2 /1/, bearbejdet til leverance 5 /2/ og koblingen af indtag til 

grundvandsforekomster stammer fra leverance 3 /3/. 

Anvendt format: Shape, punkttema for Maks MAM vist med samme koncentrations-

inddelinger, prioriteringer og farveskala som i Tema M-2 til Dokumentationsark A. 

UTM/ETRS89, zone 32N. 

Referencer: 

/1/ Stisen S, Ondracek M, Troldborg L, Schneider RJM & van Til MJ. 2019. National 

Vandressource Model – Opstilling og kalibrering af DK-model2019. GEUS rapport 31/2019 

/2/ Thorling, L. og Thomsen, C.T., 2020: Udtræk fra Jupiter, Leverance 2. GEUS-notat 07-VA-

2020-8.  

/3/ Thorling, L. og Voutchkova, D., 2020. Aggregering af data, Leverance 5. GEUS-notat 07-

VA-2020-8. 

/4/ Troldborg, L., Thorling, L. og Rasmussen, V.S., 2020: Revision af indtagskobling til 

grundvandsforekomster, leverance 3, GEUS-notat 06-VA-2020-01. 

Udført af: LTR / LIT /ILM Dato: 23.11.2020 

 

  



 

 
 

Tema H-6:  

Akkumuleret lertykkelse over 

grundvandsforekomst 

Tema layout: 

 
Data og databehandling 

Beskrivelse 

Temaet viser den akkumulerede lerlagstykkelse fra terræn til det eller de magasiner, som 

udgør GVF. 

Temakortet viser grundvandsforekomsten og MFS-målinger for indtag tilknyttet forekomsten 

som overlay. 

 

Anvendte data 

DK-model: 

Leverandør: GEUS, DK-model2019 /1/. 

Anvendt format: Grid, flader for hydrostratigrafiske enheder, 100x100 m2. UTM/ETRS89, zone 

32N. 

 

De enkelte akkumulerede tykkelser af ler er dannet ud fra 100x100m² grid data ud fra dybden 

af grundvandsforekomsten og overliggende magasintykkelser. Den akkumulerede 

lerlagstykkelse beregnes som dybden til grundvandsforekomsten fratrukket summeret 

tykkelse af magasinlag beliggende mellem grundvandsforekomsten og terræn. Hvor 



grundvandsforekomsten består af magasiner i flere niveauer, optegnes akkumulerede 

lerlagstykkelsen for det enkelte niveau hver for sig og magasinafgrænsningen for det enkelte 

niveau optegnes med magenta (her niveau ks2). 

 

MFS-data: 

Leverandør: GEUS, udtræk perioden 2013-2019 fra Jupiterdatabasen, d. 29-04-2020 

Leverance 2 /2/, bearbejdet til leverance 5 /3/ og koblingen af indtag til 

grundvandsforekomster stammer fra leverance 3 /4/. 

Anvendt format: Shape, punkttema for Maks MAM vist med samme koncentrations-

inddelinger, prioriteringer og farveskala som i Tema M-2 til Dokumentationsark A. 

UTM/ETRS89, zone 32N. 

Referencer: 

/1/ Stisen S, Ondracek M, Troldborg L, Schneider RJM & van Til MJ. 2019. National 

Vandressource Model – Opstilling og kalibrering af DK-model2019. GEUS rapport 31/2019 

/2/ Thorling, L. og Thomsen, C.T., 2020: Udtræk fra Jupiter, Leverance 2. GEUS-notat 07-VA-

2020-8.  

/3/ Thorling, L. og Voutchkova, D., 2020. Aggregering af data, Leverance 5. GEUS-notat 07-

VA-2020-7 

/4/ Troldborg, L., Thorling, L. og Rasmussen, V.S., 2020: Revision af indtagskobling til 

grundvandsforekomster, leverance 3, GEUS-notat 06-VA-2020-01. 

Udført af: LTR / LIT / ILM Dato: 23.11.2020 

 

 

 



D Bilag D Relevante datafiler 

Følgende datafiler og kode er leveret som elektroniske bilag fremsendt til Miljøstyrelsen.  

D.1. MFS data 

Er beskrevet i afsnit 2.4 og består af følgende dokument:  

”MFS-MAMs-20200615.xlsx”. 
 

D.2. Data for GVF’er 

Er beskrevet i afsnit 2.5 punkt 1 og består af følgende dokument:  

” dkm_gvf_26082019_dissolve_mdata_DK.xlsx” samt en tilhørende shapefil med DK-model 

information.  
 

D.3. Dæklag 

Er beskrevet i afsnit 2.5 punkt 5 og består af følgende dokument:  

Dæklagstykkelser: ”Grundrisk_combined_wdata.xlsx” og ”Grundrisk_combined_wodata.xlsx”. 
 

D.4. V1 og V2 grunde 

Er beskrevet i afsnit 2.5 punkt 2 og 3, og består af følgende dokument: 

V1 og V2 grunde: ”V1_kortlagte.xlsx” og ” V2gvt_kortlagte.xlsx”. Samt tilhørende shapefiler. 

Kobling mellem V1 og V2 grunde til GVF’er: ”V1kobling.xlsx” og ” V2kobling.xlsx”. 

 

D.5. Volumen, boringsbuffervolumen samt V1 og V2 grundes volumen i 
GVF’erne 

Er beskrevet i afsnit 2.5 punkt 3 og 4 og består af følgende dokument:  

” result_all_volumes.xlsx”. 

D.6. Arealberegning 

Er data for alle GVF’er baseret på arealanvendelsen i hele Danmark (data heraf beskrevet i 

afsnit 2.5 punkt 7) og består af følgende dokument:  

”Arealberegning.xlsx”. 

Download fra https://envs.au.dk/faglige-omraader/samfund-miljoe-og-

ressourcer/arealanvendelse-og-gis/basemap/. 

 

D.7. Volumenintervaller 

Er beskrevet i afsnit 2.5 punkt 6 og består af følgende dokument:  

”gvf_volumen_intervaller.xlsx”. 

D.8. Baggrundskort af DK og omkringliggende arealer 

Shapefiler til GIS-kort med Danmark, hav og omkringliggende lande. Følgende er brugt og 

modtaget fra GEUS: ”Hav_DK_NABO_500000.shp” og ”Land_DK_NABO_500000.shp”. 

https://envs.au.dk/faglige-omraader/samfund-miljoe-og-ressourcer/arealanvendelse-og-gis/basemap/
https://envs.au.dk/faglige-omraader/samfund-miljoe-og-ressourcer/arealanvendelse-og-gis/basemap/


D.9. Samlet GIS-fil 

En samlet fil af projektet i arcGIS, der er brugt til at lave kortene til rapporten og under projektet.  

Følgende fil: ”SamletGIS_2020-12-22.mxd” 
 

 



E Bilag E Fremsendte leverancer 

E.1. Dokumentationsark A  

 

Udfyldte dokumentationsark A og tilhørende temakort for alle 193 GVF’er behandlet i den 

systematiske relevante undersøgelse er fremsendt separat til Miljøstyrelsen via krypteret 

filsendingstjeneste. Der er fremsendt 193 PDF-filer, med den enkelte PDF indeholdende først 

det udfyldte dokumentationsark, og derefter tabeller og temakort i den behandlede rækkefølge.  

 

Den enkelte PDF er navngivet efter GVF’en i standardformatet: dkmX_YYY_ZZ.pdf 

 

Her indikerer X hhv. j for Jylland, s for Sjælland og f for Fyn afhængig af forekomstens 

geografiske placering. YYY indikerer nummeret på den pågældende GVF, og til sidst beskriver 

ZZ om forekomsten er en ks (kvartær sand), p (prækvartær sand) eller kalk (prækvartær kalk).  

 

Der er derudover fremsendt én samlet PDF kaldet 

Samlet_systematisk_relevant_undersoegelse.pdf hvori alle 193 GVF’er er merged til én fil.  

E.2. Dokumentationsark B 

 

Udfyldte dokumentationsark B og tilhørende temakort for de 8 GVF’er behandlet i den 

videregående relevante undersøgelse er fremsendt separat til Miljøstyrelsen via krypteret 

filsendingstjeneste. Der er fremsendt 8 PDF-filer, med den enkelte PDF indeholdende først det 

udfyldte dokumentationsark, og derefter tabeller og temakort i den behandlede rækkefølge.  

 

Den enkelte PDF er navngivet efter GVF’en i standardformatet: dkmX_YYY_ZZ.pdf 

 

Her indikerer X hhv. j for Jylland, s for Sjælland og f for Fyn afhængig af forekomstens 

geografiske placering. YYY indikerer nummeret på den pågældende GVF, og til sidst beskriver 

ZZ om forekomsten er en ks (kvartær sand), p (prækvartær sand) eller kalk (prækvartær kalk).  

 

Der er derudover fremsendt én samlet PDF kaldet 

Samlet_videregående_relevant_undersoegelse.pdf hvori alle 8 GVF’er er merged til én fil.  

 

E.3. Samlet GVF tilstandsvurdering  

 

Der er fremsendt følgende excelark MFS_tilstand_2020_12_21.xlsx til Miljøstyrelsen som 

Endelig leverance med den samlede oversigt over tilstandsvurderingen for alle 2050  

grundvandsforekomster vurderet i projektet.  

 

 

 

 



F Bilag F Beregninger brugt til tilstandsvurdering 

F.1. Dybde af indtagsbund for hver stofgruppe: 

 
Figur F.1: Dybde af indtagsbund for alle analyser efter chlorerede opløsningsmidler.  

 
Figur F.2: Dybde af indtagsbund for alle analyser efter BTEXN. 



 
Figur F.3: Dybde af indtagsbund for alle analyser efter phenoler. 

 
Figur F.4: Dybde af indtagsbund for alle analyser efter MtBE.  



 
Figur F.5: Dybde af indtagsbund for alle analyser efter vandopløselige opløsningsmidler.  

 
Figur F.6: Dybde af indtagsbund for alle analyser efter PFAS. 



 
Figur F.7: Dybde af indtagsbund for alle analyser efter cyanid. 

F.2. V1/V2-lokaliteter og automatiserede sorteringstrin 

 

Alle V1-grunde (blå) og grundvandstruende V2-grunde (lyserøde). 

 
Figur F.8: Oversigt over kortlagte V1/V2- lokaliteter i Danmark.  

 

GVF 1287 taget ud som et eksempel på arbejdet med V1/V2-lokaliteter og den automatiske 

tilstandssortering: 

 

 

 

 

 

 



I nedenstående figur ses alle GVF’er. 

 
Figur F.9: Zoom med eksempel på GVF med V1/V2-lokalitet.  

 

I nedenstående figur er ikke grundsvandstruende V2-lokaliteter fjernet, hvilket tilfældet for alle 

beregninger i projektet:  

 
Figur F.10: Zoom med eksempel på GVF med V1/V2-lokalitet hvor grundvandstruede lokaliteter er fjernet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I nedenstående figur er alle V1- og V2-lokaliteter med et dæklag under sig fjernet. Et dæklag er 

enten 5 m fed ler eller 15 m summeret ler under hele forureningsgrunden.   

 
Figur F.11: Zoom med eksempel på GVF med V1/V2-lokalitet hvor lokaliteter med underliggende dæklag 

er fjernet.  

 

F.3. Kalibreringsresultater af dæklagstrin i beslutningstræet og V1V2-
volumener fra de 193 GVF med data med overskridelser 
 
 

 
Figur F.12: Statistik over variation af sidste step i beslutningstræet uden data og med data uden 

overskridelser for hhv. 10, 5, 3 og 1%. 

 

2 ud af de 174 GVF’er er uden V1- eller V2-lokaliteter. Det drejer som om små GVF’er, hhv. 

dkms_3173_ks og dkmj_79_ks. 

 



 

Nedenstående figur viser alle 174 GVF’er, der blev vurderet til at være i god tilstand. 

 
Figur F.13: Søjlediagram over V1V2-volumen i forhold til den enkelte GVF-volumen for alle GVF med data 

med overskridelser i god tilstand. 

 

Nedenstående figur viser alle 19 GVF’er, der blev vurderet til at være i ringe tilstand. Deres V2-

volumen i procent er plottet i forhold til GVF-volumen, hvilket er vist som de blå søjler. Summen 

af V1V2-volumen i procent er vist som de røde hule søjler.  

 
Figur F.14: Søjlediagram over V1V2-volumen i forhold til den enkelte GVF-volumen for alle GVF med data 

med overskridelser i ringe tilstand. 

 



F.4. 193 GVF > TV i 80 m dybde procentmæssigfordeling af volumen 

 
Figur F.15: Søjlediagram over volumenprocenten i øvre 80 m for 193 GVF’er.  

F.5. 193 GVF > TV i god tilstand med høje V1V2-volumener. 

Af de 193 GVF’er blev fire af dem vurderet til at være i endelig ”god tilstand” selvom de har 

V1V2-volumener over 5% i forhold til GVF’ens volumen. Nedenstående er de fire GVF’er med 

tilhørende korte forklaring til vurderingen:  

Dkms_3188_ks: V1/V2-volumen udgør 13.3% af GVF’ens volumen. GVF’en er primært 

bestående af landbrug og skov 84% og med ét indtag og én overskridelse 800 m fra den.  

  

  
Figur F.16:  V1/V2-lokaliteter i GVF dkms_3188_ks.  



 

 

 

 
Figur F.17:  Arealanvendelse i GVF dkms_3188_ks.  

 

Dkms_3522_ks: V1V2-volumen udgør 6.8% af GVF’ens volumen. Der én overskridelse og 16 

analyserede indtag for naphtalen. Nedenstående figurer viser, at der hvor der er 

forureningsgrunde, er der analyser og det giver ikke anledning til at give den en ”ringe” 

tilstandsvurdering.  

 
Figur F.18:  V1/V2-lokaliteter i GVF dkms_3522_ks.  



 
 Figur F.18:  Rumlig fordeling af MFS (maks. MAM) analyser i GVF dkms_3522_ks.  

 

 Dkms_3583_kalk: V1V2-volumen udgør 21.5% af GVF’ens volumen. GVF’en dækker hele 

Amager og indeholder derved V1V2-grunde fra lufthavnen, hvor det meste af den østlige del har 

et dæklag under sig og tilstanden er beskrevet i dokumentationsark B. 

 

 
 Figur F.19:  V1/V2-lokaliteter i GVF dkms_3583_kalk.  



Dkmj_165_ks: V1V2-volumen udgør 7.4% af GVF’ens volumen. Denne GVF er ved 

generationsforureningen ved Høfde 42 og der kendes derfor meget til forureningen. Den er 

vurderet i ”god” tilstand og dette er bl.a. baseret på de få lokaliteter med overskridelser og 

analyseprogrammet for Rønland (Miljøprojekt nr. 1973, 2017). 

 
Figur F.20:  V1/V2-lokaliteter i GVF dkmj_165_ks.  

F.6. Antal indtag med overskridelser pr. GVF-volumen. 

Nedenstående figur viser fordelingen af antal indtag med overskridelser pr. GVF-volumen. X-

aksen er begrænset til 200 indtag med overskridelser/km3, da den højeste værdi er 19404, 

hvilket kommer fra en meget lille GVF med én overskridelse. Dette problem er ikke enestående. 



 
 

Figur F.21:  Antal indtag med overskridelse/km3 for de 193 GVF’er..  

 



G Bilag G Udvalgte stofgrupper og antal indtag  

Tabel G.1: Enkelstoffer fra de syv udvalgte stofgrupper samt antallet af indtag med 

overskridelser. 

Stofgruppe Stof 
Tærskelværdi 
(µg/L) 

Indtag med 
overskridelser 

Chlorerede opløsningsmidler 
og nedbrydnings-produkter 

Sum 3 1999 

Tetrachlorethylen 1 925 

Trichlorethylen 1 1506 

1,2-cis-dichlorethylen 1 1439 

1,2-trans-dichlorethylen 1 637 

1,1-dichlorethylen 1 361 

Vinylchlorid 0,2 960 

1,1,1-trichlorethan 1 153 

1,1-dichlorethan 1 214 

Chlorethan 1 70 

1,2-dichlorethan 1 83 

Tetrachlormethan 1 4 

Chloroform 1 112 

Dichlormethan 1 4 

BTEXN 

Benzen 1 350 

Toluen 1 305 

Ethylbenzen 1 253 

o-xylen 1 193 

m- og p-xylen 1 276 

Naphthalen 1 306 

MTBE MTBE 5 32 

Phenoler 

Phenol 0,5 137 

2-methylphenol 0,5 30 

3-methylphenol 0,5 32 

4-methylphenol 0,5 60 

2,3-dimethylphenol 0,5 29 

2,4-dimethylphenol 0,5 51 

2,5-dimethylphenol 0,5 36 

2,6-dimethylphenol 0,5 74 

3,4-dimethylphenol 0,5 33 

3,5-dimethylphenol 0,5 60 

Vandopløselige 
opløsningsmidler 

Diethylether 10 14 

2-propanol 10 17 



Methylisobutylketon 10 3 

PFAS 

Sum 0,1 126 

Perfluorbutansyre   - 

Perfluorhexansulfonsyre   - 

Perfluoroktansulfonamid   - 

Perfluoroktansulfonsyre   - 

Perfluoroktansyre   - 

Perfluorononansyre   - 

Perfluoroheptansyre   - 

Perfluorodecansyre   - 

Perfluorohexansyre   - 

Perfluorbutansulfonsyre   - 

1H,1H,2H,2H-
Perfluoroktansulfonsyre 

  - 

Perfluorpentansyre   - 

Cyanider 
Syreflygtig cyanid 20 6 

Total cyanid 50 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag H V1/V2-volumener fra MST 

Beskrivelser og opdateringer af GIS-data med boringsbuffervolumen og V1/V2-volumener 

fra Miljøstyrelsen.  

 

Om V1/V2-volumener: 

 

Volumen beregnes ved at tilskære de enkelte rasterlag (hydrostratigrafier) fra DK-modellen til 

de polygon vektorer, som kommer fra GVF (grundvandsforekomst), dkjord_v1 og dkjord_v2.  

 

I de tilfælde hvor (meget små kortlægninger) dkjord V1/V2-arealer ikke overlejrer centrum af en 

100 x 100 m rastercelle kan der ikke via PostGIS beregnes et volumen via standard metoden. 

Disse relativt små arealer har i stedet fået volumen beregnet ved at V1/V2-arealets centroid-

koordinat er brugt til at udtrække celleværdi for DK-modellag og gange med arealet af V1/V2 

geometri. Denne metode vurderes og til at være relativ præcis 

 

I enkelte tilfælde er der topologiske geometrifejl på V1/V2 arealer. Disse problemer løses på 

samme måde, som med V1/V2-grunde med arealer mindre end 10000 m2.  

 

 
Figur H.1:  viser magasinet tilhørende GVF dkmj_10_ks i gult, to indtag med overskridelser i GVF’en med 

rød og dets boringsbuffervolumen med blå. Det lyserøde viser en topologifejl, der forekommer af 

magasinoverlap og derved kan boringsbuffervolumen ikke beregnes. 

 



Om boringsbuffervolumen:  

 

250 meter buffer på boringer, som overskrider værdier, som beskrevet er oprettet. 

Boringsbuffervolumen som overlejrer hinanden for samme GVF, er slået sammen 

(dissolved/forureningsmængden) til et areal. 

 

Den underliggende røde farve er tykkelsen af dkmodel labet dkmf_ks2. Der er skalabar nederst 

til højre, opløsningen af dkmodel tykkelses raster på 100x100 kan svagt anes. Før at der i 

PostGIS kan ske spatial interaktion mellem en vektor og en pixel skal vektor overlejre centrum 

af pixel. Det sker ikke for det blå areal. 

 

  
Figur H.2: viser GVF dkmf_1212_ks og problemer ved lav opløsning og derved mangel på overlap af hele 

boringsbuffervolumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 GVF’er med alle indtag med overskridelser mere end 250 m derfra er ikke medtaget og derfor 

uden boringsbuffervolumen: 

 
Figur H.3: viser GVF dkms_3012_ks, hvor der ikke er indtag med overskridelser og en boringsbuffer på 

250 m der overlejrer GVF’en og har en kobling GVF’en. Tre boringer med reference ligger ca. 500 m 

sydvest for GVF (ikke på kortet). 

 

 
Figur H.4: viser dkms_3065_ks, hvor indtag med én overskridelse, der ligger over 250 m fra GVF’en. 



 
Figur H.5: viser GVF dkms_3188_ks, hvor nærmeste indtag med overskridelser ligger ca. 1 km nordøst og 

derfor uden for figuren.  

 

 
Figur H.6: viser GVF dkms_3301_ks, hvor koblede indtag med overskridelser ligger ca. 300 m fra GVF’en. 



Bilag I Korrelationsmatrice for styrende variable 

Der er i programmet MATLAB udarbejdet en korrelationsmatrice mellem nedenstående variable 

baseret for de 193 GVF’er med overskridelser. Korrelationsmatricen er af typen Spearman og 

udtrykker en statistisk ikke-lineær sammenhæng mellem to variabler (Lemaire et. al., 2020). 

Korrelationsmatricen er ikke en perfekt opstilling af data, men giver en god indikation for, hvilke 

variable der kan være betydning for MFS forurening af en GVF. Korrelationsmatricen er bl.a. 

brugt til at opstille radardiagrammet og dets parametre til en automatisk foreløbig 

tilstandssortering af alle GVF i trin II, der kan ses i dokumentationsark A for alle 193 GVF. 

 

Derudover er matricen brugt til at bekræfte den faglige sammenhænge mellem de opstillede 

variable og udbygge den konceptuelle model. Matricen indeholder følgende variable: 

 

 Arealanvendelse i procent af vej, grusgrav, militær, lufthavn, by, industri, skov og 

landbrug. Størrelsen for det enkelte variable sammenlignet med de andre variable 

(uden arealer med vand).  

 Boringsbuffer-volumen og –areal i procent af GVF. 

 De forurenede grundene (V1 og V2) volumener og arealer i procent af GVF. 

 Middeldybde top magasin, udnyttelsesgrad til vandindvinding i procent, volumen af GVF 

i m3, areal af GVF i m2. 

 Total antal boringer, total antal indtag, antal indtag pr. km2 og pr. km3, indtag med 

overskridelser pr. total antal indtag, antal indtag med overskridelser pr. GVF-volumen i 

m3. 

 Fordelingen af indtag på de fire boringstyper i procent, fordelingen af indtag med 

overskridelser på de fire boringstyper i procent og overskridelser pr. analyserede indtag 

i procent på de fire datatyper.  

1 = rød farve = En perfekt positiv lineær sammenhæng  

0 = grøn farve = Ingen lineær sammenhæng  

-1= blå farve = En perfekt negativ lineær sammenhæng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur I.1: Korrelationsmatrice for alle førnævnte variabler.  
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