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Vurdering af klimaændringerne påvirkning af vandmiljøet i forhold til  

ændringer af grundvandsstanden  

*Økonomi og tidsplan er udeladt af projektbeskrivelsen. 

 

Formål 
Det overordnede formål med projektet er at kvantificere, i hvor høj grad klimainducerede ændringer i 

grundvandsstanden påvirker grundvandstilknyttede akvatiske og grundvandsafhængige terrestriske 

økosystemer i hhv. Øst- og Vest-danmark.  Mere specifikt er formålet med projektet at kvalificere den 

eksisterende viden om, hvordan klimaforandringer påvirker vandmiljøet, herunder hvordan en øget 

grundvandstand som følge af klimaforandringer kan håndteres.  

Projektet skal belyse, (a) om klimaforandringer, i forhold til grundvand, vil kunne have betydning for 

vandområdeplanens tilstandsvurderinger mht. grundvand, (b) om overvågningsprogrammet er sammensat 

på en måde, der vil kunne øge viden om klimaforandringernes betydning for grundvandsforekomsternes 

tilstand, og (c) om de virkemidler, der eventuel kommer i spil i grundvandssammenhæng, er 

”klimarobuste”. 

Vurderingen fremskives til 2050 på basis af RCP 4.5 og 2100 på basis af RCP 4.5 og RCP 8.5. Der anvendes 

udvalgte klimamodeller. 

Baggrund 
Grundvandsdannelsen forventes ifølge de fleste klimafremskrivninger at ville stige i vinterhalvåret, men 

samtidig vil hyppigheden og varigheden af tørkeperioder i sommerhalvåret (som sommeren 2018) stige 

(Henriksen et al. 2014). Det er uvist, om den øgede grundvandsdannelse med stigende grundvandsstand og 

dermed indstrømning til vandløb til følge vil kunne kompensere de nedbørsfattige sommerperioder mht. 

vandføring og dermed vandstand i vandløb. Balancen mellem øget indstrømning gennem vandløbsbunden, 

som fødes af store grundvandsforekomster, og reduceret tilstrømning fra terrænnære strømningsveje 

(f.eks. dræn og sekundære magasiner) om sommeren vil bl.a. afhænge af de geologiske og geografiske 

karakteristika. Da disse forhold varierer markant fra Vest- til Øst-danmark må det forventes, at der vil 

optræde store geografiske variationer i klimafølsomheden. Der er imidlertid et hul i den nuværende viden 

om samspillet mellem grundvand og overfladevand i en situation, hvor klimaet ændrer sig og hvor 

ændringer trækker i hver sin retning i hhv. vinter- og sommerperioden. 

Projektbeskrivelse 
Der fokuseres på to forskellige oplande i projektet. Oplandet til Ringkøbing Fjord og Midtsjælland er 

velegnede til opgaven, da de opfylder behov for problemstillinger med akvifer bæredygtighed 

(saltvandsind- og optrængning) samt påvirkning af recipientmæssig bæredygtighed 

(environmental/ecological flow) (Navarro and Schmidt, 2012; Arthington & Tharme, 2003; Henriksen and 

Refsgaard, 2013). Definition på environmental flow: ”Vedligeholdelse (eller re-etablering) af vigtige 
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karakteristika for det naturlige afstrømningsregime dvs. mængde, frekvens, timing og varighed af 

afstrømningshændelser, ændringstakter og forudsigelighed/variabilitet, der understøtter specificerede, 

værdifulde egenskaber af økosystemet”.             

 

Mens oplandet til Ringkøbing Fjord er karakteriseret ved en stor udstrømning af grundvand til 

vandløbssystemet, er oplandet på Midtsjælland karakteriseret ved begrænset grundvandsudveksling, mens 

drænvandskomponenten har relativt stor betydning. Det forventes derfor, at de to projektområder 

reagerer forskelligt på klimaændringerne (van Roosmalen et al. 2007). Desuden er der store klimatiske 

forskelle på de to oplande, hvor nedbøren i Vestjylland er signifikant større end nedbøren på Midtsjælland. 

Samtidig er grundvandsindvinding til husholdning betydeligt lavere i Vestjylland, som dog i tørre år kan 

have en betydelig indvinding til markvanding. 

Projektet er organiseret i fem arbejdspakker (AP1-AP5). I det følgende gives en beskrivelse af indholdet af 

hver arbejdspakke. 

AP1 Hydrologiske modeller 

Modelsystemet MIKE SHE, der er et integreret hydrologisk modelsystem, anvendes i begge oplande. MIKE 

SHE er i stand til at beskrive interaktionen mellem grundvand og overfladevand. På basis af DK-modellen 

opstilles der modeller for oplandet til hhv. Ringkøbing Fjord og Midtsjælland. 

AP2 Klimascenarier og –modeller 

Det foreslås, at der anvendes resultater fra to forskellige emissionscenarier, RCP4.5 og RCP8.5. Desuden 

anvendes der resultater fra forskellige kombinationer af globale klimamodeler (GCM) og regionale 

klimamodeller (RCM), som er tilgængelige i CORDEX. Da klimamodellernes resultater er fejlbehæftede, er 

det afgørende for anvendelse i hydrologiske modeller, at der gennemføres bias-korrektion af 

klimamodelresultater. Aktuelt anvendes korrigerede data fra AQUACLEW projektet, hvor nedbør er 

korrigeret vha. den dual-gamma model. Ved at forcerer de hydrologiske modeller med et udvalg af klima-

scenarier/klimamodeller kan usikkerhed og robusthed kvantificeres. 

AP3 Analyser af klimafølsomhed 

Klimaeffekter på grundvandets kvantitative tilstand omfatter jf. vandrammedirektivet analyser i forhold til 

saltvandsindtrængning, påvirkning af overfladevand, grundvandsafhængige terrestriske økosystemer og 

vandbalancepåvirkning. Ved projektet belyses direkte effekter af klimaændringer. Der udvælges 

karakteristiske hydrologiske og økologiske størrelser/indikatorer. For udvalgte stationer foretages 

ekstremværdianalyser på både max afstrømninger og max vandstande. Påvirkning af dybere 

grundvandstrykniveau simuleres (relevant for bl.a. saltvandsindtrængning). Der udtrækkes desuden 

overskridelsessandsynligheder for dybden til terrænnært grundvand med henblik på vurdering af 

klimaeffekter på terrestriske økosystemer. Endelig vurderes klimagenererede ændringer i udnyttelsesgrad 

for grundvandsforekomster. Det afklares i løbet af projektet hvilke mere præcise analyser der vil indgå, 

herunder om de udføres på måneds- og eller årsbasis. 

AP4 Nyttiggørelse af data fra grundvandsovervågning  

På baggrund af de modelberegnede ændringer i grundvandets kvantitative tilstand og gennemgang af data 

fra grundvandsovervågning vurderes det, hvordan overvågningsdata sammen med modeldata kan 

anvendes til undersøgelse af betydning af ændret klima på grundvandsforekomsternes kvantitative tilstand. 
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På basis af tidsserieanalyser for hhv. moniteringsdata og modeldata diskuteres konsistens af fundne 

klimagenererede ændringer, herunder i hvilket omfang indirekte forhold spiller ind (f.eks. ændret 

dyrkningspraksis, ændret infrastruktur mv.).  

AP5 Evaluering af virkemidlers klimarobusthed 

Virkemidler relateret til grundvand, der er robuste mhp. indsatser under ændret klima skal kunne virke i ”al 

slags vejr”, dvs. både i et fremtidigt vådt og tørt klima. I samarbejde med MST identificeres og udvælges de 

virkemidler der skal indgå i analysen. For hvert virkemiddel gennemføres ud fra undersøgelsens resultater 

en ekspertvurdering af klimarobusthed. 

Organisation  
Projektledelsen varetages af Han Jørgen Henriksen (GEUS) med Torben O. Sonnenborg (GEUS) står for 

kvalitetssikring. Den primære opgaveløsning vil blive varetaget af en endnu ikke udpeget forsker(post-doc). 

Der nedsættes en følgegruppefor projektet bestående af repræsentanter fra GEUS og MFVM. Derudover 

blive relevante interessenter orienteret om projektet.  
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