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Grundvandsparker
Hvad, hvor og hvordan?



Ramboll 22

Et aktuelt emne
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Et aktuelt emne

Agenda

• Hvad ved vi, relevante data

• Eksempel ved trafiklys fra Lejre

• Behov og prioritering

• Infrastruktur – fremtidig indvinding

• Mulighed for win-win-win

• Opsamling
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• Afgrænset område

• Hvad bestemmer 
afgrænsningen?

• Har vi eksisterende data?

• Mangler vi nogle data?

• Ingen pesticidudbringning

• Deklarationer og 
erstatninger

• Ingen brug af forurenende 
stoffer

• Hvilke er det?

• PFAS’er, pesticider, 
klorerede og gødning?

• Sårbare områder

• Udpeget i GKO?

• Udgangspunkt i 
eksisterende infrastruktur

• Hvad med nye kildepladser 
og uudnyttede ressourcer?
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Hvad er en grundvandspark?

Google?



Ramboll

Begreber – grundvandsbeskyttelse
OSD-område

Indvindingsopland

Grundvandsdannende opland

BNBO

IO indsatsområde

Indvindingsboring
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Danmark har mange tilgængelige data

• Jupiterdatabasen (boringer, pejlinger, kemi)

• Gerdadatabasen (geofysik)

• Modeldatabasen 

• Geologiske model (FOHM og Sjælland, Fyn)

• Grundvandskortlægningen
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Afsæt i eksisterende data

+230 modeller i modeldatabasen
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Den nationale grundvandskortlægning

Igennem de sidste 25 år er der brugt ca. +3 mia. på kortlægningen af 
grundvandsressourcen i Danmark.

Giver en unik viden 
om grundvandet 
og undergrunden i 
hele Danmark

Dataindsamlingen: 

 Geologi

 Grundvandskemi 

 Hydrologi  

Formålet har været at finde de sårbare områder (nitrat) og udpege disse til 
indsatsområder

Denne viden giver et stærkt udgangspunkt for at afgrænse de områder hvor vores 
grundvand dannes og som vi skal beskytte
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• Klimafremskrivning med ændret nedbørsmønstre

• Arealanvendelse, beskyttet arealer, m.fl.

• 3D geologiske modeller

• Baseret på boringer, geofysiske undersøgelser, logs

• Grundvandskemi data og undersøgelser

• 3D grundvandsmodeller

• Baseret på pejledata, afstrømning og 

indvindingsdata
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Samtolkning af eksisterende data
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MEN…

• I dag udføres sjældent stokastisk 

usikkerhedsvurdering af indvindingsoplande og 

grundvandsdannende oplande

• I dag baseres alt grundvandsbeskyttelse ud fra 

eksisterende indvinding/arealanvendelse

… det kommer jeg tilbage til ☺
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Samtolkning af eksisterende data

Grundvandsdannelse i 3D via vores 
hydrologiske modeller
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Et eksempel fra Lejre 
udført for Region Sjælland

Grundvandskortlægningsresultater

• Arealer for landbrugsjord

• Indvindingsoplande for almene 

vandforsyninger og V03 boringer

• Grundvandsdannende oplande opdelt i 

transporttider til boring
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Trafiklyset
Eksempel fra Lejre

100 års indvindingsoplande
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En presset grundvandsressourcen

Behov og prioritering

Der er behov for tilstrækkeligt vand af god 
kvalitet til at forsyne

• Borgere

• Natur

• Industri

Hvad skaber behovet for vand?

• Befolkningstilvækst omkring de store byer

• Klimaforandringer/ændrede nedbørsmønstre

• Fund af PFAS og pesticider 

• Industrien, ny produktion

• Den grønne omstilling - Fx Power to X
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Differentiere på vandkvalitet

Vi skal reservere det rene grundvand til drikkevand og 

beskytte det i grundvandsparker

Brug for nye bæredygtige løsninger:

• Sekundavand

• Genbrug af vand

• Drænvand

• Spildevand

• Procesvand

• MAR-løsninger
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• Indvindinger flyttes ofte fra byområder til 
landområder

Ved udpegning inddrages:

• Eksisterende indvinding

• Relevante magasiner

• Dæklag

• Vandkvalitet

• Natura 2000 områder

• Kortlagte forureninger
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Hvad med områder uden for eksisterende indvindinger?
Når vi laver nye kildepladser

Kortet viser områder med særlige drikkevandsinteresser og 
områder med drikkevandsinteresser samt eksisterende 
indvindingsoplande i Kalundborg Kommune

Kan vi beskytte arealer uden 
indvinding i dag?
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Miljøstyrelsen er startet på en revision af OSD

• Revision I 2023-2024

• Metode diskuteres pt. 

• Udpegning i 1997 var begrænset faglig velfunderet

• Hvordan kan revision af OSD tænkes ind?

• Grundvandparker

• Beskyttelse af grundvand ift. både nuværende og 
fremtidig indvindingsstruktur og arealanvendelse
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Fx nyt tiltag fra MST om revision af OSD
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En faseopdelt etablering af grundvandsbeskyttelsen

1. fase:

BNBO (boringsnært) til 
akutte forureninger, men det 
er ikke her grundvands-
dannelsen sker.

3. fase:

Naturområder med høj 
grundandsdannelse og god 
vandkvalitet med fremtidige 
uudnyttede ressourcer

2. fase:

Sårbare grundvanddannende 
oplande baseret på 
eksisterende indvinding.
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• Skovrejsning

• Flere rekreative arealer

• Øgede arealer til natur/øget biodiversitet

• Arealer til klimatiltag

• Parkering af vand 

• MAR-løsninger

• Arealer til grøn omstilling

• Solcelleparker

• Vindenergi
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Ved at kombinere flere tiltag kan grundvandsparker være
Win Win Win ☺



Ramboll

• Staten/regioner

• Kommuner

• DANVA

• Danske Vandværker

• DN

• Andre interessenter

• Landbrug

• Erhvervssamarbejder

• Kan det drives af et vandsamarbejde?

• Financiering ? over vandprisen? 
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En national/regional plan for grundvandsbeskyttelse
Relevante aktører
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Status

• Mange aktører

• Stor interesse for at beskytte grundvandet

• Kan overvejende benytte eksisterende data

• Nogle parker er allerede etableret

Udestående spørgsmål

• Hvordan sikres samarbejdet

• Mangler metodik og vejledning

• Hvordan beskytter vi de uudnyttede 
ressourcer?

• Hvordan finansieres en grundvandspark

• Hvem driver en grundvandspark
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Opsummering


