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BNBO-beregningsparametre i opsprækket kalk 
 
Dette notat præsenterer nye anbefalede parametre til beregning af BNBO i en grundvandsmodel i de 
områder af Danmark, hvor indvindingen sker fra opsprækkede kalkmagasiner.  De reviderede 
parametre bygger på et studie hos GEUS, der blev iværksat af Miljøstyrelsen i august 2020, og som 
repræsenterer nyeste faglige viden inden for strømning i opsprækket kalk.  
 
Det skal præciseres, at Miljøstyrelsen endnu ikke har taget stilling til, hvordan anbefalingerne fra 
GEUS indarbejdes i beregningsmetoden.     

Baggrund og problemstilling 
Miljøstyrelsens procedure for afgrænsning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev revideret 
i juni 2020 /1/.  Før denne revision benyttede Miljøstyrelsen vejledning nr. 2 fra 2007 om boringsnære 
beskyttelsesområder /2/ med senere præciseringer /3 - 5/.  
 
Revisionen i 2020 fulgte GEUS’ anbefaling om at skelne mellem simple og komplekse 
strømningsforhold i BNBO-beregningskonceptet /6/. Strømning i opsprækket kalk er meget kompleks, 
hvorfor den anbefalede effektive porøsitet, som er en af de nødvendige parametre for at kunne beregne 
BNBO, blev reduceret fra 20 % til 10 %, således at kompleksiteten og dermed usikkerheden blev 
afspejlet i form af større BNBO /1/. Idet anbefalingen ikke var fuldt fagligt underbygget, iværksatte 
Miljøstyrelsen samtidig et nyt studie hos GEUS med det formål at undersøge, om det var muligt at 
finde en bedre værdi for centrale parametre, derunder den effektive porøsitet og den hydrauliske 
ledningsevne baseret på nyeste viden om strømning i opsprækket kalk. GEUS-studiet blev afsluttet i 
februar 2022, og rapporten /7/ blev godkendt af Miljøstyrelsen den 2. marts 2022.  
 
GEUS’ studie viste, at grundvandsstrømning og stoftransport i kalk tæt på kildepladser primært 
foregår i sprækker /7/. På grund af de høje transporthastigheder nær ved indvindingsboringen er der 
dog ikke ligevægt mellem stofkoncentrationen i sprækker og matrix, og den gennemsnitlige effektive 
porøsitet er derfor i praksis højere end sprække porøsiteten (typisk ~1 %), men mindre end matrix 
porøsiteten (typisk 30 – 40 % afhængig af kalktype). I voksende afstand til boringen vil den effektive 
porøsitet tilnærme sig matrix-porøsiteten på grund af diffusion af opløste stoffer fra sprækker til 
matrix ved lavere transport hastigheder.  
 
Den metode til beregning af BNBO-arealet, der repræsenterer strømningen i opsprækket kalk mest 
præcist, er en såkaldt dobbelt porøs-model, hvor der anvendes separate porøsitetsværdier for 
sprækker og matrix. Anvendelse af en dobbelt porøs-model i BNBO-beregningen er dog i praksis 
uproportionelt ressourcekrævende, og det er derfor nødvendigt at benytte en enkelt porøs-model, der 
kan implementeres ved fremtidige BNBO beregninger i opsprækket kalk.  Dette nødvendiggør 
fastlæggelse af værdier for den effektive porøsitet. 
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Løsning 
GEUS studie /7/ viser, at det er muligt at finde enkelt porøse værdier for forskellige kalk typer, der 
giver omtrent samme resultat i BNBO-beregningen, som man ville få ved anvendelse af en dobbelt 
porøs-model. Disse resultater er fremkommet ved omfattende dataanalyse og modelleringsarbejde. 
Dataanalysen viste endvidere, at kalktyperne i Danmarks undergrund har forskellige hydrauliske 
egenskaber, hvilket der skal tages hensyn til i BNBO-beregningen. Det var dog muligt at gruppere 
kalktyperne i 3 grupper, som hver især kan beskrives med de samme anbefalede værdier for enkelt 
porøsitet og hydraulisk ledningsevne.  
 
GEUS anbefaler derfor at anvende nedenstående værdier (tabel 1) for effektiv porøsitet og hydraulisk 
ledningsevne ved BNBO-beregninger i opsprækket kalk ved brug af en enkelt porøs-model. Brug af 
tabel 1 kræver identifikation af hvilken kalktype, indvindingsboringen indvinder fra, og dette kan nemt 
findes i Jupiter-databasen. Hvis en dobbelt porøs-model alligevel anvendes, bør værdierne 0,8 % for 
sprækkeporøsitet og 30 % matrix-porøsitet anvendes for alle kalktyper. 
 

Bjergart 

Effektiv 
porøsitet 

(neff) 
Hydraulisk 

ledningsevne (K) 

  % m/s 

Skrivekridt 17 3,60 x 10-5 
Bryozokalk 
Kalksandskalk 
Slamkalk 
Kertemindemergel 

13 1,35 x 10-4 

Grønsandskalk 11 5,11 x 10-4 
Tabel 1. GEUS’ anbefalede værdier til beregning af BNBO i forskellige kalk typer.  
 
Miljøstyrelsen arbejder på at opdatere Zoneringsvejledningen fra 2000 i en samlet oversigt over alle 
områdeudpegninger og deres beregningsmetoder, herunder BNBO. I dette arbejde vil GEUS’ 
anbefalinger indgå. 
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