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1 Stamdata 
 

Stamdata 

Projektnavn  

Nyafgrænsning og delkarakterisering af de danske grund- 

vandsforekomster samt fagligt grundlag for udpegning af 

drikkevandsforekomster 

Journalnummer MST-403-00029 

Projektleder Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil, Miljøstyrelsen (MST) 

Projektets primære formål Sikring af at den nyeste geologiske viden er grundlag for 

grundvandsforekomsternes afgrænsning og dermed for rele- 

vante analyser i forbindelse m. udarbejdelse af VOP 2021- 

2027 

Nuværende fase Initiering 

2 Miljøstyrelsens formål med projektet 

Den nuværende situation 

Det følger af vandrammedirektivets1 art. 5, jf. bilag II, at der skal udarbejdes en basisanalyse for 

hvert vandområdedistrikt forud for den første vandområdeplan (for perioden 2009-15), og at ba- 

sisanalyserne i nødvendigt omfang skal opdateres forud for udarbejdelse af udkast til vandområ- 

deplaner for hver efterfølgende planperiode. Basisanalyserne skal indeholde karakterisering af de 

vandforekomster, der er omfattet af vandområdeplanerne, og vurderinger af risikoen for, at fore- 

komsterne ikke opfylder deres miljømål. 

 

Basisanalysens "første karakterisering af grundvandsforekomsterne skal bl.a. kortlægge grund- 

vandsforekomstens eller -forekomsternes beliggenhed og grænser, jf. vandrammedirektivets art. 

5, jf. bilag II, afsnit 2.1. 

 
Afgrænsningen af de danske grundvandsforekomster blev gennemført første gang af de davæ- 
rende amter til brug for de første basisanalyser (2004/5). Afgrænsningen er efterfølgende blevet 
revideret 2 gange, forud for de første vandplaner for 2009-15 (2006/7) og igen forud for de gæl- 

dende vandområdeplaner for 2015-21 ( 2013/14)2. 

 

Den sidste revision blev gennemført for at sikre: 

i.) anvendelse af ensartede principper på landsplan, 
ii.) indarbejdelse af forekomsternes vertikale afgrænsning, 

iii.) brug af data fra den landsdækkende DK-model, og at 

 
 

1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS direktiv 2000/60 /EF af 23. oktober 2000 om en fastlæggelse af en 

ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger med senere ændringer 

 
2 GEUS RAPPORT 2014/58 Afgrænsning af grundvandsforekomster (Troldborg et al.) 



PID, version 1.0  

iv.) afgrænsningen blev gennemført på grundlag af viden om hydrogeologi og kontakt til 

overfladeøkosystemer og ikke begrænset af administrative grænser som amtsgrænser el- 

ler afgrænsning af hovedvandoplande 

 

Ved denne 2013-revision af forekomsternes afgrænsning blev der taget udgangspunkt i grund- 

vandsmagasiners fysiske afgrænsning efter de hydro-geologiske oplysninger i DK-modellen på 

dette tidspunkt. Især fsva Jylland og dele af Fyn var DK-modellen i 2012 imidlertid ikke opda- 

teret med den geologiske viden, der var tilvejebragt med den nationale grundvandskortlægning 

siden 2009. Dette indebærer, at der siden denne afgrænsning af grundvandsforekomsterne er kon- 

stateret flere tilfælde af manglende overensstemmelse mellem hhv. de arealer, der er omfattet af 

kommunernes grundvandsbeskyttelse i form af kommunale indsatsplaner3 og lokalisering af ind- 

vindingsboringer, og afgrænsning og beliggenhed af grundvandsforekomsterne. 

 

Miljøstyrelsens enhed for grundvandskortlægning (GKO) gennemfører et projekt, der vil tilveje- 

bringe et datagrundlag, der muliggør, at GEUS kan opdatere DK-modellen med den ovennævnte 

nyeste viden fra grundvandskortlægningen. Denne opdatering vil kunne sikre, at afgrænsning af 

og vurderinger af tilstanden i grundvandsforekomster samt belastningsopgørelser for kystvande 

og søer især for umålte oplande uden målestationer i vandplanlægningen for 2021-27 kan baseres 

på det bedste tilgængelige hydrogeologiske grundlag. 

 

Formålet med projektets løsning og bidrag til strategiske mål 

Det er projektets formål at sikre, at de danske grundvandsforekomsters afgrænsning er baseret på 
den nyeste og bedste tilgængelige viden, herunder de data, der er tilvejebragt ved den nationale 
grundvandskortlægning, og at afgrænsningen foretages i overensstemmelse med de faglige krite- 
rier, der er fastlagt med vandrammedirektivets definition af grundvandsmagasiner og grund- 

vandsforekomster4. 

 

Den fremtidige situation efter indførelse af løsningen 

Gennemførelse af projektet vil sikre, at de kommende vandområdeplaner for 2021-27 og den til- 

knyttede målfastsættelse for vandforekomsterne og fastsættelse af indsatsprogrammer for vand- 

områdedistrikterne er baseret på et arbejde, herunder karakteriseringer, risiko- og tilstandsvurde- 

ringer af grundvandsforekomster, hvor der er anvendt et datagrundlag, der er opdateret med den 

nyeste hydrogeologiske viden for alle dele af landet. 

 

3 Scope og afgrænsninger 

Projektet skal sikre anvendelse af den nyeste hydrogeologiske viden for samtlige danske vandom- 

rådedistrikter i Miljøstyrelsens (MST) faglige arbejde forud for vandplanlægningen for 2021-27. I 

projektet tages udgangspunkt i den nyeste udgave af DK-modellen, som opdateret med den nyeste 

hydrostratigrafiske viden fra GKO i alle vandområdedistrikter. Det forudsættes, at denne opdate- 

rede DK-model kan anvendes ved arbejdet i dette projekt fra ultimo februar 2019. 
 

 

 

 

3 Indsatsplaner udarbejdet og vedtaget efter reglerne i vandforsyningslovens §§ 11-13b, jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 

22. februar 2018 af lov om vandforsyning m.v. 

 
4 Jf. vandrammedirektivets art. 2, nr. 2, 11 og 12, som implementeret i dansk ret i §3, nr. 3, 12 og 13 i lov om vandplan- 

lægning, jf. lovbekendtgørelse af 26. januar 2017 af lov om vandplanlægning 
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For alt grundvand gælder målene om at forebygge eller begrænse tilførsler af forurenende stoffer, 

jf. vandrammedirektivets art. 4, stk. 1, litra b, pkt. i. 

 

Den egentlige vandområdeplanlægning, herunder fastsættelse af mål, tilstandsvurdering, kravet 

om nødvendige indsatser for at fastholde eller opnå god tilstand og forbuddet mod forringelse 

gælder imidlertid kun for grundvandsforekomster jf. vandrammedirektivets art. 4, stk. 1, litra b, 

pkt. i in fine, pkt. ii og iii, art. 5 og art. 8, jf. bilag I og II samt art. 11. 

 

Dette projekt skal tilvejebringe en ny-afgrænsning af de danske grundvandsforekomster, der om- 

fattes af vandplanlægningen, vurderinger af andre grundlæggende karakteristika for de enkelte 

forekomster samt det faglige grundlag for en udpegning af de grundvandsforekomster, der skal 

være drikkevandsforekomster. Med projektet realiseres således ikke en fuld karakterisering af fo- 

rekomsterne. 

 

4 Mål og succeskriterier 
 

Projektets mål Succeskriterier 

Ny-afgrænsede grundvandsmagasiner Der skal foreligge nye grundvands- magasiner 

afgrænset i den opdaterede DK-model 

Ny-afgrænsede grundvandsforekomster Der skal foreligger forslag til udpegning af nye 

grundvandsforekomster, der direkte kan 

anvendes til MST arbejde med basisanalysen 

2019 og det faglige grundlag i øvrigt for vand- 

områdeplanerne 2021-2027 

Kriterier for typologisering og for grup- 

pering af grundvandsforekomster 
Der skal være udarbejdet og godkendt forslag til 

kriterier for typologisering og for gruppering af 

de nyafgrænsede grundvandsforekomster 

Grundlag for udpegning af drikkevands- 

forekomster 
Der skal være udarbejdet og 

godkendt datagrundlaget til brug for udpegning af 

drikkevandsforekomster 
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5. Gevinster 

Strategi for gevinstrealisering 

Ikke relevant. 
 

Effektiviseringsgevinster 

Ikke relevant. 
 

Ikke-økonomiske gevinster 

Gevinsterne er et bedre fagligt (hydrogeologisk) og administrativt grundlag for MSTs arbejde 

med grundvandsforekomsterne i basisanalysen 2019 og faglige bidrag til vandplanlægningen for 

2021-27 i øvrigt samt en bedre sammenhæng mellem de nye grundvandsforekomster og drikke- 

vandsforekomster og de udpegede OSD områder, indvindingsoplande udenfor OSD, følsomme 

indvindingsområder og områderne, omfattet af indsatsplanlægningen efter vandforsyningsloven. 

 

6. Leverancer 

Leverancer og afhængigheder 
 

Leve- 

rance 

Beskrivelse Afhængigheder - 

Ansvarlig for le- 

verance 

Håndtering af af- 

hængighed 

1 
Afgrænsning af grundvandsmagasi- 
ner 

GEUS  

2 
Projektgruppemøde om afgrænsning af 
grundvandsmagasiner 

GEUS/MST  

3 
Afgrænsning af grundvandsfore- 
komster 

GEUS  

3 a 
For hvert hhv. målsat grundvands- tilknyttet 

overfladevandsområde, grundvandsafhængige terrestriske 

økosystem indenfor Natura 2000 områder, og hvert 

beskyttet område, jf. vandrammedirektivets art. 6 og art. 7 

angives den / de grundvands- forekomst/er, som 

vandområdet/ økosystemet er knyttet til. 

GEUS, med input fra 

MST 

 

3 b 
For hver forekomst skal der angives, hvilke/n horisont/er 

forekomsten til- 
hører. 

GEUS  

4 
Projektgruppemøde om afgrænsning 
af grundvandforekomster 

GEUS/MST  

5 
Grundlag for udpegning af drikke- 
vandsforekomster 

GEUS  

6 
Projektgruppemøde om grundlaget for udpegning af / 

drikkevandsfore- komster 
GEUS/MST  

7 
Typologisering og gruppering GEUS  

8 
Rapport GEUS  
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7. Tekniske løsninger 

I vandrammedirektivets artikel 2 defineres 
 

• grundvand, som ”alt vand under jordoverfladen i den mættede zone og i direkte kontakt 

med jorden eller undergrunden” 
 

• et grundvandsmagasin som ”et eller flere underjordiske lag af bjergarter eller andre 

geologiske lag med tilstrækkelig porøsitet og permeabilitet til at muliggøre enten en bety- 

delig grundvandsstrømning eller indvinding af betydelige mængder grundvand.” 
 

• en grundvandsforekomst som ”en separat mængde grundvand i et eller flere grundvands- 

magasiner.” 

 
 

Grundvandsforekomster består således af et eller flere magasiner, men det er imidlertid ikke alt 

grundvand, som nødvendigvis ligger i et magasin. 

Leverance 1 

Beskrivelse af afgrænsning af grundvandsmagasiner. 

 

Opgaveløsningen skal ske efter følgende retningslinjer: 

 

Det vurderes om, der er 

”et eller flere underjordiske lag af bjergarter eller andre geologiske lag med tilstrækkelig porøsitet 

og permeabilitet til at muliggøre enten en betydelig grundvandsstrømning eller indvinding af be- 

tydelige mængder grundvand” ved, at: 
 

De geologiske lag, der muliggør indvinding af mere end 10 m3 drikkevand om dagen som gen- 

nemsnit, eller til forsyning af mere end 50 personer, afgrænses (derudover) som magasiner. 

 

Geologiske lag, der tillader en grundvandsstrømning, der er betydende for tilknyttede akvatiske 

og terrestriske økosystemer, betragtes som magasiner. I den sammenhæng forstås der ved en bety- 

dende strømning af grundvand en strømning, der, hvis den når et tilknyttet overfladevandsområde 

eller et direkte afhængigt terrestrisk økosystem, ville kunne resultere i en signifikant reduktion i 

den økologiske eller kemiske kvalitet af det pågældende overfladevandsområde eller ville kunne 

medføre en væsentlig skade på grundvandsafhængige terrestriske økosystemer. 
 

Det bemærkes her, at vandrammedirektivets definition af grundvandsmagasiner ikke indeholder 

eller medfører krav til lagenes faktuelle vandindhold, men permanent ”tørre / ikke vandholdige 

magasiner” skal ikke afgrænses som magasiner, når de vandførende lag hverken fungerer som 

kilde, modtager eller transportmedie. 

 

Der skal i forbindelse med afgrænsning af magasiner undersøges, om isoleret liggende magasiner 

opfylder en af de nævnte 2 betingelser. Til det formål, skal a.) afstanden og fluks til hhv. tilknyt- 

tede overfladevande og grundvandsafhængige terrestriske økosystemer eller b.) forudsætninger 

for indvinding af betydelige mængder grundvand vurderes. Det skal fremhæves, at der fsva forud- 

sætningen om en mulig indvinding ikke skal tages stilling til, om der aktuelt indvindes grundvand 

eller, om der kan være planer for det i fremtiden. Det skal alene undersøges, om de hydrogeologi- 

ske og hydrauliske forudsætninger er til stede. 
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Når hverken den ene (kontakt til overfladeøkosystemer) eller den anden betingelse (hydrogeologi- 
ske og hydrauliske forudsætninger for grundvandsindvinding) er opfyldt, og ”magasinkandida- 

ten” ingen hydraulisk forbindelse har til andre magasiner, og den dermed ikke er kvalificeret til at 

udgøre eller indgå i en grundvandsforekomst, udgår ”magasinkandidaten” fra det videre arbejde.5
 

 

Afgræsning af magasiner skal ske ud fra oplysninger om tykkelser af vandførende enheder og de- 

res initielle hydrauliske egenskaber i den opdaterede DK-model. 

 

Ved afgrænsningen af de aktuelt 402 grundvandsforekomster forud for udarbejdelse af vandområ- 

deplanerne 2015-2021 blev der anvendt et kriterium på 3 meter som mindstetykkelse (”start”) for 

afgrænsning af magasiner i vandførende lag, der er afgrænset med afsæt i hydraulisk lednings- 

evne. Dette kriterium fastholdes ikke nødvendigvis ved denne afgrænsning. Ved afgrænsning af 

magasiner i dette projekt skal fastlæggelsen af mindstetykkelse være områdespecifik og være ba- 

seret på lokal og regional viden om DK-modellens hydrogeologiske konfidens. 

 

Afgrænsningen skal ske på en sådan måde, at vandførende lag, der er identificeret i grundvands- 

kortlægningen, er bevaret som dele af eller hele potentielle grundvandsmagasiner. Til det formål 

foretages en sammenligning af beliggenhed af forslag til magasinafgrænsning med områder med 

særlige drikkevandsinteresser (OSD), da det må antages, at OSD overvejende er udpeget i områ- 

der, hvor der befinder sig vandførende lag under terrænet. 

 

Det skal ligeledes i videst muligt omfang sikres, at indvindingsboringer til almen vandforsyning, 

såvel som boringer fra det nationale overvågningsprogram kan kobles til et grundvandsmagasin. 

 

Opgaveløsningen indebærer derfor at der etableres en kobling mellem boringsindtag i Jupiter og 

grundvandsforekomster efter principper udviklet i nitrattilstandsprojektet med: 

 Tildeling af magasin ID til boringsfiltre via en GIS-analyse af tætheden mellem borings- 

placering og magasinafgrænsning 

 Tildeling af unikt GVF ID ud fra magasin ID pr. Jupiter filter 

 

Efter afgrænsningen af magasinerne skal der, om nødvendigt, ske en efterbearbejdning af føl- 

gende: 

 Meget store enkelte magasiner skal undersøges mhp. behov og mulighed for underopde- 

ling. Her skal der tages hensyn til følgende overvejelser: En grundvandsforekomst kan, 

men behøver ikke, bestå af flere end ét magasin. Samtidig skal forekomsterne være enhe- 

der, der tillader en effektiv opnåelse af direktivets målsætninger. I det omfang, disse kri- 

terier ikke er opfyldte for meget store magasiner skal en underopdeling overvejes. 

 Kalkmagasiner (Kompensation for mangelfuld geologisk information - typisk er det ikke 

kalklagstykkelsen, som afgør et magasins egenskaber, men oftere graden af opsprækning. 

Det bør testes i hvilket omfang, Jupiter data kan inddrages til approksimation af transmis- 

sivitets fordeling). 

 Afgrænsning af magasiner i områder uden for DK-modelområdet (herunder for Anholt, 

Læsø, Samsø, Endelave, Christians Ø). 

 

Resultaterne af den samlede opgaveløsning i denne leverance skal forelægges og drøftes med pro- 

jektgruppen i forbindelse med en workshop. 
 
 

 

5 CIS Guidance document no. 2 (2003). Identification of Water Bodies 



PID, version 1.0  

Leverance 2 

 

Projektgruppemøde om afgrænsning af grundvandsmagasiner. 

 

GEUS udarbejder et forslag til afgrænsning af grundvandsmagasiner. Forslaget, der skal godken- 

des af projektgruppen på mødet, skal indeholde en beskrivelse af datagrundlaget, konceptuelle 

overvejelser, den anvendte metode og slutproduktet. Forud mødets afholdelse fremsender GEUS 

forslaget til projektgruppen. 

 

Leverance 3 
 

Afgrænsning af grundvandsforekomster 

 

Retningslinjer for karakterisering af grundvandsforekomster fremgår af vandrammedirektivets 

bilag II, pkt. 2.1 og 2.2. Af bilagets punkt 2.1 fremgår, at medlemsstaterne foretager en første ka- 

rakterisering af alt grundvand for at vurdere dets anvendelse og risikoen for, at det ikke opfylder 

målene for alle grundvandsforekomster i henhold til vanddirektivets art. 4 om miljømål. Identifi- 

kation af grundvandsforekomsternes beliggenhed og grænser er en del af den første karakterise- 

ring. 
 

En grundvandsforekomst er defineret som ”en separat mængde grundvand i et eller flere grund- 

vandsmagasiner, og det skal derfor sikres, at kun de afgrænsede magasiner, for hvilke det kan an- 

tages eller påvises, at de indeholder vand, vil indgå i grundvandsforekomster. 
 

Derefter samles magasiner til grundvandsforekomster under hensyntagen til hydraulisk kontakt 

mellem enkelte magasiner. Her skal samlingen af magasiner til grundvandsforekomster ske med 

udgangspunkt i, at enhver direkte grundvandsstrømning fra et magasin til en anden, enten er så 

lille, at det kan ignoreres i vandbalanceberegninger, eller kan estimeres med en tilstrækkelig præ- 

cision, der muliggør vurderingen af den kvantitative tilstand. 
 

Ved samling af magasiner til forekomster kan inddrages hensyn til åbenlyse hydrauliske og/eller 

hydrogeokemiske forskelle. De følgende geologiske hovedtyper skal, i det omfang der er hydro- 

geologisk karakteriseret i DK-modellen, som udgangspunkt bevares i separate grundvandsfore- 

komster, med mindre der er tale om magasiner med direkte indbyrdes hydraulisk kontakt og sam- 

menligelige hydrauliske egenskaber: 
 

v.) Prækvartære magasiner i tertiært sand 

vi.) Kalk – og kridtmagasiner 

vii.) Paleocæne magasiner 

viii.) Palæozoiske og mesozoiske magasiner 

ix.) Magasiner i grundfjeld (Bornholm) 

x.) Kvartære sand- og grusmagasiner 
 

Hvis der er yderligere behov for en underopdeling af grundvandsforekomster, skal der tages hen- 

syn til forskelle mhp. hydrogeologi. 

 

Ved samling af magasiner skal det sikres, at grundvandsforekomsterne ikke bliver så små, at der 

ikke kan gennemføres en vurdering af forekomstens tilstand og (mulige) målopfyldelse 

 

For hvert af de relevante magasiner identificeres potentiel kontakt til ferske overfladevandområ- 

der (vandløb, søer, kystvande) og direkte afhængige terrestriske økosystemer. Miljøstyrelsen stil- 

ler de til opgaveløsningen nødvendige GIS data til rådighed. Vurderingen af kontakten baseres på 
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afstand. Der, hvor der foreligger oplysninger om målinger af medianminimum eller andre estima- 

ter af lavvandsføringen, kan denne viden med fordel indgå i vurderingen af kontakten. 

 

Fastlæggelse af den maximale dybde af grundvand i et eller flere magasiner, der inddrages i en 

grundvandsforekomst skal ske med henblik på at afgrænse forekomsterne sådan, at den samlede 

forekomst har betydning for de tilknyttede akvatiske eller terrestiske økosystemer eller for (mu- 

ligheden for) indvinding. 
 

’Meget dybt’ grundvand omfattes således ikke af en grundvandsforekomst, hvis det ikke kan på- 
virke overfladeøkosystemerne negativt, ikke kan anvendes til grundvandsindvinding og drikke- 
vandsforsyning på grund af dets naturlige kemiske kvalitet eller fordi indvindingen er teknisk 
umulig eller uforholdsmæssig dyr, eller forekomsten ikke på anden vis kan have betydning, at 

miljømålene ikke kan overholdes6. 
 

Alle hhv. målsatte grundvandstilknyttede overfladevande og grundvandsafhængige terrestriske 

økosystemer indenfor Natura 2000 områder skal i videst muligt omfang knyttes til en eller flere 

grundvandsforekomster. Dette skal ske på grundlag af en afstandsanalyse med tilknytning til 

øverst beliggende magasin umiddelbart under et overfladevand eller GATØ, der hvor disse maga- 

siner eksisterer. Miljøstyrelsen stiller de til opgaveløsningen nødvendige GIS data til rådighed. 

Der skal i videst muligt omfang tilstræbes, at de grundvandsenheder, der vises projiceret som 

OSD og kildepladser til indvindingsoplande både indenfor og udenfor OSDér på terrænoverfla- 

den, ligger inden for grundvandsforekomsternes samlede afgrænsning i det omfang, der er ikke 

faglige årsager, der taler imod. Til det formål foretages en GIS baseret overlapsanalyse. Den nye- 

ste viden om beliggenhed af OSD og indvindingsoplande udenfor OSD fremgår af Miljøportalen. 

 

Dannelsen af grundvandsforekomster sker trinvis efter følgende principper 
 

 Afklaring af vertikal og horisontal hydraulisk kontakt mellem afgrænsede grundvandsma- 

gasiner ud fra hydrogeologisk viden fra den opdaterede DK-model. 

 Kobling af magasiner med hydraulisk kontakt til selvstændige grundvandsforekomster. 

 Forekomster med flere magasiner, der hver især har meget stor selvstændig arealmæssig 

udbredelse, underopdeles i selvstændige forekomster. 

 Resterende isolerede magasiner bevares som grundvandsforekomster. 

 For alle grundvandsforekomster oprettes en opsummerende kolonne med information om 

potentiel kontakt til et eller flere overfladevandområder og GATØ, for de relevante 

grundvandsforekomster angives tillige information om tilknytning til målsat overflade- 

vandområde og/eller GATØ i Natura 2000 områder. 

 

Til hver grundvandsforekomst (GVF) skal der tilknyttes en identifikation, der består af en kode 

på max. 22 cifre. Numrene skal bestå af: 
 

En kode for Danmark (DK, 2 cifre) 

En kode for Vanddistriktet (vanddistriktsnummer, 2 cifre) 
En kode for delopland inden for vanddistriktet (løbenummer, 2 cifre) 

En kode for grundvandsforekomsten (løbenummer, 2 cifre) 

Eventuelt et navn på max 10 cifre (frivilligt) 

adskilt med punktummer (4 cifre). 

 

Desuden skal der tilføjes følgende oplysninger for hver forekomst: 
 

 

6 CIS Guidance document no. 2 (2003). Identification of Water Bodies 
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Kolonnenavn Forklaring 

”layered”: information grundvandsforekomsten består af flere lag 

 
 

”linkSurfaceWaterBody” 

information om GVF har tilknytning til målsat overfladevandområder. 

For hver forekomst med kontakt til målsatte overfladevandområder, 

skal disse områder angives (Y/N). 

 

”linkTerrestrialEcosystem” 
information om GVF har tilknytning til grundvandsafhængige terrestri- 
ske økosystemer (GATØ) (Y/N) 

”geologicalFormation” geologisk formation 

 

 

”gwAssociatedProtectedArea” 

Angivelse af, om grundvandsforekomsten har overlap til beskyttede 

områder (Y/N). Det kan bl.a. være tale om følgende områdetyper: OSD, 

NFI, Natura 2000. Miljøportalen indeholder GIS oplysninger, der viser 
beliggenheden af de nævnte områdetyper 

 

 

 

”horizon” 

For hver forekomst skal der angives, hvilke/n horisont/er forekomsten 

tilhører. Ved løsning af opgaven skal der tages udgangspunkt i CIS gui- 

dance dokumentet om afrapportering7 og viden om hvilke lag i DK-mo- 
dellen grundvandsmagasinerne, som grundvandsforekomsternes består 
af, tilhører. 

 

 
Grundvandsforekomster skal afleveres som polygontema (projektionsarealer), og som punkttema 

(centroid af de største magasiner) 

 

Resultaterne af den samlede opgaveløsning i denne leverance skal forelægges og drøftes med pro- 

jektgruppen i forbindelse med en workshop. 

 

For hvert hhv. målsat grundvandstilknyttet overfladevandsområdet og grundvandsafhængige ter- 

restriske økosystem indenfor Natura 2000 områder angives den / de grundvandsforekomst/er, som 

vandområdet / økosystemet er knyttet til. 

 

 

Leverance 4 

Projektgruppemøde om afgrænsning af grundvandsforekomster 

 

GEUS udarbejder et forslag til afgrænsning af grundvandsforekomster. Forslaget, der skal god- 

kendes af projektgruppen på mødet, skal indeholde en beskrivelse af datagrundlaget, konceptuelle 

overvejelser, den anvendte metode og slutproduktet. Forud mødets afholdelse fremsender GEUS 

baggrundsmaterialet til projektgruppen. 

Leverance 5 

Grundlag for udpegning af drikkevandsforekomster 
 

Det følger af vandrammedirektivets artikel 7 stk.1, at medlemslandene skal udpege forekomster af 

vand, der aktuelt anvendes til indvinding af drikkevand, og som gennemsnitligt frembringer mere 
 

 

 

7 WFD Reporting Guidance 2016, Annex 4: Groundwater bodies and horizon assignment, afsnit 
2 om “RECOMMENDATIONS FOR HORIZON ASSIGNMENT – TO ENABLE HOMOGENEOUS- 
MAPPING AT A PAN‐EUROPEAN SCALE” 
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end 10 m3 om dagen eller leverer vand til mere end 50 personer, eller som det er hensigten at an- 

vende til indvinding af drikkevand. Det er disse grundvandsforekomster, der skal identificeres i 

projektet. 
 

I denne leverance skal det dermed for hver ny afgrænset grundvandsforekomst gennemføres en 

vurdering af, om 

- der indvindes til drikkevandsforsyning fra forekomsten og i videst muligt omfang hvor 

meget årligt 

- der er OSD arealer over projektionen af grundvandsforekomsten 

 

Vurderingerne skal præsenteres i oversigtlig, skematisk form. Det forudsættes, at data fra ”Nitrat- 

projektet” anvendes. 

Leverance 6 

Projektgruppemøde om fagligt grundlag for udpegning af drikkevandsforekomster 

 

GEUS udarbejder et forslag til grundlag for udpegning af drikkevandsforekomster/arealer. Forsla- 

get, der skal godkendes af projektgruppen på mødet, skal indeholde en beskrivelse af datagrundla- 

get, konceptuelle overvejelser, den anvendte metode og slutproduktet. Forud mødets afholdelse 

fremsender GEUS forslaget? til projektgruppen. 

Leverance 7 

Typologisering og kriterier for gruppering 
 

Det følger af vandrammedirektivets art. 5, bilag II, afsnit 2.1., at grundvandsforekomsterne kan 

grupperes i forbindelse med risikoanalysen. Ligeledes kan der ved den yderligere karakterisering 

anvendes typologier for grundvandskarakterisering i forbindelse med karakterisering af grundvan- 

dets kemiske sammensætning. Gruppering kan også anvendes ved overvågning og afrapportering. 

Der er imidlertid ikke krav i vandramme- eller grundvandsdirektivet om at foretage en typologise- 

ring eller gruppering af grundvandsforekomster, mens samtlige overfladevande er typologiseret  

jf. vandrammedirektivets art. 5, bilag II, afsnit 1.2. 

 

Typologiseringen skal lette en gruppering til brug for arbejdet med risikoanalyse, tilstandsvurde- 

ring, overvågning og beskyttelse af grundvandsforekomster. 

 

Grupperingen forudsætter, at der eksisterer data og konceptuelle forståelsesmodeller, der sikrer, at 

resultater af en risikovurdering, der foretages for et begrænset udvalg af forekomster inden for en 

gruppe, med tilstrækkelig sikkerhed vil kunne overføres til andre grundvandsforekomster inden 

for den samme gruppe. Mhp. overvågning kan der fortages en gruppering, så længe det er sikret, 

at antallet af forekomster, der overvåges indenfor en gruppe er tilstrækkeligt til at gennemføre en 

tilstandsvurdering for hele gruppen 8. 

 

Ifm. med den seneste afgrænsning af grundvandsforekomster er forekomsterne typologiseret med 

afsæt i forekomsternes kontakt til hhv. vandløb-, sø- eller vådområde og størrelsen af grundvand- 

forekomsternes projektionsarealer. 
 

 

 
 

 

8 CIS guidance document no. 7 (2003). Monitoring 
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Andre principper er blevet foreslået og anvendt ved de første-generationsvandplaner9,10. 

 

I nærværende projekt skal der udarbejdes et forslag til godkendelse, hvor typologiseringen skal 

tilgodese muligheder og behov for grupperingen ved risikoanalyse, tilstandsvurdering og over- 

vågning, og hvor kontakten til overfladevande og grundvandsafhængige terrestriske økosystemer 

beskrives ift. overfladefladevandområder, der er målsatte, og GATØ i Natura 2000 områder. 

Her kan der med fordel inddrages bl.a. viden om potentiel tilknytning kontakt til overfladeflade- 

vandområder, der er målsatte og GATØ i Natura 2000 områder, redoksforholdene, geologisk for- 

mation, topografiske forhold, landskabstyper og den overordnede arealanvendelse. 

Leverance 8 

Samlet rapport 
 

Der udarbejdes en samlet rapport om det udførte arbejde, de anvendte data, de beslutninger, der er 

blevet truffet, samt om slutprodukterne. 

 

8. Organisering 

Projektorganisation og styregruppe 
 
 

Projektejere, - 

og leder og pro- 

jektgruppe i 

MST/MFVM 

Navn og enhed Ressource 

Projektejer Lidde Bagge, MST V&F Kontorchef 

Projektmed- 

ejere 

Birthe Jordt, MST Overvågning 

Per Schriver, MST GKO 

Kontorchefer 

Projektleder Dirk Müller, MST V&F Projektledelse, grundvandsmo- 

deller, hydrogeologi 

Projektdeltager Dorte Balle Harder, MST V&F Juridiske vurderinger 

Projektdeltager Jørgen Sivertsen, MST FKG Expert i grundvandsovervåg- 

ning 

Projektdeltager Anders Pytlich, MST GKO 

Anne Guldbæk Arvidsen, MST 

GKO 

Expert i grundvandskortlægning 

Projektdeltager Philip Grinder Pedersen Expert i vandforsyning 

 

 

 

 
 

 
9 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 39 (2006). Udpegningen af grundvandsforekomster i Danmark 

 
10 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 6 (2007). Revision af udpegningen af grundvandsforekomster i Danmark 
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Projektleder og 

projektgruppe, 

GEUS 

Navn og enhed Ressource Kompetencer 

Projektleder GEUS – Hydro Lars Troldborg Projektledelse 

DK-model 

Projektdeltager GEUS – Data Marianne Wise Database håndtering og 

programmering 

Projektdeltager GEUS – Data Charlotte 

Thoftemann 

Thomsen 

Database håndtering og 

programmering 

Projektdeltager GEUS – Gruk Anders Kallesøe Geologisk modellering 

Projektdeltager GEUS – Gruk Lærke Thorling Grundvandsovervågning 

Projektdeltager GEUS – Hydro Bertel Nilsson Grundvand – overflade- 

vand kontakt 

 

 

9. Tilrettelæggelse og tidsplan 

Udbudsstrategi 

Opgaverne i projektet udbydes ikke, men løses efter aftale af GEUS. Det er vurderet, at opga- 

verne har karakter af forskningsbaseret udviklingsarbejde, og at alene GEUS råder over de nød- 

vendige kompetencer i form af indsigt i behandling af data fra og modeller for de danske grund- 

vandsforekomster. 
 

Kriterier for overdragelse af leverancer fra GEUS til MST 
 

Overtagelseskriterier Overdrages til Ansvarlig for overdragelse 

Kvalitetssikrede beskrivelser og 

oversigter, som beskrevet i afsnit 8 

”Tekniske løsninger” 

MST GEUS 

 

Tids- og milepælsplan 

Se leveranceplan, pkt. 7 

 

10. Kvalitet 

Kravene til kvalitet er fastsat ved beskrivelsen af projektets formål: 
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11. Risici 

Der er risiko for, at projektets tidsplan kan blive udfordret af, at Miljø- og Fødevareministeriet 

skal sikre en orientering og inddragelse af relevante interessenter, før ministeriets strategiske sty- 

regruppe for vandplanlægning kan træffe beslutninger om godkendelse af relevante leverancer. 

Ministeriet er ansvarligt for håndtering af denne risiko. 
 

Igangsættelsesdatoen for projektet er afhængigt af at GKO’s FOHM projekt er afsluttet så den 

geologisk model for Jylland ligger indarbejdet i DK-modellen. Der er væsentlig usikkerhed med 

forbundet med afslutningen af FOHM projektet, dato såvel som krav til datakvalitet og datadæk- 

ning. For at sikre fokus på deadline og det operationelle aspekt af FOHM produktet, bør afslutnin- 

gen følges nært af vFKG grundvand. 

 

 

12. Informationssikkerhed 

Projektets leverancer er omfattet af de gældende regler for offentlighedens adgang til miljødata. 

I projektet behandles i udgangspunktet ikke personoplysninger. 

Det er vurderet, at der ikke er behov for at tage særlige forbehold for informationssikkerhed i for- 

bindelse med gennemførelse af projektet. 

 

13. Interessenter og kommunikation 
 

Interessent/mål- 
gruppe 

Emne Ansvarlig Komm 

MVFM, 

Departementet, og mi- 

nisteren 

Metode, herunder da- 

tagrundlag 
 

Ny-afgrænsning af 

grundvands- og drik- 

kevandsforekomster 

MST MVFM vil sidelø- 

bende med projektar- 

bejdet forestå drøftel- 

ser med en teknisk 

arbejdsgruppe nedsat 

under ”Blåt Frem- 

driftsforum” om den 

metodeudvikling, der 

vil finde sted i pro- 

jektet. 

Offentligheden Ny-afgrænsning af 

grundvands- og drik- 

kevandsforekomster 

MST/GEUS  
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14. Tolerancer 
 

Toleranceområde Råderum for projektejer 

Projektudgifter: Er der behov for ændringer af det tildelte budget, skal dette aftales med 
projektejer 

Interne ressourcer: Er der behov for ændringer af tildelte ressourcer, skal dette aftales med 
projektejer 

Tid: Projektet skal overholde den tidsplan, der er angivet under pkt. 7. Så- 

fremt der opstår behov for at afvige fra denne tidsplan, skal eventuelle 

afvigelser aftales med Miljø- og Fødevareministeriets Strategiske Styre- 
gruppe for Vandplanlægning 

Kvalitet: Kravet er som beskrevet i projektets formål, se pkt. 2. Miljø- og Fødeva- 

reministeriets Strategiske Styregruppe for Vandplanlægning skal god- 

kende leverancerne 3 og 5. 

Større afvigelser og 

ændringer godkendes 
af: 

Miljø- og Fødevareministeriets Strategiske Styregruppe for Vandplan- 

lægning 

15. Rapporteringskrav 
 

Ikke relevant.  

16. Revisionshistorik 
 

Revisionsdato Ver- 

sion 

Ændringer Ændringer Forfatter 

markeret? 

30.11.2018 1 - - Dimul 

5.12.2018 2 Diverse efter drøftelse med GEUS og 
GKO 

nej Dimul 

6. 12.2018 3 Diverse input fra GEUS og MST 
(især mhp. Økonomi og tidsplan) 

nej MST 

17.01.2019 4 Diverse ændringer med fokus på 

Jura, attributter til grundvandsfore- 
komster, og drikkevandsforekomster 

nej MST 

04.02.2019 5 Ændringer der vedrører supplerende 
referencer 

nej MST 

11.03.2019 6 Endelig version nej MST 

 


