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1. Forudsætninger for GEUS’s vurdering af BNBO beregningskonceptet 

Antropogene forureningskilder truer mange steder kvaliteten af grundvandsressourcen i de pågæl-

dende magasiner, og lukning af kildepladser i disse år skyldes primært for høje koncentrationer af 

pesticider og næringsstoffer fra landbruget. 

 

Formålet med at etablere BNBO er jf. BNBO-vejledning 2007:   

i) at forhindre eller begrænse risikoen for forurening af grundvand i boringens nærområde og     

         derved beskytte drikkevandet.  

ii) at sikre responstid og evt. arealer til at foretage oprydning og afværgeforanstaltninger.   

iii) evt. at give mulighed for at forbedre overvågningen af grundvandskvaliteten.  

 

I Miljøstyrelsens procedure for beregning af BNBO er hensigten med BNBO beskrevet som: 

”BNBO er en administrativt fastlagt beskyttelseszone omkring en almen vandforsyningsboring. In-

den for BNBO kan risikoen for forurening med f.eks. pesticider være øget, fordi der som følge af op-

pumpning af grundvand opstår en tragteffekt omkring boringen”. 
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Langt hovedparten af det oppumpede grundvand hentes fra indvindingsoplandet/det grundvands-

dannede opland, altså fra arealer udenfor BNBO, hvor anvendelsen af agrokemikalier (pesticider, 

kvælstof) i agerbruget reguleres jf. godkendelsesordningen (Se Appendix 1, hvor det estimeres, at 

BNBO kun udgør en brøkdel af det grundvandsdannende opland). Tiltag indenfor BNBO-områder 

udgør derfor et supplement til de generelle tiltag, f.eks. den godkendelse af pesticider, som foreta-

ges på baggrund af bl.a. Varslingssystemet for Udvaskning af Pesticider til grundvandet (VAP) 

samt indsatsplaner.  Hvis risikoen for at forurene grundvandet skal begrænses markant f.eks. i for-

hold til fladebelastning med pesticider, vil det forudsætte implementering af såvel supplerende bo-

ringsnære beskyttelsestiltag (BNBO) som øvrige målrettede indsatser (f.eks. indsatsplaner) og styr-

kelse af generelle tiltag i den resterende del af indvindingsoplandet (fortsat styrkelse af godkendel-

sesordningen for pesticider og VAP mm.).  

 

Da formålet med udpegning af BNBO i Vejledning fra 2007 er noget upræcist, har GEUS formule-

ret følgende definition på, hvad formålet med BNBO er baseret på såvel vejledning som MST’s pro-

cedure, til brug for GEUS’s vurdering af BNBO beregningsmetode:  

BNBO er et supplerende boringsnært beskyttelsestiltag, som har til hovedformål at styrke be-

redskab og sikre indvindingens vandkvalitet imod en bred vifte af forureningskilder, uheld og 

spild, i nærområdet til almene vandforsyningsboringer. Indenfor BNBO kan risikoen for foru-

rening f.eks. som følge af sprøjtning med pesticider være øget som følge af begrænset trans-

porttid og/eller ændret (evt. øget) sårbarhed, som følge af afsænkning af grundvandets trykni-

veau og ændrede redox- og stoftransportforhold tæt på kildepladsen.  

 

Valget af transporttid til afgrænsning af BNBO afhænger af det ønskede beskyttelsesniveau, forure-

ningstypen og/eller de hydrogeologiske forhold. I MST’s BNBO beregningsprocedure er transport-

tiden relateret til boringskontrollens prøvetagningsfrekvens for organiske mikroforureninger (typisk 

1-2 år), hvorimod afsænkning ikke indgår i afgrænsningen. GEUS anbefaler en fast transporttid, så 

der fremadrettet er proportionalitet mellem indvindingens størrelse og BNBO’s arealmæssige ud-

strækning. Det er MST, der skal beslutte valget af transporttid (og evt. maksimal afsænkning), der 

skal indgå som administrativ forudsætning for afgrænsningen af BNBO. 

 

Den supplerende beskyttelse indenfor BNBO skal give forøget responstid i forhold til myndigheder-

nes mulighed for at kunne reagere på forureningsuheld, samt at de kan nå at iværksætte og sikre are-

aler til implementering af relevante afværgeforanstaltninger. BNBO kan samtidig være med til at 

styrke borgerinvolvering i tidlig varsling og overvågning af grundvandsressourcen og dermed 

styrke bevågenhed og aktiv involvering af offentlighed og interessenter i grundvandsbeskyttelsen.  

 

Boringsnær grundvandsbeskyttelse fra udlandet viser, at der anvendes en bred vifte af forskellige 

mere eller mindre pragmatiske kriterier og beregningsmetoder, der afhænger af både national be-

skyttelsesstrategi og hydrogeologiske kontekster. I England arbejder man eksempelvis med en bo-

ringsnær beskyttelseszone (”outer protection zone 2 - SPZ2”) afgrænset ud fra en transporttid på 

400 dage og med minimumsradius på 250 m- 500 m, afhængig af indvindingens størrelse /1/. I New 

Zealand anvendes en 2-års transporttids zone (i visse tilfælde 5 år) med henblik på mulighed for af-

værge og reaktionstid /2/. I Holland anvendes en op til 25 år transporttidszone som ydre beskyttel-

seszone /3/. Inden for denne zone må der kun anvendes pesticider, som er særligt godkendte til brug 

i beskyttelsesområder. I Sverige benytter man en sekundær zone afgrænset i forhold til transporttid 
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på op til 1 år /3/. Næsten alle internationale guidelines anbefaler, at valget af BNBO beregningsme-

tode bør ske på grundlag af karakterisering af de hydrogeologiske forhold, dvs. konceptualisering er 

et vigtigt element i BNBO beregningsproceduren.  

 

Da sænkningstragtens udbredelse udover at have betydning for afgrænsning af BNBO i forhold til 

en specificeret transporttid, har betydning for reduktion af det hydrostatiske trykniveau og pyritoxi-

dation, som også kan medføre øget nedadrettet gradient og dermed hurtigere transport fra terræn-

nære magasin til det magasin, der indvindes fra, er det valgt at inddrage denne parameter i vurderin-

gen af MST’s BNBO beregningskoncept. Notatet vurderer desuden, at der er et vidensbehov, før 

der kan gives anbefalinger til BNBO beregningsprocedure /metoder og kvalitetssikring af BNBO. 

 

Nedenfor i Pkt. 2 -7 uddybes: afsænkning, overvågning, konceptualisering, vidensbehov, bereg-

ningsmetoder og kvalitetssikring af BNBO, med henblik på en samlet vurdering af MST’s bereg-

ningskoncept. 

2. Afsænkning af grundvandsspejl og øget sårbarhed over for forurening?  

Indvinding påvirker grundvandets trykniveau (Se Figur 1), og det kan påvirke såvel geokemi som 

grundvandskvalitet, som følge af f.eks.  pyritoxidation /4/ og saltvandsindtrængning /5,6/. I Appen-

dix 2 er vist en illustration baseret på modelberegninger med en numerisk model for et område 

Nordøst for Horsens, af hvordan indvinding resulterer i afsænkning af grundvandsspejlet omkring 

boringen. Appendixet viser desuden eksempler på grundvandsdannende oplande, indvindingsop-

lande og transporttider for ét større og flere små vandværker i området.  

 

Hvorvidt, afsænkning og påvirkning af hydro-geokemiske forhold medfører øget risiko for forure-

ning med pesticider og andre stoffer, der anvendes eller håndteres boringsnært, er vanskeligt at 

kvantificere. Stor afsænkning giver accelereret grundvandsdannelse lokalt omkring indvindingsbo-

ringer, som følge af øgede vertikale trykgradienter. Det kan give ændret og evt. større sårbarhed 

som følge af dels ændrede geokemiske forhold (iltning, pyritoxidation, nikkelindhold, stigende sul-

fat- og natriumindhold, forsuring mm.) /18/; og vil sandsynligvis ændre risikoen for udvaskning og 

transport af forurenende stoffer fra overfladen. Der mangler dog viden på området, ud over den ri-

siko der er forbundet med utætheder i selve boringen ved fx dårlig afpropning langs forerør mv.   

 

Det anbefales at indsamle mere viden om betydning af afsænkning af grundvandsspejlet i nærområ-

det omkring større kildepladser i forhold til pesticidsårbarhed. På det foreliggende vidensgrundlag 

kan GEUS ikke anvise konkrete forslag til metodik. Godkendelsesordningen for pesticider benytter 

primært viden fra VAP marker, som ikke er berørt nævneværdigt af grundvandsindvinding og der-

med heller ikke en afsænkning i grundvandsspejlet. Bedre overvågning i BNBO med fokus på det 

terrænnære grundvand i forhold til disse dynamikker anbefales (se Pkt. 3). 

3. Gentænkning af overvågningen af grundvandskvaliteten indenfor BNBO 

Da der ikke i dag foretages systematisk monitering af vandkvalitet ved BNBOs periferi eller inden-

for BNBO jf. formålsparagraffens pkt. iii) i BNBO vejledningen, er der et særligt overvågningsbe-

hov, omkring hvordan man sikrer, at man opdager en evt. forurening så tidligt som muligt. GEUS 

anbefaler, at vejledningen udbygges med mere konkrete forslag til, hvordan en integreret, brugerin-

volverende monitering og varsling kan tilvejebringes /7/. 

 



  GEUS-NOTAT 

  Side 4 af 19 

 

 

 
 
 
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 

 

  
Figur 1. Indvinding påvirker grundvandsspejlet i såvel det nedre og det øvre magasin, hvilket 
kan give anledning til pyritoxidation og øget indhold af sulfat, nikkel  og klorid i nærområdet 
til indvindingsboringer (Kilde: IWMI).  

Det anbefales at synliggøre BNBO’ere bedre f.eks. ved tydelig skiltning, så alle kan tage ejerskab 

for at sikre kvaliteten af grundvandet og reduktion af forskellige risici forbundet med uheld, spild 

mv., der skyldes antropogene aktiviteter i nærområdet til boringer. Samtidig er det vigtigt at over-

veje, hvordan man forbedrer den ’web-baserede’ dokumentation af BNBO’erne, sådan at den sam-

lede risikokommunikation til interessenter og offentlighed styrkes. En samlet udstilling af BNBO 

afgrænsninger, grundvandsdannende oplande, og indvindingsoplande anbefales, så disse oplysnin-

ger foreligger et sted.  

 

GEUS anbefaler, at boringsoplysninger fra JUPITER og modeldata fra f.eks. kortlægningsmodeller 

og/eller den Nationale Vandressource Model vedr. modelleret og observeret grundvandspotentiale 

på sigt visualiseres, så data herfra kan indgå i kvalitetssikringen af BNBO afgrænsningen (se Pkt. 4 

og 7 nedenfor).   

4. Skelnen mellem simple og komplekse forhold.  

Da grundvandets strømning er forskellig i ikke-opsprækkede geologiske aflejringer sammenlignet 

med opsprækkede medier, skal der bruges forskellige beregningsmetoder til at beskrive vandets 

strømning i de forskellige typer af medier og dermed også forskellige metoder til at beregne BNBO. 

Forskningsresultater fra de sidste par år (fx ref EPA2018 /15/) har vist, at den semianalytiske 

WhAEM metode, som hidtil har været generelt benyttet til beregning af BNBO, ikke kan anvendes i 

alle geologier, hvorfor den ikke anbefales generelt fremadrettet. Det foreslås i stedet, at der vælges 

BNBO metode i et givent område på baggrund af opstilling af konceptuel model, hvor der skelnes 

mellem A. Simple strømningsforhold (strømning i ikke-opsprækkede geologiske aflejringer) og B. 

komplekse strømningsforhold (strømning i sprække-medier).  
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A. Simple strømningsforhold 

Konceptuelle modeller med vurdering af simple strømningsforhold, tager udgangspunkt i geologi-

ske forhold, hvor der indvindes grundvand fra ikke-opsprækkede geologiske aflejringer, f.eks. kvar-

tære eller miocæne sandmagasiner hvor WhAEM kan anvendes. I Danmark kan disse geologiske 

forhold groft set opdeles i nedenstående tre overordnede typer: 

i) Terrænnære sandmagasiner (under grundvandsspejlet). 

ii) Dybe lokale sandmagasiner (f.eks. i begravede dale, hvor der ikke er kontakt til de omkring 

          liggende geologiske sandmagasiner).  

iii) Regionale sandmagasiner (evt. med overliggende lokale sekundære sandmagasiner).  

 

B. Komplekse strømningsforhold 

Konceptuelle modeller med komplekse strømningsforhold tager udgangspunkt i geologiske forhold, 

hvor der indvindes grundvand fra opsprækkede medier eller magasiner med dæklag af opsprækkede 

medier såsom moræneler. I Danmark kan disse geologiske forhold groft set opdeles i nedenstående 

tre overordnede typer: 

i) Kalkmagasiner 

I kalkmagasiner foregår strømning langt overvejende i sprækker og langs den interne lagdeling 

og/eller bankestrukturer, og kun i mindre grad i selve kalkmatricen. De horisontale sprækker i kal-

ken er ofte skabt i forbindelse med trykaflastning og lagdeling i kalken, og de vertikale sprækker er 

oftest dannet ved tektoniske påvirkninger. Derfor er der mange geologiske og hydrauliske para-

metre, som skal inddrages i forbindelse med vurdering af strømningsmønstre i kalkmagasiner /8/. I 

Danmark indvindes der fra forskellige kalkbjergarter, med forskellige kornstørrelser, sammensæt-

ning og hærdningsgrader, hvilket gør, at porøsitet og permeabilitet varierer meget kalkbjergarterne 

imellem /8/.  I kalkbjergarter taler man både om matrix-porøsitet og matrix-permeabilitet samt om 

den primære porøsitet og permeabilitet, som findes i forbindelse med sprækker. Her kan WhAEM 

ikke anvendes. 

 

ii) Magasiner i sprækkedale i opsprækket granit (som på det nordlige Bornholm) 

På Nordbornholm foregår indvindingen udelukkende i sprækkedale, hvor lokale kvartære sandaflej-

ringer og opsprækket grundfjeld udgør grundvandsmagasinerne /9/. Sprækkedalene er konceptuali-

seret i Den Nationale Vandressource model (DK-modellen) ved at indeholde magasinmateriale be-

stående af smeltevandssand og -grus samt en opsprækket del af grundfjeldet. I den kvartære del af 

sprækkedalene findes linser af ler typisk i et til to niveauer. Sprækkedalene er typisk 50-150 meter 

brede og kan være op til 80 meter dybe (typisk 20-40 meter), mens den opsprækkede del af grund-

fjeldet er 20-30 meter dyb /10/. Her kan WhAEM heller ikke umiddelbart anvendes. 

 

iii) Magasiner i områder med opsprækket dæklag (moræneler) 

I områder med opsprækkede dæklag (såsom opsprækket moræneler) vil der i mange tilfælde være 

komplekse strømningsforhold og - stoftransportforhold. Her kan en individuel, semi-analytisk be-

regningstilgang ikke gennemføres, f.eks. vha. WhAEM. Her er der behov for at kunne bringe andre 

metoder i spil, der er særligt anvendelige i sådanne områder (se Pkt. 6).  
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5. Behov for viden om komplekse forhold 

Omkring 40% af det grundvand, der indvindes i Danmark, oppumpes fra kalkformationer såsom 

Lellinge Grønsandskalk, Danienkalk og Skrivekridt. Kalkmagasinerne er specielt vigtige i Nord- og 

Østjylland, det østlige Fyn samt på Sjælland og Lolland-Falster.  

 

Kalkbjergarternes lithologi danner i sig selv ikke grundlag for grundvandsmagasiner. Kalkens ofte 

høje vandføringsevne skyldes tilstedeværelsen af sprækker dannet pga. tektoniske, aflastningsmæs-

sige eller glaciologiske årsager. Samtidig har kalken ofte en relativ høj porøsitet, som kan give an-

ledning til en stor magasinering af stof. Grundvandsstrømning og stoftransport tæt på kildepladser-

/indvindingsboringer, som oppumper vand fra opsprækkede porøse formationer (f.eks. kalk, skrive-

kridt eller grønsandskalk), er karakteriseret ved, at strømningen primært foregår i sprækkerne. Pga. 

den konvergerende strømning mod indvindingsboringen stiger strømningshastigheden markant, jo 

tættere man kommer på boringen. En eventuel forureningstransport i dette miljø vil primært foregå 

som advektiv strømning i sprækkerne. Da bjergarten, som omslutter sprækkerne (dvs. matrix), har 

en høj porøsitet, vil der samtidigt ske en diffusion af opløste stoffer mellem sprækkerne og matrix.  

 

Grundet de høje transporthastigheder i sprækkerne vil der normalt ikke optræde ligevægt mellem 

stofkoncentrationen i hhv. sprækker og matrix, hvilket i princippet er en forudsætning for at be-

skrive transporten ved anvendelse af en traditionel strømnings- og transportmodel, også benævnt 

den ækvivalente porøse medium model (eller enkeltporøs model - EPM), som kendes fra bl.a. 

MODFLOW/MT3D og MIKE SHE. Hvis denne ligevægt ikke optræder, vil der ikke kunne estime-

res entydige værdier for parametre, som anvendes i den enkeltporøse model (f.eks. porøsitet; se 

principskitsen i Figur 2). I sådanne medier vil egenskaberne af både transportvejen samt forure-

ningskomponenter i tid og sted være afgørende i en estimering af transporttider og afstande.  

 

 
Figur 2. Skematisk il lustration af , hvordan den effektive porøsitet afhænger af vandstrøm-
ning/afstand. Der gøres opmærksom på, at figuren er en principskitse, som skal illustrere 
problemstilling vedr. fastlæggelse af effektiv porøsitet/sprækkeporøsitet for transport af 
grundvandet alene og ikke stofferne deri. Ved korte tidsperioder (< T -kritisk) er den effek-
tive porøsitet afhængig af tiden.  
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Som vist i Figur 2, vil den effektive porøsitet for et dobbeltporøst medium (såsom kalk) for en kort 

tidsperiode og i små vandtransportafstande til indvindingen svare til sprækkeporøsiteten (der kan 

have en størrelsesorden på 1 %) svarende til, at diffusionen ikke kan nå at foregå, og al transporten 

derfor foregår i sprækkerne. For et komplekst sprækkesystem og ”i BNBO sammenhæng” kan stof-

transporten derfor reelt ikke beskrives ved en ”effektiv porøsitet” (EPM). 

 

Størrelsen af hhv. sprække- og matrix-porøsitet afhænger i øvrigt af geografisk placering og/eller 

medie type/det tektoniske miljø. 

 

I de tilfælde, hvor der ikke er ligevægt mellem sprækker og matrix, er det i princippet nødvendigt at 

benytte en mere avanceret modelformulering for at beskrive transporten omkring kildepladsen kor-

rekt. Den mest sofistikerede løsning er at anvende en diskret sprækkemodel, hvor hver enkelt 

sprække indlægges i modellen, og stoftransport simuleres for både sprækker og matrix. Denne løs-

ning beskriver de eksisterende processer mest korrekt, men har desværre så store krav til kendskab 

om sprækketæthed, sprække placering og størrelsen af sprækkernes åbninger (aperture), at der kun 

sjældent er tilstrækkelig information til rådighed for at opstille en sådan model. Alternativt kan en 

såkaldt dobbelt-porøs model benyttes. Denne modeltype stiller ikke krav til viden om sprækkernes 

nøjagtige placering, og kan derfor opsættes uden omfattende feltundersøgelser. En dobbeltporøs 

model er samtidig let at benytte og er kommercielt tilgængelig – Den findes bl.a. i den MODFLOW 

baserede transportmodel MT3D og i MIKE SHE. Det er imidlertid nødvendigt at estimere model-

lens parametre (sprækkeporøsitet, matrixporøsitet samt udvekslingskoefficienten mellem sprækker 

og matrix) ud fra data fra stoftransportforsøg i opsprækkede formationer.  

 

For opsprækkede medier med stoftransport gælder formeludtryk fra BNBO-vejledning og WhAEM-

metoden ikke. Her er der behov for videnopbygning om forskellige typer komplekse medier med 

præferentiel transport (lige fra viden om parameterværdier for dobbeltporøse modeller til vurdering 

af metoder for karstlignende forhold /12,16/). Indtil der foreligger en nærmere vidensopbygning 

vedr. stoftransportforhold i disse komplekse medier og en geografisk kortlægning af dem, er det 

svært at sætte parametre på en stofspecifik beregning af BNBO.  

6. Valg af BNBO-beregningsmetode 

Den af MST anbefalede WhAEM metode forudsætter ret simple 2D horisontale strømningsforhold 

og randbetingelser og anbefales ikke fremadrettet. I områder med mere komplekse strømnings- og 

stoftransport-forhold kan BNBO ikke afgrænses med WhAEM /2, 11, 12, 14/, i stedet kan der evt. 

opstilles numeriske modeller.  

 

De traditionelle numeriske kortlægningsmodeller benytter en diskretisering på 100x100m, som er 

anvendt til beregninger af indvindings- og grundvandsdannende oplande i grundvandskortlægnin-

gen. En sådan diskretisering er imidlertid generelt for grov til beregning af BNBO. Kortlægnings-

modeller kan imidlertid give væsentlige input til konceptuel model, potentialeforhold og vigtige pa-

rametre f.eks. magasintykkelse, strømningsretning, gradient, transmissivitet samt valg af randbetin-

gelser til mere detaljerede numeriske modeller til afgrænsning af BNBO. 

 

Der er derfor behov for, at MSTs beregningsprocedure tager højde for, om der kan antages simple 

2D strømningsforhold, hvor WhAEM kan anvendes, eller om der er mere komplekse forhold, som 
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kræver en mere avanceret metode. Der skal foretages et valg, som afhænger af de nærmere hydro-

geologiske forhold. GEUS foreslår derfor et indledende konceptuelt trin indbygget i BNBO bereg-

ningsproceduren. 

 

En oversigt over BNBO metoder, der har været anvendt i Danmark, er givet af Flemming Dam-

gaard Christensen på et ATV møde /13/. Samtidig findes der forskellige internationale vejledninger 

/11,14/ som vurderes særligt relevante for danske forhold. GEUS har på grundlag heraf opstillet et 

forslag til et flow diagram for valg af BNBO metode, tilpasset kompleksitet og danske hydrogeolo-

giske forhold. Flow diagrammet foreslår følgende BNBO metoder anvendt ved fremtidige afgræns-

ninger /13,14,15/:  

O. Cirkulær BNBO (jf. BNBO vejledning 2007, analytisk beregnede BNBO foreslås anvendt til  

          små indvindinger <5000 m3/år) 

A. WhAEM opstillet individuelt for boringer (jf. MSTs beregningsprocedure) 

B. WhAEM (eller GFLOW) anvendt for alle boringer/lidt mere komplekse forhold (se /14,15/) 

C. Regional model: modelberegnet BNBO ud fra 100 m regional hydrologisk model (partikel-       

          baner) 

D. Modelberegnet BNBO ud fra lokal hydrologisk model f.eks. 10m (jf. BNBO vejledning 2007) 

 

For komplekse medier beskrevet i afsnit 4 og 5 er der et vidensbehov, og her kan BNBO ikke af-

grænses med de metoder, som indgår i BNBO vejledningen eller vha. WhAEM, men her kan 

BNBO evt. afgrænses med numeriske modeller (evt. dobbeltporøs model). 

  

 

Figur 3. GEUS’s forslag til flow diagram for valg af BNBO metodik modif iceret efter 
/13,14,15/ 
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For magasiner, hvor der kan antages 2D strømning (gælder ikke for flerlagsmagasiner eller magasi-

ner med dæklag af moræneler), anvendes som udgangspunkt WhAEM jf. MST’s beregningsproce-

dure (semi-analytisk og ved individuel beregning for hver enkelt indvinding), dvs. Metode A. 

 

Hvis den konceptuelle model tyder på, at de simple 2D homogene og isotrope strømningsforhold 

ikke er gældende anvendes en mere sofistikeret WhAEM opsætning jf. metode B (se /14,15/) eller 

en 2D numerisk model dvs. metode D, eventuelt med randbetingelser fra metode C. 

 

Hvis ikke strømningen kan beskrives med en 2D model, på grund af 3D og/eller flerlagsmagasiner, 

eller hvis der er dynamiske forhold f.eks. som følge af væsentlige tidslige variationer, anvendes en 

modelbaseret metode (Metode C eller D) afhængigt af om en stationær beregning vurderes tilstræk-

kelig.  

 

Proceduren er vist i Figur 3 og anbefales fulgt ved alle fremtidige BNBO afgrænsninger i Danmark. 

Der vil her indgå en analyse af strømningsforhold på basis af et potentialebillede (f.eks. fra kortlæg-

ningen). Desuden skal randbetingelser og heterogenitet for det magasin, der opstilles BNBO for, 

vurderes. GEUS foreslår, at man for de mindste indvindinger (indvindinger < f.eks. 5000 m3/år - 

skal fastlægges af MST, se Figur 3) på grund af særligt store usikkerheder, lange og smalle BNBO'-

ere og større usikkerhed bl.a. som følge af påvirkninger fra større naboboringer, beregner BNBO ud 

fra formel for cirkulære BNBO’ere samtidig med, at MST evt. fastlægger en minimumsradius, der 

skal gælde for de mindste BNBO'ere. Flow diagrammet skal opfattes som vejledende. 

 

Ved rumlig variation i magasintykkelse, effektiv porøsitet, hydraulisk ledningsevne, grundvands-

dannelse, indvinding mm. hvor WhAEM ikke er umiddelbart anvendelig, kan det være nødvendigt 

at anvende en numerisk model (Metode D) opstillet for magasinet og med randbetingelser f.eks. fra 

en 100m model. 

 

Flerlagsmagasiner med 3D strømning kan heller ikke håndteres uden vandbalancefejl med simple 

metoder som WhAEM eller andre 2D modeller. GEUS foreslår, at man i stedet anvender modelba-

seret afgrænsning i områder med 3D strømningsforhold, og det gælder også for magasiner med 

dæklag af moræneler.  

 

Som et sidste trin i flowdiagrammet foretages en kvalitetssikring af optegnede BNBO, hvor der ind-

går en vurdering af forskellige forudsætninger /15/, se Pkt. 7 nedenfor. 

 

I /13,14,15/ er nogen af de væsentligste fordele og ulemper beskrevet. Fordelen ved MSTs bereg-

ningsprocedure baseret på semi-analytisk brug af WhAEM, er, at det er forholdsvis let at bruge 

WhAEM individuelt med input fra modeller og JUPITER. Der kan findes en løsning, og den kan 

tegnes op, men vandbalancen er ikke opfyldt, og der kan være overlap mellem BNBO’ere, som me-

tode A ikke kan integrere. Her anbefales metode B eller metode C, som samtidig giver mulighed for 

en usikkerhedsvurdering på basis af en kalibrering i forhold til observerede trykniveaudata. For 

mere komplekse forhold, f.eks. 3D strømning, ikke stationære forhold, magasiner med dæklag af 

moræneler og flerlagsmagasiner anbefales numerisk model (metode C og D). Gensidige påvirknin-

ger fra forskellige indvindingsanlæg vil blive indregnet.  
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Ulemperne ved de lidt mere avancerede metoder B, C og D er, at de er mere omstændelige at sætte 

op, og at der skal foretages en reel modellering af BNBO. Det vil i mange tilfælde kræve en kalibre-

ring (af WhAEM ved metode B, eller lokal og evt. regional numerisk model ved metode C og D). 

Fordelen ved en lokal model (D) vil imidlertid være en mere nøjagtig afgrænsning af BNBO’ere ba-

seret på den samlede viden fra kortlægning og boringsdatabase (JUPITER). Selvom metoderne vil 

afhænge af de nærmere hydrogeologiske forhold bliver målet mere ensartet. GEUS anbefaler her, at 

beregningsmetoder tilpasses de geologiske forhold, så effekten i forhold til grundvandsbeskyttelse 

bliver mere ensartet. Der er dog behov for udviklingsarbejde, såfremt arbejdet med generering af 

lokale numeriske modeller skal kunne foretages ’automatisk’ ud fra f.eks. 100m x 100m kortlæg-

ningsmodeller.  

 

Der er samtidig et stort vidensbehov vedr. opsprækkede medier, hvor der skal udvikles en brugbar 

metodik, da WhAEM /12,14/ ikke kan anvendes. Her kan man evt. opstille en numerisk dobbeltpo-

røs model, men der mangler viden om parameterværdier og afprøvning i BNBO sammenhæng, før 

en sådan metode kan anvendes. 

 

GEUS mener, at der er behov for, at MST beslutter hvilken transporttid (evt. afsænkning) der skal 

lægges til grund for afgrænsningen af BNBO.  

7. Kvalitetssikring af optegnet BNBO 

Som et led i opstillingen af konceptuel model og beregninger af BNBO anbefales det, at vurdere 

usikkerheden på de enkelte parametre, der indgår i beregningen af BNBO. Med en fast strømnings-

tid (f.eks. 1 år), er de væsentligste usikkerheder knyttet til fastsættelsen af magasinmægtighed, ef-

fektiv porøsitet, transmissivitet, gradient, strømningsretning og indvindingsmængde. For hver para-

meter anbefales det i en tabel at beskrive den estimerede parameter, et max- og min-interval for pa-

rameteren’s usikkerhed, samt en beskrivelse af datagrundlaget (f.eks. om det er baseret på JUPI-

TER, kortlægningsmodel osv.). På baggrund af disse data skal usikkerheden beskrives kvalitativt, 

og der kan derefter tages højde for usikkerheden ved udpegningen af BNBO eller ved at supplere 

udpegningen med oplysninger om usikkerhedens størrelse. 

 

Endelig anbefales det, at der som en del af BNBO beregningen for større kildepladser (der skal fast-

sættes et rimeligt kriterium, f.eks. anlæg > 100.000 m3/år), laves en egentlig usikkerhedsvurdering, 

som f.eks. kan baseres på Monte Carlo simuleringer eller tilsvarende /2/.  

 

Det anbefales videre, at foretage videnopbygning omkring metoder, der kan føre til en beskrivelse 

af usikkerheden på BNBO for komplekse strømnings- og stoftransportforhold. Numeriske modeller 

har udover de usikkerheder der er på parameterværdier, en usikkerhed som følge af diskretiserin-

gen. Derudover har modelstruktur (magasintykkelse, randbetingelser f.eks. grundvandsdannelse, 

gradient og retning) og input usikkerhed (indvindingsstørrelse) betydning i enhver beregning både 

ved individuelle WhAEM beregninger og mere integrerede beregninger baseret på numeriske, dyna-

miske grundvands-overfladevandsmodeller (f.eks. MIKE SHE eller MODFLOW).  

 

For komplekse strømningsforhold (se Pkt. 5) kan der ikke gives nogen anvisning til en simpel usik-

kerhedsvurdering, da der er et meget stort videnshul omkring f.eks. stoftransport for opsprækkede 

medier (f.eks. i kalk med karstlignende forhold, opsprækket grundfjeld og opsprækket moræneler). I 
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sådanne tilfælde kan BNBO ikke afgrænses med de metoder og den viden, der foreligger. Her er der 

brug for afprøvning af alternative metoder f.eks. dobbeltporøse modeller. 

 

Endelig anbefales det, at indarbejde anbefalinger til kvalitetssikring fra /15/, når der anvendes 

WhAEM. MSTs metodik har allerede en række gode forslag til tjek af bredde-/længdeforhold og 

overlap mellem boringer; men der findes i /15/ en række supplerende beregningstjek, der kan indgå 

i en yderligere kvalitetssikring i de tilfælde, hvor metode A eller B (WhAEM) er anvendt (se kapitel 

6 i /15/ ’Rules-of-Thumb’). Her giver /15/ anvisninger på tjek i forhold til ’river proximity’, ’3D 

flow’, ’flerlagsstrømning’, ’aquifer stratification’ og ’ikke stationær strømning’.  

 

Hvis kvalitetssikringen viser, at de konceptuelle antagelser eller ’tommelfinger reglerne’ ikke er op-

fyldte, eller usikkerheden er uacceptabel, er det nødvendigt at vælge metode, der forholder sig til 

den hydrogeologiske kompleksitet. I så fald må man gentage BNBO beregningen med en bedre eg-

net metode. 

 

GEUS kan ikke for alternative metoder til WhAEM sige noget om konsekvenser i form af størrelse 

og form af BNBO, idet der mangler viden herom for danske forhold. 
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Appendix 1 Karakterisering af BNBO i forhold til størrelse på grundvandsdan-

nende opland og indvindingsopland. 

 

Det samlede udpegede BNBO-areal udgør pr. 1. januar 2019 ca. 203 km2, som svarer til 0,5 % af 

Danmarks areal, og vil formentlig udgøre mindre end 1 % af Danmarks areal, når BNBO afgræns-

ningen er helt afsluttet for alle boringer. GEUS vurderer, at det grundvandsdannende areal til ind-

vindings-boringerne kan afgrænses til at udgøre max. ca. 10-20 % af Danmarks areal (groft skøn 

baseret på tal fra Appendix 2 – stor usikkerhed), med stor variation mellem Jylland-Fyn (8-12 % af 

det arealet) og Sjælland-Hovedstadsregionerne (20-60% af arealet). Hvis risikoen for at forurene 

grundvandet skal begrænses markant f.eks. i forhold til pesticider, vil det forudsætte, såvel supple-

rende boringsnære beskyttelsestiltag (BNBO) som øvrige målrettede indsats (f.eks. indsatsplaner) 

og generelle tiltag i den resterende del af indvindingsoplandet (fortsat styrkelse af godkendelsesord-

ningen for pesticider, VAP mm.).  

 

Det meste grundvand til brug for drikkevand indvindes fra mellem 20 og 80 meters dybde (Kilde: 

Udtræk fra Jupiter-databasen i maj 2018 se Figur A1.1). I denne dybde er vandet typisk 10 til 75 år 

gammelt (Figur A1.1) og er for langt den største dels vedkommende infiltreret langt fra boringen, i 

dét som betegnes det grundvandsdannende opland (Figur A1.2). Efter infiltration til mættet zone er 

grundvandets strømningsretning overvejende horisontal, med størstedelen af transporten via det pri-

mære grundvandsmagasin til boringen (Figur A1.2) eller resulterende i udstrømning til et dræn eller 

vandløb. I boringens nærområde kan der dannes en sænkningstragt, så grundvandsspejlet står la-

vere, end det ville gøre uden vandindvinding. Dette område benævnes påvirkningsområdet og vil i 

nogle tilfælde udgøre et større areal end BNBO, i andre tilfælde et mindre. 
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Figur A1.1 Dybde til filtertop og –bund af danske indvindingsboringer (øverst) og gennem-
snitsalder af dansk grundvand i forhold til dybde under hhv. terrænoverflade og vandspejl, 
som bestemt i 84 boringer i grundvandsovervågningsprogrammet (nederst). Grå punkter er 
ældre end 75 år, som er øvre grænse for de anvendte dateringsmetoder.  

 

Som vist på principskitsen (Figur A1.2) vil det samlede indvindingsopland til boringen indeholde 

såvel BNBO som det grundvandsdannende opland.  

 

                   
Figur A1.2 Principskitse. Boringsnær beskyttelseszone, indvindingsopland og grundvands-
dannende opland (Kilde: BNBO-vejledning 2007) 
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I eksemplet vil det infiltrerede regnvand fra en del af indvindingsoplandet sive op til vandløbet, 

uden at nå boringen, på grund af et lerlag over magasinet i området tæt på boringen.   

 

Der er i dag en samlet tilladt vandindvinding fra almene vandforsyningsanlæg på i alt 440 mill. m3 

pr. år, som er fordelt på knap 6400 indvindingsboringer (kilde: udtræk fra JUPITER oktober 2018). 

Nettonedbøren (infiltration fra rodzonen til grundvandsspejlet) er typisk på 150 – 400 mm/år (kilde: 

GRUNDRISK/DK model) for danske forhold.   

 

Det vurderes på baggrund af modelberegninger, at ca. 20 % af infiltrationen i det grundvandsdan-

nende opland, bidrager til den dybere grundvandsdannelse, der når indvindingsboringer (varierer i 

forhold til indvindingsstørrelse, geologiske og hydrologiske forhold mellem typisk 10 – 40 %) - 

/17/, se også Appendix 2). Ud fra disse antagelser kan man give et groft skøn på det areal, der sam-

let set i de fem regioner skal beskyttes, såfremt man ønsker at afgrænse et samlet grundvandsdan-

nende areal, hvor der skal ske en effektiv grundvandsbeskyttelse (se Figur A1.1 og Tabel A1.1). Det 

understreges, at der er stor usikkerhed på disse antagelser. 

 

Hvis man således tænker sig, at man ønsker fuldstændigt at beskytte det samlede areal, der effektivt 

bidrager til grundvandsdannelsen til de almene offentlige - og private vandforsyningsanlæg, som i 

dag er i drift, og har en tilladelse jf. JUPITER, skal man, jf. Tabel A1.1, beskytte 10-20 % af Dan-

marks areal. Det vil sige, at BNBO på landsplan maksimalt udgør en brøkdel af det grundvandsdan-

nende areal, der kan bidrage med forurening fra en fladekilde, f.eks. udbringning af pesticider på 

landbrugsjorde. Derfor er den generelle beskyttelse af hele indvindingsoplandet også meget vigtig 

for sikringen af det rene vand i indvindingen. Det kan f.eks. være gennem en stadig forbedret god-

kendelsesordning og et stadigt forbedret varslingssystem, men kunne også være via restriktioner in-

den for det grundvandsdannende areal.  
 

Tabel A1.1: Vurdering af grundvandsdannende areal opdelt på regioner. I tabellen er angivet 
areal, gennemsnitlig nettonedbør, antal indvindingsboringer og samlet tilladte indvindings-
mængde opdelt på de fem Regioner. Små indvindinger er sværere at afgrænse end store ind-
vindinger, og den procent af grundvandsdannelsen der kan afgrænses til at havne i indvin-
dingsboringer, kan derfor variere mellem 5 og 40%), se Appendix 2. Der er tale om g rove 
skøn på det grundvandsdannende areal i forhold til infiltration baseret på /17/.
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BNBO og fladebelastning med pesticider 

I den seneste pesticidstrategi (2017-2021) indgår BNBO som et middel mod at mindske fladebelast-

ning fra pesticider, f.eks. gennem en differentieret regulering, således at brugen af de pesticider, der 

vurderes at udgøre den største trussel for grundvandet, forbydes inden for BNBO. Samtidig foregår 

der arbejde i flere kommuner, med helt at forbyde brugen af pesticider inden for BNBO, som et vir-

kemiddel til at sikre fremtidens drikkevand. Som illustreret i Figur A1.2, befinder det grundvands-

dannende opland sig ofte langt fra indvindingsboringen.  Med andre ord er det meste af det ind-

vundne vand infiltreret igennem de øverste jordlag langt fra boringen, ofte flere kilometer. Dette 

stemmer med at aldersdateringer af vandet typisk angiver en gennemsnitlig transporttid på flere år-

tier fra infiltrationstidspunkt til indvindingstidspunkt. Altså langt højere end de 3-24 måneders 

strømningstid, som BNBO beregnes ud fra. Forbydes udbringning af (visse) pesticider inden for 

BNBO, er det således ingen garanti for, at disse pesticider ikke vil kunne finde vej til boringen, kun 

at der vil gå en årrække før en evt. forurening stammende fra det grundvandsdannende opland ob-

serveres. Dette er konceptuelt illustreret i Figur A1.3. 

 

 

                        
 
Figur A1.3. Konceptuelt eksempel på boring, hvor BNBO befinder sig langt fra det grund-
vandsdannende opland, altså det område, hvor det vand, som indvindes i boringen, infiltre-
rer gennem de øverste jordlag. I eksemplet har BNBO en størrelse svarende 2% af d et sam-
lede indvindingsopland, mens det grundvandsdannende areal udgør ca. 40 % af indvindings-
oplandet. BNBO udgør dermed ca. 5 % af det grundvandsdannende areal.   

BNBO

Indvindingsopland

Boring

Grundvandsdannende
opland
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Appendix 2 - 3D hydrologisk strømningsmodel for Egebjerg området 

 

Nærværende appendiks beskriver eksempler på modelbaseret beregning af grundvandsdannende op-

lande og indvindingsoplande fra Egebjerg området nord for Horsens /17/, anvendt til skøn af stør-

relse på BNBO i forhold til størrelse på grundvandsdannende oplande, på basis af resultater af parti-

kelbanesimulering med en hydrologisk model (100x100 m model). Egebjerg modellen er en for 

danske forhold ret unik ’voxel baseret’ geologisk model der er oversat til en 3D kalibreret numerisk 

grundvands-overfladevandsmodel (MIKE SHE). Den konceptuelle model for Egebjerg er tolket 

som fuld 3D voxelmodel med 84 lithologiske enheder vertikalt afgrænset i 5 m intervaller, der er 

oversat til en hydrologisk model med 30 beregningslag. Modellen udgør således et godt grundlag 

for vurdering af grundvandsdannende oplande, indvindingsoplande, afsænkning osv. for både store 

og små indvindinger i et Østjysk område med begravede dale, flerlagsmagasiner og 3D strømnings-

forhold.  

 

I Figur A2.1 er vist BNBO afgrænsning fra Miljøportalen for udvalgte kildepladser i områder bl.a. 

for Højballegård kildeplads (2.8 mill. m3/år) men også mindre indvindinger ved Kattrup (32.000 

m3/år), Bleld (25.000 m3/år), Tvingstrup (40.000 m3/år), Gedved (240.000 m3/år) og Hovedgaard 

(130.000 m3/år). Tal i parentes er tilladt indvinding på anlægsniveau. Indvinding for de enkelte bo-

ringer er vist på figuren, hvor det fremgår Højballegård har indvidninger pr. boring på omkring 

200.000-300.000 m3/år, mens indvinding pr. boring for de fleste øvrige mindre vandværker er på 

25.000-50.000 m3/år, og for Kattrup og Tvingstrup blot 5.000-10.000 m3/år. Der er ikke afgrænset 

BNBO for indvindinger < 5.000 m3/år i området. 

 

På Figur A.2.2 er vist et eksempel på beregning af grundvandsdannende oplande, indvindingsop-

lande, transporttider for dels den store indvinding ved Højballegaard, og dels tre udvalgte mindre 

indvindinger (Tebstrup, Kattrup og Hovedgaard). Her fremgår det at det grundvandsdannende op-

land udgør en delmængde af det samlede indvindingsopland. ”Procent infiltration” (0-20, 20-40 

osv.) er relateret til det grundvandsdannende opland og viser hvor stor en del af infiltrationen der 

udtrykt ved antal partikler i forhold til de 100 der initialt blev frigivet i hver kasse, der havner i kil-

depladsens indvindingsboringer. Det er dermed et relativt mål for grundvandsdannelsens størrelse 

inden for det afgrænsede grundvandsdannende opland. For indvindingsoplandet er vist hhv. fælles-

mængden af nuværende og fremtidigt klima, vist med vissengrøn. Der er ikke væsentlige forskelle 

som følge af klimaændringer. Transporttiden er vist i intervaller fra 0-10 til > 200år. Transporttider 

på < 10år (rød) findes i afstande på op til 4 km fra Højballegård kildeplads og 1 km for Kattrup. På 

figurer er desuden vist NST opland fra Regionplan 2005, fra en tidligere afgrænsning af indvin-

dingsoplandet med simplere metoder.  

 

På Figur A2.3 er vist modelberegnet afsænkning som følge af vandindvinding for hhv. øverste 

grundvandsspejl og trykniveau i det dybere grundvand. Det fremgår at sænkningen af grundvands-

spejlet omkring Højballegård kildeplads har en udbredelse på ca. 3 km med afsænkninger lokalt > 5 

m. Det er ud fra de modelberegnede vurderinger af grundvandsdannelsen som funktion af infiltrati-

onen i Figur A2.2, at det er vurderet at store kildepladser som f.eks. Højballegård generelt har større 

grundvandsdannelse i forhold til infiltrationen, end de små kildepladser. For ingen af de fire indvin-

dingsanlæg er der nogen ret stor grundvandsdannelse lige omkring boringerne (udgør her 0-20 % af 

infiltrationen). I et mindre område 5 km opstrøms i det grundvandsdannende opland til Højballegård 

havner mere end 80% af partiklerne i boringerne. For Hovedgård bidrager en mindre del af det 
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grundvandsdannede opland med 60-80 % af infiltrationen 2 km opstrøms. For ingen af de øvrige 

kildepladser havner mere end 20 % af grundvandsdannelsen indenfor BNBO i indvindingsboringer. 

 

  
Figur A2.1 Øverst: Afgrænsede boringsnære beskyttelseszoner /17/.  
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Figur A2.2 Grundvandsdannende oplande og % infiltration, indvindingsoplande  og transport-
tider for hhv. Højballegård kildeplads (ca. 3 mio. m3/år – øverst) og Tebstrup, Kattrup og 
Hovedgaard VV (hhv. 0.077, 0.032 og 0.13 mio. m3/år) - /17/ 
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Figur A2.3 Simuleret ændring i trykniveau i magasin som følge af indvinding. Øverst t erræn-
nært grundvand, nederst primært magasin /17/  


