
Vurdering af grundvands-

forekomsternes kvantitative tilstand

Hans Jørgen Henriksen, Denitza Voutchkova, Maria Ondracek, 

Lars Troldborg og Lærke Thorling

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS

hjh@geus.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Mit navn er HJH, Hydrologisk afdeling GEUSJeg vil fortælle om modelberegning af terrænnært vand, jeg har været GEUS projektleder for HIP4Plus.



Disposition
• DK model 2019 og ny 

afgrænsning af grund-
vands forekomster

• Anvendt metodik til 
vurdering af kvantitativ 
tilstand

• Resultater

• Perspektivering
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DK model 2019 kalibrering
[Stisen et al. 2019]



Ny afgrænsning af grundvandforekomster (2050 mod 400 i VP2)

Top af
magasin
<25 m.u.t.
(n=1218)

>250 km2
kontakt til
vandløb,
søer og
GATØ
(n=106)

‘Uden 
kontakt’
(n=726)

3D FOHM
(overlap)

[Troldborg 2020]



Modelberegnet udnyttelsesgrad

[Henriksen et al. 2019/2020]

Hele landet/2050 GVF:
• Udnyttelsesgrad for

alle forekomster
• Vandløbspåvirkning for

ID15 (fisk og smådyr)
• Afsænkning af tryk-

niveau for alle model-
lag (KS1-4, PS1-6+kalk)

Ca. 90 forekomster i risiko
• Trendanalyse (Cl+SO4)
• Indvindingsbetinget

forøget indhold af 
salte & tungmetaller

• GIS kort + dok. ark.
• Ekspertvurdering med

konsolideret tilstandsvurdering



Usikkerheder

[Henriksen et al. 2021]

USIKKERHEDSKILDE:
Genberegning hvor indvindinger er fordelt ud på boringsindtag som 
indberettet i JUPITER, 
i stedet for ligeligt fordelt



Vandløbspåvirkning 
reduktion af 
minimumsvandføring (%)
(Q95: aktuel indvinding i forhold til nul 
indvinding – efter genberegning)

[Henriksen et al. 2021]

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Aarhus Universitet (DCE) har for MST på basis af målte daglige vandføringer for 2004-2012 og målinger af biologiske kvalitetselementer opstillet empiriske formler for planter (DVPI), smådyr (DVFI) og fisk (DFFVa). fiske EQR = 0.058 SIN - 0.319 + 0.811 BFI + 0.050 Fre25 - 0.0413 Fre75        (n=61; NSE=0.49)               /6/hvorSIN: Sinousitet (angiver ved en klasse fra 1 til 4 slyngningsgraden, hvor 1 er kanal og 4 meandrerende)BFI: Baseflow indeks (forudsigelighed, der udtrykker andel af baseflow ud af samlet flow)Fre25: Antal hændelser pr. år hvor vandføringen overstiger en karakteristisk høj vandføring (Q25)Fre75: Antal hændelser pr. år der vandføringen underskrider en lav vandføring (Q75) 



Afsænkning af trykniveau,
pyritoxidation og sulfat

[Gejl et al. 2019]



dkms_3627_kalk

[Henriksen et al. 2020]



GIS
Kort
[Henriksen 
et al. 2020]



Kumulativ fordelingsfunktion MAM (Cl, IG, SO4, As, Ni)

Parameter     Forhøjet   Overskredet
Klorid > 125 mg/l   48 af 302
Ionbytning <= 65 80 af 302
Sulfat               > 150 mg/l 35 af 302
Arsen > 5 ug/l 10 af 302
Nikkel              > 10 ug/l 67 af 302

Klorid                                                      Ionbytning                                         Nikkel

Sulfat                                                     Arsen

[Henriksen et al. 2020]



Tilstandsvurdering af
25 større forekomster

[Henriksen et al. 2020]
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[Henriksen et al. 2021  JHYD]

Vi er udfordret af, at den kvantitative
tilstand for mange forekomster er
‘på vippen’. Der er ikke plads til nogen
markant øget vandindvinding, og vi har
ikke råd til at de regionale og dybere 
forekomster forurenes yderligere . . .



Konklusion – beslutningstræ anvendt til konsolidering af kvantitativ tilstand

[Henriksen et al. 2020]



Tak for opmærksomheden!
Mere information:
• National vandressourcemodel 

(www.vandmodel.dk)

• Grundvandsrapporter vedr. kvantitativ og 
kemisk tilstand 
(www.geus.dk/vandressourcer/vandforvaltning)

• Vand og jord nr. 3 2021 (www.vandogjord.dk)

• NIFA projekt om klimaeffekter Skjern å og 
Midtsjælland. Journal of Hydrology. Regional 
studies: 
(https://www.sciencedirect.com/science/article
/pii/S2214581821000276)

• Resultater af beregninger beta version på 
www.geus.dk (modeldatabasen dkmodel 2019 
test)
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