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1 Stamdata  

Stamdata  

Projektnavn Grundvandets kemiske påvirkning på vandløb og kystvande  

Journalnummer SVANA-456-00439 

Projektleder Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil, Naturgeograf, MST 

Projektets primære formål Operationalisering af ny viden til implementering af vandområdeplanerne 

2021-2027 

Nuværende fase Gennemførelsesfasen 

2 Miljøstyrelsens formål med projektet  

2.1 Den nuværende situation  

Grundvandets kemiske tilstand vurderes på baggrund af en generel kvalitetsvurdering af 

grundvandet, grundvandets påvirkning af overfladevand og terrestrisk natur, indtrængning af 
saltvand eller andet samt kemiske trends, jf. definitionen af god kemisk tilstand i vandramme-
direktivet. Med hensyn til kemisk påvirkning af overfladevand indbefatter god økologisk til-
stand for grundvandsforekomster ifølge direktivet, at ”grundvandsforekomstens kemiske 
sammensætning er således, at koncentrationerne af forurenende stoffer, ikke ville medføre, at 
miljømålene ikke opfyldes for tilknyttede vandløb og kystområder, eller at der sker en signifi-
kant forringelse i sådanne vandområders økologiske eller kemiske kvalitet”.  

Det fremgår af vandområdeplanerne (2015-2021), at der ikke foreligger ”viden om sammen-
hængen mellem grundvandets kemiske tilstand og påvirkningen af vandløb, søer, kystvande 
[…]. Der er derfor ikke fastsat tærskelværdier for forurenende stoffer i relation til vandløb, 

søer, kystvande […], da bidraget af kemiske stoffer fra grundvand ikke kendes. Der skal ind-
hentes yderligere viden på området.” 

Med dette projekt indhentes viden på området, der vedrører grundvandets kemiske påvirkning 

af vandløb og kystvande.  

2.2 Formålet med projektets løsning og bidrag til strategiske mål 

Projekts formål er at udvikle en metode til at vurdere den grundvandskemiske påvirkning af 
vandløb og kystvande. Metoden skal derefter benyttes til at undersøge, om tilførsel af forure-
nende stoffer fra grundvandsforekomster forhindrer målopfyldelse i tilknyttede vandløb og 

kystvande, eller om stofferne giver anledning til en signifikant forringelse i vandløb og kyst-
vande. Metoden skal efter projektets afslutning anvendes i forbindelse med basisanalysen og 
de grundvandskemiske tilstandsvurderinger af alle grundvandsforekomster til brug for vand-
områdeplanerne 2021-2027. Projektet skal også resultere i en anbefaling til den fremtidige 

overvågning af forurenende stoffer i grundvandsforekomsterne fsva  påvirkning af overflade-
vande. 

2.3 Den fremtidige situation efter indførelse af løsningen 

Projektet skal bidrage til tilstandsvurderinger af grundvandets kemiske tilstand, jf. vandram-
medirektivet og grundvandsdirektivet samt EU’s ”CIS Guidance document nr. 18 on groundwa-
ter status and trend assessment” og ”CIS Technical Report - 2015 – 093 om on Groundwater 
Associated Aquatic Ecosystems”. 

2.4 Situationen hvis projektet ikke gennemføres  

Hvis projektet ikke gennemføres, kan grundvandets kemiske tilstand jf. de nævnte kriterier 

ikke vurderes.  
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2.5 Alternative løsningsscenarier 

Der er ikke alternative løsningsscenarier til den valgte løsning.   

3 Scope og afgrænsninger 

Projektet omfatter udvikling af en metode til vurdering af grundvandskemiske påvirkninger på 
vandløb og kystvande. Metoden skal anvendes ifm. gennemførsel af basisanalysen og de ke-
miske tilstandsvurderinger af grundvandsforekomsterne til kommende generations vandområ-
deplaner.  

Projektet omfatter dermed ikke selve gennemførslen af vurdering af grundvandkemisk tilstand 

og trend mhp. vandløb og kystvande for hver af 402 danske grundvandsforekomster. Af-
hængigt af projektresultaterne vil vurderingen kunne foretages i direkte forlængelse af pro-

jektgennemførslen, alternativt først efter indsamling af supplerende viden og tilhørende data, 
men det ligger i første omgang uden for dette projekt. 

Projekter omfatter heller ikke vurdering af grundvandskemiske påvirkninger på søer. Grund-
vandskemiske påvirkninger på søer undersøges i et projekt, der gennemføres parallelt med 

næreværende.    

4 Mål og succeskriterier  

Projektets mål Succeskriterier 

Opgave-afgrænsning   Opstartsworkshop afholdt 

Overblik over eksisterende viden om 

kemisk kontakt mellem grundvand og 

overfladevand med udgangspunkt i 

forskningsresultater, det nationale 

måleprogram og eksisterende litteratur 

Dokument om eksisterende viden i Danmark godkendt af 

Miljøstyrelsen 

Overblik over eksisterende viden i rele-

vant andet land (f.eks. UK) om kemisk 

kontakt mellem grundvand og overfla-

devand 

Dokument om eksisterende viden i udlandet godkendt af 

Miljøstyrelsen 

Afklaring af hvilke stoffer, der skal indgå 

i projektet  

Opnået enighed om de stoffer, der indgår i projektet 

Identificering af eventuelt behov for 

supplerende viden og data  

Opnået enighed om eventuelt behov for supplerende vi-

den og data  

Udvikling af ny metode Metode udviklet 

Anbefalinger til den fremtidige overvåg-

ning af forurenende stoffer i grund-

vandsforekomsterne  

Dokument med anbefalinger til den fremtidige overvåg-

ning af forurenende stoffer i grund-vandsforekomsterne 

godkendt af Miljøstyrelsen  

5 Gevinster 

5.1 Strategi for gevinstrealisering 

Ikke relevant 
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5.2 Effektiviseringsgevinster 

Ikke relevant 

5.3 Ikke-økonomiske gevinster 

Gevinsten er grundlag for mere fyldestgørende kemiske tilstandsvurderinger af grundvandsfo-

rekomster og højere grad af opfyldelse af vandrammedirektivets krav hertil. 

6 Teknisk løsning 

Til de fleste vandløb sker der både en afstrømning af overfladevand og tilstrømning af grund-

vand. I nogle tilfælde sker tilstrømningen primært fra grundvand, og så vil kvaliteten og 
mængden af grundvand, der kommer ind i overfladevandet, have stor indflydelse på overfla-

devandskvaliteten. 

Projektet skal udvikle en metode, der kan identificere vandløb og kystvande, som har en bety-
delig tilstrømning af grundvand. Ydermere skal det undersøges, om transport af forurenende 
stoffer fra grundvand bidrager betydeligt til stofbelastningen i overfladevandet, som derved 
ikke opfylder miljømål (god tilstand).  

I vurderingen af den kemiske tilstand på overfladevand indgår - udover de stoffer, der fremgår 
af grundvandsdirektivets minimumsliste - også de prioriterede stoffer og visse andre forure-
nende stoffer/stofgrupper, der ifølge vandrammedirektivet udgør en særligt væsentlig risiko 
for vandmiljøets tilstand på EU-niveau. I vurderingen af den økologiske tilstand indgår øvrige 
miljøfarlige forurenende stoffer, som omfatter de nationalt udpegede stoffer, som indgår i 
vandområdeplanernes tilstandsvurderinger. Der er fastsat miljøkvalitetskrav på henholdsvis 

EU-niveau og nationalt niveau for de respektive stoffer. Et overfladevandområde har ifølge 
vandrammedirektivet god kemisk og økologisk tilstand for så vidt angår miljøfarlige forure-
nende stoffer, når stofkoncentrationerne i vandmiljøet ikke overskrider de fastsatte miljøkvali-

tetskrav (BEK nr 439 af 19/05/2016). God tilstand forudsætter således, at samtlige miljøkvali-
tetskrav fastsat for miljøfarlige forurenende stoffer er overholdt i overfladevandområdet. 

I projektet tages der udgangspunkt i liste over prioriterede stoffer inden for EU's vandpolitik 
samt liste med stoffer, hvor der er nationalt er fastsat miljøkvalitetskrav for vand. Disse lister 

fremgår af bekendtgørelse 1om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, 
kystvande og grundvand del A, tabel 2 og del B, tabel 3. 

Ovennævnte “CIS Technical Report - 2015 – 093 om on Groundwater Associated Aquatic Eco-
systems” indeholder en række forslag til gennemførsel af tilstandsvurderingen og tilhørende 
cases, som kan indgå i overvejelserne om metodeudvikling.  

Følgende delopgaver skal løses trinvist af GEUS, der bistås af Aarhus Universitet/DCE - i tæt 
samarbejde med MST:    

1.) Skabe og formidle overblik over den eksisterende viden om kemisk kontakt mellem 

grundvand og såvel vandløb som kystvande.  Der tages udgangspunkt i forskningsre-

sultater, det nationale måleprogram og relevante data, der ellers er tilgængelige, samt 

eksisterende litteratur. Herunder skal undersøges andre relevante landes metodiske 

tilgang til kemisk kontakt mellem grundvand, vandløb og kystområder. 

2.) Der skal foretages en afgrænsning af, hvilke kemiske parametre, der skal indgå i pro-

jektet og basisanalysen. I projektet opgøres hvilke stoffer, der findes data for i grund-

vand og evt. hvilke, der findes data for i overfladevand. I projektets afrapportering 

                                                

1 BEK nr 439 af 19/05/2016 
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indgår også en anbefaling om, hvilke forurenende stoffer, der i fremtiden med fordel 

kan indgå i overvågningen af grundvandsforekomsterne.  

3.) Landsdækkende tolkning af strukturer og processer ud fra eksisterende data og viden. 

Der skal udarbejdes en metode, hvor de overfladevandområder, der er afhængige af 

grundvands tilstrømning, identificeres. For de overfladevandområder, der identificeres 

som grundvandsafhængige, skal det undersøges, om der tilføres forurenende stoffer, 

der betyder, at vandområdet ikke opnår god tilstand, eller tilførslen medfører forrin-

gelse. Tolkningen skal føre til en landsdækkende analyse – dvs. et GIS-kort over 

grundvandets kontakt til vandløb og kystområder.   

4.) Identificering af behov for indhentning af supplerende oplysninger.  

5.) Udarbejdelse af en metodik til vurdering af grundvandsforekomsternes kemiske til-

stand mhp. forurenende stoffer i vandløb og kystvande. Metodikken skal efterfølgende 

anvendes til udarbejdelse af basisanalysen. I afrapporteringen skal indgå en beskrivel-

se af usikkerheder forbundet med metodikken.  

 

7 Leverancer  

7.1 Leverancer og afhængigheder 

Leve-

rance 

Beskrivelse Afhængigheder Håndtering af 

afhængighed 

FASE 1 

1 Opstartsworkshop Workshoppen faciliteters af GEUS  

2 Kapitel til samlerapport om eksisterende viden 

i Danmark 

  

3 Review af udenlandske forskningsresultater og 

andres landes tilgang til kemisk kontakt mellem 

grundvand, vandløb og kystvande 

  

4 Liste med relevante forurenede stoffer   

5  Kapitel til samlerapport om landsdækkende 

tolkning på baggrund af eksisterende data og 

litteratur 

  

6 Kapitel til samlerapport, der beskriver meto-
den klar til brug for basisanalysen 

  

7 Kapitel til samlerapport med anbefaling for 

overvågning af forurenende stoffer 

  

FASE 2 

8 Samlet rapport af delelementer fra fase 1   
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8 Organisering 

8.1 Projektorganisation og styregruppe 

Projektet ledes af en projektgruppe bestående af medarbejdere fra GEUS, DCE/AU og Miljøsty-
relsen. Projektgruppen er forankret i Miljøstyrelsen.  

Projektet har ikke en karakter, der nødvendiggør en selvstændig styregruppe.  

Projektet startes op med en workshop, hvor projektdeltagere samt relevante eksperter invite-
res. På den baggrund sikres, at al relevant eksisterende viden deles i projektets opstart. På 
workshoppen kan der bl.a. på baggrund af indspil ske eventuelle justeringer af projektindhol-

det. Større justeringer skal besluttes sammen med MST og skal ske inden for projektets øko-
nomiske og tidslige rammer.  

Projektejer, projekt-

leder og projekt-

gruppe 

Navn og enhed Ressource Kompetencer 

Projektleder Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil  Vandplanlægning 

Projektdeltager Henriette Hossy  Vandplanlægning 

Videnskabelig projektleder Bertel Nilsson / GEUS  Kemisk kontakt grundvand-

overfladevande 

Projektdeltager Lærke Thorling / GEUS  Grundvandsovervågning og 

kemiske stoffer 

Projektdeltager Klaus Hinsby / GEUS  EU forhold 

Projektdeltager Lars Troldborg / GEUS  DK-model 

Projektdeltager Brian Kronvang / DCE  Vandløbsovervågning og 

kemiske stoffer 

Projektdeltager Sofie Van´t Veen  /DCE   Database 

Projektdeltager Susanne Boutrup/DCE  Vandløbsovervågning og 

miljøfremmede stoffer 

Projektdeltager Martin Mørk Larsen / DCE  Marin overvågning 

 

9 Tilrettelæggelse 

9.1 Udbudsstrategi 

Projektets fase 1 og 2 gennemføres via den indgåede kontrakt med GEUS.  

9.2 Kriterier for overdragelse af leverancer fra projekt til forretning  

Overtagelseskriterium Overdrages til Ansvarlig for overdragelse 

Samlet rapport MST Bertel Nilsson / GEUS 

Landsdækkende GIS-kort med tilhørende  
data  

MST Bertel Nilsson / GEUS 
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10 Kvalitet 

Den faglige kvalitet af projektets leverancer sikres ved at inddrage yderligere faglige kompe-

tencer fra vFKG-Kystvande og vFKG-MFS i MST. Hertil kommer, at workshoppen med faglige 
eksperter også medvirker til at sikre faglig kvalitet. 

11 Risici 

Hvis metoden viser sig utilstrækkelig, er der i projektet taget højde for, at der skal inddrages 
yderligere viden og data.  

12 Informationssikkerhed 

Projektets leverancer er omfattet af de gældende regler for offentlighedens adgang til styrel-
sens miljødata. Projektet omhandler ikke personoplysninger, og der er ikke behov for at tage 
særlige forbehold for informationssikkerhed i forbindelse med gennemførelse af nærværende 
projekt.  

13 Interessenter og kommunikation 

13.1 Hovedbudskaber 

Ikke relevant pt. 

13.2 Kommunikation og inddragelse af interessenter/målgrupper 

Interesnt/målgruppe Emne Effekt Dato Ejer 

Faglig Referencegruppe Projektets formål og 
scope samt forvente-
de resultater 

Ejerskab Efteråret 2017 MST 

Departementet Resultater Orientering Primo 2018 MST 

14 Tolerancer 

Toleranceområde Råderum for programleder og projektleder 

Projektudgifter: Er der behov for ændring af det tildelte budget, skal det aftales med Kontorchef Sara 
Westengaard Guldagger 

Interne ressourcer: Er der behov for ændring af det tildelte budget, skal det aftales med Kontorchef Sara 
Westengaard Guldagger 

Tid: Såfremt der opstår behov for at afvige fra tidsplanen skal Kontorchef Sara Westengaard 
Guldagger orienteres 

Kvalitet: Forslag til den ny udviklede metode skal godkendes af Miljøstyrelsen. Der er herudover 
ikke behov for at indsætte tolerancekriterier for projektet 

Afvigelser og ændringer 
godkendes af: 

Kontorchef Sara Westengaard Guldagger 

15 Rapporteringskrav 

Ikke relevant 
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16 Bilag 

Ingen 


