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Afgrænsning af grundvandsforekomster 

MST-projekt: Ny afgrænsning og delkarakterisering af de danske grundvandsforekomster samt fagligt grundlag for udpegning af drikkevandsforekomster



Dagsorden

• Kort gennemgang af projektbeskrivelsen

• Gennemgang af det geologiske grundlag

• Estimeringer af transmissiviteter med særlig fokus på Kalkmagasiner

• Metodiske overvejelser angående magasin afgrænsning 
(minimumstykkelse, minimumsareal, tolkningspunkter, indtag)

• Håndtering af store magasiner / kalk magasiner og afgrænsning af 
magasiner i områder uden for DK-modelområdet (herunder for 
Anholt, Læsø, Samsø, Endelave, Christians Ø)

• Metodiske overvejelser ved samling af magasiner til 
grundvandsforekomster
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Projektformål
Det er projektets formål at sikre, at de danske grundvandsforekomsters afgrænsning er baseret på den nyeste 
og bedste tilgængelige viden, og at afgrænsningen foretages i overensstemmelse med  de faglige kriterier, der 
er fastlagt med  vandrammedirektivets definition af grundvandsmagasiner og grundvandsforekomster 

Afgrænsningen af de danske grundvandsforekomster blev gennemført første gang af de daværende 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 gældende vandområdeplaner for 2015-21 
(2013/14). 

Ved denne 2013-revision af forekomsternes afgrænsning blev der taget udgangspunkt i 
grundvandsmagasiners fysiske afgrænsning efter de hydrogeologiske oplysninger i DK-modellen på dette 
tidspunkt.  

• Dk-model 2013 var ikke opdateret med geologisk viden fra grundvandskortlægningen af Jylland og dele af 
Fyn

• I flere tilfælde er der konstateret manglende overensstemmelse mellem hhv. de arealer, der er omfattet af  
kommunernes grundvandsbeskyttelse og beliggenhed af grundvandsforekomsterne

I 2018 tilvejebragte MST et samlet datagrundlag der har muliggjort, at GEUS har kunne opdatere DK-modellen 
med den ovennævnte nyeste viden fra grundvandskortlægningen.
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Magasiner og grundvandsforekomster
Basisanalysens "første karakterisering af grundvandsforekomsterne skal bl.a. kortlægge 
grundvandsforekomstens eller -forekomsternes beliggenhed og grænser, jf. vandrammedirektivets art. 5, jf. 
bilag II, afsnit 2.1. 

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 betydelig grundvandsstrømning eller 
indvinding af betydelige mængder grundvand.”

• en grundvandsforekomst som ”en separat mængde grundvand i et eller flere grundvandsmagasiner.”

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. 
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Beskrivelse af grundvandsmagasiner

”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 
betydelige mængder grundvand” ved, at: 

• De geologiske lag, der muliggør indvinding af mere end 10 m³ drikkevand om dagen som 
gennemsnit, 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. 

• Afgrænsningen skal ske på en sådan måde, at vandførende lag, der er identificeret i grund-
vandskortlægningen, er bevaret som dele af eller hele potentielle grundvandsmagasiner. 
Sammenholdning af magasinafgrænsning med områder med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD).

• 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
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Afgrænsning af magasiner og grundvandsforekomster
En grundvandsforekomst er defineret som ”en separat mængde grundvand i et eller flere 
grundvandsmagasiner, og det skal derfor sikres, at kun de afgrænsede magasiner, for hvilke det kan antages 
eller påvises, at de indeholder vand, vil indgå i grundvandsforekomster.  

Dannelsen af grundvandsforekomster sker trinvis efter følgende principper 

• Afklaring af vertikal og horisontal hydraulisk kontakt mellem afgrænsede magasiner ud fra hydrogeologisk
viden fra den opdaterede DK-model

• Afklaring af mindste magasin størrelse

• Enkelt magasiner med meget stor selvstændig arealmæssig udbredelse, underopdeles i selvstændige 
magasiner

• Kobling af magasiner med hydraulisk kontakt til selvstændige grundvandsforekomster

• 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, redox forhold, hydrogeologisk karakterisering, antal 
tilknyttede boringsindtag og summeret indvindingsmængde

19 marts 2019Afgrænsning af grundvandsmagasiner



Geologisk grundlag
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FOHM_fladenavn_bund_af_enhed DKM fladenavn Enheder_FOHM/DKMJ Navngivning_DKMJ

100_Postglacial_toerv_Bund ks1t Top_toerv (terrænnært) kl1

200_Kvartaer_sand_Bund ks1b S1_Sand (terrænnært) ks1

300_Kvartaer_ler_Bund ks2t L1_Ler (terrænnært) kl2

400_Kvartaer_sand_Bund ks2b S2_Sand (terrænnært) ks2

1100_Kvartaer_ler_Bund ks3t L2_Ler (Plateau_terrænnært) kl3

1200_Kvartaer_sand_Bund ks3b S3_Sand (Plateau) ks3

1300_Kvartaer_ler_Bund ks4t L3_Ler (Plateau) kl4

1400_Kvartaer_sand_Bund ks4b S4_Sand (Plateau) ks4

1500_Kvartaer_ler_Bund ks5t L4_Ler (Plateau/Dale) kl5

2100_Kvartaer_sand_Bund ks5b S5_Sand (Dale) ks5

2200_Kvartaer_ler_Bund ks6t L5_Ler (Dale) kl6

2300_Kvartaer_sand_Bund ks6b S6_Sand (Dale) ks5

2400_Kvartaer_ler_Bund preq L6_Ler (Dale) kl7

5100_Maadegruppen_Gram_og_Hodde_Bund ps1t Måde gruppen pl1

5200_Oevre_Odderup_ODS3_Bund Odderup (ODS3/ODS2) ps1

5300_Oevre_Arnum_ARL3_Bund Odderup (ODS3/ODS2) ps1

5400_Nedre_Odderup_ODS2_Bund ps1b Odderup (ODS3/ODS2) ps1

5500_Nedre_Arnum_ARL2_Bund ps2t Arnum (ARL2) pl2

5600_Bastrup_BADS6_Bund Bastrup (BADS6/BADS5) ps2

5700_Klintinghoved_KRL6_Bund Bastrup (BADS6/BADS5) ps2

5800_Bastrup_BADS5_Bund ps2b Bastrup (BADS6/BADS5) ps2

5900_Klintinghoved_KRL5_Bund ps3t Klintinghoved (KRL5) pl3

6000_Bastrup_BADS4_Bund ps3b Bastrup (BADS4) ps3

6100_Klintinghoved_KRL4_Bund ps4t Klintinghoved (KRL4) pl4

6200_Bastrup_BADS3_Bund Bastrup (BADS3/BADS2/BADS1) ps4

6300_Klintinghoved_KRL3_Bund Bastrup (BADS3/BADS2/BADS1) ps4

6400_Bastrup_BADS2_Bund Bastrup (BADS3/BADS2/BADS1) ps4

6500_Klintinghoved_KRL2_Bund Bastrup (BADS3/BADS2/BADS1) ps4

6600_Bastrup_BADS1_Bund ps4b Bastrup (BADS3/BADS2/BADS1) ps4

6700_Klintinghoved_KRL1_Vejle_Fjord_Bund ps5t Klintinghoved (KRL1) /Vejle Fjord (VFL9/VFL8/VFL7/VFL5) pl5

6800_Billund_BDS6_BDS9_Bund ps5b Billund (BDS6/BDS9) ps5

6900_Vejle_Fjord_VFL6_Bund ps6t Vejle Fjord (VFL6) pl6

7000_Billund_BDS4_BDS5_Bund Billund (BDS4/BDS5/BDS3/BDS2/BDS1/BDS0) ps6

7100_Vejle_Fjord_VFL4_Bund Billund (BDS4/BDS5/BDS3/BDS2/BDS1/BDS0) ps6

7200_Billund_BDS3_Bund Billund (BDS4/BDS5/BDS3/BDS2/BDS1/BDS0) ps6

7300_Vejle_Fjord_VFL3_Bund Billund (BDS4/BDS5/BDS3/BDS2/BDS1/BDS0) ps6

7400_Billund_BDS2_Bund Billund (BDS4/BDS5/BDS3/BDS2/BDS1/BDS0) ps6

7500_Vejle_Fjord_VFL2_Bund Billund (BDS4/BDS5/BDS3/BDS2/BDS1/BDS0) ps6

7600_Billund_BDS1_Bund Billund (BDS4/BDS5/BDS3/BDS2/BDS1/BDS0) ps6

7700_Vejle_Fjord_VFL1_Bund Billund (BDS4/BDS5/BDS3/BDS2/BDS1/BDS0) ps6

7800_Billund_BDS0_Bund ps6b Billund (BDS4/BDS5/BDS3/BDS2/BDS1/BDS0) ps6

8000_Palaeogen_ler_Bund pa1b (top kalk) Vejle Fjord Fm (VFL0)/Brejning Ler/Palæogent Ler pl7

8500_Danien_Kalk_Bund dk1b kalk kalk

9000_Skrivekridt_Bund sk1b Skrivekridt kalk

9500_Stensalt_Bund ss1b Stensalt Ikke medtaget

DKM topflade DKM bundflade Navngivning DKMF Navngivning DKMS

topo ks1t kl1 kl1

ks1t ks1b ks1 ks1

ks1b ks2t kl2 kl2

ks2t ks2b ks2 ks2

ks2b ks3t kl3 kl3

ks3t ks3b ks3 ks3

ks3b ks4t kl4 kl4

ks4t ks4b ks4

ks4b preq kl5

preq pl1b pl1 pl1

pl1b gk1b kalk gk1b

gk1b dk1b dk1b

dk1b sk1b sk1b









Estimeringer af 
transmissiviteter
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Dataset10-1

Frequency10-3

-1.36 -1.18 -1.01 -0.83 -0.65 -0.47 -0.29 -0.12 0.06 0.24 0.42
0

0.71

1.42

2.13

2.84
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Histogram
Transformation: Log

Dataset : Tvaerdier_12mar2019 Attribute: TESTIM

Count
Min
Max
Mean
Std. Dev.

: 11436
: -13.63
: 4.1912
: -6.3382
: 1.8395

Skewness
Kurtosis
1-st Quartile
Median
3-rd Quartile

: 0.64576
: 5.5947
: -7.5148
: -6.4024
: -5.2434
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Magasin afgrænsning
• Hydrostratigrafiske vandførende enheder

• med en vis arealmæssig udbredelse
• med en vis tykkelse
• med en vis transmissivitet

• Magasin udbredelse:
• Minimum udbredelse – hvor små magasiner kan vi 

realistisk repræsentere med modellen
• Minimum tykkelse – hvor små tykkelser kan vi 

forvente at der aktivt tolkes med i modellen
• Minimum transmissivitet (kalk og Bornholm)

• Cut-off værdier
• Generelle antagelser om modelnøjagtighed
• Inddragelse af tolkningspunkter og boringsindtag
• Inddrage viden om lokale magasin forhold 

• Manuel efterbearbejdning
• Opdeling af meget store magasiner
• Revision af kalk magasiner 



19 marts 2019Afgrænsning af grundvandsmagasiner

Magasin afgrænsning
• Hydrostratigrafiske vandførende enheder

• med en vis arealmæssig udbredelse
• med en vis tykkelse
• med en vis transmissivitet

• Magasin udbredelse:
• Minimum udbredelse – hvor små magasiner kan vi 

realistisk repræsentere med modellen
• Minimum tykkelse – hvor små tykkelser kan vi 

forvente at der aktivt tolkes med i modellen
• Minimum transmissivitet (kalk og Bornholm)

• Cut-off værdier
• Generelle antagelser om modelnøjagtighed
• Inddragelse af tolkningspunkter og boringsindtag
• Inddrage viden om lokale magasin forhold 

• Manuel efterbearbejdning
• Opdeling af meget store magasiner
• Revision af kalk magasiner 



19 marts 2019Afgrænsning af grundvandsmagasiner

Magasin afgrænsning
• Hydrostratigrafiske vandførende enheder

• med en vis arealmæssig udbredelse
• med en vis tykkelse
• med en vis transmissivitet

• Magasin udbredelse:
• Minimum udbredelse – hvor små magasiner kan vi 

realistisk repræsentere med modellen
• Minimum tykkelse – hvor små tykkelser kan vi 

forvente at der aktivt tolkes med i modellen
• Minimum transmissivitet (kalk og Bornholm)

• Cut-off værdier
• Generelle antagelser om modelnøjagtighed
• Inddragelse af tolkningspunkter og boringsindtag
• Inddrage viden om lokale magasin forhold 

• Manuel efterbearbejdning
• Opdeling af meget store magasiner
• Revision af kalk magasiner 



19 marts 2019Afgrænsning af grundvandsmagasiner

Magasin afgrænsning
• Hydrostratigrafiske vandførende enheder

• med en vis arealmæssig udbredelse
• med en vis tykkelse
• med en vis transmissivitet

• Magasin udbredelse:
• Minimum udbredelse – hvor små magasiner kan vi 

realistisk repræsentere med modellen
• Minimum tykkelse – hvor små tykkelser kan vi 

forvente at der aktivt tolkes med i modellen
• Minimum transmissivitet (kalk og Bornholm)

• Cut-off værdier
• Generelle antagelser om modelnøjagtighed
• Inddragelse af tolkningspunkter og boringsindtag
• Inddrage viden om lokale magasin forhold 

• Manuel efterbearbejdning
• Opdeling af meget store magasiner
• Revision af kalk magasiner 

4

1

5

2

6

3



19 marts 2019Afgrænsning af grundvandsmagasiner

Magasin afgrænsning
• Hydrostratigrafiske vandførende enheder

• med en vis arealmæssig udbredelse
• med en vis tykkelse
• med en vis transmissivitet

• Magasin udbredelse:
• Minimum udbredelse – hvor små magasiner kan vi 

realistisk repræsentere med modellen
• Minimum tykkelse – hvor små tykkelser kan vi 

forvente at der aktivt tolkes med i modellen
• Minimum transmissivitet (kalk og Bornholm)

• Cut-off værdier
• Generelle antagelser om modelnøjagtighed
• Inddragelse af tolkningspunkter og boringsindtag
• Inddrage viden om lokale magasin forhold 

• Manuel efterbearbejdning
• Opdeling af meget store magasiner
• Revision af kalk magasiner 



19 marts 2019Afgrænsning af grundvandsmagasiner

Magasin afgrænsning
• Hydrostratigrafiske vandførende enheder

• med en vis arealmæssig udbredelse
• med en vis tykkelse
• med en vis transmissivitet

• Magasin udbredelse:
• Minimum udbredelse – hvor små magasiner kan vi 

realistisk repræsentere med modellen
• Minimum tykkelse – hvor små tykkelser kan vi 

forvente at der aktivt tolkes med i modellen
• Minimum transmissivitet (kalk og Bornholm)

• Cut-off værdier
• Generelle antagelser om modelnøjagtighed
• Inddragelse af tolkningspunkter og boringsindtag
• Inddrage viden om lokale magasin forhold 

• Manuel efterbearbejdning
• Opdeling af meget store magasiner
• Revision af kalk magasiner 



19 marts 2019Afgrænsning af grundvandsmagasiner

Kobling af magasiner til grundvandsforekomster 

• Hydrostratigrafiske enheder 
• Minimum udbredelse – hvor små kontakter kan vi 

realistisk repræsentere med modellen

• Maksimums afstand – hvor små tykkelser kan vi 
forvente at der aktivt tolkes med i modellen

• Generelle antagelser om modelnøjagtighed

• Inddragelse af tolkningspunkter og boringsindtag

• Inddrage viden om lokale magasin forhold 

Jo’ mindre minimumsarealer des mindre sandsynligt at 
der er hydraulisk kontakt

Jo’ større maksimumstykkelse des mindre sandsynligt at 
der er hydraulisk kontakt

Jo’ større minimumsarealer og des mindre 
maksimumstykkelse des færre sammenhængende 
magasiner

4

1

5

2

6

3

3

1

1

1

1

2


