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Forord
Der er en stigende uro for at vi ikke fremover kan regne
med at have drikkevand nok og af en god kvalitet.
Historierne i avisen handler om fund af sprøjtemidler i
vandet, kogeanbefalinger fordi der er fundet bakterier i
vandet, stigende indhold af nitrat og forurening fra gamle
industrigrunde. Og der er mange historier hele året – og
ikke kun i agurkesæsonen. Landbruget henviser til at der
er skrappe regler for, hvad der må bruges på markerne
af både gødning og planteværnsmidler, og når reglerne
bliver fulgt burde der jo ikke kunne ske noget. Fortidens
synder i form af anvendelse af stoffer der nu er forbudt på
markerne, affald fra Grindstedværket, renserier eller nedgravet lossepladsaffald er svipsere. Dem kan der så siges

undskyld for, men det forsvinder de jo ikke af. Vi ved at
det tager lang tid for en forurening at bevæge sig gennem
jordlagene og alt det der er undervejs mod grundvandet
– og som vi ikke kan gøre noget for at stoppe – gør os
naturligt nok utrygge.
Bogen her skal give hjælp til at forstå hvordan vort
drikkevand bliver til – hvad enten det kommer fra grundvandet som i Danmark – eller fra søer, vandløb eller sågar
havet – som det er tilfældet i Grønland. Med viden om
emnet, som bogen kan give dig, er du lidt mindre udsat
for at blive vildledt af fake news, og du kan selv tage del
i debatten om, hvordan vi fremover skal sikre, at vi fortsat
kan tage en tår vand uden at det skader helbredet.

Tak
Der er mange der beredvilligt har støttet ”projekt vandbog” og som fortjener en stor tak for deres hjælp. GEUS
har leveret en stor del af illustrationsmaterialet, men også
en række andre har leveret billeder og figurer. De er alle
nævnt i listen forrest i bogen.
Jeg vil gerne takke for råd og faglig sparring med folk,
der arbejder professionelt med vand enten i vandforsyningsselskaber, forskningsinstitutioner, brøndborere, virksomheder der leverer måleudstyr eller fremstiller maskiner

til landbruget. Der har været en fornøjelse at dele jeres
engagement og blive ajourført rent fagligt.
Geografilærerforeningen har ved ildsjælen Birgit
Sandermann Justesen søgt og fået fondsstøtte fra ministeriet for børn, undervisning og ligestilling. Stor tak til Lisbet
Lavaud for nytegnede illustrationer og layout af bogen, til
Kunuunngaq Fleischer for oversættelse til grønlandsk af
den grønlandske del af bogen samt til Birgit og Lisbet for
redigering.

Tak til alle for det fine samarbejde.

Arne Villumsen, Juni 2018
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Du nikker. Ja, hvem har ikke læst noget i den retning i avi
serne eller hørt tilsvarende historier i TV?
Er det så rigtigt, det vi hører? Mange af de forurenings
historier, der bringes, bedømmes meget tit helt forskelligt
af journalister, politikere og eksperter (som ret tit er indbyrdes uenige).
Hensigten med denne bog er at give dig en baggrunds
viden således at du selv kan tage stilling til de historier, der
bringes til torvs om vort drikkevand.

Drikkevand og grundvand
Interessen for om der er vand nok og om kvaliteten er i
orden er stærkt knyttet til det drikkevand, der kommer
ud af vandhanen. For de fleste spiller det en mindre rolle
hvorfra vandværkerne henter vandet, når bare det vand, vi
modtager, er i orden.
På verdensplan er det 1/3 af befolkningen, der får
drikkevand fra grundvandet.
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Grundvandet findes et stykke nede i jorden og er dermed
dækket af jordlag, som yder en vis beskyttelse mod forurening – i modsætning til overfladevandet.
I Danmark har det gennem en årrække været udgangspunktet at vandforsyningen skal
■■ baseres på uforurenet grundvand,
■■ at forureningen skal imødegås ved kilden og
■■ at videregående vandbehandling på vandværkerne så
vidt muligt skal undgås.
De allerfleste danske vandværker kan stadig pumpe grundvandet op fra magasiner i undergrunden – ilte og filtrere
det – og sende det direkte ud til forbrugerne. Ingen rensning, ingen tilsatte stoffer – bare rent vand.
For at bevare denne situation arbejdes der i Danmark
både med at beskytte grundvandet mod forurening – for
eksempel med gødning og sprøjtemidler eller udsivning
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Figur 1 viser at Danmark næsten udelukkende bruger grundvand til at fremstille drikkevand i modsætning til de fleste andre lande.
I Grønland anvendes normalt overfladevand i form af søvand eller vand fra elve – og i sjældne tilfælde is eller havvand til drikkevandsfremstilling. © Lisbet Lavaud. Kilde: Vandets vej.

fra forurenede grunde, men også med metoder til udnytte
det naturlige grundvand optimalt. Nogle steder er grundvandet fra naturens side dårligt, fordi det har reageret
med de særlige geologiske lag det findes i. Andre steder
har undergrundens salthorste eller indtrængende havvand
gjort vandet uanvendeligt til drikkevandsformål. Mange
steder er jordlagene så tætte, at man i praksis ikke kan
pumpe vand op fra dem.
I Grønland hentes næsten alt drikkevand fra søer
og det gør det nødvendigt at der gennemføres en mere
omfattende rensning af vandet inden forbrugerne kan
anvende det.

Opgaven for vandforsyningerne, der leverer drikkevandet til os, er at manøvrere mellem naturlige og forureningsbetingede forhindringer (=uanvendeligt vand) på
en sådan måde at der også fremover kan hentes godt
og uforurenet grundvand op til forbrugerne.
Det er meningen at denne bog skal give dig en forståelse
for hvad der er i spil, når opgaven er at forsyne et samfund
med nok vand og godt vand.
Kapitel 1-6 handler generelt om grundvand med
udgangspunkt i danske forhold; kapitel 7 handler mere
specifikt om vandet i Grønland.

Vandet i jorden
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GRUNDVAND OG GEOLOGI
En opgørelse over den omtrentlige fordeling af jordklodens
vand viser, at ca. 97 % af alt vand findes i oceanerne.
Ca. 2 % er nedfrosset i de store ismasser og ca. 0,3 % er
opmagasineret i det dybtliggende grundvand. De mere let
tilgængelige ferskvandsmængder i floder, søer og højtliggende grundvand udgør kun ca. 0,3 % af verdens samlede
vandforekomster (figur 2).
Denne sidstnævnte lille del af vor klodes vand er
temmelig vigtig for os, idet det er herfra, vi skaffer os vor
drikkevandsforsyning.
Grundvandet dannes af den nettonedbør (dvs. forskel
len mellem nedbør og fordampning), som tilføres jordlagene.
Nogle meter under jordoverfladen er jordlagene
vandmættede, og det er herfra og nedad vi træffer grundvandet.

Ferskvand 3%

Grundvandet findes i tilgængelige mængder i de jordlag,
der er gennemtrængelige (permeable). De permeable og
grundvandsfyldte jordlag indeholder det grundvand, som
vi i praksis kan udnytte. Disse jordlag kaldes for grundvands-reservoirer eller grundvands-magasiner.
Her i landet er det normalt, at man indvinder grundvand fra dybder på mellem 20 og godt 100 m, men der
findes udnytteligt grundvand ned til større dybde.
Med stigende dybde aftager chancerne for at finde
grundvand, der kan udnyttes til drikkevandsforsyning.
Dette skyldes dels de fysiske/geologiske forhold, dvs.
aftagende porøsitet og permeabilitet, og dels vandets
kemiske sammensætning. På grund af saltlag, der findes i
Danmarks undergrund, og havets nærhed, vil der i en vis
dybde optræde saltvand, som i praksis forhindrer, at grundvandet udnyttes til drikkevand. Også andre stoffer end salt
begrænser mulighederne for vandindvinding nedadtil.

Andet 0,9%
Grundvand
30,1%

Saltvand
97%
Iskapper
og gletsjere
68,7%

Jordens vand
Figur 2 Diagram over vandets fordeling på Jorden.
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Ferskvand

Overfladevand
0,3%

Floder 2%
Moser 11%

Søer
87%

Ferskvand

VANDETS KREDSLØB
Grundvand dannes ved nedsivning af nedbør igennem
jordlagene. Nedsivningen går hurtigt, hvor jorden er sandet, gruset eller evt. opsprækket, og langsomt i lerjorde.
Vandet er i stadig bevægelse, også det vand, der befinder
sig i grundvandsmagasinerne. Ved underjordisk grundvandsstrømning transporteres det til søer eller til havet,
hvor der sker en fordampning. Når vanddampene fortættes
og falder som nedbør over land, er vandets kredsløb sluttet
(figur 3). Grundvandet befinder sig i den underjordiske del
af vandets kredsløb. Opholdstiden for vandet her er meget
lang sammenlignet med vandets opholdstid i skyerne eller
i søerne og vandløbene. Man har ud fra globale tal bereg-

net, at vandet i grundvandsmagasinerne i gennemsnit
udskiftes én gang i løbet af 4.600 år. I vandløbene skiftes
vandet i løbet af 3 uger.
Disse tal antyder, at der er al mulig grund til at værne
om grundvandet og beskytte det imod forurening. Hvis der
er sket en grundvandsforurening, kan det være omtrent
håbløst at slippe af med den, i hvert fald med naturens
egen hjælp, hvorimod en vandløbsforurening, selvom den
kan være nok så alvorlig, er lettere at overskue.
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© 200
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S

Figur 3 Vandets kredsløb.
Den lettere tilgængelige ferskvandsmængde udgør kun 0,3 % af Jordens samlede vandmængde. Denne lille andel, der er
afgørende for livsudfoldelserne på Jorden, indgår i et kredsløb gennem fordampning og nedbør. Den tid, vandet opholder
sig i de enkelte afsnit af dette kredsløb, er af meget forskellig længde. Her er opholdstiden angivet for de enkelte afsnit.
Bemærk det lange tidsrum vandet befinder sig som grundvand. © Stefan Sølberg, GEUS.
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N

E

Q
Pumpe
Ao

Au

Figur 4 viser de forskellige parametre i vandbalanceligningen. © Lisbet Lavaud – Illustration efter Erik Leenders.

VANDBALANCE
Vandets kredsløb vil indstille sig i en ligevægt med de
naturforhold og menneskeskabte betingelser, som findes
et givet sted. Inden for et område, som er afgrænset
af topografiske vandskel, således som det er skitseret på
figur 4 kan man opstille et regnskab, hvor man på indtægtssiden fører nedbøren, og på udgiftssiden fordampning, vandløbsafstrømning, den underjordiske afstrømning
og den oppumpede vandmængde:
N = E + Ao + Au + Q +/– ∂ R
hvor
N
= nedbør
E
= fordampning
Ao
= overfladeafstrømning
Au
= underjordisk afstrømning
Q
= oppumpet vandmængde
+/– ∂ R = ændringen i områdets vandmagasin
inden for et givet tidsrum
Ligningen kaldes vandbalanceligningen. Den illustrerer, at
der er en sammenhæng mellem de størrelser, som indgår

10 Vandet i jorden

i vandets kredsløb. Et indgreb ét sted vil forrykke balancen
og kunne mærkes andre steder i systemet. Hvis der for
eksempel pumpes mere vand op (det svarer til at Q øges),
kan dette måske bevirke, at vandløbene mister vandføring
(Ao bliver mindre).
Figur 5 og tabellen figur 6 viser vandbalancen
for oplandet til Odense Fjord for en 10 års periode.
Vandmængderne er angivet i mm pr. år. Nedbøren er
på 814 mm og fordampningen 485 mm. Nettonedbøren
(329 mm) bliver fordelt med et bidrag på 228 mm til
dræn og vandløb (= Ao). Tilbage er 101 mm til grundvandsdannelse. Fra grundvandsmagasinerne (på figuren
er der vist et øvre og et nedre) pumpes der i alt 18 mm.
Bemærk, at der udveksles vand mellem grundvandsmagasinerne indbyrdes og at der afgives vand nedefra til
vandløbet.
Der er altså mange, der skal deles om den nedbør
der falder. Grundvandsressourcens størrelse er ikke kun
naturbestemt. Den er i lige så høj grad en kulturbestemt
rammebetingelse, hvor dræning af landbrugsområder og
i byerne afledning af vand via kloaksystemet reducerer

Figur 5 viser vandbalance for oplandet til Odense Fjord 2001-2010. Angivet i mm/år med (middel [min; maks]). © Lars Troldborg, GEUS.

grundvandsdannelsen. Vi har med andre ord selv indflydelse på hvorledes vandet skal fordeles på de enkelte
poster/”interessenter” i vandbalanceligningen.
De jordlag, som vandet befinder sig i, har meget
stor betydning for, hvor hurtigt et indgreb forplanter sig
til de andre led, der indgår i vandbalanceligningen. Hertil

kommer, at jordlagene ofte er forskellige med hensyn til
kemisk sammensætning og reaktionsevne. Vi skal i det
følgende se nærmere på nogle af de jordegenskaber, der
er afgørende for, hvorledes et indgreb kan mærkes, dels
på vandmængderne andre steder i kredsløbet, dels på
vandets kemiske sammensætning.

Figur 6 Hvad bliver der af nedbøren? Kilde: VandCenter Syd.
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VANDFØRENDE OG VANDSTANDSENDE AFLEJRINGER I DANMARK
De jordlag, der her i landet er aktuelle som grundvands
magasiner, kan jf. oversigten figur 7 inddeles i følgende 3
hovedgrupper:
1. løse og porøse aflejringer omfattende sand og grus
afsat i tertiærtiden og i kvartærtiden.
2. hærdnede, porøse og sprækkede aflejringer omfattende sandsten, skifer, skrivekridt og kalk.
3. hærdnede, tætte, sprækkede aflejringer omfattende
granit og gnejs.

den resterende del af landet, hvor de udnyttes i forskellige
kombinationer.
De vandstandsende lag omfatter ler- og silt-aflejringer, (silt = kornstørrelse imellem ler og sand), der selv om
de er vandmættede, ikke kan afgive vand så hurtigt, at de
kan udnyttes til vandindvinding. Vandbevægelsen i ler- og
siltlag er så langsom, at man i praksis opfatter dem som
vandstandsende. De kan derfor være af stor værdi som
beskyttelse mod forurening. Vandstandsende lag findes
indlejret i lagserien næsten overalt i landet. Figur 7 viser de
vigtigste vandførende og vandstandsende lag i Danmark.

Granit, gnejs, sandsten og skifer har kun interesse for vandindvindingen på Bornholm. De øvrige aflejringer træffes i

Kridt

Tertiær

Kvartær

Figur 7 Oversigt over aflejringer, vigtigste vandførende lag og råstoffer i Danmark

Geologisk alder

Aflejringer og bjergarter

Vigtigste
vandførende lag

Råstoffer

Postglacial

tørv, gytje, ler, silt, sand,
grus, sten

sand og grus

tørv, skaller, ler, sand,
grus, sten, tungsand,
okkermalm, myremalm,
kildekalk, søkalk

Senglacial

ler, silt, sand, grus, sten,
tørv, gytje

sand og grus

ler, sand, grus, sten

Glacialtider (Istider)

Moræneler, -silt, -sand,
-grus, -sten smeltevandsler, -silt, -sand, -grus,
sten

sand og grus

ler, sand, grus, sten

Interglacialtider
(Mellemistider)

ler, silt, sand, grus, tørv,
gytje, kiselgur

sand og grus

gas, kiselgur, ler

Pliocæn

ler, silt, sand

Miocæn

brunkul, ler, silt, sand
grus

kvartssand og -grus

brunkul, ler, kvartssand
og –grus

Oligocæn

ler, silt, sandsten

Eocæn

mergel, moler, ler, vulkanisk aske, cementsten

kalk

gas, olie, kalk, ler, fint

Paleocæn

kalk, mergel, ler, sand,
flint

kalk

gas, olie, kalk, flint

Øvre

skrivekridt, kalk, mergel,
flint

opsprækket skrivekridt,
Arnagerkalk og -grønsand

gas, olie, kalk, flint

Nedre

kalksten, mergel, lersten,
sand
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ler

Arne Villumsen,
forfatteren, studerer
lagdeling i en grusgrav.

Geologisk alder

Aflejringer og bjergarter

Vigtigste
vandførende lag

Råstoffer

Jura

lersten, skifer, sand, kul,
Bornholm: ler, lerjern-sten, kvartssand og -grus kaolin

kvartssand og -grus

kul, ler, kaolin, kvartssand og -grus

Trias

salt, gips, kalksten, mergel, lersten,
skifer, sandsten

ler

Perm

salt, gips, dolomit, kalksten, lersten, sandsten

gas, olie, salt

Karbon

kalksten, mergel, lersten, sandsten

Devon

ikke påvist i Danmark

Silur

kalksten, lersten, ler,
skifer, sandsten, lerskifer

Ordovicium

lersten, alunskifer, kalksten

opsprækket
Orthoceratitkalk

lerskifer, kalksten

Kambrium

alunskifer, siltsten, sandsten

opsprækket sandsten

sandsten

Prækambrium

sandsten, basalt, granit, gnejs

opsprækket sandsten,
granit gnejs

sandsten, granit, gnejs

Tabellen viser en oversigt over de forskellige geologiske aflejringer i Danmark. Bemærk, at der flere steder i tabellen er sammenfald
mellem ”vigtigste vandførende lag” og ”råstoffer”. Man kan altså vælge at lade aflejringerne ligge og fungere som grundvandsmaga
siner eller fjerne materialerne og bruge dem i råstofindustrien.
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GRUNDVANDSMAGASINERS PORØSITET OG PERMEABILITET
En aflejrings egnethed som grundvandsmagasin er bestemt
af dens evne til at opmagasinere, transportere og afgive
grundvand. Opmagasineringen bestemmes af porøsiteten,
mens evnen til at transportere og afgive vand bl.a. er
bestemt af permeabiliteten. En aflejrings porøsitet er et
mål for dens indhold af porer, se figur 8.
Porøsiteten defineres som forholdet mellem porevolumen og totalvolumen og angives i procent. Det er praktisk at skelne imellem en primær porøsitet, som er den
porøsitet, der findes mellem de enkelte korn i en aflejring,
og den sekundære, som er den porøsitet, der er knyttet
til aflejringens sprækker og spalter. For helt enskornede
aflejringer er porøsiteten uafhængig af kornstørrelsen,

Figur 8a

Figur 8b

men i praksis afhænger den af kornenes størrelse og form
samt af hvor velsorterede kornene er. Spalteporøsiteten
(den sekundære porøsitet) er især knyttet til faste bjergarters sprækkesystemer, der er opstået ved deformationer i
jordskorpen eller ved trykpåvirkning fra istidens gletsjere.
Permeabiliteten er et mål for aflejringens evne til at
lade grundvandet passere igennem porer og sprækker. I
sand- og gruslag transporteres vandet igennem porerne
mellem de enkelte korn, mens transporten i kalkbjergarter i det væsentlige foregår igennem sprækkesystemerne. Permeabiliteten er derfor afhængig af kornstørrelsen,
kornformen og sorteringsgraden samt af, hvorledes evt.
sprækkesystemer er udformet.

Figur 8c

Figur 8a, 8b og 8c viser forskellige typer af porerum mellem de enkelte korn i aflejringer. Efter A. Villumsen 1991.

VANDETS STRØMNING I JORDLAGENE
Den del af nedbøren, der trænger ned i jorden, vil på sin
vej imod grundvandsspejlet bevæge sig lodret under tyngdekraftens påvirkning. Når vandet kommer ned i den mættede zone, grundvandszonen, vil strømningsretningen blive
ændret så bevægelsen bliver mere horisontal. Retningen
her kan afgøres ved at undersøge grundvandsstanden
(grundvandsspejlet). Grundvandet vil strømme mod områder med det lavest beliggende grundvandsspejl.
Grundvandsspejlets beliggenhed i et område (=grundvandspotentialet) vil normalt følge topografien nogenlun-
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de. Således vil grundvandsstanden normalt være høj
under bakkepartier og lavere i dalene. Normalt sker der
en udjævning af grundvandsspejlet i forhold til terrænets
udseende, se figur 9. Læg mærke til, at man skal bore
dybere på bakketoppene end i dalene for at nå grundvandsspejlet. I dalene kan vandet ofte stå under tryk,
og hvis jordlagene gennembores kan vandet af sig selv
strømme op af borehullet, og danne en såkaldt artesisk
brønd/boring.

Grundvandsspejlet

boring

brønd

sand
artesisk boring

kilde
hav

gru

ndss
ndva

ler

p e jl

grundvand

ler

, GEUS

estal Thuesen

© Carsten Eg

Figur 9 Grundvandets trykforhold kan være meget forskelligt fra sted til sted. Hvis grundvandsmagasinet – som vist her – er på virket
af vandstandsende lerlag, kan magasinets trykniveau ligge et godt stykke over terrænoverfladen. Ved gennemboringen af det vandGrundvandspejlet følger i store træk jordoverfladen, når vandet frit kan bevæge sig.
standsende lerlag strømmer vandet som et springvand op af boringen/brønden. Man kalder en sådan boring artesisk, opkaldt efter den
Hvis lerlag hindre bevægelsen kan vandet komme under tryk – man siger det bliver
franske provins Artois, hvor sådanne boringer var almindelige. © Carsten E. Thuesen, GEUS.

”artesisk”.

http://www.geus.dk/viden_om/vogv-dk.htm

Boremaskine. Fotos: Brøndboringsfirmaet Brøker A/S.
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Figur 10

Måling af grundvandsspejlet – Potentialekort
Grundvandsspejlets højdeforhold i et område kan man få
et overblik over ved hjælp af et potentialekort – se figur 10.
Kortet er baseret på målinger af vandspejlet i de enkelte
boringer i området. Man måler vandspejlets beliggenhed
med et langt målebånd, hvori der i den ene ende er
anbragt en lang fløjte (en ”pejlefløjte”, se figur 10a).
Figur 10a Pejlefløjte. © Rotek A/S.
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A: Boring med vandspejlskote

152,31

A

131,42

B: Blå linjer er potentialelinjer med
en ækvidistance på 10 meter

152,31

138,47

145,00

–– 140 ––
138,21

C: Blå pile viser grundvandets
bevægelsesretning – vinkelret
på potentialelinierne

126,78

137,90

121,34

128,37

B

152,31
152,31
15
60

138,47
138,47
131,42
131,42

145,00
145,00
14

138,21
138,21
126,78
126,78

Når fløjten rammer grundvandsspejlet presses der luft gennem fløjten, som derved giver et fløjt. (Der er også andre
måder at måle grundvandsspejlets beliggenhed på).
Målingerne omregnes til koter, se figur 10b der afbildes på potentialekortet og der tegnes linier gennem
punkter med samme potentiale. Da grundvandet strømmer fra højere mod lavere potentialer og løber vinkelret
på potentialekurverne kan man med potentialekortet se
grundvandets bevægelsesmønster under jorden. Ligesom
der er vandskel på jordens overflade der afgør hvor nedbøren løber hen, er der under jorden grundvandsskel, der
afgør hvor grundvandet løber hen. Er der på et sted kommet en forurening ned i grundvandet, kan man med et
potentialekort afgøre hvorledes forureningen vil spredes
og dermed hvilke områder/boringer, der vil blive ramt.
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0

0

137,90
137,90

134

0

121,34
121,34

128,37
128,37

C

152,31
152,31
15
60

138,47
138,47
131,42
131,42

145,00
145,00
14

138,21
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126,78
126,78
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0

134

0

121,34
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137,90
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128,37

Figur 10b De 3 små skitser kan vi bruge til at forklare potentialekortet (figur 10).

GRUNDVANDETS STRØMNINGSHASTIGHED
Udgangspunktet for alle beregninger over grundvandsstrømninger er Darcy’s lov, der er illustreret i figur 11a (næste side)
og som siger, at filterhastigheden v er lig med permea
bilitetskoefficienten k gange gradienten I på grundvands
trykniveauet:
h1 – h2
v = k · ––––––– = k · I
L

v=

V=

Q
A
v
n

= filterhastighed

= sand strømningshastighed

Filterhastigheden er en ren regnestørrelse, der udtrykker
den strømningshastighed, der fremkommer ved at dividere
vandtransporten Q gennem et tværsnit med tværsnitsarealet A. Da en del af dette tværsnitsareal er optaget af
jordlagets kornskelet, vil den sande strømningshastighed
V være større. Den sande strømningshastighed er filterhastigheden v divideret med porøsiteten n.
Darcy´s lov: I en naturlig grundvandsstrømning (plan
strømning) kan Darcy´s lov direkte anvendes til beregning
af den tid t, det tager for en vandpartikel at bevæge sig
afstanden L, (t =L/V) eller til beregning af den afstand L,
en vandpartikel har bevæget sig i tidsrummet t, (L = V · t).
Beregningen af transporttiden er illustreret i figur 11a. Det
fremgår, at det i denne strømningssituation er jordlagenes
permeabilitet og porøsitet, der sammen med gradienten
på grundvandsstanden styrer grundvandstransporten.
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B

A

∆h
Trykniveau
h2
h1

Figur 11b De jordlag grundvandet befinder sig i, er ofte sammensat af flere lag med forskellig permeabilitet og porøsitet.
Grundvandet bevæger sig hurtigere i jordlag eller sprækker
med stor permeabilitet. Hvis man anvender gennemsnitsværdier for porøsitet og mermeabilitet, kan den beregnede gennemsnitshastighed for grundvandsstrømningen være mindre
end hastigheden i tynde, grovkornede eller sprækkede lag. En
forurening kan derfor sprede sig hurtigere end beregnet, hvis
der i jordlagene indgår lag, hvor grundvandet har en stor gennemstrømningshastighed. Efter A. Villumsen, 1991.

Løse bjergarter (sand/grus)

n,k

Strømningshastighed

L
Figur 11a Darcy’s lov. Den tid det tager at strømme fra boring
A til boring B, afhænger af afstanden mellem boringerne,
jordlagenes porøsitet og permeabilitet samt af trykniveauet
(grundvandsspejlets) gradient (hældning). Transporttiden t kan
beregnes ved hjælp af formlen:

Lmid = Vmid X t =

Transporttiden for længden L

Lmid = Vmid

t=

Lxn
kxl

Middelværdi

Vmid

kmidMiddelværdi
It
kmid
n
mid
Xt =
It
nmid

Vmid

Faste bjergarter (kalksten/sandsten) Strømningshastighed

hvor t = transporttid (sek)
L = afstand (m)
n = porøsitet (brøkdel)
k = permeabilitet (m/s)
l = gradient (m/m)

Permeabilitet
Jordlagenes permeabilitet og porøsitet er vanskelig at
angive i præcise værdier. Årsagen hertil er, at jordlagene
oftest er opbygget på en uregelmæssig måde. Dette er
illustreret i figur 11b. For sand- og gruslag vil gælde, at de
er opbygget af vekslende små lag med forskellig kornstørrelse og dermed forskellig porestørrelse. Permeabiliteten
vil variere i takt med porestørrelsen. En vandpartikel kan
således indenfor samme tid tilbagelægge en større afstand
i de grovere porer end i de finere porer. Når man beregner
en transporttid eller transportafstand, må man altså være
opmærksom på, at man ved anvendelse af gennemsnits
værdier for permeabilitet og porøsitet som resultat opnår et
beregningsmæssigt gennemsnit. En forurening vil gennem
tynde grovkornede lag kunne udbrede sig over væsentlig
større afstande end beregnet ud fra gennemsnitsværdierne
for permeabilitet og porøsitet.
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Middelværdi

Vmid

Middelværdi
kspalter
It
knspalter
spalter
Xt =
It
nspalter

Vmid

Lmid = Vmid X t =
Lmid = Vmid

Faste bjergarter som f.eks. kalk og skrivekridt adskiller sig
fra de løse aflejringer derved, at vandtransporten overvejende sker gennem spalter og sprækker. Dvs. at det
er spalteporøsiteten og spaltepermeabiliteten, der skal
anvendes, når transporttid eller afstand skal beregnes. Da
spalteporøsiteten måske er af størrelsesordenen 1%, betyder det, at forureninger i kalkbjergarter udbreder sig over
større afstande end i sandlag, hvor porøsiteten er 10-30
gange større.



kt. 26,50

Grusgrav

kt. 26,00
kt. 25,50

m

kt. 25,00

kt. 26,10

26,00
25,00
24,00

n = 20%
k = 0,002 m/s

kt. 24,85

L = 500 m

Figur 12
Eksempel på plan grundvandsstrømning. Det er vigtigt at få et overblik over, hvor hurtigt vandet bevæger sig gennem jordlagene. For
eksempel for at vurdere, hvor hurtigt en eventuel forurening i grusgravsøen i kote 26,10 m vil sprede sig til vandløbet i kote 24,85 m.
Figur 12
Eksempel på plan grundvandsstrømning. Det er vigtigt at få et overblik over, hvor hurtigt vandet bevæger sig gennem jordlagene. For
eksempel for at vurdere, hvor hurtigt en eventuel forurening i grusgravsøen i kote 26,10 m vil sprede sig til vandløbet i kote 24,85 m.
© Lisbet Lavaud.
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RESUME AF DE GEOLOGISKE FORHOLD I DANMARK
I Jordens yngste periode, kvartærperioden, har Danmark
flere gange været dækket af indlandsis som sammen med
smeltevand fra isen har eroderet den ældre landoverflade
og efterladt et dække af løse jordarter. Kvartærperioden
har varet ca. 2 mio. år, og det er hovedsagelig inden
for dette tidsrum, at Danmarks overflade og det danske
landskab er udformet. Figur 13 viser hovedtrækkene i
fordelingen af kvartære jordarter i Danmark, mens figur
14 giver et overblik over de såkaldte prækvartære jordlag,

aflejringer fra tidligere jordperioder, som findes umiddelbart under istidsaflejringerne. Disse lag kalder geologerne
"undergrunden".
Kendskabet til landets geologiske opbygning stammer dels fra blotlagte geologiske lag i kystklinter, langs
vandløb, i kalk- og lergrave, dels fra de mange boringer
og geofysiske undersøgelser efter vand, olie, brunkul mv.,
som er udført i tidens løb.

Figur 13

Jordarter
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Ferskvandsdannelse
Marskaflejring
Havaflejring
Strandvold
Morænesand og -grus

Rombeporfyr
Kinnediabas
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Rombeporfyr
Kinnediabas

Extramarginal aflejring
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Kinnediabas

Østersøkvartsporfyr
Kinnediabas

50 km
Østersøkvartsporfyr
Kinnediabas
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Østersøkvartsporfyr
Kinnediabas

Danmark fik i 1926 en fremsynet vandforsyningslov, som
pålagde alle, der udførte boringer at indberette oplysninger om de gennemborede jordlag til GEUS. Prøver af jordlagene skulle ligeledes sendes til GEUS, som sørgede for en
ensartet og professionel beskrivelse af jordlagene. I dag
er der oplysninger om op mod 300.000 boringer i GEUS'
såkaldte ”Jupiter-database”.
Databasen indeholder oplysninger om boringernes
tekniske opbygning, geografiske placering, administra-

tive oplysninger, beskrivelse af de geologiske lag, vandstandspejlinger, grundvandskemiske prøver og analyser.
I databasen kan man også finde oplysninger om mere
end 35.000 vandindvindingsanlæg (vandværker, markvandingsanlæg mv) med oplysninger om blandt andet administrative forhold, drikkevandskemiske analyser, oppumpede
vandmængder og tilladelser til vandindvinding.
Jupiter databasen er offentlig tilgængelig.

Kort over undergrunden

Varv © 1992
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Figur 14

National boringsdatabase (jupiterdatabasen)
■■ Her kan du se information om danske boringer – fx placering, borebeskrivelse og vandprøver.

Database med grundvandsrapporter (rapportdatabasen)
■■ Her kan du søge i og downloade baggrundsrapporterne fra grundvandskortlægningen.

Modeldatabasen
■■ Her kan du søge i og downloade geologiske modeller og grundvandsmodeller.

National geofysisk database (GERDA)
■■ Her kan du søge i og downloade geofysiske data.
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GRUNDVANDSKORTLÆGNINGEN I DANMARK
Grundvandskortlægningen er et landsdækkende, statsligt projekt, der er gennemført for at få viden til at sikre
Danmarks fremtidige drikkevandsforsyning. Siden år
2000 har skiftende myndigheder kortlagt grundvandet
under de områder, der er udpeget som ”Områder med
Særlige Drikkevandsinteresser” (figur 15) og indvindingsoplande udenfor disse. Det 15-årige projekt der
afsluttedes i 2015 har kostet 2-3 mia kr i alt. Beløbet
er blevet betalt ved at lægge en afgift på 67 øre pr. m³
vand, der er pumpet op.
Grundvandskortlægningen har kortlagt kvaliteten,
sårbarheden og størrelsen af grundvandsmagasinerne
under ca. 40 % af Danmarks areal. Det er der kommet en
stor mængde data ud af, som er offentlig tilgængelige.
Kortlægningen omfatter geologien, hydrologien,
grundvandskemien, arealanvendelsen samt forureningskilderne i det område, der kortlægges. Desuden er
grundvandsmagasinernes udbredelse og tykkelse samt
indbyrdes placering blevet kortlagt. Til kortlægningen er
der anvendt en række geofysiske metoder, hvor blandt
andet typen og dybden af jordlagene bestemmes ned til
en passende dybde; nogle steder helt ned til 300 meter.

Fra kortlægning til indsats
Kortlægningen munder ud i en afrapportering med
en række udpegninger, som skal danne grundlag for
kommunernes videre arbejde med indsatsplaner.
Indsatsplanerne fortæller, hvad der konkret skal sættes i
værk for at beskytte områdets grundvand.
Som et resultat af kortlægningen foreligger der
nu kort over områder med drikkevandsinteresser, indvindingsoplande til almene vandforsyninger, følsomme
indvindingsområder (følsomhed overfor nitrat og pesticidpåvirkning) og indsatsområder. Det er kommunernes
opgave at sørge for at der i indsatsområderne gennemføres det konkrete arbejde gennem for eksempel
skovrejsning.
Miljøstyrelsen har det overordnede ansvar for
grundvandskortlægningen. Mange flere oplysninger og
nyttige links kan hentes på svana.dk/vand.
På basis af ”statens grundvandskortlægning” gøres
der nu en stor indsats for at beskytte grundvandet mod
forureningstruslerne og for at undgå de naturbetingede
problematiske grundvandsområder, som man ikke uden
videre kan bruge til at producere drikkevand ud fra.

OSD-områder

Figur 15 © GEUS.

Områder med særlige drikkevandsinteresser
Områder med drikkevandsinteresser
Områder med begrænsede
drikkevandsinteresser
0
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Figur 16 Kilde: O. Graversen og P. M. Holm, Geoviden 1, 2011.

Danmark er som det fremgår rigtig godt dækket ind med
data om jordlagene og vandet i jorden – og oven i købet
er det meste tilgængeligt elektronisk. Der er derfor gode
muligheder for at finde svar på de mange vandspørgsmål
der hele tiden dukker op. I det følgende forklares den del
af Danmarks geologiske opbygning, som det er vigtigt at
kende for at kunne forstå, hvorfor grundvandet i landets
forskellige egne er så forskelligt, kemisk set, som det
faktisk er.

PRÆKVARTÆRE AFLEJRINGER
En sammenligning af boreoplysningerne viser, at de prækvartære jordlag, altså aflejringerne under istidsafsætningerne, ikke ligger jævnt og horisontalt, men hælder en
smule imod syd-vest, se figur 14. De dybe olieboringer
viser os samtidig, at der i undergrunden findes to store
indsynkningsområder under Danmark, et nordligt og et
sydligt, der er adskilt af en grundfjeldsryg (RingkøbingFyn højderyggen), figur 16. Mange af informationerne
om prækvarteret stammer ikke kun fra boringer, men fra
forskellige såkaldte geofysiske undersøgelser, f.eks seismiske, (lydhastigheds-målinger) og gravimetriske (tyngdemålinger). Kombineret med boringerne giver de geofysiske

oplysninger et godt indblik i de dybereliggende jordlags
fordeling.

Bassinstruktur og salt
Det nordlige indsynkningsområde, Det Danske Bassin,
afgrænses mod nord af det skandinaviske grundfjeld, "Baltiske Skjold" der består af granit og gnejs.
Indsynkningsområdets sydlige grænse er som nævnt
Ringkøbing-Fyn højderyggen, der strækker sig fra Nordsøen
via Ringkøbing og Fyn imod Lolland, se figur 16.
Syd for denne ryg ligger et tilsvarende bassin, Det
Nordtyske Bassin. De to bassiner er blevet fyldt med skiftende hav- og ferskvandsaflejringer gennem de sidste 300
mio. år, hvilket viser, at bassinerne gentagne gange har
været fyldt op, men er genopstået ved fortsat indsynkning
af bassinbunden.
Lagserien er tykkest (ca. 10 km) i den centrale
del af bassinerne og tyndest ud mod randen. Af særlig
betydning for grundvandet er de saltaflejringer, der i dag
som saltstrukturer (”salthorste”; ”saltpuder”) når helt op
til den udnyttelige grundvandszone, hvor saltet opløses.
Saltet er oprindelig afsat ved inddampning af havvand.
Hovedparten af saltaflejringerne består af natriumklorid
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(NaCl), men der findes også gips (CaSO4 · 2H2O) og andre
mineraler i saltet. Saltaflejringernes massefylde er lav,
sammenlignet med ler– og sandaflejringer, og dette er
en af de væsentligste årsager til, at saltet gennem en
langsom flydebevægelse søger opad i lagserien. Figur 17
viser, hvorledes en saltstruktur dannes. Når saltaflejringen
får kontakt med grundvandet, vil natriumklorid og andre
letopløselige saltmineraler blive opløst, mens de tungere
opløselige mineraler, hvortil gips hører, bevares. For saltstrukturen medfører dette, at den øverste del kommer til
at indeholde meget gips (saltstrukturen får en ”gipshat”).
Den stadige tilførsel af letopløselige saltmineraler bevirker,
at grundvandet bliver stærkt saltholdigt. Vi har mange
eksempler i Danmark på salt grundvand, der skyldes opløsning af undergrundens saltaflejringer (se side 41).

Kridt- og kalkaflejringer
I den del af Danmark, der ligger vest for Øresund, er prækvarterets overflade opbygget af lag fra kridt- og tertiærperioden, se figur 14. I Vendsyssel, Himmerland, Sydsjælland,
på Møn og Lolland-Falster findes skrivekridt direkte under
istidslagene. Mange mener i dag, at kalkens øverste dele
er blevet kraftigt opsprækket på grund af isens bevægelse
hen over den i kvartærtiden. Dette er baggrunden for, at
vandboringer, der er ført ned til de øverste dele af skrivekridtet, er stærkt vandydende. En anden mulighed er, at
kalkens høje permeabilitet skyldes opløsningshuller forårsaget af nedsivende, surt vand (se side 34).

Figur 18 Flodsystemer i miocæn.
Med floder fra
Sverige blev der i
Miocænperioden
transporteret sand
til blandt andet
Jylland. De formodede transportretninger er vist på
figuren.
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Kvartære
og tertiære
aflejringer

Gips
Skrivekridt

Salt

Figur 17 Salthorst.

Både i Nordjylland og i Sydøstdanmark findes der i kalklagene salt grundvand i en vis dybde. I nogle tilfælde
stammer saltet fra saltstrukturerne i undergrunden. I andre
tilfælde er det havet, der giver grundvandet en salt smag.
Langs kysten, f.eks. omkring Limfjorden, ligger salt/ferskvandsgrænsen forholdsvis tæt under havniveau, mens den
ligger noget dybere længere inde i landet.

Ler og sand fra tertiærtiden
Over kalkaflejringerne følger ler- og sandaflejringer fra
tertiærperioden. De ældste af disse er lerede havaflej-

ringer, se figur 7. Over disse lag findes sand, der er afsat
i et ferskvandsmiljø og ler afsat i havet. Det er specielt i
den centrale og sydlige del af Jylland, at sandforekomster
træffes. Et snit igennem Jylland viser, at man finder de
tykke sandaflejringer mod øst, og jo længere man kommer
vestpå, jo mere ler er der i lagserien. Sandet stammer fra
store floder, der i tertiærtiden kom fra Sverige og aflejrede
deres last af sand i bl.a. Jylland, se figur 18. Leret er afsat
i havet, og fordelingen af sedimenterne viser, at kystlinien
flere gange i løbet af tertiærtiden har flyttet sig. I grænsezonen mellem hav og land dannedes midt i tertiærtiden
(miocæn) store moser, hvori der afsattes tørv. Ved senere
omdannelser er tørven blevet til de brunkul, der frem til
omkring 1970 blev udnyttet til brændsel mange steder i
det midtjyske. De miocæne sandlag, der er tykke og har
stor udbredelse, leverer grundvand til mange større jyske
byers vandforsyning. I en del tilfælde har det dog vist sig,
at det kan være vanskeligt at finde vand af en acceptabel
kvalitet i disse sandaflejringer, se side 33.
Leraflejringerne i den ældste del af tertiæret betyder
meget for mulighederne for at indvinde vand: Lerlagene
er for tætte (lavpermeable) til at der kan indvindes
vand fra dem. Man må derfor enten forsøge at finde

vand i de sand- og gruslag, der ligger ovenover, eller fra
lag under leraflejringerne. Det har vist sig, at der i de
grus- og sandlag, der findes under leraflejringerne ofte
er vandkvalitetsproblemer, specielt problemer med et
stort saltindhold. Saltvandet stammer i mange tilfælde fra
opløsning af de før omtalte saltstrukturer. Der er eksempler
på, at man ved gennemboring af lerlagene kan møde saltvand med kloridkoncentrationer på helt op til 30-50.000
mg/I. Til sammenligning kan anføres, at havvand fra
Nordsøen indeholder ca. 19.000 mg klorid/I. Lerlagene ser
altså ud til at kunne spærre for saltvandsoptrængningen.
Ikke alt saltvand i grundvandszonen stammer fra
saltstrukturerne: Tæt ved kysterne kan hav- eller fjordvand
trænge ind under landområderne og derved begrænse
mulighederne for at indvinde fersk grundvand. På mange
af vore småøer er indtrængning af havvand et stort problem for vandforsyningen.
Det ferske grundvand ligger som en pude på saltvandet (figur 19). Massefyldeforskellen mellem saltvandet og
ferskvandet bestemmer pudens tykkelse. Der er stor risiko
for at en lidt for kraftig oppumpning af ferskvand ødelægger ferskvandslaget, således at drikkevandsindvindingen
må opgives. Se side 41.

h
Havniveau
Fersk grundvand
Salt grundvand
H

Figur 19
© Lisbet Lavaud.

DE HYDROGEOLOGISKE FORHOLD PÅ EN Ø
Det ferske grundvand under en ø ligger på grund af
sin mindre massefylde som en pude oven på det salte
grundvand. Ferskvandspudens tykkelse (H + h) er i ligevægt med en saltvandssøjle svarende til H. Betegnes
massefylden af ferskvand med mf og af saltvand ms
gælder følgende udtryk
h
(H + h) mf = Hms og H = ————
ms − mf

I almindelighed kan man sætte mf = 1 og ms varierer
afhængig af saltholdigheden, normalt mellem 1,025 og
1,030.
Det ses af disse udtryk, at H vil variere mellem 40
h og 33 h, og at selv en lille sænkning af grundvandsspejlet ved oppumpning af ferskvand vil betyde en
kraftig reduktion af H med fare for at salt grundvand vil
trænge op i boringen og ødelægge den. Disse forhold er
særligt markante langs øens flade kyststrækninger, hvor
ferskvandspuden er ganske tynd.
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AFLEJRINGER FRA KVARTÆRTIDEN
Øverst i lagserien findes de kvartære aflejringer. Tykkelsen
af disse varierer meget fra sted til sted. Således mangler
de kvartære aflejringer helt mange steder på Bornholm, i
Ålborgområdet og ved Grenå, hvor prækvartæret er blottet eller kun dækket af meget tynde kvartære aflejringer.
Den største tykkelse, der er påvist ved boringer i Danmark,
er ca. 250 m ved Tønder. De fleste steder er tykkelsen
mindre end 50 m. De kvartære lag omfatter indlandsisens
aflejringer, smeltevandets aflejringer, ferskvandsaflejringer
iøvrigt samt havaflejringer og vindaflejringer. Figur 13 viser
fordelingen af de overfladenære dannelser i Danmark.
I det følgende er fremhævet de aspekter, der har med
vandkvaliteten at gøre.
Under sidste fase af kvartærtiden regner man med,
at Vestjylland var isfrit i modsætning til den øvrige del af
Danmark. Se figur 20: Foran isranden, der i store træk gik
i linien Bovbjerg-Viborg-Flensborg, aflejredes sand og grus

Rombeporfyr
Kinnediabas

fra smeltevandsfloderne, som på deres vej vestover afsatte
stadig mere finkornet materiale, efterhånden som hastigheden i smeltevandsfloderne aftog. Leret blev i mange
tilfælde først aflejret i det område, der i dag er dækket af
Vesterhavet. I den øvrige del af Danmark, den del, som
isen dækkede i sidste istid, træffes blandede aflejringer af
moræneler, sand og grus. Vestjylland har således geologisk
set en udgangssituation med mere sandede og grusede
aflejringer (hedesletterne) end det øvrige Danmark, hvor
morænelersdannelserne dominerer. I Vestjylland findes
udover hedesletterne rester af morænelersområder fra
forrige istid i bakkeøerne, figur 20. Bakkeøerne har i
modsætning til den resterende del af landet ligget åbne
for naturlige, kemiske opløsningsprocesser lige fra den
forrige is forlod området og frem til i dag. Den øvrige del
af Danmark har kun været udsat for disse processer i den
forholdsvis korte periode, der er gået, siden isen sidst

Figur 20
Udsnit af
figur 13.

Viborg
Karup
Hedeslette

Skovbjerg
Bakkeø

Ølgod
Bakkeø
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Grindsted
Hedeslette

Vejle

forlod landet. Denne forskel spiller en betydelig rolle for
de grundvandskemiske forhold, som vi skal se nærmere
på i kapitel 2.
Vandindvinding fra kvartærlagene foregår fra sandlag
og gruslag. Disse optræder som nævnt ovenfor i form af
hedesletter, som er almindelige i store dele af Vestjylland,
men også på øerne og i Østjylland findes der som bekendt
hedesletter. Eksempler herpå er Tirstrup Hedeslette på
Djursland, Løsning Hedeslette syd for Horsens og hedesletten ved Bregninge øst for Kalundborg. I disse områder
findes betydelige grundvandsressourcer og de udnyttes i
udstrakt grad til vandindvinding. Andre eksempler på sandforekomster findes i de såkaldte tunneldale, der specielt
optræder hyppigt i Østjylland. Tunneldalene er udgravet
under isen af smeltevandet. Endelig skal nævnes, at der i
de jordlag, der blev afsat fra isen (moræneaflejringer) ofte
findes betydelige sand-forekomster, der også udnyttes til

indvinding af grundvand. I den sidste del af kvartærtiden
har en del af Danmark været oversvømmet af havet, se
figur 13. Stenalderhavet var det hav, der nåede længst ind
over de lavtliggende arealer.
Mellem de enkeltkorn, der opbygger en havaflejring,
findes porevæske, der er lige så salt som havet selv. I
stenalderhavets aflejringer er der mange steder stadigvæk
salt porevæske tilbage, fordi gennemsivende ferskvand
endnu ikke har nået at fortynde eller udvaske saltvandet.
Ved oppumpning af grundvand fra magasiner, der har
forbindelse med stenalderhavets aflejringer, kan den salte
porevaske trækkes ud og dermed gøre vandet så salt at det
ikke kan drikkes (se figur 21).

Figur 21 Stenalderhavets udbredelse i Nordjylland. Da isen trak sig tilbage ved afslutningen af sidste istid, lå landet stadig nedpresset pga. vægten af den nu bortsmeltede is. Havet trængte derfor ind over de lavest liggende områder og dannede de
såkaldte Stenalder- eller Litorinahavsaflejringer. Senere landhævning har tørlagt
Stenalderhavets bundaflejringer. Grundvandsindvinding på disse lave arealer er
ofte vanskelig. De viste prikker er boringer, hvor grundvandet viste sig at være
saltholdigt. © Lisbet Lavaud. Efter O. Berthelsen.

Lønstrup klint
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GRUNDVANDETS KEMISKE SAMMENSÆTNING
Grundvandet er kemisk set en blanding af det der kommer
med nedbøren og det vandet kan optage fra jordlagene.

Nedbøren
Nedbøren er jfr. figur 3 oprindelig destilleret vand, der er
dannet ved fordampning. Men der tilføres forskellige stoffer naturligt og via forurening. Naturlige stoffer kommer
eksempelvis fra fint forstøvet havvand (derved tilføres især
klorid). Fra afbrænding af fossilt brændsel kommer både
kuldioxid, kvælstof- og svovlforbindelser. Fra landbruget er
det især kvælstofforbindelser. De præcise kemiske reaktioner der sker i atmosfæren vil vi ikke komme nærmere ind
på i denne sammenhæng. Vi kan nøjes med at konstatere
at der tilføres ioner, der senere dukker op i grundvandet og
at nedbøren bidrager til nedsivningsvandets surhed.
Den nedbørsmængde, der falder over Danmark hvoraf en del (nemlig den del, der ikke fordamper=netto
nedbøren) danner grundvand, er ikke jævnt fordelt over
landet, se figur 22-24.
Den er heller ikke ens i kemisk henseende:
Figur 23 viser nogle nedbørsanalyser fra forskellige steder i Danmark. Til sammenligning er medtaget
analyser af grundvand fra de tilsvarende områder. Det
fremgår af figuren at der er forskel mellem den nedbør
vi kan finde forskellige steder. Endnu mere iøjnefaldende

er dog forskellene mellem nedbør og grundvand. Der sker
åbenbart noget væsentligt for grundvandets kemiske sammensætning, når det nedsivende regnvand reagerer med
jordlagene.
Men lad os nu starte med at se nærmere på nedbøren
og dens bidrag til grundvandets kvalitet.
VESTJYLLAND

SJÆLLAND

Fordampning
340 mm
Bruttonedbør
770 mm

Fordampning
400 mm
Bruttonedbør
570 mm

Nettonedbør
430 mm

170 mm

Figur 22 Sammenligning mellem nettonedbøren
(bruttonedbør ÷ fordampning) i Vestjylland og på Sjælland.

Sammenligning af nedbør og grundvand i NV-Jylland, Midtjylland og SØ-Sjælland

pH

NV-Jylland
Nedbør
Grundvand

Midtjylland
Nedbør
Grundvand

SØ-Sjælland
Nedbør
Grundvand

5,0

7,5

4,8

6,8

4,9

7,5

Alkalinitet

mækv./l

-0,019

3,67

-0,025

0,60

-0,022

5,94

Cl ¯

mg/l

10,75

43

6,41

26

4,81

654

SO²¯
4

mg/l

2,72

36

2,27

18

3,05

64

NO3̄

mg/l

0,79

0

0,60

1,9

0,89

1,1

mg/l

0,97

0

0,93

<0,1

1,63

0,4

Na+

mg/l

6,58

14

3,89

16

2,92

340

+

mg/l

0,60

-

0,34

3,0

0,37

6,9

mg/l

0,68

4,1

0,45

2,3

0,34

51

mg/l

2,10

94

1,07

5,1

1,67

129

NH4

+

K

2+

Mg

2+

Ca

(mækv. = milliækvivalenter)
Figur 23 Nedbør- og grundvandsanalyser fra NV-Jylland, Midtjylland og SØ-Sjælland.
Nedbørens kemiske sammensætning er forskellig fra egn til egn.
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Figur 24 Årsnedbør. Gennemsnit 2006-2015 (mm)

Nedbørens kloridindhold

Nedbørens indhold af andre ioner

Nedbøren indeholder ganske små mængder af opløst stof,
og sammensætningen varierer – geografisk set – specielt
hvad angår kloridindholdet (saltindholdet). Særlig højt kloridindhold findes i en zone ret tæt på den jyske vestkyst,
og herfra aftager det i retning mod det indre af Jylland. I
nettonedbøren er kloridindholdet forøget med en faktor 2
til 3 som følge af den fordampning, som foregår fra planterne og jordoverfladen. Nettonedbørens kloridindhold er
ansvarlig for en stor del af kloridindholdet i grundvandet.
I figur 25 er nettonedbørens kloridindhold beregnet to
steder i Danmark. Læg mærke til, at selv om regnen er
mere salt i Vestjylland, så er nettonedbøren på Sjælland
mere saltholdig.

Udover klorid indeholder nedbøren natrium, calcium,
magnesium og kalium og også en række oxiderende komponenter, der kan reagere med jordlagenes reducerede
forbindelser. De oxiderende forbindelser er især ilt, nitrat
og sulfat. Opløsning af gasser som kuldioxid, svovldioxid
og kvælstofoxider i nedbøren medfører dannelse af henholdsvis kulsyre, svovlsyre og salpetersyre og dette gør
nedbøren svagt sur med pH-værdier, der typisk ligger mellem 4,0 og 6,0.
Det er anvendelse af fossilt brændsel og kvælstofgødning der er årsag til luftens indhold af kul -, svovl- og
salpetersyre i luften.

Nedbør- og kloridmængde
(Gennemsnit)

Askov
S-Jylland

Tystofte
S-Sjælland

Bruttonedbør

750 mm

570 mm

Nedbørens kloridindhold

7,3 ppm

5,3 ppm

Fordampning

350 mm

425 mm

Nettonedbør

400 mm

145 mm

Nedbørens kloridbidrag til grundvandet

14 ppm

21 ppm

Figur 25 Nettonedbørens kloridindhold
beregnet ved Askov i Sønderjylland og
Tystofte på Sydsjælland. Selv om nedbørens kloridindhold er størst i Jylland, tilføres grundvandet større kloridmængder i
Sydsjælland. (Efter H. Kristiansen).
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Gylleudbringning

✱

✱

7

Tange

✱

6

✱
✱

✱

✱

5

4

Strødam
✱✱

3

2
Juli 83

Nitrifikation i prøverne

Jan 84

Juli 84

✱✱
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Jan 85

Juli 85

Jan 86

Juli 86

Jan 87

Juli 87

Figur 26 Nedbørens pH-værdi mål ved Tange i Midtjylland og ved Strødam i Nordsjælland.
Gylleudbringning og nitrifikation bevirker, at nedbørens pH-værdi svinger meget.

Heldigvis er der sket en markant reduktion i udledningen
af svovldioxid og kvælstofoxider siden det toppede i 1980erne (se rammen side 30).
CO2-indholdet er derimod fortsat stigende i perioden.

Nedbørens pH værdi
Før industrialiseringen tog fart, skønnes pH at have været
omkring 5,3 i nedbøren. I slutningen af 1950’erne var den i
snit omkring 5,0, men den faldt yderligere til omkring 4,25.
Siden er værdien i gennemsnit steget til 4,40 i 1980’erne,
4,50 i 1990’erne og 4,6 i 2000’erne – nedbøren er altså ble
vet mindre sur gennem de sidste 50-60 år, men nedbøren
er stadig sur.
Hyppige målinger af nedbørens pH-værdi fra en
periode i 1980'erne har vist lokale meget store svingninger
fra værdier på ned under 4 og op til over 7, figur 26. Denne
store variation skyldtes svingninger i nedbørens indhold af
ammoniak, NH3 og ammonium, NH4+. En stor del af kvælstoffet i luften kommer fra ammoniak, der fordamper fra
husdyrgødningen.
Før i tiden var det almindeligt at man fordelte den ret
vandholdige husdyrgødning (gylle) på markerne ved hjælp
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af en slags sprøjte, der slyngede gyllen højt op i luften
inden den faldt ned på marken. Det gav både lugtgener,
ammoniakfordampning og iltning af gyllen.
I dag udbringes gyllen ved hjælp af maskiner, der
gennem slanger fører den ned i jorden i render som
maskinen laver og straks dækker til igen (figur 27). Derved
begrænses lugtgener, ammoniakfordampning og iltningen.
Ammoniak i nedbøren giver de høje pH-værdier og
iltningen af ammonium giver de lave pH-værdier som er
vist på figur 26. Det var altså den ”gammeldags” gylleudbringning, der tidligere fik nedbørens surhedsgrad til at
svinge så meget.
Ved opløsning i vand omdannes ammoniak (NH3)
straks til ammoniumioner (NH4+), som planterne kan
optage. Ved iltning af ammonium, nitrifikation fås nitrat,
og der produceres syre jfr. reaktionen
NH4+ + O2 → NO3- + 2H+ + H2O
Slutresultatet af gylleudbringning på markerne er altså et
syrebidrag til jorden, når nedbørens forskellige bestanddele er oxideret. Derudover bidrager gyllen naturligvis med
både kvælstof og organisk stof til jorden.

Virkningen af den sure nedbør på overfladevand og
grundvand i Danmark er ikke fuldt klarlagt i øjeblikket.
Det antages, at jordlagenes naturlige kalkindhold og
landbrugets tilførsel af jordbrugskalk vil være i stand til at
neutralisere den syre, der stammer fra nedbøren. En undtagelse herfra er hede- og klitsøer i kalkfrie områder, hvor
søvandets kalkindhold og dermed bufferkapacitet, dvs.
modstandsevne over for forsuring, er meget begrænset.
I store dele af Vestjylland er jordlagene meget kalkfattige
og grundvandet har som følge deraf lav bufferkapacitet
overfor syre. Grundvandets pH-værdi er også lav mange
steder i Vestjylland.

Det er ikke helt klart, hvor meget nedbørens syreindhold
betyder for grundvandets surhedsgrad sammenlignet med
de processer i jordlagene, som også er syreproducerende.
Meget tyder på, at omdannelsen af kvælstofgødning sammen med nedbrydning af organisk stof i jordlagene, der
begge er syreproducerende processer, påvirker grundvandets pH-værdi i langt højere grad, end sur nedbør. Vi kan
derfor i store træk tillade os at regne med, at virkningen
af den sure nedbør i Danmark ikke kan mærkes i grundvandet.

Figur 27
Gyllevogn med
nedfælder.
Kilde: Samson
Agro A/S.

Afsætning af svovl og kvælstofforbindelser via nedbøren
Afsætningen af svovlforbindelser til danske landområder
er for 2014 beregnet til ca. 13,7 ktons S hvilket er et
fald på ca. 70% siden 1989. Faldet er fortrinsvis sket i
perioden frem til 2001, hvorefter afsætningen har været
forholdsvis konstant indtil 2007, hvor der igen observeres
en tendens til en faldende svovldeposition. Svovlet kommer fra afbrænding af fossile brændsler og affald. Faldet
følger udviklingstendensen for de europæiske emissioner
af svovl. Faldet siden 2007 er for en stor del forårsaget af
den faldende udledning af svovl fra skibstrafik i danske
farvande.
Der er sket et fald i kvælstofdepositionen til såvel de
danske farvande som landområder på ca. 35 % siden 1989.

Kvælstoffet stammer fra fossile brændsler og husdyrgødning. Ældre undersøgelser fra omkring 1960 viser en årlig
kvælstofbelastning fra luften på omkring 7 kg N/ha. Efter
en stigning frem mod 80'erne ligger afsætningen i 2014 på
ca. det dobbelte af belastningen i ”gamle dage”.
Kvælstofdepositionen til landområderne (areal 43.000
km2) er i 2014 beregnet til 63 ktons N (15 kg N/ha).
Faldet i kvælstofafsætningen perioden 1989-2014 er relativt jævn i den første del af perioden, og er fladet noget ud
i de seneste år. Dog ses variationer fra år til år på grund af
ændringer i de meteorologiske forhold. Årsagen til faldet
er reduktion i emissionerne på europæisk plan, herunder
i Danmark.
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NEDSIVNINGSVANDETS REAKTION MED JORDLAGENE
Vi vil nu følge en nedbørspartikel, der gennem jordlagene
er på vej ned mod grundvandszonen. Det fremgår af figur
23, at der undervejs må ske ret betydelige kemiske påvirkninger af vandpartiklen, idet forskellen mellem nedbør og
grundvand er så markant.
Figur 28 giver navnene på de opholdssteder, som
vandet skal igennem på denne vandring. I rodzonen og i
resten af den umættede zone sker der betydelige omdannelser og stofudveksling mellem vand og omgivelser. Det
samme er tilfældet i selve grundvandszonen, den mættede
zone, og slutresultatet er en vandtype, som i høj grad er
præget af kontakten med jordmediet.
Den samlede mængde af opløste stoffer, der findes i grundvandet, afhænger i nogen grad af nedbørens
sammensætning. Men et endnu større bidrag af opløst

stof tilføres fra de zoner, som vandet passerer under nedsivningen, eller fra jordlagene i selve grundvandszonen.
Bemærk, at der ikke er tale om en ensidig opløsningsproces, men om en vekselvirkning mellem opløsning og
udfældning, figur 29.
Arten og mængden af kemiske forbindelser, der kan
være i grundvandet, er afhængig af det kemiske miljø,
som grundvandet befinder sig i. Af størst betydning herfor
er pH-værdien (surhedsgraden) og redox-potentialet (Eh,
iltningsgraden).
Nogle af de kemiske forbindelser, der findes i grundvandet, kan optræde i forskellige tilstandsformer netop
afhængigt af pH og Eh. De forskellige tilstandsformer reagerer vidt forskelligt. Med jern og kvælstof som eksempler
er dette eksemplificeret i rammen.

Rodzone
Jordvandszone
(Umættet zone)
Intermediær
porevandszone

Kapillærvandszone

Grundvandszone
(Mættet zone)

Figur 28 Oversigt over de opholdssteder den nedsivende del af netto
nedbøren passerer før den indgår i
grundvandet. © Lisbet Lavaud.

TILSTANDSFORMER FOR JERN OG KVÆLSTOF
Forskellige tilstandsformer for jern og kvælstof er vist
nedenfor som eksempel på to vigtige kemiske stoffer,
der findes i vandmiljøet:

Jern (Fe):
■■ reducerende miljø som ferrojern (Fe²+)
■■ oxiderende miljø som ferrijern (Fe³+)

Kvælstof (N):
■■ reducerende miljø som ammonium (NH4+)
■■ reducerende/oxiderende miljø som nitrit (NO2–)
■■ oxiderende miljø som nitrat (NO3–)
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For både jern og kvælstof er der mulighed for at skifte
imellem de forskellige tilstandsformer. Dette sker bla. ved
mikrobiologiske processer.
De forskellige former af kvælstof og jern reagerer
som nævnt forskelligt. Eksempelvis er ferrojern (Fe²+) lettere at opløse i vand end ferrijern (Fe³+). Ferrijern kan i det
normale kemiske grundvandsmiljø ikke være i opløsning i
vandet. Det er ikke surt nok. I stedet fælder Fe³+ ud som
okker. Både en reaktion med ilt og med nitrat kan omdanne ferrojern til ferrijern og dermed danne okker.

SURHEDSGRAD OG ILTNINGSGRAD
Surhedsgraden (pH-værdien) og iltningsgraden (redoxpotentialet, Eh-værdien) er som nævnt to styrende faktorer
for de kemiske reaktioner i grundvandet og jordlagene.
Lave pH-værdier øger generelt vandets opløsende evne,
hvilket fx kan resultere i, at vandets jernindhold stiger. Ved
pH-værdier omkring og over neutralpunktet (pH=7) vil det
omvendte ske, og mange stoffer fældes ud.

Den sure front
Som bekendt findes der kuldioxid (CO2) i luften. Tilsvarende
produceres der i rodzonen CO2 ved nedbrydning af organisk
materiale og ved planternes rodånding. Undersøgelser har
vist at jordluften kan indeholde 100 gange så meget CO2
som atmosfæren. Denne CO2-mængde vil efter opløsning i
vand danne den svage syre, kulsyre. pH-værdien i kulsyreholdigt vand kan i praksis bringes ned til værdier på ca. 5.
Der dannes altså ved disse naturprocesser en regulær
syre. Syrens angreb på jordens mineralindhold vil lidt efter
lidt føre til, at mineralerne opløses, og de enkelte mineral
bestanddele tilføres vandet på ionform. Ionerne transporteres på denne måde ned mod grundvandszonen. Ved opløsningsprocessen bruges syren op (= syren neutraliseres),
og de opløste ioner genudfældes et lille stykke længere
nede mod grundvandet. For at opløsningsprocessen kan nå
dybere og dybere ned, må der til stadighed tilføres syre,
og det sker faktisk. Der bliver således tale om en gradvis
opløsningsproces, der efterhånden kan nå helt ned til
grundvandszonen. Man taler i denne forbindelse om den
sure fronts fremtrængen, figur 30.
De mineraler, der under danske forhold normalt opløses af kulsyren, er først og fremmest calcium- og magne
siumkarbonat (kalk), som giver anledning til, at vandet får
et indhold af calcium- og magnesiumioner, samt et indhold

af bikarbonationer (HCO3–), jf. reaktionsligningen:
CaCO3 + H2O + n·CO2 → Ca2+ + 2HCO3– + (n-1)CO2
Det er normalt, når man taler om grundvand og drikkevand, at udtrykke calcium- og magnesiumindholdet som
vandets hårdhedsgrad. I egne med kalkrige aflejringer vil
der kunne dannes hårdt vand, og i kalkfattige egne er det
normalt at finde blødt vand.

Iltning af svovlforbindelser
De laveste pH-værdier, der optræder i dansk grundvand,
fremkaldes ved en iltning af svovlforbindelser i jordlagene,
hvorved der dannes svovlsyre (H2SO4). Det er de svovlforbindelser, der i tidligere tider er udfældet i jordlagene,
der er baggrunden for denne syredannelse. I eng- og
mose-aflejringer, gamle havaflejringer med organisk stof
og brunkulsførende lag, findes ofte svovlforbindelser, fx i
form af mineralet pyrit (FeS2). Ved iltning af sådanne aflejringer kan pH-værdien falde til værdier på 2 til 3, der hvor
iltningen sker. I grundvandszonen er pH-værdien måske
3 til 4, idet jordlagene er i stand til at neutralisere en del
af svovlsyren. Syrens reaktion med jordlagene sætter sig
kraftige spor, se figur 31, der viser en kemisk analyse af et
vandløb, der afvander et nedlagt brunkulleje i Vestjylland.
Her bliver de pyritholdige jordlag, der var efterladt i store
bunker iltet igennem af luftens ilt.

Kemiske analyser
Dybde med
underterræn

5

6

7

8

5

pH

15

25

CaCO3
Vægt %

1

Reaktionstyper
Mulig kemisk reaktion

Parametre

Inerte (ikke reaktive)
eller næsten inerte

Cl–, Br–, F–

Adsorptive

NH4+, PO43–, K+, Na+, Ca2+,
Mg2+, SiO2, tungmetaller

Oxiderbare
eller reducerbare

NO3–, NO2–, NH4+, SO42–, H2S,
CO2, O2, Fe2+, Fe3+, Mn2+, Mn4+

2

3

Figur 29 Viser for udvalgte parametre hvilken type reaktion de
normalt indgår i. Det ses i tabellen at det kun er ganske få stoffer der næsten ikke reagerer med jordlagene under nedsivningen,
mens hovedparten af stofferne reagerer på forskellig måde.

4
5

6

7

8

5

15

25

Figur 30 Den sure front. Figuren viser, at kalkindholdet i jorden
ved opløsningsprocesser efterhånden er fjernet ned til en dybde
af ca. 2,5 m. pH-værdierne ned til denne dybde er lave, medens
de er høje under den sure front, hvor kalkindholdet er bevaret.
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Analysen viser, at forskellige silikatholdige mineraler fra
jordlagene er under opløsning (høje indhold af calcium,
silicium og aluminium). Iltningen af de pyritholdige aflejringer sker typisk ved vandspejlssænkninger, fx som følge
af dræning eller ved kraftig vandindvinding i grundvandszonen. Mange vandværker har sænket grundvandsstanden
med adskillige meter på kildepladserne og derved blotlagt
pyritholdige jordlag for oxidation. Denne oxidation og
dermed forsuring giver ofte grundvandet et øget indhold
af jern til stor gene for vandværkets behandling af råvandet. Et stigende sulfatindhold i grundvandet vidner om, at
det netop er pyrit , der er blevet iltet, og undertiden kan
man også se et faldende pH-niveau i vandprøverne. Når
pH-faldet ikke altid kan ses, hænger det sammen med,
at jordlagene kan nå at neutralisere syren i takt med, at
denne dannes, men de stigende sulfatindhold viser tydeligt, hvilken proces, der er tale om.
Sammen med pyrit (FeS2) findes ofte andre metaller end jern i jordlagene. Ved oxidation af disse lag kan
der frigøres blandt andet arsen og nikkel til grundvandet.
Også ved oppumpning af vand fra de reducerede jordlag
kan der følge arsen med. Arsen (og andre tungmetaller)
udfælder som regel i vandværksfiltrene i forbindelse med
den almindelige vandbehandling på vandværket. Se mere
herom i kapitel 5.

Iltningsgraden
Eh-værdien er den anden parameter, som har stor betydning for hvad der opløses og udfældes i jorden. Iltende
stoffer omfatter fx. ilt (O2), nitrat (NO3–) og sulfat (SO4²–),

mens de iltforbrugende forbindelser kan være organisk
stof, metan (CH4), svovlbrinte (H2S), ammonium (NH4+)
og ferrojern (Fe2+). De iltende stoffer vil normalt tilføres
grundvandet oppefra, fx ilt fra atmosfæren og nitrat fra
det nedsivende overfladevand. Det nedsivende vand vil
reagere med de iltforbrugende stoffer og vil herved få
opbrugt sin iltledningsevne. Ilt vil med hjælp af bakteriologisk aktivitet kunne reagere med organisk stof og blive til
kuldioxid (CO2) og vand. Nitrat vil kunne omdannes til frit
kvælstof (N2) og sulfat til svovlbrinte (H2S).

Redoxgrænsen
Hvis der fortsat tilføres iltningsmidler oppefra, vil man med
tiden opnå en højere iltningsgrad i et dybere og dybere
niveau, idet der hele tiden tæres på de iltforbrugende
reserver i jordlagene. I praksis ses dette bl.a. ved, at nitratfronten efterhånden når dybere ned. Dette er baggrunden
for, at nitrat kan findes i vand fra dybere og dybere beliggende grundvandsmagasiner. Grænsen mellem iltede og
reducerede jordlag kalder man undertiden for redoxgrænsen (se figur 32).
I takt med at iltningsfronten (redoxgrænsen) skrider
nedad, kan man notere et farveskift i jordlagene. Det er
jordens jernindhold der især styrer jordfarverne. Jern kan
optræde i enten en reduceret eller en iltet udgave. Den
reducerede udgave – ferrojern (Fe²+) – indgår i mineralforbindelser, der er sorte, mørke eller blålige og har ”kolde”
farver. Heroverfor fremstår det iltede ferrijern (Fe³+) med
”varme” farvenuancer i rødt, gulligt, rustfarvet.

Jern

266 mg/l

Sulfat

1.827 mg/l

pH

2.9

Calcium

103 mg/l

Aciditet

27.0 mækv/l

Kisel

37 mg/l

Klorid

20 mg/l

Aluminium

175 mg/l

Figur 31 Kemisk analyse af vandprøve udtaget den 25.8.1975 i Haunstrup Bæk vest for Herning. Analysens høje værdier af jern og
sulfat viser meget tydelige tegn på iltning af pyrit (FeS2) i det nedlagte brunkulsleje.

Den sure front og redoxgrænsen kan du selv se
Man kan selv teste – i en udgravning, for eksempel – hvor
langt den sure front er nået ned. Tag en flaske med fortyndet saltsyre og sprøjt forsigtigt på væggen i udgravningen.
Hvor der er kalk, vil syren reagere og danne CO2 og fremkalde en brusning. Prøv også, om du kan se redoxgrænsen
i samme udgravning. Almindeligvis ligger denne grænse
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lidt dybere end den sure front. Tit kan man se, at der er
rodgange eller revner i jordlagene, som er farvet rødlige
eller gullige. Her har det iltede vand bedst kunnet komme
frem. Redoxgrænsen (eller den sure front for den sags
skyld) er altså ikke nødvendigvis en skarp grænse.

Dybde i meter

Indvindingsboring

Dræn
Umættet zone

0 - 0.1

Grundvandsspejl

0.1 - 1
1-5

Redoxgrænse

5 - 10
10 - 15
15 - 30

Vandløb

30 - 50
50 - 100

Vandets transportvej
Mættet zone

Figur 32 Redoxgrænsen. © Annabeth Andersen, GEUS.

Figur 33
Dybde til redoxgrænse.
© Vibeke Ernstsen, GEUS.
Dybde ii meter
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0 -0-0,1
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Dybde i meter

0
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1010-15
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3030-50
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0
10 - 15
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50 km

50

75

5050-100
- 100

100
Km

15 - 30
30 - 50

0

25

50

75

100
Km

Koncentration
Nitrat

Dybde

Figur 34 viser en boring, hvor det er let at se forskellen
50 - 100
mellem rødleret og det underliggende blåler. Rødleret er
tegn på at ilt eller nitrat har passeret igennem og har iltet
jernet til de røde farvenuancer. (Sulfat kan ikke ilte jern
til den røde udgave). De rødfarvede jordlag har, sagt med
andre ord, opbrugt deres evne til at standse nedsivende
iltholdigt eller – hvad der er af større interesse – nitratholdigt vand.
I Jupiterdatabasen ved GEUS opbevares som nævnt
oplysninger om de boringer, der i tidens løb er udført i
Danmark. For mange af boringerne foreligger der beskrivelser af de gennemborede jordlag – herunder deres farve,
og det har GEUS benyttet til at fremstille et Danmarkskort
over dybden til redoxgrænsen, figur 33.
Jordlagenes farveskift fra varme til kolde nuancer bliver på denne måde til et godt redskab til vurdering af hvor
dybt nitratholdigt vand er nået og dermed hvor behovet for
en særlig beskyttelsesindsats er særlig stor. Kortet figur 33.
viser, at mange steder i Jylland er redoxgrænsen nået ned
til dybder på 30 meter.

Reducerende
stoffer

Figur 34 Redoxgrænsen. Skellet mellem rødler
og blåler ses tydeligt. © Vibeke Ernstsen, GEUS.
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Vandets hårdhed
Hårdheden udtrykker indholdet af calcium- og magnesium
ioner (Ca2+ og Mg2+) og skyldes, at nedsivende CO2-holdigt
vand (=kulsyre) opløser calcium- og magnesiumholdige
mineraler (især karbonater) fra jordlagene. Også nedsivning af stærkere syrer end kulsyren kan opløse calciumog magnesiumholdige mineraler og dermed give vandet
hårdhed.
I egne med kalkrige aflejringer vil der kunne dannes hårdt vand, og i kalkfattige områder er det normalt at
finde blødt vand. Hårdheden kaldes forbigående, hvis den
er knyttet til hydrogenkarbonat (HCO3-), fordi CO2 undviger
ved kogning, hvorefter Ca2+-ionerne fælder ud som CaCO3.
Hårdheden kaldes blivende, hvis den er knyttet til sulfat
(SO4--), som ikke påvirkes af kogning.
I Vestjylland er det normalt at finde blødt vand. Dette
hænger sammen med at området var isfrit under sidste
istid, og kalkudvaskningen fra de øverste jordlag har derfor
i dette område kunnet foregå igennem et meget længere
åremål end i den øvrige del af Danmark. Hertil kommer, at
i store dele af Vestjylland er de øverste jordlags permeabilitet høj, og dermed er infiltrationsmulighederne særlig
gode, hvilket har fremmet udvaskningen. Den sure front
er altså nået særlig dybt her. Hårdt vand er almindeligt i
Østjylland og på Øerne.

Vandets hårdhed spiller en betydelig rolle i den praktiske dagligdag. Hårdheden er eksempelvis styrende for,
hvor meget vaskepulver, der skal anvendes til opvask
eller tøjvask. I hårdt vand, altså vand med højt indhold
af calcium- og magnesiumioner, vil en del af vaskepulverets indhold af fosfat blive brugt til at udfælde Ca- og
Mg-fosfat. Derfor må der doseres ekstra i områder med
hårdt vand.
Undertiden er jordens kalkindhold ikke i stand til at
neutralisere syren i vandet. Restsyreindholdet angives som
aggressiv kuldioxid. Vandværksbehandlingen heraf består
i kalktilsætning; uden tilsætning vil vandet kunne opløse
fx vandrør.

Ionbyttet grundvand
Lermineraler og organisk stof i jordlagene har evnen til at
ionbytte. Baggrunden herfor er deres negative overfladeladninger, som vil tiltrække positivt ladede ioner. Normalt
er ionbytterpladserne fyldt op med natriumioner, som
stammer fra tidligere geologiske perioder, hvor havvand
(med natriumklorid) har haft kontakt med leret eller det
organiske stof (f.eks. kan aflejringerne have været dækket
af stenalderhavet eller et andet hav). Grundvand, som får
kontakt med sådanne lag, kan afgive hårdhed (= calcium-

Blødgøring af vand
Det hårde vand giver problemer for husholdninger og
virksomheder. Kalken giver ekstraudgifter til afkalkning af
husholdningsapparater og badeværelser, og den slider på
vaske- og opvaskemaskiner m.m. Vandrør, varmelegemer
og varmtvandsbeholdere kalker til og øger elforbruget. Og
forbruget af sæbe og rengøringsmidler bliver ekstra højt.
En af de nemmere måder at demonstrere effekten
ved hårdt vand på er at tage et kig ned i din kedel. Hvis du
bor i et område med hårdt vand, vil du kunne se en hvid,
skællet substans i bunden af kedlen, der også kryber op ad
siderne, hvis det har siddet der i noget tid uden rengøring.
For at undgå disse gener er vandværkerne begyndt at
afkalke vandet før det sendes til forbrugerne. Men en vis
hårdhed bør vandet have. Flere undersøgelser har vist, at
folk, der lever i områder med hårdt vand, har lavere risiko
for hjerte-kar-sygdomme og man mener, at det hårde vand
øger deres indtag af grundstoffet magnesium. Magnesium
forebygger hjerte-kar-sygdomme bl.a. ved at holde blodtrykket nede. En hårdhed på ca. 10 hårdhedsgrader er
målet de fleste steder.
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Der benyttes flere metoder til afkalkning/blødgøring. Den
almindeligste er ”pelletmetoden”, som HOFOR (Hoved
stadsområdets Forsyningsselskab) benytter:
Natriumhydroxid (NaOH) og desinficeret sand blandes
med vandværkets råvand. Derved stiger pH-værdien og
kalken vil fælde ud. Dele af kalken bindes til sandkornene,
som bliver til små kugler (pellets), der synker til bunds,
fjernes og genbruges til feks. jordforbedring på markerne.
En anden metode er ionbytning, (princippet kendes
fra en opvaskemaskine): Råvandet passerer et materiale
der kan modtage calcium- og magnesiumioner fra vandet,
mens det i stedet afgiver natriumioner. Efter nogen tid skal
ionbytteren regeneres ved at tilsætte salt (NaCl). Metoden
fjerner altså også magnesium – hvilket pelletmetoden ikke
gør. Så blandt andet af sundhedsmæssige grunde foretrækkes pelletmetoden frem for ionbytning. Ionbytning finder
også sted i naturen – se teksten om ionbyttet grundvand
herover.
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og magnesiumioner) til ionbytterpladserne og til gengæld
modtage natrium. Efter ionbytningen indeholder vandet
natrium- bikarbonat (NaHCO3) i stedet for calcium- og
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magnesium bikarbonat. Ionbytningen foregår når koncentrationen af calcium og magnesium er høj i forhold til
natrium i råvandet (porevæsken).

GRUNDVANDETS INDHOLD AF KVÆLSTOFFORBINDELSER
Kvælstofforbindelserne indgår i et kredsløb over og under
jordens overflade, jf. figur 35. Kvælstof er én af de væsentligste bestanddele i dyr og planter, hvor det indgår i proteinerne. Plante- og dyreresternes indhold af kvælstofforbindelser omdannes med tiden biologisk på jordoverfladen
og i jorden til ammoniak (NH3), som ved reaktion med
vand omdannes til ammonium (NH4+). Ved nedbrydning
af plante- og dyrerester frigøres også fosfat og sulfat, der
ligesom kvælstof findes i organisk stof. Det gennemsnitlige kvælstofindhold i danske dyrkningsjorde er 0,1 til
0,5 % N (vægt %), hvilket svarer til ca. 5.000-15.000 kg N
pr. hektar. Heraf findes kun 20-300 kg på uorganisk form
som ammonium eller nitrat. Noget NH4+ tilbageholdes i
jorden ved binding til organisk materiale eller lermineraler.
Hovedparten af den frigjorte NH4+ vil dog blive oxideret
via NO2– (nitrit) til NO3– (nitrat), hvis der er iltende forhold
(figur 36). Det organisk bundne kvælstof kan ikke transporteres med det nedsivende vand, men det kan såvel
NH4+ som NO3–. Forudsætningen for at NH4+ kan nå frem
til grundvandet er, at der konstant er reducerende forhold
undervejs, og for NO3–’s vedkommende, at der er iltende

forhold hele vejen. Hvis NO3– møder et reducerende miljø
undervejs mod grundvandszonen, vil nitraten blive omdannet til frit kvælstof, som på gasform vil forsvinde fra jordlagene. Nitratproblemet kan således løses, hvis der blot er
sikkerhed for at vandet passerer et reducerende jordlag,
som kan nå at opfange og reagere med de nedsivende
nitrationer. Som nævnt tidligere vil en fortsat belastning
med nitrat bevirke, at nitratfronten når et dybere og
dybere niveau. Det er desværre dette, der i øjeblikket kan
ses mange steder i Danmark.
Den årlige nitratudvaskning under traditionel landbrugsjord er typisk 30-120 kg N pr. hektar, hvilket svarer
til en koncentration på mellem 50 og 200 mg/l i vandet
der udvaskes fra rodzonen ved en årlig grundvandsdannelse på 250 mm. I skov- og naturområder ses typisk en
årlig nitratudvaskning på mindre end 10 kg N pr. hektar.
Atmosfærebidraget til jorden (ikke til grundvandet) var i
2014 på 15 kg N/ha.
For at nedsætte nitratbelastningen af grundvandet
foreslås nu skovrejsning mange steder.
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2

Grundvandets kemiske sammensætning

NITRAT
Nitrat i drikkevandet er uønsket, da det kan påvirke vores
sundhed negativt. Den øvre grænse for hvor meget nitrat
der tillades i drikkevandet er fastsat i forhold til risikoen for
akut forgiftning med nitrit og blå børn-syndromet, der kan
opstå hvis spædbørn får modermælkserstatning, hvortil
der anvendes vand med forhøjet indhold af nitrat. Nitrat
i drikkevandet mistænkes også for at være medvirkende
årsag til mavekræft.
Det har desværre vist sig, at væsentlige dele af vort
grundvand er ramt af nitratforurening, se figur 37. Nitrat
er til stede i den iltede del af grundvandszonen (hvilket
vil sige i det øverste grundvand) og det kan findes stort
set overalt i Danmark. Det er dog især i Nordjylland, Thy,
Himmerland og på Djursland at tykkelsen af de nitratholdige grundvandslag er størst. De geologiske forhold
her med højtliggende kalk og sandede aflejringer har en
begrænset tilbageholdelsesevne overfor nedsivende nitrat.
Nitratsårbarheden er stor under disse betingelser.
Resultatet heraf er, at grundvandet kan komme til at
indeholde betydelige nitratmængder selv med en moderat
kvælstofbelastning af overfladen fra spildevand, handelsgødning, naturgødning og lign. Man kan sige, at nitratforureningen af grundvandet i disse områder er geologisk
betinget, men denne konstatering er jo kun en fattig trøst.
Nitratreduktionskapaciteten er også ringe i store dele af
Vestjylland, hvilket skyldes et samspil mellem de geolo-

giske forhold (grovkornede sand- og gruslag), nedbørsforholdene (store nedbørsmængder og forholdsvis ringe fordampning), og endelig de geokemiske forhold (forvitring
igennem sidste istid og især sidste mellemistid). Forskellen
ses ikke blot i nitratindholdene. Grundvandskvaliteten
som helhed inden for disse områder bærer tydeligt præg
af disse faktorers samspil. Resultatet heraf er en særlig
vestjysk grundvandstype, der adskiller sig klart fra en østdansk. Se rammen side 40.
Der er gennem tiderne givet mange bekymrende
oversigter over udviklingen af nitrat i grundvandet. Der
er enighed om at de øverste magasiner er hårdt ramt.
Samtidig er det godtgjort, at der med stigende dybde findes nitratfrit vand. Nitrat optræder som nævnt kun i iltet
grundvand, og da iltende forbindelser principielt kun kan
tilføres grundvandet fra overfladen, tyder et nitratindhold
i grundvandszonen på, at jordens reduktionskapacitet over
for nitrat er opbrugt. Figur 36 viser i skematiseret form et
snit gennem jordlagene, hvor udbredelsen af nitratfrit og
nitratholdigt grundvand er angivet i forhold til grundvandsspejl, vandskel, vandløb og grundvandets strømningsretning.
Selvom jordlagenes nitratreduktionskapacitet er
opbrugt eller måske slet ikke har været til stede oprindeligt, kan grundvandsstrømningen i visse tilfælde fjerne
det nitratholdige vand, efterhånden som det trænger ned

Nitrat ofte større end 50 mg/l
÷ jern
Grundvandsspejl
Rød/gule
jordlag

Iltet zone
Nitratfrit vand
Anoxisk zone

Nitratf

Grå/sorte
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Reduceret zone

ront
Vandløb
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Udstrømmende
grundvand
Figur 36 Udbredelsen af nitratfrit og nitratholdigt grundvand. © Lisbet Lavaud efter Annabeth Andersen, GEUS.
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Figur 24.
Nitratindholdet i grundvandet i 5.945 aktive vandværksboringer fordelt på fire koncentrationsi grundvandszonen.
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5.2 Udvikling

vand (Fe < 0,2 mg/l og O2 > 1 mg/l) i grundvandsovervågningen fra perioden 1990-2015 fordelt på fire
koncentrationsklasser (≤1, 1-25, 25-50 og >50 mg/l). Da andelen af meget lave nitratkoncentrationer
her ønskes illustreret, er kriteriet ”NO3- > 1 mg/l” i dette tilfælde ikke anvendt til identifikation
af ilthol39
Vandet i jorden
digt grundvand (se Boks 2).
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Myndighedernes reaktion på nitratproblematikken
har været vandmiljøhandleplaner, hvoraf den første kom i 1985
Danmark fik sin første vandmiljøplan i 1985. Udskillelsen af
næringsstoffer fra spildevand og landbrug gav betydelige
problemer i søer, fjorde og i havene. Samtidig gav udledningen høje forekomster af nitrat i grundvandet.
Derfor lavede man den første vandmiljøplan, der blev
kaldt NPO-handlingsplan, fordi formålet var at begrænse
N (nitrat), P (fosfor) og organisk stof ved bl.a. at kræve, at
landmændene havde en vis opbevaringskapacitet til husdyrgødning, så gødningen ikke blev bragt ud på markerne,
når der var størst risiko for udvaskning.

Essensen af aftalerne er, at landbruget, industrien og rensningsanlæg skal tage hånd om vandmiljøet for at beskytte
vores grundvand, søer, floder og de omkringliggende have
mod forurening.

Igennem den nationale grundvandsovervågning kan effekten af vandmiljøplanerne følges. Det anføres i rapporten fra 2014 (GEUS) at der kan dokumenteres en effekt af
de gennemførte reguleringer af landbruget.

Sammenligning mellem vestjysk og østdansk grundvand
I tidligere afsnit er de naturforhold, der specielt præger
Vestjylland, omtalt. Flere af disse har sat deres spor i grundvandet. Mange af forskellene i grundvandskemien imellem
det vestjyske og resten af landet kan føres tilbage til beliggenheden af den sure front dvs. det niveau, hvortil kalkop
løsningen er nået. Den sure front ligger dybt i Vestjylland
og er ikke kommet mere end et par meter ned i resten
af Danmark. Under den sure front er jordens kalkindhold
intakt. Over fronten, dvs. mellem jordoverfladen og den
sure front er kalkindholdet fjernet fra jordlagene.
Den naturlige geokemiske udvikling af jordlagene,
hvor den sure fronts fremtrængen er et af de vigtigste
elementer, er en langsom proces. Man kan normalt ikke
mærke de ændringer, der finder sted i løbet af en menneskealder. Men de forskellige stadier i udviklingen kan
tydeligt erkendes, når man sammenligner Vestjylland med
det øvrige Danmark.
Når man gør det afsløres den samlede effekt af såvel
■■ en geologisk forskel, (mere sandede og dermed mere
permeable lag i Vestjylland)
■■ en tidsmæssig forskel (isfrie forhold under sidste istid
og mulighed for forvitring under sidste mellemistid)
og endelig
■■ en nedbørsmæssig forskel (større nettonedbør i Vestjylland)
De forskellige stadier i den geokemiske udvikling af jordlagene ses tydeligst i analyser af drænvand, kildevand
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og vandløb, men forskellene kan også klart observeres i
grundvandskvaliteten – især i de magasiner, der ligger højt.
I Vestjyllands vandløb vil kalkindholdet, der måles
ved calcium og magnesiumindholdet og indholdet af karbonat og hydrogenkarbonat, være lavt; i Østdanmark højt.
Kildevand i Vestjylland vil mange steder afsatte jern
og mangan i form af myremalm (”myre” er et gammelt
ord for mose) og okker, mens kilderne i Østdanmark afsætter kildekalk.
Grundvandet i Vestjylland har generelt et mindre indhold af opløst materiale end i det øvrige Danmark.
Sulfatindholdet er højere i vestjysk grundvand, et forhold, der bl.a. har sin forklaring i en mere intensiv iltning
af jordlagene, herunder af de svovlholdige moseaflejringer
og marine aflejringer. I forbindelse med kalkopløsning og
udvaskning fra jordlagene er det muligt, at andre stoffer
f.eks. fluorholdige mineraler samtidig er opløst og udvaskede.
I store dele af Vestjylland er grundvandets fluorid
indhold lavere end i resten af landet (0,2-0,3 mg/l og ofte
lavere, mod 0,4-0,5 mg/l i resten af Danmark).
Det bør retfærdigvis anføres, at denne omtale af de
regionale forskelle mellem Vestjylland og Østdanmark er
simplificeret og forenklet. Der findes utallige undtagelser
fra dette grove og generaliserede billede – undtagelser,
som hænger sammen med den variation, som naturen
altid præsenterer os for og som i virkeligheden gør landsomfattende oversigter umulige.

GRUNDVANDETS SALTINDHOLD
Normalt vil grundvandets saltholdighed, der i det væsentlige udgøres af natriumkloridindholdet, stamme fra nedbøren. Større kloridkoncentrationer kan enten stamme
direkte fra havet (marint infiltrationsvand) eller indirekte fra havet via saltudvaskning af ældre havaflejringer
(marint residualvand). Endelig kan kloridindholdet have
forbindelse med forekomst af stensalt I undergrunden (salt
mineralvand). Som den sidste mulighed kan kloridindholdet skyldes forurening.

Se rammen: De hydrogeologiske forhold på en ø side
23 (prøv i figur 19 ud fra udtrykkene at beregne, hvad
det vil betyde for tykkelsen af ferskvandslaget, hvis
man pumper så meget, at grundvandsspejlet sænkes
1 m, når saltvandet har en vægtfylde på 1,025).

Saltvandsinfiltreret brønd

Dyb brønd
Tørlagt brønd
Oprindeligt
grundvandsspejl

Figur 38 Marin infiltration af saltvand. Ved de to aktive brønde
ses tydelige sænkningstragte. © Lisbet Lavaud.

Marint infiltrationsvand

Salt mineralvand

I de fleste egne nær kysten og på øerne vil der i en forholdsvis ringe dybde under det ferske grundvand optræde
saltholdigt vand. Grænsen mellem det ferske og det salte
vand kan være ret skarp. Dybden til det salte vand vil i
homogene og porøse aflejringer indstille sig på en ligevægt, som er afhængig af massefyldeforskellen mellem
det ferske og det salte vand, jf. figur 19.
Ved sænkning af ferskvandets trykniveau, f.eks. ved
pumpning, vil salt/ferskvandsgrænsen kunne forskydes,
hvilket kan medføre indtrængning af saltvand i brønde og
boringer, figur 38.

De stensaltforekomster, der findes i Danmarks undergrund,
præger tit grundvandet. Vi må regne med, at det meste
af vort grundvand i dybder på 300-400 m er alt for salt
til at kunne anvendes. Men også betydelig højere oppe –
altså tættere ved jordoverfladen – præger saltstrukturerne
grundvandet, se side 24. Forskellige geologiske og hydrogeologiske forhold er bestemmende for, hvor højt saltet
kan trænge op igennem de overliggende lag. Under danske forhold er saltet nået op til knap 300 m under terræn
overfladen. Saltet når ikke højere, selvom det stadig er i
bevægelse, fordi det opløses af grundvandet. I undergrundens mange forkastninger (brudzoner) transporteres ofte
salt mineralvand. Saltvandsproblemerne er derfor ikke kun
begrænset til de områder, hvor saltstrukturerne optræder.

Marint residualvand
Porevandet i marine aflejringer, f.eks. afsat i stenalderhavet, har oprindeligt været lige så salt som det hav, hvori
lagene dannedes. Rester af stenalderhavets porevand findes stadig i mange aflejringer i Danmark. Det benævnes
marint residualvand (residual=rest; altså ”det vand, der
er tilbage”). Ved vandindvinding fra områder, hvor disse
aflejringer findes, som f.eks. omkring Limfjorden, fig 21, vil
man ofte i ringe dybde træffe på salt grundvand af denne
type. En anden mulighed er, at man som følge af vandindvindingen og dermed sænkning af grundvandsspejlet kan
trække residualvandet frem til indvindingsboringen.

Forurening med salt
Vejsaltdepoter, salt udspredt på vejene og lossepladser
med dagrenovation vil alle kunne give forhøjelse af klorid
indholdet i grundvandet. Det samme gælder lossepladser
for slagger og flyveaske (d.v.s slagge- og flyveaskedeponier), hvorfra gennemsivende vand (perkolat) kan være
særdeles rigt på klorid. Forurening fra forskellige typer af
såkaldte ”punktkilder”, som lossepladser og lignende er
behandlet i kapitel 3.
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GRUNDVANDETS FLUORIDINDHOLD
Børn, der bor steder, hvor fluorindholdet er lavt, f. eks. i
Vestjylland, har mere end dobbelt så stor risiko for at få
huller i tænderne som børn, der bor i områder, hvor fluorkoncentrationen er højest, fremgår det af én af de undersøgelser, der er lavet om tandsundhed. Debatten om det er
bedre for tandsundheden at få fluorid gennem drikkevand,
ved mundskylning og/eller via tandpasta falder uden for
det jeg kan kommentere på. Men lidt om grundvandets
fluoridindhold kommer her:
Det viser sig, at fluoridkoncentrationerne i grundvandet i Danmark generelt set er små. De laveste indhold
findes i vand fra Jyllands sand- og kalkmagasiner. Værdier
på under 0,2 mg fluorid/l er her meget almindelige. I
det østlige Jylland, på Fyn og i store dele af Sjælland ligger fluoridkoncentrationen typisk på 0,2-0,5 mg/I. De

højeste værdier (over 1 mg fluorid/l) er fundet i boringer på Midtfyn, ved Nykøbing Sjælland, på Djursland, i
Køge Bugt området, mange steder i Storstrømsregionen
og i grundfjeldsbjergarterne på Bornholm. De højeste
fluoridindhold findes undertiden sammen med saltvand,
og derved er vandkvaliteten uaktuel for drikkevandsforsyning. Men der er også mange eksempler på ferskvand
med højt fluoridindhold. Der er i udlandet rapporteret om
fluoridkoncentrationer på op imod 10 mg/l i ferskvand,
men disse høje koncentrationer hører afgjort til sjældenhederne. ”Fluoridrekorderne” i ferskvand herhjemme ligger
på 4-5 mg/I. Høje fluoridindhold træffes ofte i ionbyttet
grundvand. (Se side 36ff). Alt for høje indhold af fluorid i
drikkevandet kan give knoglemisdannelser.

0,05-0,10
0,11-0,15
0,16-0,20
0,21-0,30
0,31-0,40
0,41-0,50
0,51-1,00
1,01-1,50
1,51-2,40

Figur 39 Grundvandets flouridindhold i mg/L.
© GEUS.
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Foto: Colourbox.

GRUNDVANDSTYPER
Når vandet siver ned i jorden, vil den første del af bevægelsen for det meste foregå gennem den umættede zone,
hvor porerne kun er delvist vandfyldte. Denne zone kan
variere i tykkelse fra decimeter til mange meter. Med vandet følger iltende forbindelser som oxygen, nitrat og sulfat.
Desuden et indhold af CO2, der er opløst i vandet og danner
kulsyre. I den umættede zone vil det oprindelige geologiske indhold af reducerende stoffer (organisk stof, pyrit
og ferrojern) efterhånden blive brugt op. Plantedækket
på jordoverfladen sikrer en fortsat tilførsel af organisk
stof, således at der fortsat er nogen reduktionsevne,
der kan være med til at bremse nitratnedtrængningen.
Nedbrydningen af døde plantedele i pløjelaget (muldlaget), og i de øverste jordlag i det hele taget giver jordluften et stort tilskud af CO2, så nedsivningsvandet bliver
mere surt. Der dannes en sur front (se side 33) og iltende
forhold bliver mere og mere udbredte.
I den mættede zone er det sværere for oxygen og
andet der stammer fra atmosfæren at komme til og jo
dybere man kommer jo mere isoleret bliver grundvandet
fra påvirkninger oppefra. Vandets reaktion med jordlagene
bevirker at grundvandsmiljøet skifter i retning af mere og
mere reducerende forhold. På denne måde udvikles der
forskellige vandtyper.

Typeinddeling
Grundvand inddeles for overblikkets skyld i forskellige
vandtyper – A, B, C og D – alt efter indholdet af forskellige stoffer som ilt, nitrat, jern, sulfat og methan, der er
følsomme over for redoxtilstanden (iltningsniveauet) i
grundvandet.

■■ Vandtype A (iltzonen) indeholder ilt, og er den mest
oxiderede. Den er typisk for grundvandsmagasiner i
ringe dybde, med ungt grundvand, der er påvirket af
forholdene på jordoverfladen. Grundvandsmagasiner
der indeholder vand af vandtype A er sårbare overfor
nitrat og andre forureninger.
■■ Vandtype B (nitratzonen) indeholder ikke ilt, men
den iltede kvælstofforbindelse nitrat, og kan have et
betydeligt sulfatindhold. Grundvandsmagasiner med
vandtype B indeholder som oftest ungt grundvand, og
er sårbart overfor forurening.
■■ Vandtype C (jern-sulfatzonen) har et højt indhold af
sulfat (over 20-25 mg/l) og jern (<0,2 mg/l), men
indeholder ikke nitrat. Methanindholdet er under 0,1
mg/l. Det findes ofte i grundvandsmagasiner på noget
større dybde end dem, der indeholder vandtyperne A
og B, og er ældre og mindre sårbart over for forurening. Hvis sulfatindholdet i grundvand af vandtype C
ikke er stabilt, men stigende, er det tegn på en tiltagende påvirkning fra overfladen.
■■ Vandtype D er den, der er mindst sårbar overfor
nitratforurening. Indholdet af sulfat er lavt, som regel
under 20 mg/l, og nitrat findes ikke. Der er et methanindhold over 0,1 mg/l i vandet. Vandtypen repræsenterer ofte gammelt grundvand fra dybe magasiner,
der ikke er påvirket fra overfladen. Det er den mest
reducerede vandtype.
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Grundvandets alder
Det meste af det grundvand, der pumpes op og bruges
til drikkevand, har en alder på mellem 5 og 50 år. Nogle
steder i landet hentes grundvandet fra lag der ligger meget
dybt. Undersøgelser har vist, at dette vand kan være mere
end 2.000 år gammelt, ja nogle steder endda stamme fra
sidste istid for mere end 10.000 år siden. Under det gamle
ferske grundvand findes endnu ældre saltvand.
Men hvordan bestemmer man egentlig alderen af
grundvandet? Der benyttes i dag flere metoder. De fleste
metoder er baseret på, at nedbøren optager kemiske
stoffer, der findes i atmosfæren, og fører dem med ned
i jorden. Så længe vandet er i den umættede zone over

grundvandets overflade (grundvandsspejlet), har det kontakt med atmosfærens luft. Her er der ligevægt mellem
koncentrationen af de kemiske stoffer i vandet og i luften.
Men når vandet kommer ned under grundvandsspejlet bliver det isoleret fra luften, og der sker ikke længere
nogen udveksling. Vandets indhold af radioaktive isotoper,
som det har optaget mens der var kontakt med atmosfæren følger vandet, mens isotoperne gradvis nedbrydes. Ved
at måle hvor meget der er tilbage af en radioaktiv isotop
kan vandets alder bestemmes. Andre metoder udnytter at
der fra et tidspunkt man kender, er tilført atmosfæren en
gas, som nu kan findes i grundvandet. I rammen beskrives
de seks vigtigste metoder, der er blevet anvendt i Danmark.

Hvor gammelt er grundvandet?

Argon-39 metoden

Vand der falder på jordoverfladen strømmer ned i jorden
mod grundvandet og derefter langsomt mod vandløb og
kyster, på en sådan måde, at vandet fra ét år ikke eller kun
langsomt blandes med vand fra det forrige. Derfor vil det
ældste vand som regel ligge nederst i grundvandszonen.
Bevægelsen tager tid, og det vand der ligger længst nede
kan derfor være meget gammelt.

Argon-39 (39Ar) er, ligesom de andre argon-isotoper, en
ædelgas der findes i små mængder i atmosfæren. Det
dannes ved kosmisk stråling og er radioaktivt. Med en
halveringstid på 269 år, kan argon-39 metoden bruges til
at datere grundvand på mellem 100 og 900.000 år. Det
gør metoden til et meget velegnet supplement til andre
dateringsmetoder.

Tritium metoden
Her er en beskrivelse af de vigtigste metoder til bestemmelse af grundvandets alder som er blevet anvendt i
Danmark:

Kulstof-14 metoden
Mange grundstoffer optræder i forskellige udgaver, med
små forskelle i deres vægt. Man siger at de er isotoper af
samme grundstof. 14C er navnet på den radioaktive isotop
kulstof-14. Den dannes til stadighed i atmosfæren som
følge af den kosmiske stråling. 14C indgår i atmosfærens
kuldioxid og optages i nedbøren. På grund af radioaktiviteten nedbrydes 14C. I vand, der er isoleret fra atmosfæren,
bliver mængden af 14C derfor stadig mindre. Da man ved
hvor hurtigt 14C henfalder (halveringstid=5730 år), kan
man beregne alderen ved at bestemme hvor meget 14C
der er i en prøve.
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Tritium (3H) er en tung og radioaktiv isotop af brint der er
sjælden i naturen. Ved atomvåbenforsøg i 1950erne og
60erne blev tritium imidlertid spredt i atmosfæren. Stoffet
har de samme kemiske egenskaber som brint, og kan derfor erstatte almindelig brint i for eksempel vand. Tritium
bliver indbygget i vandmolekyler i atmosfæren og kommer
på den måde ned i grundvandet. Da radioaktiviteten aftager med tiden, bliver mængden af tritium i grundvandet
hele tiden mindre. ³H henfalder til ³He (halveringstid=12.3
år), ved at måle indholdet af begge isotoper bliver grundvandsdateringerne mere sikre.

Alder af grundvandet

boring
grundvandsspejl

sand/grus
5 år

dage

moræneler
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sand/grus

7000 år
© Carsten Ege
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Grundvandet kan have mange forskellige aldre alt efter hvor dybt
grundvandsmagasinet
ligger.
© Carsten E. Thuesen,
GEUS.
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Figur 40
Grundvandet kan have
mange forskellige aldre
alt efter hvor dybt grundvandsmagasinet ligger.

http://www.geus.dk/viden_om/vogv-dk.htm

Krypton-85 metoden

Svolv-hexafluorid (SF6) metoden

Krypton-85 (85Kr) er en radioaktiv isotop med en halveringstid på 10,76 år. Den findes i grundvandet fordi der
sker udslip fra atomkraftværker rundt omkring i verden. Da
85Kr er en ædelgas, ligesom 39Ar, spredes den med luften
og vinden. Siden 1955 er indholdet af 85Kr derfor støt og
roligt vokset i den danske natur og det danske grundvand,
ligesom i resten af verden.

Naturligt SF6 findes også kun i små mængder i atmosfæren.
Det er en gas der er blevet brugt i stærkstrømsindustrien
siden 1960erne, og man forventer at niveauet i atmosfæren vil blive ved med at stige fremover. Hvis gassen findes
i grundvandet ved man, at der er tale om ungt grundvand.
De fire sidstnævnte metoder, som er baseret på tilstedeværelsen af menneskeskabte stoffer, kan kun bruges
til vand der er yngre end 50 år. Vil man datere vand ældre
end det, skal 14C eller 39Ar metoderne benyttes.

CFC metoden
CFC-gasserne eller freon-gasser findes ikke naturligt i
atmosfæren. Freon har været anvendt i køleskabe, frysere og som drivgas i spraydåser siden 1930. Vi mennesker har sluppet freon ud i atmosfæren i en stigende
mængde. Det har været muligt at beregne en kurve
for, hvor meget freon der har været i atmosfæren fra
1940 til i dag. Ved at bestemme mængden af freon i
prøver af grundvandet, kan man ved sammenligning
med atmosfærekurven i heldigste fald bestemme alderen med få års nøjagtighed. Da CFC gasserne er stærke
drivhusgasser, har man i dag forbudt anvendelse og produktion af disse, og atmosfærens indhold er nu faldende.

³H

SF6 CFC
39Ar
14C
85Kr
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FORURENING AF GRUNDVANDET
Grundvandsforurening er en kvalitetsforringelse af grundvandet i forhold til dets naturlige kvalitet. Man taler
således både om grundvandsforurening i forbindelse med
optræden af miljøfremmede stoffer som fx olieprodukter,
organiske opløsningsmidler og sprøjtemidler i grundvandet
og i forbindelse med markante stigninger i et ellers stabilt
indhold af naturligt forekommende stoffer som nitrat, sulfat, klorid og tungmetaller.

BEGREBET SÅRBARHED
Alle undersøgelser viser, at de geologiske forhold spiller
en afgørende rolle for, hvorledes grundvandsreservoirerne
påvirkes af forurenende stoffer. Der er gjort en række
forsøg på at kvantificere de forhold og egenskaber ved
jordlagene, som har betydning for forureningens nedtrængning gennem den umættede zone og den senere
forureningsspredning i grundvandsreservoirerne. Tynde
lag med god beskyttelsesevne kan vise sig at være lige
så gode beskyttere som tykke lag med en ringere tilbageholdelsesegenskab. En samlet vurdering af forureningsrisikoen indeholdes i begrebet ”sårbarhed”. Grundvandets
sårbarhed defineres som sandsynligheden for, at kemiske
forbindelser anvendt eller deponeret på eller nær jordoverfladen vil påvirke grundvandets kvalitet. Sårbarheden
afhænger af en række forhold, hvoraf de vigtigste er:

1 arten af de forurenende kemiske forbindelser
2 tykkelse, geologisk opbygning, permeabilitet og vand3

indhold i aflejringerne som dækker grundvandsreservoirerne
aflejringernes evne til at omdanne, tilbageholde eller
forsinke de aktuelle kemiske forbindelser.

Det er ikke nogen helt enkelt sag at afgøre om en given
forurening vil nå frem og gøre skade på et grundvandsmagasin. Meget af det, som er omtalt i det foregående om
vandets naturligt betingede kemiske forskelle, gør det
imidlertid åbenbart, at også forureningssårbarheden må
udvise en meget stor variation. Det betyder, at selvom man
generelt set ”er imod forurening”, er der dog basis for, at
man kan prioritere sin indsats, således at de værste forureningskomponenter, og de områder, som er særlig udsatte
for at blive ramt af forurening behandles først. Man kan
med andre ord tage fat på de mest sårbare områder først.
Det tager lang tid at påvirke grundvandet og det er
sikkert én af grundene til, at man først for nylig er begyndt
at sætte ind over for forureningstruslerne. En anden grund
kan være, at man faktisk ikke rigtig troede at der kunne
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ske skader på grundvandet bare fordi man læssede affald
i en nedlagt råstofgrav, hvor der tidligere var gravet sand
eller mergel(mergel=blanding af kalk og ler), eller at man
gødede markerne med naturgødning eller handelsgødning. Måske var der alligevel en vis forståelse for at ikke
alt affald bare kunne dumpes – for hvorfor skulle nogle af
tønderne med affald læsses af i mosen efter arbejdstids
ophør og undertiden om natten?

Kilder til grundvandsforurening
Kilderne opdeles i punktkilder, fx kemikaliedepoter, lossepladser, olie- og benzinanlæg, kloakledninger, jernbaner
og veje, og fladekilder, fx landbrug, gartneri, plantager,
industri- og byområder samt luftbårne forureninger som
fx sprøjtemidler og svovldioxid. Også intensiv grundvandsindvinding, som kan give for kraftige sænkninger
af grundvandsspejlet, kan medføre grundvandsforurening
med saltvand og med sulfat og tungmetaller ved iltning af
pyrit.
I 1960’erne fokuserede man i Danmark på olie- og
benzinanlæg samt nedsivningsanlæg for spildevand som
årsag til grundvandsforurening. Nitratforureningen, som
erkendtes i slutningen af 1970’erne og begyndelsen af
1980’erne hidrører langt overvejende fra landbruget og
skyldes udvaskning af gødningsstoffer. Fra begyndelsen af
1980’erne blev også kemikaliedepoter og forurenede industrigrunde erkendt som et grundvandsforureningsproblem.
I begyndelsen af 1990’erne intensiveredes systematiske undersøgelser for sprøjtemidler i grundvandet, og
disse undersøgelser gav foruroligende resultater, idet spor
af såvel sprøjtemidler som deres nedbrydningsprodukter
er vidt udbredt i grundvandsmiljøet. I de senere år er fund
af sprøjtemidler og deres nedbrydningsprodukter i grundvandet steget til ca. 38 % af de foretagne prøver, og der
er fundet indhold over grænseværdien for drikkevand i ca.
12% af prøverne (2014). Der er især tale om pesticider,
der i dag er forbudt eller kun må bruges i begrænsede
mængder.
Grundvandsforureningen i Danmark har siden midten
af 1990’erne antaget et omfang, så den udgør en trussel
mod den traditionelle, decentrale vandforsyning baseret på
simpel vandbehandling.

Grundvandsbeskyttelse
Man søger at beskytte grundvandet mod forurenende
stoffer, oftest gennem regulering af arealanvendelsen.
Grundvandsbeskyttelse har generelt til formål at bevare
kvaliteten af grundvandsmiljøet som en del af det øvrige
vandmiljø af hensyn til bevarelsen af et alsidigt plante- og
dyreliv i vandløb, søer og øvrige vandområder. Specielt

Figur 41 Finfriaktion aflæsses. Foto: DGE.

Figur 42 Åben losseplads. Kilde: Wikimedia.

gennemføres grundvandsbeskyttelse af hensyn til vandforsyningen, som i Danmark jo næsten udelukkende er
baseret på grundvand. Grundvandets naturlige beskyttelse
afhænger af sammensætningen af og de kemiske og bakteriologiske forhold i de jordlag, som det nedsivende vand
passerer fra jordoverfladen til grundvandszonen, samt af
grundvandets trykforhold.

AFFALDSHÅNDTERING FØR OG NU
Fra slutningen af 1950’erne blev der indført pligt til at
benytte kommunale dagrenovationsordninger, hvis husstanden lå i byområder med mere end 1.000 husstande.
Dette fik behovet for lossepladser til at stige voldsomt.
For nogle årtier siden var det helt almindeligt at
nedgrave affald eller at udnytte de tomme råstofgrave til
bortskaffelse af affald. Vi ved i dag, at dette er en meget
uhensigtsmæssig måde at klare affaldsproblemerne på,
idet man derved markant forøger risikoen for en spredning
af forurenende komponenter i grundvandsmiljøet. Ved at
anlægge lossepladsen i en forladt råstofgrav opnår man
at placere affaldet, hvor der ingen eller næsten ingen

umættet zone er, idet råstofferne ofte er gravet bort ned til
grundvandsspejlet eller endnu dybere. Derved opnår man
at bringe affaldet tæt ned imod eller direkte ned i grundvandszonen. Grundvandets sårbarhed er dermed kraftigt
forøget. I dag ved vi, at såvel den fysiske afstand imellem
affald og grundvandet som den kemiske og mineralogiske
sammensætning af de lag, der findes i den umættede
zone, er af stor betydning for forureningstilbageholdelsen.
Infiltration af vand igennem den umættede zone kan
være langvarig, og ofte går der måske 20 år eller mere,
før forurening eksempelvis fra en losseplads er målelig
i grundvandet. Grunden til at det tager længere tid for
forureningen at nå frem end for vandet at tilbagelægge
samme distance, er selvfølgelig, at stofferne på forskellig
måde reagerer med omgivelserne eller hinanden og derfor
forsinkes. Den lange tid, der går i forbindelse med forureningsudbredelsen, er sikkert hovedårsagen til, at man i
mange år næppe har ofret gamle, nedgravede affaldsdepoter en miljøtanke.
Der fandtes i Danmark i 1970 omkring 1200 lossepladser med en blanding af alle typer af affald lige fra husholdningsaffald, bygningsaffald til dunke med ukendt ind-
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Figur 43 Landfill Mining. Foto: DGE.

hold. Pladserne var ofte uhensigtsmæssigt placeret således
at de netop kom til at udgøre en fare for forurening af
grund- og overfladevand. Det førte omkring samme tidspunkt til nye bestemmelser om beliggenhed, indretning
og drift i form af ”kontrollerede lossepladser”, som anlægges med en bundmembran således at det forurenede vand
der løber igennem affaldet (perkolat) kan opsamles og
renses på et rensningsanlæg. Samtidig indførtes bestemmelser om hvad der måtte komme på en kontrolleret
losseplads.
Væksten i affaldsmængderne og knapheden på arealer bevirkede sammen med energikriserne i 1970'erne,
at der for alvor kom gang i bygning af affaldsforbrændingsanlæg, hvor affaldets brændværdi blev udnyttet til
fjernvarme.
Den voksende opmærksomhed på ressourcespild
førte i 1978 til genanvendelsesloven for papir og drikkevareemballager. Loven skulle medvirke til at mindske
affaldsmængderne ved forøget genanvendelse og blev ved
en ændring i 1984 udvidet til at omfatte genanvendelse
af alt affald.
Tendensen med øget sortering og genbrug af affald er
fortsat og nu er der sat politiske mål for genanvendelse som
reducerer behovet for deponering til omtrent ingenting.
Der er stadig gamle lossepladser, der påkalder sig
opmærksomhed. Der er nu registreret omkring 3.000 på
landsbasis. En avis skriver således i 2016:
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"Projektets resultater ventes at få afgørende betydning
for, hvordan man i fremtiden håndterer de indtil videre
3.000 registrerede lossepladser rundt om i landet".
Der ligger gamle lossepladser rundt i det ganske land, og
under bunkerne af jord kan der gemme sig guldgruber af
værdifulde ressourcer som metaller og plast.
Det mener en række firmaer, der er gået sammen
om at teste en ny metode til oprensning af lossepladser.
Samtidig vil metoden – kaldet Landfill Mining –
også tage hånd om miljøfarlige stoffer.
– Vi betragter lossepladserne som miner, der bare
venter på at blive udnyttet, siger én af projektdeltagerne.
Man kan få udbytte i form af værdifulde materialer,
der kan genanvendes. Og man kan høste en stor miljøgevinst, da de gamle lossepladser kan være tikkende
miljøbomber, der løbende sender forurenet vand ned
mod grundvandet.
Der bliver årligt brugt ca. 400 mio. kr. på at registrere og
rense lossepladser og andre giftgrunde. Forskere skønner,
at det med den nuværende økonomi vil tage 50 år inden
man har været rundt ved dem alle sammen.
Gamle affaldsdepoter, især depoter der indeholder
kemikalieaffald, er som bekendt meget ofte forsidestof i
aviserne, og det vil de sikkert blive ved med i mange år
endnu.

GRUNDVANDSFORURENING FRA LOSSEPLADSER
Fra en losseplads, der normalt vil indeholde en blanding af
mange forskellige typer affald, kan der opstå forurening af
grundvandet. Det har vist sig, at lossepladsens påvirkninger af det omgivende miljø, herunder grundvandsmiljøet,
ikke er konstant i den tid, lossepladsen eksisterer. Vi er
derfor nødt til først at gennemgå, hvorledes omsætningsprocesserne i lossepladsen ændres i tidens løb. Herefter vil
vi se på den væske (perkolat), der udvaskes fra lossepladsen, og endelig vil vi studere, hvorledes perkolatet spredes
i grundvandszonen.

(S). Den fuldstændige aerobe nedbrydning af organisk stof
vil resultere i dannelsen af helt gennemiltede forbindelser
af de komponenter, der oprindelig var til stede i affaldet.
Reaktionsforløbet kan symboliseres således:
CO2 (kuldioxid, gas)
H2O (vand)
Organisk stof
+ O2 (ilt)

Omsætningsprocesser i lossepladsen
Det affald, der havner på en losseplads, kan blive udsat
for en række forskellige processer. Vi kan dele dem op i
fysiske, kemiske og mikrobiologiske. De fysiske processer omfatter en kompaktering af affaldet og vandets
bevægelse igennem affaldet. De fysiske processer er som
helhed ikke særlig betydningsfulde, men de sørger for at
affaldets forskellige bestanddele får kontakt med hinanden
og de øger affaldets overfladeareal. Dermed forbedres
muligheden for, at kemiske og mikrobiologiske processer
kan finde sted.
Kemiske processer består i opløsning af uorganiske
og organiske stoffer i nedsivningsvandet, udfældningsreaktioner mellem forskellige komponenter fra affaldet,
iltning og reduktionsprocesser i affaldet samt syre- og
basereaktioner.
De mikrobiologiske processer er langt de vigtigste i
en almindelig losseplads. Den vigtigste forudsætning for
at de kan forløbe, er tilstedeværelsen af organisk stof,
og netop omsætningen af det organiske stof skyldes
mikrobiologisk aktivitet. De mikrobiologiske processer har
væsentlig indflydelse på udviklingen i pH og iltningsgrad i
affaldet og dermed også på forløbet af de kemiske reaktioner. Lossepladser med såvel et indhold af organisk som
af uorganisk materiale adskiller sig rent forureningsmæssigt fra industrigrundene, se side 52, hvor et mere specielt forureningsmiljø er det almindelige. Lossepladsernes
indhold af organisk materiale i en opblanding med andre
forureningskomponenter er af stor betydning for de mulige
nedbrydningsreaktioner, der kan finde sted.

Omsætning af organisk stof
Stofomsætningen er forskellig, afhængig af, om den foregår med eller uden ilts tilstedeværelse (omsætning under
henholdsvis aerobe og anaerobe betingelser). Det organiske materiale i lossepladsen kan bestå af meget forskellige
kemiske forbindelser. Her vil vi blot opfatte det som bestående af kulstof (C), brint (H), ilt (O), kvælstof (N) og svovl

→

NO3- (nitrat, salt)
SO4-- (sulfat, salt)
energi

Nedbrydningshastigheden er stærkt afhængig af udgangsmaterialets sammensætning. En stor del af det organiske
materiale er ofte tungt nedbrydeligt, men på lang sigt vil
slutresultatet være de anførte iltede forbindelser.
Den skematiske nedbrydningsoversigt for organisk
stof i det anaerobe miljø er følgende:
CO2 (kuldioxid, gas)
CH4 (methan, gas)
Organisk stof
+ H2O (vand)

→

H2 (brint, gas)
NH4+ (ammonium, salt)
HS- (hydrogensulfid, salt)
lidt energi

Læg mærke til, at affaldets grundstoffer nu findes på reduceret form. I det anaerobe miljø indgår også en lang række
mikroorganismer i nedbrydningen af det organiske stof.
Lossepladsens nedbrydningsprodukter er altså forskellige, afhængigt af, om omsætningerne sker under
iltende eller under reducerende forhold.

PERKOLATDANNELSE
Ubeskyttede lossepladser (altså pladser uden overdækning) vil under danske klimaforhold på et eller andet tidspunkt give anledning til udsivning af vand fra bunden, og i
dette vand vil der være opløst en række forskellige stoffer.
Den udsivende væske betegnes perkolat (perkolere=sive
igennem). Perkolatmængden er afhængig af nettonedbøren, og det vil sige, at der produceres mere perkolat fra
lossepladser i Jylland end på Sjælland, fordi nettonedbøren
er størst i Jylland, se figur 22. Til gengæld kan vi regne med
at perkolatet er mere fortyndet i det jyske. For de ukontrol-
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lerede lossepladser, hvor der ikke er perkolatopsamling og
en vandstandsende membran, vil det dannede perkolat
sive gennem lossepladsens bund og videre gennem de
underliggende jordlag og ned til grundvandet.
Perkolatets sammensætning afhænger af en lang
række forhold vedr. affaldet og lossepladsens indretning.
Her kan f.eks. nævnes:

■■ adgangsmulighederne for ilt og for mængden af vand,
der siver gennem affaldet.
Disse forskellige forhold kan variere meget for forskellige
lossepladser, og det medfører, at perkolatsammensætningen også varierer meget. Figur 44 viser perkolatsammensætningen for nogle udvalgte stoffer. Normalt har perkolat
fra lossepladser et meget højt iltforbrug svarende til, at der
er underskud af ilt i lossepladsen. Endvidere er indholdet af
klorid og ammonium højt. Figur 45 næste side viser nogle
udvalgte perkolatparametres variation med tiden.

■■ affaldets oprindelige sammensætning,
■■ affaldets tilstand – altså hvor langt nedbrydningen er
fremskredet og hvor meget der er blevet udvasket,
■■ graden af sammenpresning (kompakteringen)
■■ fyldhøjden, som har betydning
for mængden af stof, der er deponeret

Parameter
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Figur 44
Lossepladsperkolats sammensætning i forhold til lossepladsens alder. Efter 5-10 år sker der en kraftig fortynding af
de kemiske forbindelser og perkolatet reagerer neutralt. (Efter T. Christensen og P. Kjeldsen).
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SPREDNING AF PERKOLAT I GRUNDVANDSZONEN
For ukontrollerede lossepladser, hvor der ikke er perkolat
opsamling, vil perkolatet sive gennem de underliggende
jordlag og ned til grundvandet. Perkolatet vil i visse
situationer gennemløbe en umættet zone under lossepladsens bund, før det når grundvandet. I den umættede
zone kan der være en betydelig opholdstid , og perkolatet
kan ændre sammensætning som følge af de reaktioner
af fysisk, kemisk og mikrobiologisk art, der foregår her.
Spredningen af lossepladsperkolat i selve grundvandszonen følger de normale ”spilleregler” for vandtransport. Det
er så heldigt, at lossepladsperkolatets høje kloridindhold
kan anvendes til en sporing af, hvor forureningen løber
hen. Meget ofte vil man kunne finde en kloridforhøjelse
nedstrøms for en losseplads.

1,0

Perkolatets øvrige bestanddele og egenskaber, som f.eks.
iltforbruget, vil naturligvis også præge zonen nedstrøms
for lossepladsen. Perkolatets iltforbrug vil bevirke, at iltningsgraden i det grundvand, der påvirkes af perkolatet,
formindskes. Eventuelt kan der findes reducerede forhold
nedstrøms for lossepladsen.
Tidligere var man ret nervøs for grundvandsforurening fra lossepladser. I dag ved vi, at de gamle lossepladsers blanding af mange slags affald muliggør omsætninger,
der efterhånden nedbryder hovedparten af affaldet. Er der
på pladsen deponeret kemikalier er frygten for grundvandsforurening dog stadig usvækket.

BOD5/COD

CI,mg/I
4000

0,5

3000
2000
1000
0

0
5

10

5

15

10

Lossepladsens alder.

1,0

15
Lossepladsens alder.

SO4/CI

pH
7,0

0,5

6,0
5,0

0
5

10

15

5

Lossepladsens alder.

10

15
Lossepladsens alder.

Figur 45 Udvalgte perkolatparametres variation med tiden. (Illustration delvis efter T. Christensen).
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SPREDNING AF FORURENING I GRUNDVANDET
I kapitel 2 gennemgik vi, hvorledes den naturlige vandkvalitet opstår. I virkeligheden er spørgsmålet om grundvandsforurening eller ej en klar parallel hertil. Hvis vand
partiklerne under deres vej i vandets kredsløb møder foru
rening, er der en mulighed for, at de tager forureningen
med sig og transporterer den ned i grundvandet. Størst
forureningsrisiko er knyttet til de konservative (inerte)
forbindelser, som kan følge vandet uden forsinkelse

jf. figur 29. Anvendes eller deponeres sådanne i områder
med kun tynde geologiske lag som beskyttelse, kan forureningen hurtigt nå grundvandszonen. For langt hovedparten
af de stoffer, som kan virke forurenende, vil der ske forsinkelser, og heldigvis nedbrydes og fortyndes en hel del af
forureningen, inden den når frem til grundvandet. Vi skal
i det følgende ved et par eksempler belyse forureningen.

FORURENING FRA INDUSTRIGRUNDE
Industrigrunde regnes ligesom lossepladserne til punktforureningskilder. Det er klart, at den kemiske sammensætning af perkolat fra industrigrundene er bestemt af den
produktion og det spild, der har fundet sted eller finder
sted på grunden. Man kan derfor vanskeligt generelt
udtale sig om forureningsrisikoen fra industrigrunde eller
de afværgeforanstaltninger mod en indtruffen forurening,
der kan komme på tale. Efterhånden ved vi af bitter erfaring, at de værste grundvandsforureninger kommer fra
industrigrundene, og det er dyrt at gøre noget effektivt
ved dem.

Mange industrigrunde har deres værste forureningssproblemer knyttet til organiske forbindelser. De maksimalt
tilladte koncentrationer af organiske forbindelser i grundvandet er meget små, fordi stofferne er giftige eller giver
afsmag i vandet, selv i lave koncentrationer. De lave hygiejniske grænseværdier sætter analysekemikerne på vanskelige opgaver. Dels kan det være vanskeligt at måle ned
til de lave koncentrationer, dels er det mulige antal stoffer,
som man skal kunne analysere meget stort. Man regner
med, at der i et industrialiseret samfund er 50.000-100.000
syntetiske (miljøfremmede) organiske stoffer i omløb.

GRUNDVANDSFORURENING MED MILJØFREMMEDE ORGANISKE STOFFER
Med den eksplosive stigning i produktionen i den kemiske
industri og med landbrugets anvendelse af kemikalier og
gødningsstoffer er der stigende bekymring for kvaliteten af
grundvandet. Bekymringen er ikke ubegrundet, idet man
tydeligt kan spore en lang række kemiske stoffer i grundvandet, der stammer fra sådanne menneskelige aktiviteter. Første gang, man for alvor blev opmærksom på grundvandsforurening med miljøfremmede organiske stoffer, var
midt i 1970’erne ved opdagelsen af et stort kemikaliedepot
ved Love Canal i USA. Sidenhen opdagede amerikanerne
tusindvis af andre kemikaliedepoter. Samme historie gentog sig derefter i Europa, hvor startskuddet var opdagelsen
af et stort kemikaliedepot i Lekkerkerk,Holland. Også i
Danmark er der påvist kemikalierester i grundvandet, der
stammer fra nedgravet kemikalieaffald. Hovedparten af
de deponerede kemikalier, som vi kender fra de danske
kemikalieaffaldsdepoter, er ikke affald fra egentlige kemikalieproducerende virksomheder.
Mange forskellige typer af virksomheder og tankstationer der anvender eller sælger kemikalierne har
forårsaget grundvandsforureninger med miljøfremmede
organiske stoffer:
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■■ Klorerede opløsningsmidler, der har været brugt i stor
udstrækning bl.a. til affedtning på metalvirksomheder,
renserier, garverier og andre typer virksomheder. Når
de så hyppigt dukker op i grundvandet, hænger det
sammen med, at de bevæger sig hurtigt ned gennem
jordlagene uden væsentlig nedbrydning.
■■ Olieprodukter er den mest udbredte gruppe af miljøfremmede stoffer. Alligevel konstateres olieforbindelser sjældnere i grundvandet end de klorerede
forbindelser og da mest tæt på jordoverfladen og forureningskilden. Det skyldes, at forbindelserne bevæger sig langsomt samtidig med, at der sker en naturlig
bakteriel nedbrydning i jordmiljøet. Olieprodukterne
stammer fra nedgravede tanke fra beboelser, benzinstationer og industrianlæg.
■■ MTBE – Et stof, som i de seneste år er påvist i flere
vandboringer. MTBE er et relativt nyt tilsætningsstof
til benzin. Stoffet er påvist flere steder og fortrinsvis i
lave koncentrationer. Da stoffet er svært nedbrydeligt,
kan det måske vise sig som et større forureningsproblem fremover.

ND (no data)
0,01 til 0,1 µg/
>= 0,1 µg/

Figur 46 Pesticider i vandværksboringer.
Fund af pesticider og nedbrydningsprodukter i vandværksboringer i perioden 1992-2013. Der er
især fundet mange pesticider og nedbrydningsprodukter ved de større byer. Grænseværdien for
pesticider i drikkevand er 0,1 µg/l. Det svarer til et gram pesticid i ti millioner liter vand. © GEUS.

Pesticider
Insekt- og svampeangreb kan nedsætte landbrugets ud
bytte og i værste fald ødelægge afgrøderne. Ukrudt konkurrerer med nytteplanterne om næring og plads. For at
give afgrøderne de bedste vilkår sprøjtes markerne med
plantebeskyttelsesmidler, også kaldet pesticider. Det er
gifte, der hæmmer eller udrydder de skadelige insekter og
svampe og begrænser væksten af ukrudtsplanterne uden
at skade selve afgrøden. Giftene er opløst sammen med
nogle hjælpestoffer, som bl.a. sørger for at pesticiderne
trænger ind i planterne.
De aktive stoffer (pesticiderne) og hjælpestofferne
i sprøjtemidlerne kan følge med det nedsivende vand og

nå ned til grundvandet, hvis der ikke sker en tilstrækkelig nedbrydning (figur 46). Indtil slutningen af 1980erne
anså man ikke sprøjtemidlerne for et problem i forhold til
grundvandet. I midten af 80’erne begyndte man at finde
pesticider i grundvandet.
Der gøres stadig mange fund og de viser, at der
ikke kun er tale om lokale forureninger som for eksempel
nedgravede dunke, men at den almindelige landbrugs-,
skov- og gartneridrift, hvor store arealer sprøjtes, er hovedårsagen til fundene af pesticider i grundvandet.
Pesticider har også været anvendt til bekæmpelse
af ukrudt i skov, parker og på fortove. Denne anvendelse
formodes også at have resulteret i en betydelig forurening
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Figur 47 Sprøjtning. Foto: Colourbox.lou
Referencer:
Naturstyrelsen (2014a) og (2015),
Miljøstyrelsen (1997-2000), (1998)
og (2002-2012)

Diagrammerne viser årsagen til lukning af boringer:
Årsag til lukkede boringer ved
almene vandværker 2013 (%)
nN
 aturskabte kvalitetsproblemer eller tekniske årsager

'Menneskeskabte' årsager til
lukkede boringer ved almene
vandværker 2013 (%)

n Sprøjtegift

n Menneskeskabt forurening

n Miljøfremmede stoffer

n Anden årsag eller ukendt

n Nitrat

af vores grundvand. Fx har pesticidet dichlobenil været
anvendt til ukrudtsbekæmpelse på sådanne arealer i man
ge byområder. Nedbrydningsproduktet fra dette pesticid –
BAM (=2,6-dichlorbenzamid), er det mest hyppigt fundne
nedbrydningsprodukt i dansk grundvand.
Det øverste jordlag har en naturlig evne til at nedbryde de pesticider der i dag anvendes. Nedbrydning foregår
bedst i muldlaget, hvor der er masser af mikroorganismer
(bakterier og svampe) og ilt til stede. Nogle pesticider når
at blive helt nedbrudt, andre kun delvist. Herved dannes
der nedbrydningsprodukter, altså helt nye kemiske forbindelser. Disse stoffer kan nogle gange være mere giftige
end de oprindelige giftstoffer i sprøjtemidlerne var.
Hvor meget af pesticiderne der bliver bundet af jorden afhænger af to ting: Jordens indhold af organisk stof
og indholdet af lermineraler. De fleste pesticider bindes til
det organiske stof i jorden, mens andre bindes til overfla-

54 Vandet i jorden

83%

den af lermineralerne. At pesticiderne eller nedbrydningsprodukterne bindes til jorden betyder ikke at de for altid
vil blive siddende. De vil langsomt kunne blive opløst i
jordvandet. Det betyder at bindingen mest af alt forsinker
en evt. udvaskning.
Kraftige regnskyl og naturlige sprækker i lerjord kan få
pesticiderne til at sive meget hurtigt ned til grundvandet
– så hurtigt, at de ikke når at blive nedbrudt i jorden. I de
øverste jordlag kan stofferne sive igennem ormegange og
huller lavet af rødder eller sprækker, opstået under tørke.
Nede i de dybere jordlag kan det være i sprækker i de
massive lerlag – sprækker der er opstået på grund af det
enorme tryk fra isen under istiderne. Moræneler kan være
fyldt med den slags sprækker og derfor utæt hvilket var
noget af en overraskelse, da det blev opdaget. Se rammen
på næste side.

Det utætte moræneler
”Utæt moræneler” er ikke et geologisk fagudtryk, men
udtrykker at ikke alt moræneler som man ellers havde
troet til midten af 1980’erne var tæt og vandstandsende, i
geologisk sprog impermeabelt.
En dansk undersøgelse i et ph.d. projekt på DTU ved
geolog Johnny Fredericia, viste at de mange dybe sprækker
man kan se i enhver grusgrav eller i kystklinter, langt fra
alle skyldtes at leret, når det blev udsat for frost og tø eller
udtørring, revner, eller skyldtes at stor blokke var ved at
frigøre sig fra skrænten og falde ned. De første undersøgelser på kystklinten ved Enø, viste at de største og dybeste
sprækker havde en foretrukken orientering, der ikke var
parallel med kysten som man ellers skulle forvente.
Det fostrede så tanken om, at hvis de ikke skyldtes
klinten men – om man så må sige – ”boede” i leret, så ville
vandet når det sank ned i jorden og den var for våd til at
suge mere vand op, jo løbe i sprækkerne. Det kunne også
forklare hvorfor forurening med bla. pesticider fandtes ret
dybt i grundvandet under morænelersområder og at tritium

(³H) – en radioaktiv isotop, der findes i regn og som især
stammer fra sprængning af atombomber- blev fundet over
10 m nede i leret. Måler man nemlig gennemtrængeligheden (permeabiliteten) af moræneler i laboratoriet får man
meget lave værdiger. Men ler prøverne i laboratorieforsøgene indeholder ikke – eller kun yderst sjældent sprækker.
Udgravninger på Enø, som straks blev undersøgt viste
at mange store sprækker boede i leret og nåede til en
dybde af ca. 5 m. Leret måtte da antages at være ”utæt”
til denne dybde, hvilket senere forsøg også viste.
Efterfølgende forskning udført af mange geologer og
ingeniører har fuldt bekræftet at sprækker spiller en afgørende rolle for vand- og stoftransport gennem moræneler.
Afhængigt af en række forhold har sprækkerne udviklet sig
og er vandledende til forskellig dybde forskellige steder.
Moræneler er altså ikke impermeabelt, men en lertype
som langsomt leder vand og forurening fra et niveau – ty
pisk overfladen – og til grundvandsmagasiner – med et geo
logisk fagudtryk en ”aquitard”. (Johnny Fredericia, 2017).

Forurening med pesticider

fleste tilfælde er der dog tale om fund under grænseværdien for drikkevand.
Til trods for stramningerne i godkendelsesordningen
for pesticider gennem de sidst 10 år, er der ingen grund
til at tro, at fundene i drikkevandet vil falde – tværtimod.
Regnvand er lang tid om at sive ned igennem jorden til
grundvandet. Det vand vi drikker i dag er typisk faldet som
regn for 30-40-50 år siden. Forureningen af drikkevandet i
dag skyldes i vidt omfang landmænds og privates brug af
pesticider i perioden fra 1950-1970. Siden dengang er brugen
af pesticider vokset meget op igennem 1980erne, men
andelen af udvaskelige pesticider er dog heldigvis også
faldet.
I løbet af en række år må vi forvente at regnvandet
fra denne periode når frem til de magasiner af grundvand
som vi pumper fra i dag. Når det sker, vil vi finde endnu
flere pesticider i drikkevandet. Fortidens synder er der ikke
noget at gøre ved. Visse grundvandsmagasiner vil ganske
enkelt være forurenet i en lang periode.
Mange steder kan man løse problemet ved at bore
dybere og hente vandet fra bedre beskyttet og ældre
grundvand. Og hvor det ikke kan lade sig gøre på grund

I de sidste ti år hvor vandværkerne og kommunerne (tidligere amterne) har overvåget grundvandets indhold af
pesticider er der fundet flere og flere boringer forurenet
med sprøjtemidler. I perioden fra 1993 til 2006 er der
påvist pesticider eller nedbrydningsprodukter i over en
fjerdedel af de undersøgte boringer i grundvandsovervågningen.
Den højest tilladte mængde pesticid i grundvandet,
grænseværdien, er overskredet i mere end hver tiende bo
ring. Grænseværdien for pesticider i drikkevand er fastsat
til 0,1 µg/l, en meget lav værdi, der begrundes med at
man ikke kender alle pesticidernes skadelige virkninger
på mennesker og miljø. Frem til og med 2008 har vandværkerne lukket over 1300 boringer på grund af pesticider
eller deres nedbrydningsprodukter (figur 47).
Pesticiderne findes især i det unge grundvand. Antal
let af fund falder jævnt, jo dybere vandprøverne er taget,
og jo ældre vandet er. Men der findes pesticider ned til
80 meters dybde og i enkelte tilfælde endda væsentligt
dybere. Omkring halvdelen af det grundvand der er dannet
indenfor de seneste 25 år er forurenet med pesticider. I de
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af geologien eller den naturlige grundvandskemi må drikkevandet renses. Rensning af drikkevandet fjerner dog ikke
truslen fra pesticider mod Danmarks vandmiljø som sådan.
En del af grundvandet ender før eller siden i vandløb og
søer. Og her kan et for stort indhold af pesticider også
skade plante- og dyrelivet.

Pesticider og de private vandforsyninger
Ca. 71.000 danske husstande får deres vand fra små vandforsyninger – de såkaldte enkeltvandforsyninger. Disse små
vandforsyninger er ikke underlagt den samme kvalitetskontrol som de almene vandværker, men en stikprøveundersøgelse, foretaget i 2004 af 628 små vandforsyninger,
viste at mange små vandværker har store problemer med
vandkvaliteten. Enkeltvandsforsyninger skal mindst hvert
5. år have kontrolleret kvaliteten af deres drikkevand.
Vandet overskrider ofte grænseværdierne for pesticider,
nitrat og bakterier i vandet.

Nedbrydning af miljøfremmed organisk stof
På grund af risikoen for forurening af grundvandet er der
en stigende interesse for at vide, om de kemiske stoffer
kan nedbrydes i de dybe jordlag. Vi har længe kendt til
mikroorganismers rolle ved nedbrydning af kemiske stoffer
i de øverste jordlag, i ferske og salte vande og i anlæg for
spildevandsrensning. I de senere år er der gjort meget for
at studere de mikroorganismer, der lever i såvel jordlagene
over grundvandszonen som i selve de vandmættede jordlag. Undersøgelsesresultater fra midten af 1970’erne har
vist, at der faktisk er et betydeligt indhold af mikroorganismer også i de dybere jordlag. Forsøg med nedbrydning
af benzin i dybe jordlag har vist, at nedbrydningen blev
forøget ved tilsætning af supplerende kvælstof og fosfor.
Det ser altså ud til, at det mikrobiologiske liv ved en pas-
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sende næringsstoftilførsel kan blomstre op og gøre det af
med noget af den ubehagelige organiske forurening.

Binding til jordpartikler
Heldigvis er det sådan at de organiske kemikalier som
f.eks. pesticiderne, ikke fuldstændigt følger vandets bevægelse igennem jordlagene. De kan bindes endog meget
effektivt til jorden ved at knytte sig til ler eller organisk stof
i jordlagene. Bindingen kan være så fast at stofferne kun
meget langsomt nedbrydes eller flyttes i jorden. Generelt
er det jordens humusindhold, som har størst betydning for
bindingen. Humus er med til at give jord en mørk farve, så
i de mørke, lerede og humusrige jorder bindes pesticiderne
bedre end i de lysere, humusfattige og ofte sandede jorder.
Det er i pløjelaget, dvs. de øverste 20-40 cm af jorden at
humus dannes og især findes.
Der er stor forskel på, hvor kraftigt de forskellige
sprøjtemidler bindes til jordlagene. Nogle midler er meget
lidt vandopløselige og bindes så fast til jordpartiklerne, at
de næsten er utilgængelige i jorden. Uanset nedbørens
størrelse, forbliver disse midler derfor i de øverste få centimeter af jordlaget. De midler, som kan følge vandet i
jorden, udgør en risiko for grundvandet. Risikoen er særlig
stor, hvis midlerne anvendes på tidspunkter, hvor der er
overskudsnedbør og dermed nedadgående vandbevægelse i jordlagene. Risikoen for forurening af grundvand og
drænvand er derfor størst sent på efteråret eller vinteren,
dels fordi overskudsnedbøren er størst i denne periode,
dels fordi bekæmpelsesmidlernes nedbrydningstid er lang
i den kolde jord. Ved anvendelse af de samme midler om
foråret eller om sommeren er der mulighed for, at de kan
nedbrydes i løbet af vækstsæsonen, hvor der kun sjældent
er nedadgående vandbevægelse.
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INDVINDING AF GRUNDVAND
Som nævnt i indledningen, findes det udnyttelige grundvand i de grovkornede eller opsprækkede geologiske formationer. Når man skal finde vand, drejer det sig altså om
at opsøge sådanne jordlag. Oplysninger om de geologiske
forhold kan som tidligere omtalt fås fra Jupiter databasen,
der er offentlig tilgængelig. I de fleste tilfælde vil der i
databasen være en eller flere boringer i nærheden af det
sted, man påtænker at udføre en ny boring.
Oplysninger om de gennemborede jordlag og de
afholdte prøvepumpninger, der også findes i Jupiter, giver
et udmærket udgangspunkt for at vurdere, om man kan
forvente at finde et ydedygtigt grundvandsmagasin i det
område, hvor den nye boring ønskes udført. Tit supplerer
man sin viden om de geologiske forhold ved at gennemføre geofysiske undersøgelser. Når borestedet er fastlagt,
kan selve borearbejdet begynde.

Boringer efter vand
Grundvandsboringer udføres med et boreværktøj, som
f.eks. er monteret på en terrængående lastvogn. Der
findes mange typer af boreværktøj, som hver for sig er

specielt egnet til en bestemt jordtype, boredybde osv.
En almindelig anvendt teknik er at et borehoved løsner
jordlagene og en cirkulerende vandstrøm løfter det opborede materiale væk fra borehullet og op til overfladen. For
at stive boringens væg af, sætter man forerør ned i takt
med at boringen når dybere og dybere. Når slutdybden
er nået, trækkes boreværktøjet tilbage og i selve grundvandsmagasinet anbringes et såkaldt fiIter dvs. et opslidset
metal- eller plasticrør, som tillader vandet at komme ind
i boringen.
For at sikre en god vandtilstrømning, er det normalt,
at man anbringer et lag filtersand/filtergrus rundt omkring
filteret. Filtret sidder for enden af et indvindingsrør, der når
op til jordoverfladen. Se figur 48 a-c. Når filter med indvindingsrør er sat på plads trækkes forerøret op, samtidig
med at man pakker omhyggeligt med ler rundt omkring
det tilbagestående indvindingsrør for at forhindre en nedsivning af forurening fra overfladen langs røret. Boringen
er nu klar til at levere vand. For at få vandet op, anbringes
en pumpe i boringen. Typisk vil man foretrække pumper,
der kan yde 25-75 m³ vand i timen, men mindre kan jo i

Impulstæller
Muld

Indvindingsrør

Sand

Grundvandsspejl

Vandspejl

Ler

Pumpe

Sand

Borerør
Forerør

Filtersat boring
eller kalkboring
Pumpe
Moræneler

Centreret propel
Kalk

Figur 48a Filtersætning af boring med
propel, der registrerer indstrømmende vand.

Figur 48b Lagserie.

Filter

Figur 48c Typisk
grundvandsboring.
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Figur 49 Afværgeboring markeret med

Strømningsretning
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A. Før pumpning. Potentialelinier og strømpil.

nogle tilfælde være tilstrækkeligt. De store vandforsyninger må således have mange boringer og mange pumper
for at den fornødne vandmængde kan fremskaffes. For
enkeltvandforsyningerne er det normalt helt tilstrækkeligt
med en enkelt boring eller evt. en brønd, hvori pumpen er
anbragt. Pumpens størrelse afpasses efter vandbehov og
grundvandsmagasinets ydeevne.
Hvis boringens vandførende lag er i hårde opsprækkede bjergarter – granit eller kalk – undlader man undertiden at sætte et filter. Vandet kan så strømme ind i indvindingsrøret direkte fra revner og sprækker i selve bjergarten.
Når der pumpes vand op af en boring falder vandspejlet, fordi jordlagene ikke kan lede lige så meget nyt
vand til som der pumpes op. Man sørger for at afpasse den
oppumpede vandmængde, så grundvandsspejlets sænkning ikke bliver alt for stor, dels for at spare på energi til
pumpningen og dels for at undgå at der bliver alt for store
områder omkring boringen, der bliver blotlagt for iltning
eller eventuelt optrængning af saltvand. Man ser alligevel
ofte grundvandssænkninger på 10-15 meter omkring en
boring som følge af oppumpningen. I nogle tilfælde kan
sænkningen være betydeligt større. Ved for store oppumpninger i en ådal risikerer man udtørring af det oprindelige
vandløb.

Kildepladser
De lidt større vandforsyninger, der har behov for mere end
en enkelt boring, vil ofte anbringe flere boringer indenfor
samme område (= kildeplads) med måske helt ned til
10-20 meters afstand mellem boringerne. Boringerne føres
til samme dybde, dvs. samme grundvandsmagasin. Ved at
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B. Under pumpning: Potentiallinier og strømpile.

fordele oppumpningen på flere boringer, undgås for store
vandspejlssænkninger lokalt.
Som noget forholdsvis nyt er der ved en kildeplads på
Sjælland udført en vandret indvindingsboring på omkring
500 meters længde, til afløsning af 4-7 traditionelle, lodrette boringer. Boringen som er ét langt filterrør følger det
vandførende lag, som man ellers ville sætte filtre i med
traditionelle lodrette boringer. Vandrette boringer bruges
i oliebranchen til oppumpning fra tynde olieførende lag,
så det er kendt teknik. Med den vandrette vandboring er
der både miljø- natur- og økonomi- fordele: Man slipper
for at bore de mange lodrette boringer og at have tunge
maskiner til at færdes i naturen på kildepladsen, som tit er
beliggende i ådale eller andre steder, hvor jorden ikke kan
bære tunge køretøjer.
Fra boringerne pumpes råvandet ind i vandværket.
Det er vigtigt at transporten af råvand fra kildepladsen sker
uden lufttilgang for at forhindre tilstopning af råvandsledningerne som følge af udfældede jern- og manganforbindelser.
Råvandet behandles i vandværket som beskrevet
side 67.

Styring af indvindingen
Det er nævnt flere steder i det foregående, at der er en
række begrænsninger i mulighederne for at indvinde vand.
Dels er der naturlige, geologiske begrænsninger, dels naturlige begrænsninger vedrørende vandets kemiske sammensætning, som især er knyttet til saltvand på stor dybde og
i nærheden af kysten. Hertil kommer de forurenede grundvandsområder, som man naturligvis også må undgå. Der
kan derfor i høj grad vare behov for at styre indvindingen,
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Figur 50 Vandforbrug – vandressource. © Carsten E. Thuesen, GEUS.

således at man hele tiden har kontrol over, hvorfra vandet
kommer, og hvilken sammensætning det har.

Styring af grundvandets strømningsretning
Oppumpningen af grundvand på en kildeplads betyder i
alle tilfælde en sænkning af vandstanden i de boringer, der
pumpes på. I den enkelte boring kan vandstanden falde
med mange meter fordi tilstrømningen af nyt vand fra
magasinet tager lidt tid. Fra boringen breder vandstandsfaldet sig ud i omgivelserne. Der skabes en sænkningstragt
omkring hver boring, se figur 38.
I mange tilfælde falder vandstanden på kildepladsen
med mange meter i forbindelse med indvindingen, måske
så meget som 20 meter. For at modvirke dette ”pumpeindgreb”, vil grundvand fra alle sider strømme imod sænkningstragtene for at fylde disse op. Pumpningen medfører
altså, at områdets potentialeforhold (grundvandsspejlets
højde) ændres, og dermed vil vandet strømme anderledes
efter at pumpningen er gået i gang end i naturtilstanden.
Hele kildepladsens grundvandsopland, dvs. det område,
hvorfra grundvand strømmer imod indvindingsboringerne
må man altså have under observation, for at være sikker
på, at der ikke som en følge af indvindingen trækkes forurening hen imod boringerne.
Ved at regulere på de oppumpede vandmængder
kan man altså styre grundvandets strømningsretning. Det

Nettonedbøren er som det fremgår
af kortet skævt fordelt i Danmark.

udnytter man eksempelvis ved at lave afværgeboringer for
at forhindre spredning af en forurening i grundvandszonen
– måske forurening fra en industrigrund. Det er illustreret
i figur 49.
Ved at pumpe så meget vand op at grundvandets
strømningsretning ændres, kan man holde det forurenede
vand væk fra en indvindingsboring til vandforsyningen
eller forhindre, at det forurenede vand når frem til et
vandløb. Afværgepumpningen må fortsættes indtil kilden
er fjernet eller nedbrudt naturligt i jorden. Ofte en meget
langvarig proces, hvor man jo samtidig må sørge for at alt
det oppumpede vand bliver renset eller måske anvendt
til formål som ikke kræver vand af ”topkvalitet” – såkaldt
sekundavand, som kan anvendes til bl.a. havevanding,
bilvask eller lignende.
Oppumpningen fra en kildeplads vil spille ind på de
kemiske reaktioner, der kan ske i jordlagene, først og fremmest ved at øge ilttilgangen til de jordlag, som vandspejlet sænkes i. Ofte ses herved en stigning i sulfatindholdet,
der afslører, at der sker en iltning af jordens sulfider jfr.
kap. 2.
En anden vandkvalitetsparameter, der ofte påvirkes
af indvindingen, er kloridindholdet. Kloridindholdet kan
jfr. kap. 2 forøges af flere forskellige grunde. Indvindingen
på kildepladsen må løbende overvåges f.eks. ved, at man
til stadighed optegner variationer i vandstanden målt i
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Figur 51 Udvikling i vandforbruget 1997-2016. DANVA – Vand i tal. 2017.

pejleboringer omkring kildepladsen og sammenholder
udviklingen med vandanalyseresultaterne. Derved får man
mulighed for i tide at gribe ind og ændre på indvindingen,
hvis det viser sig, at vandkvaliteten udvikler sig i en forkert
retning. En regulering af den oppumpede vandmængde er
i praksis den mest betydningsfulde styringsmulighed på
kildepladsen.

Der er mange interessenter – eller kunder – til den vandmængde, der årligt leveres med nettonedbøren. Hvis én
interessent tager for meget vil det gå ud over de andre.
Vandværkerne kan eksempelvis ikke bare tage hvad de vil
have – for så bliver der måske ikke vand nok i vandløbene.
Der er lagt planer og opstillet mål for naturtilstanden i
Danmark og med et modelværktøj udviklet af GEUS blev
det i 2003 foretaget en vurdering af, hvor meget vand der
kan oppumpes, såfremt målsætninger for overfladevand
og hensynet til grundvandskvalitet skal honoreres. Denne
opgørelse viste at der i alt kan indvindes ca. 1 mia. kubikmeter pr. år Det svarer nogenlunde til hvad vi indvinder her
i landet i et år med stort forbrug til markvanding.
Siden 1990 har den samlede mængde oppumpet
vand været faldende i Danmark fra omkring 700 mio. m³
om året til et niveau omkring 500 mio. m³ om året, når
man ser bort fra markvanding.

Hvor store er vore vandressourcer?
Der findes umådelig meget grundvand i Danmark, og set
med de helt overordnede nationale briller er der næppe
noget, der tyder på, at vi ikke bliver ved med at have
vand nok fremover. Det vi skal leve på, på lang sigt er
naturligvis det nydannede grundvand, altså nettonedbøren
minus det, der forsvinder direkte eller indirekte (via dræn
på markerne) med vandløb, og her er der en betydelig
margin, inden vi har brugt op.

Figur 52 Oppumpede vandmængder i Danmark fordelt på kategori. © GEUS.
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Indvinding til markvanding varierer mellem 25% og 30%
af den samlede indvinding afhængigt af nedbørsvariationer. I tørre år (2011 og 2013) udgjorde indvinding til markvanding hhv. 48% og 52% af vandværkernes indvinding.
Lokalt kan indvindingen af grundvand have stor betydning
for vandbalancen og påvirke vådområder og vandføring i
vandløbene.
Således er situationen, hvis vi ser på Danmark som en
helhed. I en lidt mere relevant skala dvs. egnsvis, kommunevis eller måske endog i endnu mindre bidder, begynder
problemerne at kunne anes. Dels er de grundvandsførende
jordlag meget uens fordelt, og dels har naturen sat betydelige begrænsninger på mulighederne for at udnytte dem
mange steder.
Med stigende dybde er den store begrænsning
saltvand. Ligeledes må saltvand i kystegnene anses for
at være hovedproblemet. Man kan altså ikke regne med
at hente erstatning for grundvand, der ødelægges som
føIge af forurening af de øverste vandmagasiner, ved at
bore til større og større dybde. Mange steder i det dybere
grundvand er der, ud over saltvand, brunvandsproblemer
(se rammen side 64) sammen med andre vanskeligheder
af kemisk art.

Hvor meget vand kan vi få op?
Den mængde vi pumper op hvert år er væsentlig mindre
end den mængde grundvand der dannes ved nedsivning
af nedbøren – regn, slud og smeltet sne. Men der er store
forskelle på dette regnskab rundt omkring i landet, og fra
grundvandsmagasin til grundvandsmagasin.

Generelt kan kun en brøkdel af grundvandsdannelsen, til
de magasiner hvorfra vandet hentes, derfor udnyttes.
I Vestjylland regner det meget og vandet siver let
ned igennem jordens sand og gruslag. Derfor dannes der
meget grundvand. I den østlige del af landet dannes der
generelt mindre grundvand fordi det regner mindre, og
jorden hovedsagelig består af moræneler. Vandet har her
sværere ved at sive ned igennem de vekslende lag af ler
og sand.
Forbruget af vand er imidlertid omvendt, fordi der
bor flere mennesker i den østlige del af landet end i
Vestjylland. I dele af Sjælland bruger vi i dag den mængde
grundvand der kan udnyttes uden at påvirkningen af
natur og vådområder er uforsvarlig. I Københavnsområdet
bruger vi imidlertid væsentlig mere vand end hvad der
kunne være optimalt for naturen. Det har medført at
grundvandsspejlet i Nordsjælland og Københavnsområdet
er sunket flere meter; op til 10-15 meter i nogle områder
og at mange vandløb tørlægges bl.a. i sommerperioden.
København får derfor vand fra andre dele af Sjælland.
Der har været overvejelser om at importere vand
fra Sverige for at dække hovedstadsområdets vandforsyning. Sydsverige har rimeligt store vandressourcer fordi
man i udstrakt grad bruger overfladevand der via kunstig
infiltration bliver til grundvand af udmærket kvalitet. Se
skitsen herunder. Der har også været tænkt på at importere søvand fra de store søer, der ligger lidt længere
oppe i Sverige (Bolmensøen, f.eks.). Før disse alternativer
kommer på tale kunne man overveje at producere dansk
grundvand baseret på overskudsvandet i den store sø,
Arresø. Princippet hedder kunstig infiltration – se side 62.

Figur 54
Kunstig Infiltration.
© Lisbet Lavaud.
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Kunstig infiltration
Ved nedsivning gennem jorden og et eventuelt vækstlag
renses vandet. Kunstig infiltration, der består i at tilføre
vand fra en sø, et vandløb eller et spildevandsudløb, har
derfor oplagte praktiske anvendelsesmuligheder ved dels
at rense vandet og dels at tilføre grundvandszonen en
øget vandmængde. Mange steder på Jorden er kunstig
infiltration af sø- og flodvand en nødvendig forudsætning
for vandforsyningen.
I Danmark er der gjort forsøg med kunstig infiltration af søvand fra Tissø og især fra Arresø i Nordsjælland.
Afløbsmængden fra Arresø afhænger af den årlige nedbør
og svinger derfor meget – fra ca. 10 mio. m³ til op imod
80 mio. m³/år – en stor mængde vand i forhold til den
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vandmængde på ca. 50 mio. m³ der årligt oppumpes af
HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab). Det er
værd at bemærke at den vandmængde der årligt forlader
Arresø løber direkte i havet. Man kan derfor uden at gøre
skade på recipienter eller søen selv bruge af dette ”overskudsvand”.
HOFOR har arbejdet med metoden på et forsøgsanlæg på Arrenæs i Halsnæs Kommune i årene 1999-2010.
Forsøget var vellykket, men metoden kræver store arealer
til bl.a. infiltrationsbassiner. Det gav en kraftig lokal modstand mod et anlæg i Halsnæs Kommune.
Forsøgsanlægget er lukket ned i 2012.

Retskinne til
aflæsning

Målestok

30

Infiltrationsniveau
25
Figur 56 Bestemmelse af

jordens nedsivningsevne.

Bestemmelse af jordens nedsivningsevne (K-værdi)
K-værdien i jorden er den vandhastighed, som vandet
kan nedsive med i den aktuelle jord. Den udtrykkes
i m/sec. Nedsivnings-(infiltrations-)evnen er altså et
udtryk for, hvor hurtigt vand kan sive ned i jorden under
påvirkning af tyngdekraften. På sandede jordtyper kan
der nedsives større vandmængder pr tidsenhed end der
kan på lerede. K-værdier for sandjord er ofte i størrelsesordenen 10 -3-10 -4 m/sec. For lerjord 10 -6-10 -7 m/sec.
Man kan bestemme infiltrationsevnen af et jordlag
på denne måde:
Der udgraves et prøvehul på 0,25 m x 0,25 m og
mindst 0,3 m dybt. Græstørv mv. fjernes først.
■■ Før infiltrationstesten kan gennemføres, skal jorden
vandmættes. I bunden af hullet lægges ca. 5 cm
grus. Derefter fyldes der vand i hullet, så det står
mindst 0,2 m over gruslaget. Hullet holdes derefter
fyldt i ca. 30 minutter.
■■ Vandtilførslen afbrydes, og vandets synkehastighed
måles.
■■ Hvis vandspejlet synker mindre end 0,2 m på 15
minutter, kan vandmætningen afsluttes, og infiltra
tionsprøven kan gennemføres.
■■ Hvis vandspejlet synker mere end 0,2 m på 15
minutter, skal vandmætningen fortsætte ind til synkehastigheden er næsten konstant. I praksis sker
dette ved at måle synkehastigheden med ca. 30
minutters mellemrum. Når differencen på synke

hastigheden i to efterfølgende måleperioder er mindre en ca. 0,005 m, kan vandmætningen afsluttes.
Måling af infiltrationsevnen
■■ Vandniveauet i hullet justeres, så det står 0,15 m
over gruset i bunden.
■■ Der lægges en retskinne over hullet og herfra måles
nedstik til vandoverflade.
■■ Nu bestemmes, hvor langt vandet synker på f.eks.
10 minutter (andre tider kan anvendes afhængigt af
synkehastigheden).
■■ Derefter omregnes synkehastigheden til m/s.
■■ Synkehastigheden i m/s er jordens infiltrationskapacitet for rent vand.
Eksempel
■■ Infiltrationstesten angiver, at vandet synker 50 mm
på 10 minutter
■■ Synkehastigheden i m pr. sekund (K-værdien)
bliver så:
50 (mm)/10 (min) x 60 (sek) = 0,0833 mm/s
= 8,3 x 10 -5 m/sec.
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Brunt vand
De kemiske analyser af grundvandet, der gennemføres
regelmæssigt, indeholder også en kontrol af vandets ind
hold af organisk stof. Indholdet udtrykkes som mg/l NVOC.
NVOC er en engelsk forkortelse for "ikke flygtigt organisk
kulstof' og er en såkaldt samleparameter, d.v.s. en størrelse, der angiver forekomst af flere forskellige stoffer eller
stofgrupper, hvori kulstof indgår som organisk kulstof. Der
er fastsat en grænseværdi på 4 mg/l NVOC , men undertiden er indholdet meget større , helt op til 350 mg/l NVOC.
Så høje værdier giver vandet en dybsort farve, som er
vanskelig for ikke at sige umulig at fjerne i vandværkets
rensningsanlæg. Alle overgangsfarver fra gulligt over brunt
til det helt sorte er fundet.
Brunfarvet vand er første gang systematisk rapporteret i Vestjylland, Vedersø Klit og Fjand, hvor der ved flere
dybe boringer er fundet brunfarvet vand. Nu er der rapporter fra hele landet og efterhånden også en rimelig god
forklaring på hvorfor denne specielle vandtype er dannet:
Brunt grundvand er geologisk betinget, og skyldes
opløsning af organisk stof. Det brune vand forekommer
typisk, hvor langsomt strømmende grundvand på stor
dybde er i kontakt med humusholdige sedimenter, f.eks.
miocæne aflejringer med glimmersand eller glimmersilt
samt kvartære marine aflejringer.
I Nordsjælland findes brunt grundvand i forbindelse
med sandede og grusede smeltevandssedimenter og i
forbindelse med marine kvartære aflejringer fra mellem
istiden Eem. Man kan altså ikke sige at det er en særlig
foretrukken geologisk alder på aflejringerne, der er årsag
til det brune vand.
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Men kigger man på andre vandkvalitetsparametre er der
mere hjælp til en forklaring.
Den karakteristiske brune farve skyldes et forøget
indhold af opløst humus. Humus består af omdannede
rester fra planter og andet biologisk materiale f. eks.
bakterier og alger. Humusstoffer opdeles i følgende tre
hovedgrupper:

1 humussyre
2 fulvosyre
3 huminer
Humussyrerne er opløselige i base og uopløselige i syre.
Fulvosyrerne er opløselige i såvel syre som base, mens
huminerne ikke er opløselige, hverken i syre eller i base.
Høje NVOC værdier findes i vand hvor der sker ionbytnings- og reduktionsprocesser, der medfører markante
ændringer i grundvandets indholdet af natriumbicarbonat
og calcium samt forhøjede pH-værdier (værdier på op mod
8,5 er fundet)
Ionbytningsprocesserne fremmer opløseligheden af
de organiske stoffer, sandsynligvis både som følge af en
hævning af pH-værdierne og en fjernelse af calcium fra
opløsningen. Høje indhold af opløst calcium virker stabiliserende på humusstofferne i sedimenterne grundet
calcium-humaternes ringe opløselighed.
Vandværkerne undgår det brune vand. Det er så godt
som umuligt at rense, hvorfor man forsøger at finde nyt og
bedre vand i stedet.

Lokal afledning af regnvand
Regnvand fra tage og pladser i byområder bliver traditionelt afledt sammen med spildevandet via kloakrør.
Med de heftigere regnvejrsepisoder som er blevet mere
almindelige gennem de senere år følger ofte overbelastning af kloakker og spildevandsrensningsanlæg. I sådanne
ekstremsituationer ledes en del af kloakvandet urenset
videre til recipienterne, men tit har vi set oversvømmelser af byområder fordi kloakkerne ikke kan følge med.
Bortskaffelse af regnvandet lokalt ved hjælp af nedsivning
i haver mv. er et af de alternativer der kan tages i brug
hvor jordbundsforholdene er egnede til det. I områder
med leret jord siver regnen langsomt ned i jorden og andre
metoder – separat kloakering af regnvandet, eksempelvis
– kan komme på tale. Hvor nedsivning er mulig vil det øge
grundvandsdannelsen og da der er tale om omtrent rent
vand fra tage osv. giver det ikke anledning til bekymring
for grundvandets kvalitet.
Anderledes er det med vejvandet. Partikler fra
udstødning, støv fra dæk og bremser, rester fra motorolie,
korrosion af køretøjer, atmosfærisk nedfald samt en række
andre kilder bidrager til forurening af vejene. Når det regner, skylles forureningen af vejoverfladen og føres med
det afstrømmende vejvand til grøfter, vandløb, søer eller
hav, hvor de forurenende stoffer kan skade vandmiljøet.
Nogle af stofferne har potentiale for at blive ophobet i
fødekæden og derved forårsage langtidsskader på miljøet. Andre stoffer fører til mere direkte skadevirkning,
for eksempel fosfor der bidrager til iltsvind i søer, fjorde
og havet. Hvilke stoffer, der forekommer i vejvandet, samt

Regnvandsbassin, Virum.

Skybrud. Foto: Colourbox.
hvilke koncentrationer de forekommer i, afhænger af en
række lokale forhold, så som trafikintensitet og den generelle forurening i området vejen passerer.
Lokal afledning af vejvand ved nedsivning er en
mulighed, fordi jorden filtrerer partikler fra og mange
gange kan der ske en nedbrydning eller binding af vejvandets forureningskomponenter. Men som et bidrag til øget
grundvandsdannelse er vejvandet næppe attraktivt.

Vandafledning, Virum. Fotos: Birgit Sandermann Justesen.
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Figur 57 Fra råvandsboring til forbrugeren. Kilde: Vandets vej.

VANDFORSYNINGEN
Vandforbruget i Danmark har været meget stort i 1980'erne
(op mod 200 l/person/dag) men har nu gennem de seneste mange år været faldende. Vandsparekampagnerne har
båret frugt
. I gennemsnit bruger hver dansker nu (tal
fra 2015) ca. 106 liter vand i husholdningen pr. dag (knap
40 m³ pr år). Andre steder bruger man meget mere – i USA
således 300-400 liter pr. dag.
Figur 50 til 52 viser vandforbuget. Totalt set bruger
det danske samfund årligt 1.4 mia. m³ og den altovervejende del af denne betydelige vandmængde hentes fra
grundvandet. Omkring en tredjedel (400 mill. m³) bruges
i husholdningerne, resten går til industri, markvanding,
dambrug og lignende.

Vandforsyningsanlæg
Vandforsyningen er vandværkernes opgave. I Danmark har
vi ca. 2500 store eller mellemstore vandværker, som i alt
dækker 80-90 % af vort vandforbrug. Den resterende del
dækkes af i alt ca. 71.000 såkaldte enkeltvandforsyninger,
dvs. anlæg, der kun forsyner en enkelt eller et par husstande. Enkeltanlæggene er privatejede, de store og mellemstore vandværker kan enten være private fællesanlæg,
eller være kommunale.
Vi har altså en decentral vandforsyning med mange
vandværker i modsætning til andre lande – Holland eksempelvis, hvor der kun er 10 vandværker.
De mellemstore og store værker har hver deres
forsyningsområder. I en mindre by, der har ét vandværk,
vil forsyningsområdet normalt omfatte hele byen. For de
større bysamfund er det almindeligt, at der er flere vandværker om at levere drikkevandet. Det er normalt de kom-
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munale værkers opgave at sørge for, at de enkelte vandværkers bidrag til vandforsyningen sker økonomisk optimalt, f.eks. således at man pumper mindst muligt rundt
med vandet i vandforsyningsnettet.
En stor organisation på vandområdet er HOFOR, Ho
vedstadsområdets Forsyningsselskab.
Forsyningsselskabet leverer årligt omkring 50 mio.
m³ vand. Vandet indvindes i et område der strækker sig
fra Hillerød i Nordsjælland til Ringsted på Midtsjælland
og Dragør på Amager. HOFOR bruger mange kildepladser
og vandværker til at indvinde og behandle det vand der
leveres.
De små vandværker og enkeltanlæggene skal naturligvis bruge langt mindre vandmængder end de store
vandværker. Derfor ser man ofte, at enkeltanlæg og småvandværker udnytter de øverste grundvandsforekomster,
mens de store vandforsyninger for at opnå en rimelig
forsyningssikkerhed udnytter de dybereliggende grundvandsmagasiner. Dette betyder, at småvandforsyningerne
og især enkeltanlæggene er meget mere udsat for at
blive ramt af forurening med f.eks. nitrat, sprøjtemidler og
lignende, idet beskyttelseslagene er tyndest over de vandforekomster de små værker og enkeltanlæggene udnytter.
Faktisk regner man med at 2/3 af de 71.000 enkeltanlæg
er forurenede med pesticider, nitrat eller bakterier.
Vandværkerne sørger for at forbrugerne får vand af
en god kvalitet og at vandtrykket er passende, uafhængigt
af hvor højt forbrugeren bor. Vandtårne og pumpestationer
er med til at sørge for dette.
Hele forsyningsnettet for et vandværk består af masser af rør, der er gravet ned i jorden og dermed udsat

Vandtårn. Foto: Colourbox.

for tæring eller ledningsbrud, der kan give utætheder.
Vandtabet, der udregnes som forskellen på den mængde
vandværket pumper ud og det forbrug der registreres hos forbrugerne, kan bestemt ikke negliceres. Det
er opgjort til omkring 8% i landsgennemsnit (2016).
Vandværkerne bliver pålagt en afgift hvis tabet er over
10%. Miljømyndighederne vil spildet til livs! Danmark
ligger i øvrigt fint sammenlignet med mange lande hvad
angår vandtab. Mange steder er det på 30-60% .

Kontrol af vandet
Vand, der leveres fra vandværkerne, er underkastet en
regelmæssig laboratoriekontrol. Denne foregår ved, at
der løbende udtages prøver af drikkevandet dels på selve
vandværket, dels på forsyningsnettet. Endvidere udtages
der prøver til kontrol af det ubehandlede vand (råvand).
Prøverne analyseres på et autoriseret laboratorium og et
uddrag af analyseresultaterne kan normalt ses i vandværkets årsberetning og på hjemmesiden. Der er bestemte
regler for, hvor tit der skal udtages vandprøver til analyse,
og hvor omfangsrig en analyse, der skal udføres. Man
skelner mellem en begrænset, en normal og en udvidet
drikkevandskontrol.
Hertil kommer såkaldte supplerende undersøgelser
der udføres efter behov, dvs. især i tilfælde, hvor man
har mistanke om en grundvandsforurening. Selvom det
er mange forskellige forbindelser i vandet, man får oplysninger om ved den udvidede drikkevandsanalyse, er det
meget tvivlsomt, om alle de mulige forureninger, der kan
tænkes at ramme grundvandet bliver fundet ved denne
kontrol. Selvom det kan lyde lidt simpelt, så er en kontrol

af drikkevandets farve, lugt og smag der indgår også i den
begrænsede kontrol en effektiv metode til at afsløre en
grundvandsforurening.
For enkeltanlæggenes vedkommende er der langt
mellem kontrollerne. Små vandværker, som forsyner
mindre end 10 forbrugere, bliver af kommunen typisk
krævet en dokumentation for vandkvaliteten hvert 5. år.
I betragtning af, at netop denne del af vandforsyningen er
særlig udsat for at blive forurenet, fordi man som nævnt
især udnytter de øverste grundvandsforekomster, er dette
ikke tilfredsstillende.
Mange kommuner arbejder i øjeblikket på at få
overblik over, hvor dårligt det står til og på at få nedlagt
de mest forurenede enkeltanlæg. Nye boringer til større
dybde eller tilslutning til nærmeste fælles vandværk er de
to muligheder, man oftest må vælge mellem.

Hvad sker der i et vandværk?
Første gang man aflægger besøg på et vandværk, kan det
umiddelbart virke som et uoverskueligt hus med rør, pumper, filtreringsbassiner osv. Vandværkerne er stort set alle
bygget til en forholdsvis enkel behandling af råvandet. De
allerfleste steder skal råvandets indhold af jern og mangan
fjernes. Se figur 56. Nogle steder skal der desuden fjernes
metan og svovlbrinte.
Vandværkets behandling indledes i de fleste tilfælde
med en iltning af vandet. Denne sker mange steder ved
at vandet får lov til at løbe ned over iltningstrapper (se
næste side), hvorved opblanding med luftens ilt finder
sted. Undertiden sker luftningen ved indblæsning af store
mængder atmosfærisk luft i vandet, hvorved også metan
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Iltningstrappe. © Peter Warna-Moors. GEUS

og svovlbrinte kan fjernes. Efter iltningen og en passende
reaktionstid vil vandets jernindhold og manganindhold
ændre tilstandsform fra ferro til ferri henholdsvis mangano til mangani. Disse iltede forbindelser vil optræde i vandet som udfældede fnug (”okkerslam”), der må filtreres
fra. Dette sker ved at lade vandet løbe igennem et sandfilter, og herefter er vandet klar til at blive sendt til forbrugerne.
Efter nogen tids brug må sandfilteret renses (regenereres) hvilket sker ved at returskylle filtrene, dvs. ved at
dirigere en delstrøm af vandet modsat vej igennem filtrene
ofte med trykluft til hjælp for løsne de udfældede jern- og
manganforbindelser, der fjernes med skyllevandet. Mange
steder må man skylle filtre ca. en gang om ugen.
Undersøgelser af den kemiske sammensætning af
det okkerslam der tilbageholdes i vandværkernes sandfiltre viser ofte store koncentrationer af flere forskellige
tungmetaller, eksempelvis arsen. Via okkerudfældningen
i vandværket er der altså en effektiv barriere, der også
fjerner andre skadelige forbindelser, der forekommer i
råvandet i små mængder.
En sjælden gang kan man som forbruger opleve at
drikkevandet kortvarigt er en lille smule grumset. Hvis man
skruer det filter (det kaldes en perlator), der ofte findes
i selve vandhanen af, kan man også tit finde nogle små
rustpartikler der. Det grumsede vand og rustpartiklerne
kommer, fordi der har været en lille uregelmæssighed
i forbindelse med filterskylningen på vandværket. Lidt
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jern eller mangan, der følger med drikkevandet ud fra
vandværket er ganske harmløst, men naturligvis alligevel
et irritationsmoment for forbrugeren. Efterhånden er det
sjældent, at den slags småuheld sker, bl.a. fordi der nu
de fleste steder er indført et effektivt styringssystem til at
klare returskylningen. En stor del af vandværkernes drift er
iøvrigt i dag de fleste steder automatiseret.
I de dele af landet hvor nitrat findes i råvandet er
der ikke problemer med jern og mangan i råvandet. Her
sker iltningen og udfældningen af jern i jordlagene/
grundvandsmagasinerne fordi der er iltende forhold i selve
magasinet. Råvandet kan derfor faktisk pumpes direkte
til forbrugerne. En vandværksbestyrer fra et område med
nitrat i råvandet fik derfor en drillende kommentar fra en
kollega, der arbejde på et vandværk hvor iltning var nødvendigt: Kalder du dit vandværk for et vandværk eller er
det ikke bare en pumpestation du har?
Det danske vandforsyningssystem er særdeles effektivt. Tænk engang på, hvor mange liter/kilo vand, der
hver eneste dag transporteres rundt til alle forbrugerne
for en ganske beskeden pris pr. m³. Prøv at sammenligne
priserne på almindeligt vandværksleveret drikkevand og
drikkevand, som anskaffes på flasker eller i papkartoner.
Kvaliteten af de to produkter er i mange tilfælde omtrent
ens, men sammenligning af priserne vil afsløre en betydelig forskel! Og så slipper du for at bære vandhanevandet
hjem fra supermarkedet og evt. op på femte sal...
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Varmen i jorden

JORDVARME OG GEOTERMI
Grundvandet som varme- og kuldekilde
For boligopvarmning og -afkøling har grundvandet og jordlagene gennem de senere år fået en større og større betydning. Her følger en kort gennemgang af principperne:
Ordet ”jordvarme” bruges i Danmark om energi hentet fra de øvre jordlag som opvarmes af solen. Årstidernes
skiften og herunder solens påvirkning af jorden kan normalt kun mærkes ned til nogle meters dybe.
Fra jordens indre tilføres der til stadighed energi,
geotermisk energi. Den del af grundvandszonen (dybder
fra 20 til 100 meter) vi især udnytter til vandforsyning har
her i landet en temperatur på 8-9°C som hovedsagelig
skyldes geotermisk opvarmning. Grundvandszonen kan
bruges både som energikilde til opvarmningsformål og til
sæsonlagring af varme og kulde.
Højere temperaturer i grundvandet kan findes ved
dybe boringer på flere kilometer. Siden midt 1980'erne er

der i Danmark etableret flere anlæg hvor den geotermiske
energi udnyttes.

Jordvarmeanlæg
Varmen fra de øverste jordlag udnyttes i Danmark af de
efterhånden mange horisontale jordvarmeanlæg, hvor der
under græsplænen eller andre udendørs arealer nedgraves
et system af slanger i ca. 1 meters dybde. Slangerne indeholder en frostsikret væske der cirkuleres og får samme
temperatur som jorden under græsplænen. Via en varmepumpe bliver denne energi brugt til boligopvarmning.
Man har nogle steder placeret slangerne i vertikale
boringer, hvorved der ikke skal bruges så store arealer på
overfladen til et anlæg. Temperaturen i boringerne vil en
del året være højere end under græsplænen og netop fordi
der ikke skal pumpes grundvand op af jorden vil princippet
kunne bruges også i tætte jordlag, som ikke har reservoir
egenskaber.

A

B

Figur 58 Jordvarmeanlæg. A. Vandret. B. Lodret. © Carsten Egestal Thuesen, GEUS
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Geotermisk energi
Et geotermisk anlæg udnytter varmt vand fra undergrunden, som er opvarmet af jordens indre. Temperaturen i
den danske undergrund stiger i dybden med ca. 25-30 °C
pr. km. Man kan altså – i teorien – nærmest selv bestemme hvilken temperatur man vil have. Ud over at vandet
skal have en tilstrækkelig høj temperatur, er det tillige
nødvendigt, at der findes lag i undergrunden med gode
vandledende egenskaber. Disse lag bliver generelt mere
”tætte” jo dybere man kommer ned, hvilket gør det
vanskeligt at udnytte vandet. Temperaturen stiger med
dybden, men det gør boreomkostningerne og pumpeomkostningerne for at få vandet op til overfladen også. I det
geotermiske anlæg på Amager, der blev taget i brug i
2005, valgte man en indvindingsdybde på ca. 2,7 km.
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Figur 59 Geotermisk energi.
© Stefan Sølberg, GEUS.
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I korte træk er processen i dette anlæg, at det 73°C var
me vand pumpes op til overfladen, varmen udvindes til
fjernvarme og det afkølede vand (17°C) sendes retur til
undergrunden i en anden boring, der ligger 1-2 km væk fra
indvindingsboringen. Vandet fra undergrunden fra denne
dybde er meget saltholdigt og derfor kan det ikke bruges
direkte i et fjernvarmeanlæg. Man overfører derfor varmen
fra det saltholdige vand til vand af en mere almindelig
sammensætning ved hjælp af en såkaldt varmeveksler.
Ved at sende det salte vand retur til reservoiret slipper man
af med vandet igen samtidig med at man sikrer at trykket
i reservoiret stadig holdes højt. Et højt tryk er forudsætningen for at man fortsat kan pumpe vand op fra indvindingsboringen med rimelige pumpeudgifter. Ved at holde en
vis afstand mellem indvindings- og ”returvandsboringen”
undgår man at nedkøle reservoiret.
Thisted anlægget fra 1984 var det første i Danmark.
Det udnytter 45 grader varmt vand fra 1,3 km’s dybde – i
øvrigt med en saltholdighed på 15%. (Havvand har en saltholdighed på 3,5%).
Thisted anlægget leverer varme svarende til ca. 2.000
huses årlige varmeforbrug. Man udnytter varmepumper til
at få endnu mere energi ud af vandet end det det geotermiske vand direkte indeholder.
Geotermisk varme betragtes som vedvarende energi,
selvom reservoiret med det varme vand på meget lang
sigt falder i temperatur. Vandet i reservoiret vil dog blive
genopvarmet, da det er jordens indre, der står for opvarmningen.
Princippet i de geotermiske anlæg er altså, at man
pumper varmt vand op fra undergrunden og returnerer
det afkølede vand til det reservoir det oprindeligt kom
fra.

Grundvandsmagasiner er velegnede til termisk energilagring over lange tidsrum. Teknologien medfører store
besparelser i energiforbruget til køling og opvarmning af
bygninger og processer. Anlæggene kan etableres med
meget begrænset termisk påvirkning af de anvendte
grundvandsmagasiner og de kan etableres uden at være
i konflikt med grundvandsindvindingen til vandforsyningsformål.
ATES (Aquifer Thermal Energy Storage)/grundvandslagring kræver to boringer tæt på hinanden.
Om sommeren indvinder man koldt grundvand fra
den ene boring til at køle fx et kontorhus, hvor overskudsvarmen indvindes fra luften i huset via en varmepumpe og
overføres til det oppumpede grundvand. Det opvarmede

Geotermiboring, Thisted Varmeforsyning. Foto: Bertel Bolt-Jørgensen.
grundvand sendes derefter ned i grundvandsmagasinet via
en anden boring, hvor det lagres til efterår og vinter.
Når kontorhuset skal varmes i løbet af de koldere
årstider, henter man varmen op igen ved at vende vandstrømmen og udvinde varme fra grundvandet i den anden
boring.
Myndighederne har længe været bekymrede for
effekten af en temperaturændring i grundvandet. Frygten
for bakterievækst og kemiske ændringer i det grundvand,
der kan bruges til drikkevandsfremstilling har forhindret
en stor generel udbredelse af konceptet. Der har manglet
forskningsresultater, og derfor er der indført bestemmelser
om at temperaturen ikke må stige mere end 0,5 °C i naboboringer som bruges til vandindvinding med drikkevandsformål – og at infiltrationsvandet ikke må være varmere
end 25 °C.
Firmaer der arbejder med teknologien tilbyder ATES
løsninger, der både er i ”termisk og grundvandsmæssig
balance”. Grundvandets kemiske sammensætning er af
stor betydning for driften af et ATES-anlæg. Udfældning
af jern og calcium nævnes som væsentlige faktorer i den
sammenhæng.
På steder hvor grundvandet ikke kan bruges til drikkevand er der etableret store ATES-anlæg. Et eksempel er
Københavns lufthavn (CPH) på Amager. Lufthavnen skriver
om anlægget:

”Boringerne er ca. 110 meter dybe og er boret ned i det
salte grundvand. I denne dybde er gennemstrømningen i
kalken optimal til lagring af kulde og varme i undergrunden og cirkuleringen i denne dybde forhindrer ikke mindst
påvirkning af det ferske grundvand.
Det salte grundvand cirkulerer i et lukket system i
undergrunden og vekselvirker varme og kulde med et lukket system på terræn.
Om sommeren når der er brug for køling i terminalerne cirkulerer vandet i dipolerne (dipol = to boringer) op
fra den kolde boring i undergrunden, hvor det vekselvirker
med det terrænnære system og afleverer kulden. Vandet
opvarmes af temperaturen i terminalerne og denne varme
vekselvirker med vandet i systemet i undergrunden og varmen føres ned i den varme boring. Om vinteren hvor der
skal opvarmes i terminalerne kører systemet den modsatte
vej. Denne cirkulering og vekselvirkning gør det mulig at
lagre store mængder af hhv. varme og kulde i kalken i
undergrunden.
Anlægget producerer køling med en COP (Coefficient
Of Performance) på 60, hvilket betyder, at der for hver
forbrugt kWh el leveres 60 kWh køleenheder. Til sammenligning har CPHs øvrige konventionelle køleinstallatiner en
COP på to til tre. Den nye teknologi er med andre ord 20-30
gange så effektiv som den konventionelle teknologi.”
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Figur 60 Arktiske havstrømme. Kilde: Topografisk atlas, Grønland.

GRØNLAND
er verdens største ø. Det samlede areal er på 2.415.100
km² hvoraf ca. 75% er dækket af indlandsis og gletchere.
Isen indeholder ca. 7% af verdens ferskvand – og hvis al
isen smeltede ville det give en stigning i verdens havspejl
på 6-7 meter. Isen når i dag kun få steder ud til havet. De
fleste steder er der et isfrit område langs med kysterne. Det

isfrie område er 9 gange så stort som Danmark (385.000
km²), men tyndt befolket. Grønlands samlede indbyggertal er på ca. 56.000, som hovedsagelig bor i Vest- og
Sydgrønland. Havstrømme rundt om Grønland er én af de
faktorer der spiller en stor rolle for bosætningsmønsteret.
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Indlandsis

400 km

Figur 61 Isens maksimale udbredelse (grøn linje).

Figur 62 Permafrost i Grønland.

Kilde: S. Funder og L. Hansen. © GEUS.

Efter Christiansen og Humlum. 2000.

Det isfrie område er stærkt præget af dale og fjorde, som
fra indlandsisens rand fører ud mod havet. Dalsystemerne
er anlagt i tertiærtiden af vandløb, som afvandede Grønland
før isen kom til. I kvartærtiden har isen i den koldeste
periode (svarende til Saale istiden i Europa) dækket hele
Grønland og havområdet ud til omkring den nuværende
200 meter dybdekurve og trukket sig tilbage til ca. halv
størrelse sammenlignet med den nuværende indlandsis´
udbredelse i den varme Eem mellemistid. Se kortet herover. Både isen og smeltevandsstrømmene har fulgt dette
dal- og fjordsystem når isen rykkede frem og smeltede
tilbage. Derved er fjordene blevet uddybet, mange af dem
til flere hundrede meters dybde – og det materiale der er

fjernet, ligger nu som et relativ lavvandet havbundsområde netop ud til ca. 200 meters dybde. Grønland har arktisk
klima med under 10° C i den varmeste måned. De beskyttede fjorddale i Sydgrønland er lidt varmere og her er der
muligheder for skov. Middeltemperaturen i Sydgrønland
(ved Narsarsuaq) er på + 2,3 °C. I den nordligste del af
landet (Kap Morris Jessup) er middeltemperaturen – 19°C.
Med så lave temperaturer er der permafrost – se rammen
side 90 – og i Nordgrønland er tykkelsen på 400-500 meter.
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Figur 63 Nedbørskort over Grønland.

Tallene angiver millimeter nedbør. © Lisbet Lavaud.
Kangerlussuaq har et meget tørt klima – hvilket gør det til
et ideelt sted at placere en lufthavn.
Atmosfæren indeholder små mængder af forurenende stoffer som sod og sulfat, der stammer fra industriudledninger i andre dele af verdenen. Der er dog tale om
små mængder af forurening, der ikke giver anledning til
bekymring for vandforsyningen.

Figur 64 Figuren viser ned-
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Nedbøren varierer betydeligt mellem landsdelene – se
kortet. På store dele af de ydre kyststrækninger, hvor
byerne og bygderne blev lokaliseret i sin tid, er nedbøren
meget lille, og den bliver mindre og mindre jo længere
mod nord, man kommer. I nogle dele af landet er der
arktisk ørkenklima, som f.eks. i Peary Land. (Ørkenklima =
årligt mindre end 250 mm nedbør, og hvor den potentielle
fordampning samtidig overstiger nedbørsmængden). Den
årlige nedbør i det sydligste Grønland ligger nogle steder
over 2000 mm, mens den i de nordligste ørkenlignende
dele af landet ligger på kun 100-150 mm.
I Vestgrønland er nedbøren størst i august, mens
den i Østgrønland er størst om vinteren. Det skyldes de
fremherskende lavtryksbaner og vindretninger som følger
lavtryksbanerne. Snefald og regelmæssige snestorme kan
forekomme om sommeren mod nord, men snefald ved
havniveau er ellers usædvanligt i sommermånederne. I
Peary Land falder 70-90% af den årlige nedbør som sne
og længst mod nord dannes et varigt snedække allerede
i september, mens dette som regel først sker i november mod syd. I Sydgrønland finder snesmeltningen sted
i maj, mens den i Nordgrønland først starter i juni eller
juli, og større snefaner kan også overleve sommeren. I
Sydgrønland falder ca. 50% af den årlige nedbør som sne
og det regner også indimellem om vinteren.
Et godt eksempel på nedbørsfordelingen fra kysten
og ind mod indlandsisen er vist på figur 64 og 65. Det
fremgår at der ca. midtvejs mellem Sisimiut og indlandsisen er et skift fra overskud til underskud af nedbør i forhold til hvad der kan fordampe. Det giver anledning til en
fugtig vestlig del og en tør østlig del. Det tørre klima med
nedbørsunderskud betyder, at der opstår saltsøer. Saltsøer
med vand, der smager salt (kloridindhold over 300 mg/L)
findes ved Kangerlussuaq.

børsfordelingen de 160 km
fra kysten ved Sisimiut til
Kangerlussuaq.
© Lisbet Lavaud.
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Arktisk ørken – Kangerlussuaq. Foto: Birgit Sandermann Justesen.
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Figur 65 Kortet viser forskel på det fugtige oceaniske klima og det mere tørre kontinentale klima. I den kontinentale region angiver prikkerne eksempler på saltsøer og saltflader. Kort hentet fra NunaGIS.
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Taphus. Foto: Nukissiorfiit.

VANDFORSYNINGEN I GRØNLAND
1. Råvandet
Det vand der anvendes til drikkevandsforsyningen i dag i
Grønland kommer næsten alt sammen fra søer og elve –
og i nogle tilfælde er det havvand, som efter at saltet er
fjernet leveres til forbrugerne. Enkelte steder smelter man
is – herunder også havisen – for at få drikkevand. Meget
sjældent bruges grundvand.
De fleste byer og bygder i Grønland ligger på øer
og halvøer, hvor nedbørsoplandene, som kan danne
udgangspunkt for en vandforsyning (overfladevand såvel
som grundvand), er relativt små. Som allerede nævnt
er der tæt på havet normalt kun lidt nedbør. De fleste
bosteder blev grundlagt på den tid, da befolkningen
levede af jagt, og man valgte derfor kystnære områder
ved det åbne vand. Dengang var behovet for drikkevand
pr. person meget beskedent i de små samfund, måske
kun nogle få liter pr. dag, og så lille et vandbehov kunne
dækkes overalt, både vinter og sommer. Om sommeren
blev vandet hentet i nærmeste sø eller elv og om vinteren
blev is og sne smeltet. Men efterhånden som befolkningen

voksede, blev behovet for drikkevand større. I slutningen
af 40´erne blev det klart at indsatsen mod tuberkulose og
andre smitsomme sygdomme i Grønland kun ville lykkes
ved etablering af en tilfredsstillende vandforsyning med
mulighed for bedre personlig hygiejne hos befolkningen.
Det var starten på udviklingen hen imod en moderne vandforsyning i Grønland.
I de grønlandske byer blev der i 50´erne, 60´erne og i
begyndelsen af 70´erne etableret mange vandforsyninger
som bestod af en råvandskilde, et vandværk til at behandle
vandet og et simpelt forsyningsnet med kun taphuse tilsluttet.
I dag er de fleste boliger og industri tilsluttet helårs
vand, selvom der i nogle byer og bygder findes det som
til dagligt kaldes sommervand (vandslanger lægges ud
om sommeren og tages ind igen, når der bliver for koldt
igen om efteråret). Andre steder kun tilkørt vand og tapsteder.
Nutidens Grønland med flere og større byer og bygder
og voksende industri har behov for en stabil vandforsyning
hele året rundt. Vandforbruget i Grønland ligner i mange
byer i dag det danske forbrug. Industriforbruget, hvor fiske
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Sommervand i Assaqutaq. Fotos: Birgit Sandermann Justesen.
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industrien udgør hovedparten, udgør næsten halvdelen af
landets samlede årsforbrug af vand. I dag har Grønland en
moderne vandforsyning som på trods af ekstreme klimatiske og vandressourcemæssige forhold, leverer vand af en
rimelig kvalitet til befolkningen og industrien.
I Danmark er råvandskilden til drikkevandet næsten
altid grundvandet. I Grønland bruger man mest overfladevand – selvom det er mere sårbart overfor forurening
og skal renses mere inden det kan anvendes til drikkevand.Det hænger sammen med de geologiske forhold i
Grønland: Grundfjeldet ligger tæt ved overfladen mange
steder, og det vil kræve dybe boringer for at sikre en stabil
mulighed for at kunne pumpe grundvand op hele året.
Dertil er der permafrosten, som mange steder forhindrer at
grundvandsmagasinerne bliver fyldt op med nedbør.

Råvand fra grundvandet/elvene
I Sydgrønland forsøgte man sig i 1950'erne med grund
vandsbrønde, men brøndene viste sig ikke at kunne levere
vand hele året så folk måtte hente vand fra søer en del af
året. Senere placerede man brøndene i elvlejerne – samme
fremgangsmåde som anvendes i varme og nedbørsfattige
områder – hvilket viste sig at være mere effektivt. Det er
den metode, man bruger til at skaffe råvandet til Narsaqs
vandforsyning i dag. Elvvandet er en blanding af overfladevand og grundvand.
Uddrag af kommuneplanen for Sydkommunen (Kujalleq Kommunia):
Narsaq by forsynes med vand fra elvene Napasup,
Kuua, Kuukasik og Landnamselven. Området omkring
Narsaq rummer gode muligheder for at øge vandindvindingen. Vandværkets kapacitet er på 3.600 m³ pr. døgn.
Den store kapacitet har baggrund i den tidligere
meget vandforbrugende virksomhed Royal Greenland og
det nuværende Neqislagteri. I udkanten af byen er der et
vandreservoir, der supplerer forsyningen i de perioder hvor
der er lav vandføring i elvene og stort forbrug. En udligningsbeholder på 980 m3 placeret på Savaasat Qaqqaat
sikrer en stabil vandforsyning til brugerne, når der er
spidsbelastning.
Beskrivelsen illustrerer meget godt hovedproblemstillingen for vandforsyningen mange steder i landet: Det er
en udfordring at levere vand nok gennem hele året. Størst
er problemerne der hvor frosten binder vandet i jorden og
nedsætter vandløbsafstrømningen eller forhindrer genopfyldning af udligningsbeholdere.
Der er andre – mere rene – eksempler på at grundvandet anvendes til drikkevandsforsyningen. I bygden
Kangerluk (Diskofjord) på øen Qeqertarsuaq (Disko) hentes
vandet fra en 100 meter dyb boring, men ellers er der ikke
tradition for at bruge grundvand i Grønland. Se kortet.

Qeqertarsuaq
Saqqaq

Kangerluk
Qeqertarsuaq
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Pumpehus ved vandsøen i Sisimiut. Her hentes råvandet til vandforsyning af Sisimiut. Foto fra Nukissiorfiit.

Råvand fra en ”vandsø”
Det er mest almindeligt, at byerne får vand fra en eller flere
søer, ”vandsøer”, som vælges ud fra at den skal have tilstrækkelig volumen – også når der ligger et isdække på en
meters tykkelse på søen – til at dække vinterforbruget (ofte
fra september til maj). Nogle steder er der ikke naturlige
søer til stede og her kan det være nødvendigt at opdæmme
vandreservoirer i lavninger i nærheden af byerne.
En god vandsø findes eksempelvis ved Sisimiut.
Billederne og kortet viser søen og det vandløbsopland,
der leverer nedbør til søerne. Oplandet er på ca. 45 km²
og med den nedbør, der falder over dette areal, er der i
gennemsnit ca. 11 mio m³ vand pr år til byen, hvilket er
omtrent 10 gange mere end byen bruger. Overskudsvandet
løber via et mindre vandløb i havet.
For at beskytte vandet mod forurening er der indenfor
en spærrezone i søens oplandsareal lagt begrænsninger på
hvad man kan få tilladelse til her.
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Pumpehuset ved vintertid.

Vandspærrezonen ved Sisimiut
På Qeqqata Kommunias hjemmeside kan man læse følgende:
Beskyt vores drikkevand og byens fiskeindustri – kør
lovligt gennem vandspærrezonen med din snescooter. Du
må køre snescooter gennem vandspærrezonen, men kun
i et 10 m bredt spor og et øvelsesområde, som du kan se
på kortet. Sporet afmærkes med flag når der må køres.
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Figur 67 Vandspærrezone = vandsøens opland Sisimiut. Der er forbud mod byggeri i vandspærrezonen. Kilde: Asiaq.

Kommunen må udlægge langrendsspor og drive skiliften.
Der må kun køres om vinteren, når flagene er opsat. Der
må kun køres med snescooter og pistemaskine. Ingen
andre køretøjer må bruges. Kontakt politiet, hvis du ser
ulovlig kørsel i vandspærrezonen.
Den røde linie svarer til vandsøens oplandsgrænse,
der går gennem alle de højeste punkter i terrænet.
Vandspærrezonen omfatter altså hele oplandet. Naturligt
nok, er man mest optaget af at beskytte søen mod forurening fra motordrevne kørekøjer – spild af olie og benzin
udgør en alvorlig trussel. Hundeslædekørsel på den islagte
sø kan give en synlig miljøbelastning, som dog ikke er
alvorlig for vandforsyningen. Hundenes efterladenskaber
belaster søens vandkvalitet sammen med andet materiale
i oplandet, der frigøres når sne og is smelter om foråret.
Vandværket har derfor en særlig vanskelig opgave med
at rense råvandet for organisk stof, der sammen med ler
og silt skylles ud i søen i tøbrudssituationen. Men der er
effektive metoder til dette – se rammen ” Vandbehandling
– Hvad sker der?”

Havis som råvandskilde
Byen Qaanaaq med omkring 640 indbyggere ligger på en
stenet skråning med permafrost. Der er ingen vandsø , der
sikrer ferskvandsressourcer helårligt.
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Elven ved Qaanaaq. EIvens vandføring varierer, hvorfor brøndene indimellem blotlægges. I vintermånederne er elven frosset helt til,
men der er en forventning om, at der kan indvindes vand i efterårsmånederne via brøndene. Foto: Kåre Hendriksen.

I fire måneder over sommeren anvendes vand fra en
elv der løber gennem byen til drikkevandsforsyningen.
Samtidig fyldes to store vandtanke, der sikrer indbyggerne
drikkevand i yderligere fire måneder. De resterende fire
måneder hentes isskosser med en gummiged på havisen,
hvorefter isen smeltes i et særligt anlæg koblet på distributionsnettet.

Opgaven med at hente is på havisen er farlig specielt sidst
på sæsonen, hvor havisen bliver stadig mere usikker. Og
med klimaforandringerne forværres denne problemstilling,
fordi havisen bliver tyndere i store dele af vinteren uden
at perioden for forsyninger af ferskvand fra elven nødvendigvis udvides tilsvarende. Dertil kommer, at metoden er
meget bekostelig og i vinterperioden resulterer i Grønlands

Om vinteren skaffes
drikkevand ved at køre
ud på havisen med store
entreprenørmaskiner
og hente isskosser. De
smeltes efterfølgende,
og vandet ledes ud i
distributionsnettet.
Foto: Kåre Hendriksen.
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Affaldet fra Qaanaaqs indbyggere bliver opmagasineret i poser på stranden. Når fugle og dyr går i poserne for
at finde mad, går der hul på poserne og affaldet forurener havvandet ud for byen. Foto: Kåre Hendriksen.

dyreste vand med en produktionspris på omkring 600 kr.
pr. m³. Det undersøges i øjeblikket om der kan etableres
en række brønde i elvlejet og på andre udvalgte steder,
hvorfra der kan opsamles vand, der i dele af året løber
ovenpå permafrostlaget.
For at undgå at skulle køre ud på havisen og hente
is i den allerfarligste periode, opbygges et lager af is på
stranden, som kan bruges, når havisen er blevet for tynd
til de tunge maskiner.
Udledning af byens urensede spildevand og affald,
der placeres på stranden i samme område er med til at
give vandforsyningen ekstra udfordringer.

Vandet kan ikke sive ned på grund af permafrost.
Foto: Kåre Hendriksen.
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RO-anlæg i bygden Itilleq. Foto: Qeqqata Kommunia.

Havvand som råvandskilde
I Grønland er der 7 bygder der får drikkevand udelukkende
fra afsaltet havvand og én by (Upernavik) og én bygd
(Itelleq), der får et supplement til andre råvandskilder via
et såkaldt omvendt osmoseanlæg (se rammen herunder),
der anvendes til at fjerne salt fra havvandet.
Bygden Itelleq i Qeqqata kommune er valgt som
eksempel på denne type af råvandskilde.

Bygden er placeret på relativ flad ø ud mod det åbne
hav mod vest med gode fiskemuligheder og med et
par småøer/skær, der skærmer af mod vind og bølger.
Indbyggertallet er på lidt over 100. Da bygden ligger på en
ø og med ca. en kilometer til fastlandet, er der ingen oplagt
mulighed for at benytte en vandsø som råvandskilde. Lidt
grundvand er der – og det udnyttes via to små brønde. Der
suppleres med afsaltet havvand fra et omvendt osmoseanlæg (RO-anlæg) (RO = reverse osmosis).
Havvandet pumpes fra et indtag, der er anlagt et stykke fra kysten og under havniveau for at undgå frostskader.
Det saltholdige havvand pumpes op i en saltvandstank der
kan rumme 30 m³. Herfra sendes havvandet, der er opvarmet til mindst 5°C, igennem et sandfilter, hvor partikler og
urenheder sorteres fra. Efterfølgende sendes vandet under
tryk ind i RO-membranerne, hvorved der dannes en opløsning (permeat) med lavt saltindhold og en opløsning med
høj saltkoncentration, der returneres til havet. Permeatet
behandles herefter lige som brøndvandet og kan dermed
betragtes som drikkevand. Når RO-anlægget kører optimalt, har det en kapacitet på 400L drikkevand i timen.
RO-anlæggene i bygderne er typisk opbygget med
forbehandling i form af sandfilter efterfulgt af varmeveks-

Osmose/omvendt osmose
Naturen er fyldt med eksempler på osmose. Princippet
i osmose er simpelt, idet væsker med lavt saltindhold
vil forsøge at blande sig med væsker med højt saltindhold indtil saltindholdet er ens i de to væsker. Er de to
væsker adskilt af en semipermeabel (halvgennemtrængelig) membran vil væsken uden saltindhold trænge gennem
membranen indtil saltindholdet er ens på begge sider af
membranen. Niveauforskellen på de to væsker kaldes det
osmotiske tryk.
Det er osmoseprincippet, der sikrer at cellernes saltog vandbalance er i orden. Kun vand, ilt og CO2 kan passere den semipermeable membran, mens ioner og større
molekyler kræver specielle transportmolekyler.
Omvendt osmose (RO–reverse osmosis) er en filtreringsteknik, hvor man sætter tryk på væsken med
den højeste saltkoncentration og presser denne væske
gennem en meget fin membran (0,001-0,0001 µm),
som kan frafiltrere både ioner og opløste stoffer i vand.
Princippet i omvendt osmose er, at det saltholdige råvand
ledes ind over en membran. Gennem de mikroskopiske
porer i overfladen på membranen er det kun H2O – de rene
vandmolekyler – som vil passere, fordi vandmolekylet er et
af de mindste molekyler i flydende form. De mikroskopiske
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porer i osmose membranen er tilpasset vandmolekylet og
slipper derfor ikke forureninger igennem som f.eks. tungmetaller, kemikalier, vira, bakterier, fordi alle disse stoffer
er større end et vandmolekyle. Alle forureninger bliver
afvist, men oxygen – O2 og CO2 – som er gasser, og mindre
end vandmolekylet, vil slippe igennem osmosemembranen, således at det naturlige oxygen i vandet bevares.
Før råvand ledes ind i et omvendt osmoseanlæg kan
det være nødvendigt først mekanisk at frafiltrere større
partikler for at undgår tilstopning af membranerne.
Saltvand ind

Saltvand

Figur 68

Rent vand

Ferskvand
Semi-permeabel
membran

Vandretning

ler, fødetank, fødepumpe, membraner og desinficering
med UV. Varmeveksleren sikrer, at temperaturen hæves, så
fødevandet opnår en passende densitet.
Strømforsyningen sker via lokale dieselgeneratorer.
Opvarmning foretages med oliefyr.
Driftsomkostninger for det samlede vandbehandlingsanlæg udgør typisk over 200 kr. pr. m³ produceret rent
vand. Driftsomkostningerne er meget afhængig af den
faktiske produktion. De væsentligste driftsomkostninger
er energiforbrug til processen og opvarmning samt løn
til vandværkspasseren. Øvrige driftsomkostninger såsom
udskiftning af membraner og kemikalieforbrug er af mindre betydning.

2. Råvand og vandbehandling
Råvandet – hvad enten det kommer fra grundvandet,
vandsøerne, elvene, er smeltet is eller afsaltet havvand
– skal gennem flere behandlingstrin på vandværket for at
blive gjort klar som drikkevand til forbrugerne.
Vandet – især det der kommer fra søer og elve - har
ikke samme sammensætning hele året. I tøbrudsperioden indeholder vandet undertiden en del opslemmet
materiale(ler- og siltpartikler) og der kan være mere organisk stof, der skyller ud i vandsøen med smeltevandet. Det
er også på denne tid af året at risikoen for forurening fra
oplandet er størst både for vandsøerne og det kystnære
havvand. Gennem hele året indeholder søvandet nedbrydningsprodukter af alger, planter- og dyrerester.
Omsætninger i selve vandsøen kan spille ind på
råvandets kvalitet. Når solen får magt oplever man undertiden bundvendinger, hvor der pludselig bobler gas (metan
og svovlbrinte) op fra søbunden, hvorved der kan der
rives lerslam og andet finkornet materiale op fra bunden.
Kraftige lavtryk i atmosfæren kan også bevirke at der
kommer bundvendinger i søen. Det er kemiske reaktioner
et lille stykke nede i søens bundaflejringer, der udvikler
gasserne. Det sker under iltfrie forhold. Både gasserne og
det opslemmede materiale skal fjernes fra vandet før det
kan bruges som drikkevand.
Det grønlandske vand fra søer og elve er præget
af det kolde klima. Det begrænser intensiteten af de
kemiske reaktioner, og i en kombination med de hårde
grundfjeldsbjergarter, der er almindelige i Grønland giver
dette ”tyndt” vand – altså vand der udover de ioner, der er
i nedbøren, kun får et lille ekstra tilskud fra forvitringen af
stenmaterialerne. Det tynde vand har ringe buffervirkning
og er derfor tit surt (lav pH værdi) og det indeholder et
overskud af CO2, der gør at vandet er aggressivt og kan
opløse metaller i vandinstallationerne.

Mange steder er der tørvelag eller andet organisk stof i
oplandet til søer og elve og det kan give misfarvet vand
– gulligt eller brunligt – især i afsmeltningsperioden om
foråret. Sammen med det organiske stof er der risiko for
bakterieforurening af vandet. For at fjerne det organiske
stof tilsættes på vandværket aluminiumssalte, som får det
organiske stof til at klumpe sammen, hvorefter det kan
filtreres fra råvandet.
Vand fra grundvandszonen er normalt let at kende –
kemisk set – fra sø- og elvvand. Den længere reaktionstid
mellem grundvand og de geologiske lag gør at ion-indholdet øges – vandet er ikke så ”tyndt” længere. Råvand
fra grundvandet er ikke så følsomt overfor årstidssvingningerne i vandkvaliteten eller forurening fra overfladen som
overfladevandet er.
Omfanget af vandbehandlingen på vandværkerne
afhænger klart nok af råvandets sammensætning.
Nukissiorfiit har på sin hjemmeside en fint illustreret
forklaring på hvorledes vandbehandlingen gribes an forskellige steder i landet:
Vandet fra én vandsø – med eksempel fra Nuuk –
bliver luftet, filtreret, UV-behandlet, og tilsat klor og soda
inden det sendes ud til forbrugerne.
Vand fra en anden vandsø – Qaqortoq – skal have
en udvidet behandling, der omfatter luftning, tilsætning
af aluminiumssalt (”PAX-rensning”), filtrering gennem et
sandfilter og derefter filtrering gennem et kulfilter inden
det bliver UV-behandlet og får tilsat soda og klor.
Råvandet fra drikkevandssøen i Aasiat får samme
behandling minus kulfiltreringen.
I Qaanaaq stammer råvandet en del af året fra
is, der først skal smeltes, derefter opvarmes, filtreres,
UV-behandles, og tilsættes soda og klor.
I afsaltningsanlæggene som anvendes i nogle bygder skal havvandet først opvarmes, filtreres, afsaltes i et
omvendt osmoseanlæg, kalkbehandles og UV-behandles
inden det er klar til forbrugerne.
Bygdernes vand behandles ikke så meget som
byernes. Der tilsættes klor til vandet i 5 af bygderne. UV
behandling er ved at være indført i alle bygder. I nogle
bygder er der ikke pH-justering inden vandet ledes til
forbrugerne.

Vandbehandling
i Nukissiorfiit
Linket giver en meget fin beskrivelse af vandbehandlingsmetoder
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Vandbehandling – hvad sker der?
Luftning (beluftning kaldes det ofte) foretages for at
fjerne uønskede gasser (svovlbrinte, metan og kuldioxid)
og for at tilføre ilt til vandet. Et iltindhold giver vandet en
behagelig smag og bidrager til at vandet holder sig frisk
i ledningsnettet. Er der opløst jern og mangan i råvandet
vil det blive fældet ud ved iltningen. I praksis kan man
lufte vandet ved at lade det risle som små vandfald på en
”litningstrappe” eller lade det falde gennem en stor bruser.

Filtrering sker for eksempel ved at lade vandet løbe gennem et sandfilter(en stor ”sandkasse” hvor vandet ledes
ind øverst i sandlaget og det rene vand ud under bunden).
Vandværkerne bruger ofte sandfiltre for at fjerne jern- og
manganpartikler, der dannes ved iltningen( beluftningen).
Efter nogen tids brug (måske en uges tid) er der opsamlet
så mange partikler i sandfilteret at det skal renses. Det sker
ved at ”returskylle” sandlaget. Man lader så skyllevandet
komme ind i bunden under sandlaget og man blæser luft
ind samtidig så partiklerne rystes løs og løber ovenud af
sandfilteret med skyllevandet.
Der findes mange andre typer af filtre. De helt grove
ting i råvandet fra søer – fisk og store plantedele – fjernes
ved hjælp af riste/sier inden vandet bliver udsat for en
egentlig vandbehandling.
Vand med jern og mangan ind

Vand
Sand

Vandet filtreres. Foto: Birgit Sandermann Justesen.

Drikkevand ud

Sa

Ko
m lloi
ikr de
oa r, b
lge ak
te
r
rie
r

Pr
ot
ein
er

s
iru
us
,v
m

Sandfiltrering

Mikrofiltrering

Hu

rd
he
d
Hå

lte
,n
itr
at
,

flu

or

,f
ar

id

ve
,p

es
tic

ide

r

Figur 70 Filtreringstyper

Ok
sil ker
t, , b
pla ru
nk nst
to en
n, ,
alg
er

Figur 69

Ultrafiltrering

Nanofiltrering

Omvendt osmose

Nanometer

88 Vandet i jorden

Mikrometer

Millimeter

Aluminiumssalt tilsættes hvis vandet indeholder organiske
forbindelser, der ikke uden videre lader sig fjerne gennem et
filter. Hvis råvandet er gulligt eller brunt kan det skyldes humusstoffer, der er negativt ladede. Ved at tilsætte en positivt ladet
ion – som Al³+ – fælder humusen ud som fnug, der kan fjernes
i et filter eller ved sedimentering. ”PAX” er firmanavnet for det
aluminiumsalt, der ofte anvendes i Grønland. Man siger derfor
at vandet PAX renses. Den tilsatte aluminiumsmængde må
afpasses efter behovet så at der ikke videreføres aluminium
med renvandet.
Kloring. Klor (NaOCl – natriumhypoklorit) dræber bakterier og
virus og virker i så lang tid at der ikke sker bakterievækst i
vandledningerne. Det tilstræbes at tilsætte så meget klor at der
er et vist overskud i hele vandforsyningsnettet.
Kulfilter. Til vandbehandlingen anvendes aktivt kul som er
trækul, der er varmet op til 800°C. Ved denne behandling bliver
der dannet et stort antal porer i kullet,som derved bliver godt til
at filtrere. Aktivt kul kan tilbageholde en lang række organiske
stoffer(eksempelvis pesticider og olie) herunder også forbindelser der giver vandet en dårlig lugt og smag. Et kulfilter kan give
bakterievækst. Derfor skal vandet desinficeres efter at det har
været i kulfilteret. Det sker gennem UV-behandling eller ved
tilsætning af klor.

Beholder med natriumhypoklorit.

Foto: Birgit Sandermann Justesen.

UV behandling (UV=ultraviolet) er behandling med lys der har
en bølgelængde mellem synligt lys og røntgenstråling.

UV-C

UV-B
UV-A
280 315
400

Synlig stråling (lys)
Bølgelængde (nm)

Infrarød stråling
760

Ved vandbehandlingen anvendes kortbølget UV lys(UV-C), som
er det område mikroorganismer (virus, bakterier, alger og svampe) reagerer på. UV lyset ødelægger mikroorganismernes evne
til at formere sig. UV lampen anbringes i en speciel beholder,
som vandet løber igennem og bliver bestrålet.
Kalk- og sodabehandling. For at stabilisere vandets pH-værdi
og holde den mellem 6,5 og 9,5 (myndighedskrav) tilsættes
der base i form af kalk eller hydratkalk (henholdsvis CaCO3 og
Ca(OH)2) eller soda (Na2CO3 – natriumcarbonat). Vand, der har
en pH værdi under 7 kan opløse metaller og bevirker at vandhaner osv. opløses. Det grønlandske råvand fra søer og elve er
”tyndt”, dvs med et meget lavt ionindhold, og derfor svinger
pH-værdien let mellem høje og lave værdier.

UV-behandling af vand, Sisimiut.

Foto: Birgit Sandermann Justesen.
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Permafrosten skaber polygoner, hvor jorden opsprækkes. Kangerlussuaq. Foto: Birgit Sandermann Justesen.

Permafrost
Permafrost (= permanent frosset) dannes i områder hvor
vinterkulden trænger så langt ned i jorden, at jorden ikke
bliver tøet helt op den efterfølgende sommer. Det optøede
lag – aktivlaget – kan ikke slippe af med smeltevandet fordi
jorden nedenunder er frosset og derfor flyder aktivlaget
let ned af skråninger mv. Aktivlaget er typisk ½–2 meter
tykt.
Permafrostlaget kan i ekstreme tilfælde være flere
hundrede meter tykt. Verdensrekorden er på næsten 1.500
meter (Sibirien). I Grønland er der påvist permafrost ned
til 450 meter i Thule. I den sydlige del af Grønland findes
permafrosten almindeligvis kun i højfjeldet. Det er geotermisk varme, der kommer fra jordens indre, der sørger for
at permafrosten bliver tøet op nedefra.

Det kræver meget lave lufttemperaturer at danne permafrost. Erfaringsmæssigt ved man at ved årlige gennemsnitstemperaturer på minus 6°C er permafrost dominerende.
Man taler om kontinuert permafrost i disse områder (se
kortet side 74). Mellem minus 6 og minus 2°C er permafrost almindelig – men der kan være ”huller” i permafrost
laget (diskontinuert permafrost). Ved temperaturer mellem minus 2 og 0°C kan der være sporadisk permafrost.
Permafrosten spiller en stor rolle for vandforsyningen på
flere måder. Man kan eksempelvis ikke grave vandrør ned
til ”frostfri dybde” som man gør i Danmark (ca. 1 meters
dybde), og nedsivning til grundvandsmagasiner lader sig
ikke gøre hvis der er kontinuert permafrost.

Jorden er frossen allerede 20 cm nede.

Foto: Birgit Sandermann Justesen.

90 Vandet i jorden

Biiledet til venstre: Det tykke rør i midten (det med den gule prop) er selve medierøret, dvs. vandrøret.
De tynde rør på hver side at medierøret er tracerør. Der kan være flere eller færre tracerør. Tracerørene
bruges til selve varmekablet eller varmekablerne. Som oftest er der to varmekabler på vandledningen.
Tracerørene bruges også til at fremføre følerkabler. Foto: Birgit Sandermann Justesen.

Billedet til højre:
Vandrør i Paamiut.
Nukissiorfiit.

3. Distribution af drikkevandet
Når vandværket har gjort vandet klart til forbrugerne skal
det ”bare” leveres.
I Grønland løses denne store og væsentlige opgave
– ligesom så meget andet i det store og kolde land – med
respekt for de rammer naturforholdene og bosætningsmønsteret stiller.
Permafrosten forhindrer mange steder at vandrør
graves ned i ”frostfri dybde”, som man gør i Danmark.
Ofte ligger grundfjeldet (det faste stenmateriale) som det
øverste lag – og her må man sprænge de kanaler som
vandrørene skal lægges i – hvilket er dyrt sammenlignet
med at grave. I stedet lægger man vandrørene på overfladen i isolerede rør med elopvarmede bændler eller
indbyggede tracerør med varmekabler for at holde vandet
ufrosset (se fotos).
Andre steder, hvor forbrugerne bor langt væk fra
forsyningsnettet , kører man vandet til forbrugerne i tankvogne. I Upernavik er det hele byen, der får leveret vand
med tankvogne. Flere steder udlægges ”sommervandledninger” på overfladen og især i bygderne er der taphuse ,

hvor forbrugerne selv afhenter deres vand. I nogle bygder
har en del helårsvand, nogle har sommervand, og tankvognskørsel er også almindeligt flere steder.
I den sydlige del af Grønland – op til Nuuk – er vandledningsnettet i byerne mange steder lagt ned i jorden. I
Nuuk får hovedparten af forbrugerne vand på denne måde.
Frostfri dybde i Nuuk er omkring 2 meter (i Danmark
omkring det halve).
Flere steder i Grønland er der, især i den koldeste del
af året, vandmangel: Anvendelse af RO–anlæg i flere bygder er et tegn på dette. Bygder med vintervandtanke har
ofte begrænsninger på vandforbruget fra efteråret og frem
til tøbrud. Derfor er der flere steder sat begrænsninger på,
hvor meget vand bl.a. fiskeindustrien må anvende.
Et eksempel herpå er Qaanaaq, hvor fangsten af
hellefisk hovedsagelig bringes i land i perioden, hvor der
smeltes havis for at skaffe rent ferskvand. Der arbejdes
derfor på at finde en bedre vandforsyning, men i øjeblikket
fryses fiskene hele og sendes væk. Byen kommer derved
til at gå glip af indtægterne fra forarbejdning af fangsterne.
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Fotos: Anders Bjerregaard Christensen.

4. Kontrol af drikkevandet
Der findes ca. 70 vandværker i Grønland og de gennemfører regelmæssig kontrol af vandkvaliteten efter et program
som Selvstyret fastlægger. Grønlands Selvstyre kontrollerer, at vandkvalitetskravene overholdes og fører tilsyn med
vandværker, råvandsforsyning og vandspærrezoner.
Selvom det kan lyde lidt primitivt,er en kontrol af
vandets farve, lugt og smag en rigtig god indikator på om
vandkvaliteten er i orden. En sådan kontrol indgår derfor
generelt i overvågningen af drikkevandet – både i Grønland
og i resten af verden. Men der gennemføres naturligvis
en række andre kontroller som indebærer at der udtages
vandprøver til analyse på et autoriseret laboratorium.
Selvstyrets rapport ”Drikkevandskvalitet i Grønland
2011-2013” (udgivet 2015) danner grundlag for følgende
beskrivelse af tilstanden:
Rapporten slår fast at der i perioden ikke er gennemført de prøvetagninger, som man skal iflg. Selvstyrets
bestemmelser. Specielt de bakteriologiske prøvetagninger
fra bygdevandværkerne har manglet. Der blev ikke taget
prøver til bakteriologisk kontrol i 44% af bygderne i hverken 2011 eller 2012.
I 2013 blev der udtaget mange flere prøver. I rapporten kommenteres dette således:
Baggrunden for den markante stigning i antal udtagne vandprøver fra bygderne i 2013, kan henføres til reaktion fra Fødevarestyrelsen i Danmark. Fødevarestyrelsen
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er ansvarlig for de eksportautoriserede fødevarevirksomheder i Grønland. Fødevarestyrelsen henvendte sig i 2013
til Selvstyret med besked om, at eksportvirksomhederne
ville miste deres autorisation, såfremt der i forbindelse
med produktion ikke kunne dokumenteres en tilfredsstillende vandkvalitet. Dette medførte en forøget vandprøveudtagning, som resulterede i talrige fund af bakterier i
bygdernes drikkevand.
De bakteriologiske prøver har ført til, at der i 2013
måtte udstedes kogeanbefaling ved næsten hvert tredje
vandværk. Det er især bygdevandværker, som har problemer; men også vandværker i byerne har været ramt.
I bygderne tager det i mange tilfælde lang tid før problemerne, der har ført til kogeanbefaling, bliver løst. Der er
eksempler på, at bygder har haft vedvarende kogeanbefalinger i flere år.
Drikkevandets fysisk/kemiske kvalitet er de fleste
steder relativt god. Vandet fra mange vandværker er dog
for surt, og kan indeholde jern og andre metaller i mængder, der er for store. Det er desuden almindeligt, at vandet
specielt i flomperioder kan være misfarvet, hvilket øger
risikoen for bakteriel forurening. Aluminiumssalte, som
tilsættes vandet ved kemisk rensning, findes i enkelte
tilfælde i drikkevandet i mængder, som overskrider drikkevandskravet.
Ved byvandværker tages mellem 1 og 5 årlige rå
vandsprøver. Ved bygdevandværker tages ingen råvands-

prøver, og kun én renvandsprøve om året. Vandprøver fra
bygderne tages især i sommerperioden, hvor tøbrudssituationenen er overstået. Der er derfor en risiko for at vandet
ikke er helt så godt i denne periode som analyserne af
”sommervandet” viser.

5. Eksport af vand og is
Grønlands vandforsyning er naturligt nok baseret på de
vandressourcer, der ligger tættest på byer og bygder. Og
som det fremgår af det foranstående er det lykkedes at
finde vand af en rimelig god kvalitet og i nogenlunde de
mængder der efterspørges de fleste steder.
Men ser man på vandsituationen i et mere overordnet
perspektiv er det bestemt ikke vandmangel der præger
landet:
Grønland repræsenterer en enorm ferskvandsressource og indlandsisen alene indeholder ca. 7 % af verdens samlede ferskvandsressourcer. Der har siden midten
af 80`erne været iværksat mange især private initiativer i
Grønland med henblik på at eksportere is og vand til det
globale marked.
Grønlands Hjemmestyre (nu Selvstyret) besluttede
i 2005 at gøre en indsats for at fremme eksporten af is
og vand. Der blev iværksat en undersøgelse for at undersøge ressourcerne og markedet for vandprodukter og for
at informere potentielle investorer om mulighederne.

Undersøgelserne af ressourcerne blev udført i 2006 og
2008.
Det var især mulighederne for eksport af flaskevand
og isterninger baseret på udnyttelsen af kælvet is fra gletsjere, der var i fokus.
Konklusionen var, at kvaliteten af vandet fra smeltede isskosser fra gletsjere er velegnet til fremstilling af
flaskevand og isterninger. Vandet kan også benyttes som
råvare for forskellige drikkevarer, fx øl og spiritus, og som
tilsætning til kosmetik og hudplejeprodukter. Vandet fra
gletsjerne har flere egenskaber, som giver mulighed for at
udvikle et godt brand ud fra indlandsisens unikke historie,
isens alder, at den er uberørt af industriel forurening osv.
Et sådant eksklusivt produkt blev anset for at have
gode muligheder i Japan og USA. Denne succes har
Grønland endnu til gode.
Et andet eksportinitiativ går ud på at fylde tankskibe
med vand og sejle det ud til markeder i verden, hvor det
for eksempel kan bruges til husholdninger, badevand eller
drikkevand.
Også dette initiativ venter på medvind, og der er
flere andre gode ideer til at forsøge at fordele de store
ferskvandsressourcer fra Grønland til områder med vandmangel. Forståeligt nok – for det er store vandmængder af
en god kvalitet der er tale om.
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Afslutning

I Danmark er spørgsmålet om grundvandets kvalitet blevet
vigtigere og vigtigere for vandværkerne. Førhen var vandkvaliteten en biting, fordi der normalt ikke var problemer. I
dag er der risiko for, at de øvre grundvandsmagasiner – ned
til 25 meter eller mere – rammes af uønsket påvirkning af
eksempelvis nitrat, lossepladsperkolat eller sprøjtemiddelrester, således at vandværket må finde nyt vand.
I Midt- og Vestjylland vil man kunne finde dybere
liggende, anvendeligt, grundvand. Permeabilitetsvurderinger antyder, at der er vandindvindingsmuligheder ned til
måske 350 meters dybde. Kvaliteten må dog påregnes at
være for dårlig på disse dybder. Der kan være problemer
med humus, der giver mørktfarvet vand og dermed virker
forstyrrende på vandets kvalitet allerede fra ca. 100 meters
dybde. Tilsvarende regner man med at saltvandsproblemer
tiltager med dybden.
Der er næppe tvivl om, at den fremtidige vandindvinding i nogle områder kan få succes med det dybe vand, til
trods for de geologiske og geokemiske vanskeligheder, der
er omtalt tidligere. Et kvalificeret gæt på basis af ovenstående vil være, at hovedparten af vort grundvand fremover
stadig skal findes i dybdeintervallet 20-100 meter. De øvre
magasiner, der er sårbare over for vort samfunds miljøpåvirkninger, bliver en mindre og mindre pålidelig ressource.
Grundvand fra 20 til 100 meters dybde er desværre ikke
friholdt for risikoen for kvalitetsændringer.
I Grønland stammer hovedparten af drikkevandet
fra søer og vandløb og sammenlignet med grundvand er
overfladevand en vanskeligere ressource at lave til godt
drikkevand. Overfladevandet rammes lettere end grundvandet af bakterier og anden forurening, der gør det nødvendigt at koge vandet før det bruges i husholdningerne.
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Kogeanbefalinger er derfor almindelige især for de små
vandforsyninger, men også de store vandforsyninger bliver
af og til ramt af kogepåbud.
De grønlandske vandværker – ca. 70 i alt – er ikke
forbundet med rør til hinanden. Hver by og bygd har deres
egen vandforsyning så hvis der er noget galt med vandet
– eller der opstår driftsstop rammes byen eller bygden
hårdt. Man kan ikke midlertidigt låne vand fra nabovandværket. Det kan man i Danmark, hvor mange af de ca.
2500 vandværker er forbundet med hinanden. Perioder
med vandmangel eller med vandkvalitetsproblemer kan
dermed lettere klares i Danmark.
Selvom der er påvist mange enkelttilfælde af dårlig
vandkvalitet både i Grønland og i Danmark overholder
hovedparten af det drikkevand, der leveres, de grænseværdier, der er fastsat af myndighederne. Vi kan takke en
stor stab af vandværksfolk for at det er sådan. For grundvandet i Danmark er ikke alle steder godt nok til at der
kan laves drikkevand af det med de metoder vi normalt
anvender her i landet.
Det er teknisk set ret krævende at lave overfladevandet i Grønland om til godt drikkevand og hertil kommer
at klimaforholdene flere steder har indflydelse på hvor en
stor del af året der ikke er adgang til råvand, fordi elvene
eller søen er frosset. Oplagring af vand i store tanke er
standardløsningen i sådanne tilfælde. Det betyder at vandet bliver dyrt samtidig med at der er vandmangel.
Vi har stadig noget af verdens bedste drikkevand.
Lad os se truslerne i øjnene og forberede os på at kunne
foretage indgreb på den mest hensigtsmæssige måde når,
eller hvis, der opstår behov herfor.

Ordforklaringer

Aciditet: Mål for syreindhold.
Adsorberede ioner: Forholdsvis løst bundne til ”værtsstoffet”.
Adsorption: Binding af en ion til overfladen af fx et lermineral eller til organisk stof.
Aerob: Iltholdig.
Afværgeboring: Boring der placeres således at man ved
oppumpning af vand fra den kan forhindre at en forurening
spredes ukontrolleret i grundvandszonen.
Aggressiv kuldioxid: Når der er utilstrækkelig mængde af
kalk i jorden til at neutralisere kuldioxiden.
Aktivt kul: Mikroporøst kul, karakteriseret ved et stort
indre overfladeareal – typisk flere hundrede m2 pr. gram.
Fremstilles af trækul.
Allag: Se podsoleringsproces.
Aluminiumssalt: Kemisk forbindelse mellem aluminium
(Al) og en anion, fx SO4-- (Al2(SO4)3). Aluminiumsalte tilsættes overfladevand for at udfælde opløst organisk stof.
Se også PAX.
Ammoniak: NH3
Anaerob: Iltfri.
Anion: Negativt ladet ion. Fx HCO3-, SO4²- eller ClAquitard: Jordlag med så lav permeabilitet, at det ikke kan
bruges til vandindvinding.
Arktisk klima = polarklima: Temperaturen er i den varmeste måned under 10°C i gennemsnit.
Arsen: Grundstof.
Artesisk: Et grundvandsmagasin, der er ”lukket inde” og
som står under tryk under et lavpermeabelt lag, kaldes
artesisk.
ATES: Forkortelse for Aquifer Thermal Energy Storage.
Lagring af energi (overskudsvarme og kulde) i et grundvandsmagasin.

Bakkeøer: Morænelandskaber i Vest- og Sønderjylland fra
næstsidste istid (Saale istid). Mod slutningen af sidste istid
(Weichsel istid) strømmede smeltevand fra isranden der
lå midt i Jylland mod Nordsøen i vest gennem de lavest
liggende dele af istidslandskabet fra Saale. Det gamle
morænelandskab kom til at stikke op som øer mellem de
flade smeltevandssletter. Deraf navnet bakkeøer.
BAM: 2,6-dichlorbenzamid, nedbrydningsprodukt af
ukrudtsmidlet dichlobenil (bl.a. solgt under navnene Prefix
og Casoron). BAM udvaskes meget let til grundvandet.
BAM og atrazin (et andet pesticid) med nedbrydningsprodukter er de hyppigst fundne pesticider i grundvand.
Begge er nu forbudte. Dichlobenil har været anvendt som
totalukrudtsmiddel på gårdspladser og andre udyrkede
arealer. Det har også været anvendt omkring vandboringer.
Bicarbonationer: HCO3- ioner.
Blivende hårdhed: Den del af vandets hårdhed, der ikke
forsvinder ved kogning, kaldes blivende hårdhed. Summen
af blivende og forbigående hårdhed er vandets totale
hårdhed.
Blødgøring af vand: Fjernelse af calcium og magnesium
ioner fra drikkevandet.
Blå børn: Børn med blålig kulør (cyanose) pga. lavt iltindhold i blodet. Et højt indhold af nitrat i drikkevandet, der
anvendes til modermælkserstatning kan være med til at
fremkalde denne tilstand
Blåler: Ler (ofte moræneler) der indeholder ferrojern og
andre reducerede forbindelser.
Brunkulleje: Råstofgrav, hvor råstoffet brunkul er blevet
udgravet.
Buffer: Stødpude.
Bundvending: Fænomen, hvor der pludselig bobler metan, svovlbrinte og andre gasser op fra den iltfrie bund i
fx lavvandede områder i søer og fjorde. Der kan boble så
meget gas op, at det river materiale fra bunden med op
i vandet. Deraf udtrykket ”bunden vender”. Forekommer
ofte i forbindelse med en lavtrykspassage.
Bygd: Landsby. Fællesnordisk ord for et bebygget eller
dyrket sted.
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COD: Chemical Oxygen Demand, kemisk iltforbrug; mål for
en prøves indhold af organisk stof. En høj COD-værdi angiver, at der skal bruges meget ”kemisk” iltningsmiddel for
at fjerne det organiske stof.
Denitrifikation: Omdannelse af nitrat (NO3 til frit kvælstof (N2).
-)

Den sure front: Nedsivende regnvand optager kuldioxid
fra luften, nedbrydning af organisk stof og planterødders
ånding, så vandet bliver surt og opløser de øverste jordlags
kalk. Med tiden rykker grænsen for kalkopløsningen nedad
i jorden. Grænsen kaldes den sure front.
Deposition: Afsætning/aflejring. Inden for miljølæren
afsætning af luftbårne forurenende stoffer på overflader,
fx jorden.
Drikkevandskontrol, begrænset, normal og udvidet:
Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol af drikkevandet fastsætter omfang og hyppighed af de regelmæssige
kontroller, der foretages af drikkevandet.
Eem: Mellemistid/interglacial/varmeperiode. Afsnit i
Kvartærtiden, der gik forud for sidste istid, og som er
opkaldt efter aflejringer ved floden Eem i Holland. Perioden
dateres til ca. 130.000-115.000 år før nu. I mellemistiden
overskyllede Eemhavet kystområderne i Nordtyskland og
Danmark. Indlandsisen i Grønland var ikke helt smeltet
bort, men fyldte sandsynligvis kun halvdelen af, hvad den
gør i dag.
Emissioner: Udslip. I forbindelse med luftforurening den
stofmængde, der sendes ud af en forureningskilde.

levede for mange millioner år siden. Kul er forstenede
planter, som voksede i sumpskove på land. Olie og naturgas er dannet af små alger, der engang levede i havet
Frostfri dybde: Angivelse af den største dybde under jordoverfladen, hvor vandet i jordens porer vil fryse til is ved
længerevarende frost. I Danmark er denne dybde 0,9-1,2
m, afhængigt af jordarten. I strenge vinterperioder kan
den frostfri dybde i åbent terræn forøges til 1,2-1,5 m. I
Grønland er dybden større – ofte omkring 2 meter i Syd- og
Vestgrønland. Se permafrost.
Fysisk forvitring: Nedbrydning af jord og sten ved fysiske processer. Eksempelvis ved frosttø påvirkninger hvor
vand ved frysning i revner frostsprænger sten. Herved får
udgangsmaterialet en mindre kornstørrelse men bevarer
den oprindelige mineralogiske sammensætning. Se også
kemisk forvitring.
Geofysisk undersøgelse: Geofysiske undersøgelsesmetoder er en fællesbetegnelse for en række metoder, hvor
man enten måler jordens reaktion på en given påvirkning f.eks. lyd eller elektricitet – eller jordens direkte påvirkning
af et måleinstrument, der kan registrere en fysisk størrelse
f.eks. vægtfylde eller magnetisme.
Geotermisk energi: Temperaturen i undergrundens jordlag stiger med dybden fordi der hele tiden produceres
varme i jordens indre hvorfra det strømmer mod jordens
overflade. Udnyttelse af energien sker ved at man pumper
varmt vand fra porøse og permeable lag til overfladen,
hvor det anvendes fx i et fjernvarmeværk. Vandet er normalt meget saltholdigt og returneres til den formation hvor
det er hentet fra blandt andet for at undgå miljøproblemer
på overfladen.

Erosion: Fjernelse af materialer ved vand, vind eller is.
Forbigående hårdhed: Den del af hårdheden der kan fjernes ved kogning. Denne del er bundet til carbonat.
Flom: Er norsk for oversvømmelse. Ved kraftige nedbørshændelser eller især i tøbrudssituationen om foråret når is
og sne smelter optræder flommene.
Fluorid: Ion af grundstoffet fluor(F-).
Forkastninger: Brudzoner i den øvre del af jordskorpen.
Fossilt brændsel: Rester af planter eller døde dyr som
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GEUS: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark
og Grønland er en dansk uafhængig forsknings- og konsulentinstitution indenfor geologi, vandressourcer, energi
og mineralske råstoffer.
Gipshat: Saltlagene i Danmarks undergrund er dannet
ved inddampning af havvand. De består hovedsagelig af
stensalt (NaCl), men der er også andre mineraler – blandt
andet gips (CaSO4·2H2O) blandet op i saltet. Når saltet
stiger mod jordoverfladen og grundvandszonen vil det
lettere opløselige stensalt blive opløst og indgå som salt
grundvand i naturen. Det tungere opløselige gips vil blive
tilbage som et lag ovenpå saltstrukturen, der mange

gange ligner en paddehat. Gipsen ligger øverst på denne
hat. Deraf navnet.
Gletscher=gletsjer: Centraleuropæisk betegnelse for en
flerårig sne- og isaflejring, der bevæger sig ned ad skråninger som følge af sin egen masse. I Skandinavien benyttes
traditionelt betegnelsen bræ.
Glimmersand eller glimmersilt: Sand og silt er to
kornstørrelser (sand: 0,06-2 mm; silt: 0,002-0,06 mm).
I danske sand– og siltlag fra perioden Miocæn er der et
iøjnefaldende indhold af mineralet lys glimmer (muskovit). Lagene er lysegrå til hvidlige og ofte samtidig rige på
mineralet kvarts.
Gravimetri: Måling af rumlige og tidslige variationer i Jordens tyngdefelt. Ordet gravimetri kommer af
latin gravis=tung og metri=måling. Målemetoden udnytter
lokale variationer i tyngdefeltet til kortlægning af undergrunden. Disse variationer, såkaldte tyngdeanomalier,
skyldes geologiske strukturer, hvis massefylde er højere
eller lavere end omgivelsernes. Markante eksempler
på tyngdeanomalier findes f.eks. i det nordlige Jylland,
hvor salthorste skyder op gennem undergrundslagene. Her
gør saltet, der har en forholdsvis lav massefylde, tyngdekraften noget svagere end i omgivelserne.
Grundfjeldet: Den del af Jordens skorpe, der ligger under
de sedimentære aflejringer. Mange steder består grundfjeldet af metamorfe eller magmatiske bjergarter som
f.eks. gnejs eller granit. I Grønland er grundfjeldet ofte
uden et dæklag af sedimenter.
Grundvandets saltindhold: Nedbørens bidrag til grundvandets saltindhold (kloridindhold) er i Danmark på 10-20
mg/l. Forhøjede saltkoncentrationer kan skyldes marint
infiltrationsvand, marint residualvand eller salt mineralvand. Grundvandets kloridindhold kan også være forhøjet
pga. vejsaltning eller påvirkning fra fx lossepladser og
slagge- eller flyveaskedepoter.
Grundvandsmagasin/grundvandsreservoir: er et vandmættet lag – oftest sand, grus, kalk eller grundfjeld – hvorfra der via boringer kan indvindes grundvand.
Grundvandsopland: Grundvandsoplandet er det areal,
hvor grundvandets højde falder ind mod en indvindingsboring. Inden for dette areal vil nettonedbøren kunne
pumpes op fra grundvandszonen.

Grundvandsreservoir: Se grundvandsmagasin.
Grundvandsspejl: I en vis dybde under overfladen er alle
hulrum i jorden fyldt med vand. Det kalder man den mættede zone. Overgangen mellem den mættede og overliggende umættede zone er grundvandsspejlet.
Grundvandstyper: Grundvandets kemiske sammensætning viser store forskelle fra egn til egn og med dybden
under overfladen. Man opererer ofte med 4 forskellige
grundvandstyper (A-B-C-D), hvor iltningsgraden er en vigtig parameter for typeinddelingen. Type A indeholder ilt,
type B nitrat, type C jern og sulfat, mens type D indeholder
reducerede forbindelser som metan og svovlbrinte.
Gylle: Flydende gødning fra kreaturer og/eller svin. Består
af en blanding af dyrenes urin, fast afføring og strøelse.
Hedeslette: Dansk betegnelse for smeltevandsslette bestående af groft sand og grus. På engelsk ”outwash plain”.
Hellefisk: Fladfisk, der lever i den nordlige del af Atlanterhavet. Vigtig for blandt andet det grønlandske erhvervsfiskeri. Den kan blive op til 1 m lang og veje 20 kg.
Helårsvand: Permanent vandforsyning i en bolig til vandhane, toilet m.v. I modsætning til ”sommervand” eller
vand, der må afhentes i dunke og spande fra aftapningssteder.
HOFOR: Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. Kommunalt ejet forsyningsselskab, der står for blandt andet
drikkevandsforsyning, spildevand og fjernvarme til kommunerne i Hovedstadsområdet.
Humus: Organisk stof, brunfarvet. Består af nedbrudte
plante- og dyrerester. Mosevand er ofte brunfarvet af
humus.
Hydrologi: Studiet af fordeling og bevægelse af vand over
hele jorden. Hydrologien dækker alle aspekter af vandets
kredsløb
Hårdhedsgrad: Vands totale indhold af opløst calcium og
magnesium betegnes som hårdheden. Hårdheden måles
i Danmark i tyske hårdhedsgrader (°dH = grad Deutsche
Härte), hvor en hårdhedsgrad svarer til 10 mg opløst calciumoxid pr. liter eller 7,19 mg opløst magnesiumoxid pr.
liter.
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Indlandsis: Et vedvarende isdække, som dækker et landområde, der er større end 50.000 km². Er det isdækkede
område mindre kalder man det en iskappe. I moderne tid er
de eneste eksempler på indlandsis i Antarktis og Grønlands
indlandsis. Gennem istiderne var store dele af Nordamerika
og Europa isdækkede. Fra indlandsisen eller iskapperne
udløber der almindeligvis gletsjere. En af verdens hurtigst løbende gletsjere er Jakobshavn Isbræ (Sermeq
Kujalleq) med en hastighed på over 20 m om dagen.
Infiltrationsmulighed: Ordet infiltration kommer af latin
infiltratio, der betyder indsivning. Det bruges om vands
passage gennem jordlagene som følge af tyngdekraften.
Mange steder ønsker man at lade regnvandet ”forsvinde”/
infiltrere gennem jordlagene i stedet for at lede det til
kloak for at undgå overbelastning af kloaksystemet ved
kraftig nedbør. De bedste infiltrationsmuligheder er der i
jordlag, der er velsorterede og som består af sand og grus.
Iltforbrug: En vandprøves evne til at bruge et iltningsmiddel bestemmes ved en laboratorieanalyse. Iltforbruget er
stort i prøver med meget organisk stof som fx spildevand.
Se også COD.
Iltningstrappe: Som en del af vandbehandlingen i et
vandværk bliver det oppumpede grundvand iltet. Det foregår enten ved at vandet løbet ned over nogle trappetrin, så
vandet bliver blandet med luft, når det løber ned over trappetrinnene. En anden måde er at blæse luft op gennem
vandet ved hjælp af luftdyser i et bassin. Ved iltningen
fjernes gasser som metan og svovlbrinte og der sker en
iltning af jern- og manganforbindelser, hvorved de fælder
ud som små partikler, der i et senere behandlingstrin bliver
filtreret fra vandet.
Inert: Ikke-reaktiv. Anvendes om stof, der ikke er tilbøjeligt
til at indgå i kemiske forbindelser.
Infiltrationskapacitet: Mål for jordens evne til at lade
vandet sive igennem (infiltrere). Opgives f.eks. i antal liter
pr. fladeenhed pr. tidsenhed. Se også infiltrationsmulighed.
Ionbytning: Ombytning af én adsorberet ion (se adsorption) med en anden. Ionbytningen foregår ofte med ler
eller organisk stof som ”vært”, dvs. den ion, der byttes ud
sidder på ler eller organisk stof. I såkaldt ionbyttet vand findes meget natrium, som er blevet ionbyttet med calcium
og magnesium.
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Jordforbedring: Mange steder i Danmark skal især de
sandede marker med jævne mellemrum have tilført kalk
for at undgå at jorden bliver for sur til at planterne kan gro.
Ved blødgøring af drikkevand i vandværkerne med den
såkaldte pellet metode kommer der et ”affaldsprodukt”,
bestående af kalk og sandpartikler, og det er dette materiale der kan bruges til jordforbedring.
Jordvarme: Et jordvarmeanlæg består af en jordslange,
der graves ned i haven og en varmepumpe, der stilles
op indendørs. Når solen skinner, opvarmes jorden og solenergien bliver dermed lagret i de øverste jordlag. Denne
energi trækkes ud af jorden via jordslangen og transporteres med en frostsikker væske ind til varmepumpen. Her
omsætter varmepumpen varmen til en så høj temperatur,
at det passer til husets vandhaner og radiatorer.
Jupiter database: Jupiter er GEUS’ landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof- , miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database
på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er
offentligt tilgængelig
Kalk- og sodabehandling: Kalk (CaCO3), hydratkalk
(Ca(OH)2), soda (Na2CO3) og dolomitkalk (CaMg(CO3)2)
anvendes til neutralisering af surt vand og fjernelse af
aggressiv kuldioxid.
Kation: Positivt ladet ion. Fx Na+.
Kemisk forvitring: Nedbrydning af jord og sten ved kemiske processer. Bevirker at mineralerne i jord og sten opløses. Foregår ved reaktion med vand der indeholder kuldioxid (CO2) eller humussyre. Kemisk forvitring kræver en vis
temperatur (over ca. 4°C) for at kunne forløbe. Derfor er
kemisk forvitring langt mere udbredt i varme og fugtige
egne end under arktiske forhold. Se fysisk forvitring.
Kildeplads: Geografisk område, hvor der er placeret en
eller flere boringer til indvinding af grundvand.
Kisel: Et mineral af siliciumdioxid (SiO2). Indgår i de almindeligt forekommende silikatmineraler (eksempelvis kvarts,
feldspat og glimmer).
Klorerede opløsningsmidler: En gruppe af miljøfremmede stoffer, der primært er brugt som rensemiddel
og affedtningsmiddel i industrien, på renserier, mv.
Opløsningsmidlerne indeholder et eller flere kloratomer.

Kontrolleret losseplads: Område til modtagelse og deponering af affald. En kontrolleret losseplads er forsynet
med en bundmembran af ler eller plast til standsning og
oppumpning af perkolat (væske fra affaldet). Der føres
kontrol med forurening af omgivelserne, fx af grundvandet.
Kote: Tal, der angiver et punkts højde over et givet
udgangsniveau.
Kridttid: Geologisk periode for ca. 142-65 mio. år siden.
Kulfilter: Filter til behandling af overfladevand eller grundvand der indeholder for eksempel pesticidrester. Filteret
virker således: aktivt kul fyldes i en stor beholder. Det
iltede vand ledes ind fra oven. Fra bunden af beholderen
suges det filtrerede vand gennem et filter (som holder
kulpartiklerne tilbage) og ud af beholderen igen.
Kulsyre: H2CO3. Kulsyre dannes når CO2 opløses i vand.
Kunstig infiltration: Består i at lade vand fra en sø, et
vandløb eller et spildevandsudløb sive gennem jordlagene
(infiltrere) til grundvandszonen. Metoden har oplagte praktiske anvendelsesmuligheder i egne med stort vandforbrug
i forhold til den nedbør der er til rådighed for nedsivning.
Mange steder på Jorden er kunstig infiltration af sø- og
flodvand en nødvendig forudsætning for vandforsyningen.
Den bedste rensning af det nedsivende vand opnås, når
jorden består af fin– og mellemkornet, velsorteret sand;
samtidig bør den umættede zone med iltende forhold
være mindst 3-5 m tyk. I de tilfælde, hvor jordlagene ikke
kan fjerne alle forureningskomponenterne, suppleres med
traditionel vandbehandling.
Kvartærtiden: Geologisk periode omfattende de seneste
2,6 mio. år af Jordens historie.
Kvælstof: Er et grundstof, der på latin kaldes nitrogen. Det
findes som frit kvælstof (N2) i luften – og fylder 78% af
vores atmosfære. En kendt kvælstofforbindelse er nitrat:
NO3-.
Kvælstofgødning: Kvælstofholdige forbindelser i form af
kunstgødning, husdyrgødning eller såkaldte grøngødninger, der består af rester af planter, der har optaget kvælstof
fra luften.

Landfill mining: Engelsk udtryk for en proces hvor man
graver gammelt affald fra en losseplads op igen og genanvender så meget af det som muligt.
Mangan (Mn): Grundstof, sølvgråt metal. Findes i små
mængder opløst i grundvand. Ved iltning fælder mangan
ud som sort bundfald.
Markvanding: Om foråret indeholder jorden meget vand.
Hen over foråret og sommeren gror planterne og optager
vand fra jorden. Så kan der blive mangel på vand afhængig af, hvor meget det regner. Når jorden indeholder ca.
halvt så meget vand som i det tidlige forår, begynder det
at blive kritisk for planterne, og så er det aktuelt at vande
markerne. På en tør og blæsende sommerdag kan der
fordampe 4-5 mm vand fra marken. I tørre perioder vil en
afgrøde på sandjord have brug for vand i løbet af få dage,
ellers falder udbyttet. Typisk vandes med 20-30 mm vand
pr. gang. Fordampningen og nedbøren bestemmer, hvornår
der skal vandes igen. Vejrforholdene varierer meget fra år
til år, og derfor vil landmændene i nogle år have meget
travlt med at flytte vandingsmaskinerne, mens de i våde
år kun kører en gang.
Marint infiltrationsvand: Nedbørens bidrag til grundvandets saltindhold (kloridindhold) er i Danmark på 10-20
mg/l. Større kloridkoncentrationer kan skyldes indtrængende havvand=marint infiltrationsvand. Se også: marint
residualvand og salt mineralvand.
Marint residualvand: Forhøjet indhold af klorid i grundvandet pga udvaskning af salt fra gamle havaflejringer =
marint residualvand (residual betyder rest). Se også marint
infiltrationsvand og salt mineralvand.
Metan: Gas, CH4. Dannes blandt andet som et slutprodukt
fra anaerob nedbrydning af visse typer organisk materiale,
hvorfor gassen også omtales som sumpgas eller biogas.
Middelkornstørrelse: Angives ofte som d50. Middel
kornstørrelsen angiver den diameter som 50% af en
sandprøve kan passere ved en sigteanalyse. Se også sigteanalyse.
Miocæn: Geologisk epoke i Tertiærtiden. Ca. 24-5 mio. år
før nu.
Moræneler: Aflejring fra istiden bestående af grus, sten,
sand og ler. Moræneler er usorteret og består af partikler
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med forskellig kornstørrelse, heraf mindst et lerindhold
på 12-15%, hvilket gør moræneleret formbart. Ved lavere
lerindhold vil man kalde materialet morænesand/-grus.
MTBE: Methyl-tert-butylether, (CH3)3COCH3, væske der
anvendes som oktantalsforbedrer i blyfri benzin. For at
sikre grundvandet mod forurening med MTBE har olieselskaberne i Danmark siden begyndelsen af 2000’erne ikke
brugt MTBE i produktionen af benzin.
National grundvandsovervågning: I Danmark overvåges
vand og natur i det såkaldte NOVANA program (National
Overvågning af Vand og Natur). Som en del heraf foretages grundvandsovervågning i GRUMO – programmet
(Grundvands Monitering). Grundvandets kvalitet overvåges
i GRUMO-programmet i omkring 1.000 overvågningsboringer, hvor der indsamles prøver, der undersøges for en lang
række stoffer som nitrat, pesticider, klorid, arsen, organiske
forureningskomponenter mv. Prøvetagningshyppigheden
er størst i boringer, hvor der findes påvirkning fra menneskelige aktiviteter.
Ud over GRUMO-overvågningen overvåges grundvandet også af vandværkerne. Kvaliteten overvåges i de
enkelte indvindingsboringer med jævne mellemrum (normalt 3-5 år), den såkaldte boringskontrol.
Grundvandets kvantitet overvåges gennem det
Nationale pejleprogram, hvor grundvandsstanden måles flere gange dagligt. Derudover skal vandværker,
markvandere og andre enkeltindvindere indberette
de årlige oppumpede vandmængder til den fællesoffentlige database JUPITER. Se også Jupiter database.
Nettonedbør: Nedbør ÷ fordampning. Nettonedbør er
den vandmængde, der siver ned i jorden, hvis der ikke er
overfladisk afstrømning. Overfladisk afstrømning foregår
fra befæstede arealer (veje, p-pladser mv.).
NH4+: Ammonium-ion.

dige) til reducerede (iltfri) betingelser. Over nitratfronten
er jordlagene rødlige fordi jordens jernindhold findes på
iltet form. Under fronten er de blålige – igen er det jernindholdet, der her findes som ferro-jern, der styrer farven.
Nitrifikation: Nitratdannelse; bakteriel omdannelse af NH3
og NH4+ til NO3-.
NPO-handlingsplan: Plan mod vandforurening med især
kvælstof (N), fosfor (P) og organisk stof (O), vedtaget af
Folketinget med ikrafttræden 1986.
NVOC: Står for non volatile organic carbon ; på dansk: ikke
flygtigt organisk kulstof. En målemetode til bestemmelse
af organisk stof i f.eks. drikkevand.
Områder med Særlige Drikkevandsinteresser: Områder
med særlige drikkevandsinteresser (forkortes OSD) er
områder hvor regnvandet nedsiver og danner grundvand,
som bruges til vandforsyninger af regional betydning, eller
som kan få regional betydning i fremtiden.
Områder med drikkevandsinteresser (OD) er andre områder, hvor der kan indvindes drikkevand. Mange
mindre vandværker og private boringer ligger i disse områder. Områder med begrænsede drikkevandsinteresser
(OBD)er områder, hvor grundvandets mængde og kvalitet
gør, at det kun i begrænset omfang kan udnyttes til vandforsyning.
Omvendt osmose: Er en filtreringsmetode hvor separationen af forskellige stoffer sker ved diffusion gennem
en halvgennemtrængelig membran. Anvendes bl.a. til
afsaltning af havvand.
Opland: Et vandløbs opland er det område, hvor fra vand
strømmer mod samme vandløb. Grundvandsoplandet er
det område hvorfra vand strømmer til samme boring
eller kildeplads

Nikkel: Metal, der indgår i mange legeringer til fx smykker. Nikkel findes også naturligt i vand fra vandværkernes
indvindingsboringer. En stor del af befolkningen, ca. 15
procent i Danmark, er på den ene eller anden måde ”følsomme” overfor nikkel.

Oxiderende miljø: Iltende miljø; eksempelvis er atmosfæren et iltende miljø.

Nitratfronten: Kaldes også redoxfronten, og udgør en
jord- og grundvandskemisk grænse i undergrunden. Under
denne grænse findes der ikke længere nitrat i grundvandet, da de kemiske forhold skifter fra oxyderede (ilthol-

Pejlefløjte: Udstyr til måling af vandspejl i en boring.
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PAX-rensning: Et aluminiumsholdigt fældningskemikalie
(PAX).

Pesticider: Plantebeskyttelsesmidler, kemiske bekæmpelsesmidler, der anvendes mod skadelige organismer i plan-

Perkolation: Gennemsivning.

Porøsitet: Den del af f.eks. en jordprøve, der udgøres af
porer. I løst sand er porøsiteten ca. 30%. I lerblandet sand
ca.5%.

Permeabel: Gennemtrængelig.

Potentiale: Grundvandets trykniveau; grundvandsstanden.

Perkolat: I miljøsammenhæng regnvand, der er sivet
gennem en losseplads. Under passagen opløses stoffer
fra affaldet, så perkolatet bliver forurenet. Perkolat fra
lossepladser med husholdningsaffald indeholder høje koncentrationer af biologisk nedbrydeligt organisk stof og
ammonium.

Potentialekort: Kort der viser grundvandsstanden (potentialet).

Perlator: En dyse, som man sætter på en vandhane for
dels at blande vandstrålen med luft og dels for at virke
vandbesparende.

Prøvepumpning: Før en boring tages i brug til vandindvinding afprøver man hvor meget vand der kan pumpes
op per tidsenhed og hvor meget vandspejlet falder i selve
boringen og i eventuelle andre boringer i nærheden.
Dermed får man en værdi for boringens ydeevne.

tekulturer, fx herbicider mod ukrudt.

Permafrost: Den del af jordoverfladen, der i mere end to
år vedvarende har haft temperatur på, eller lavere end,
vands tryksmeltepunkt.
pH: Surhedsgrad. Kaldes også for reaktionstal. Lav pH =
surt; neutral pH = 7.0; høj pH = basisk.
Pistemaskine: Maskine til præparering af skispor.
Pistemaskinen har et graveblad foran, som opsamler og
udjævner sneen. På bagsiden har den en snefræsemaskine, der løsner hårde sneklumper.
Plan grundvandsstrømning: Grundvandet løber fra områder med højt potentiale til lavere uden at der opstår
turbulens.
Podsoleringsproces: Jordbundsdannelse, hvor mangan,
jern og aluminium opløses af syre fra de øvre dele af jorden og flyttes nedad, indtil de – ca. ½–1 m under overfladen – udfældes igen i det såkaldte allag. Selve ordet podsol
har russisk oprindelse og betyder ”under aske”. Når syren
fjerner metallerne bliver der efterhånden kun kvarts tilbage i jordlaget som er blevet helt farveløst( ”blegsand”).
Deraf sammenligningen med aske.
Polarfronten: Er grænsen mellem den kolde luftmasse over nordpolen og den varme luft over ækvator.
Polarfronten ligger ikke stille, men bevæger sig i bølger
rundt om jorden. Om sommeren bliver den kolde sektor
om nordpolen mindre, hvorved polarfronten bevæger sig
nordpå.

ppm: parts per million. Enhed for angivelse af indhold af
et stof i f.eks. en vandanalyse. Svarer for ferskvand til mg/l
(milligram per liter).

Prækvartære jordlag: Jordlag fra prækvartærtiden, dvs.
tiden før kvartærtiden.
Pyrit: Mineral (FeS2). Dannes i reducerende miljø. Ved iltning af pyrit dannes svovlsyre (H2SO4). Almindelig i moseog især havaflejringer.
Radioaktive isotoper: Grundstoffer findes i flere udgaver – kaldet isotoper. Isotoper af et grundstof har alle de
samme kemiske egenskaber, men de fysiske egenskaber
kan være forskellige – f.eks. er mange isotoper radioaktive. Radioaktiviteten skyldes en omdannelse af de ustabile atomkerner.
Recipient: Ordet recipient betyder en modtager. I miljøsammenhæng et naturområde der modtager spildevand.
Recipienten kan være havet, en flod eller en sø.
Redoxgrænsen: Grænsen mellem det iltede og det reducerede grundvandsmiljø. Kaldes også for nitratgrænsen.
Redoxpotentiale: Eh; en værdi, der angiver, om f.eks. en
vandprøve befinder sig i et iltende eller et reducerende
miljø. Lave Eh-værdier (reducerende miljø) findes et stykke
nede i moseaflejringer. Høje Eh-værdier findes i vand, der
har god kontakt med luftens ilt. Ordet redox er en sammentrækning af de to ord reduktion og oxidation.
Reducerende (stoffer): Stoffer, der er iltelige (som det er
muligt at ilte). Findes ved lave redoxpotentialer (se dette).
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Reducerende miljø: Se redoxpotentiale.
Ringkøbing-Fyn højderyggen: Geologisk struktur med
højtliggende grundfjeld. Den strækker sig fra Møn over
Fyn og Ringkøbing Fjord til Central Graven i Nordsøen.
Højderyggen har fra begyndelsen af Perm (ca. 280 mio.
år før nu) adskilt to indsynkningsområder: Det Nordtyske
Bassin i syd og Det Danske Bassin i nord. Grundfjeldet findes i ca. 900 m dybde på toppen af højderyggen (på Fyn)
og til sammenligning i mere end 10 km dybde i midten af
Det Danske Bassin.

km/sek). I vand løber lyden ca. 1,5 km/sek og i luft ca.
0,3 km/sek.
Sekundavand: Sekundavand er vand af anden kvalitet end
drikkevandskvalitet, der kan erstatte brugen af drikkevand
til visse formål.
Sigteanalyse: Angiver fordelingen af de forskellige kornstørrelser i grus og sand. Udføres ved at lade en prøve
passere flere sigter med forskellig maskevidde.
Silikatholdig: Indeholder silicium.

RO–anlæg: Omvendt osmose anlæg.
Rødler: Ler, der er farvet rødligt af iltede jernforbindelser
(ferri jern).
Råvand: Ubehandlet (drikke)vand.
Saale-istid: Kuldeperiode, der varede fra ca. 390.000 år til
130.000 år før nu. Isen dækkede hele Danmark og nåede
frem til floden Saale, der ligger i det østlige Tyskland. Saale
er biflod til Elben. Nogenlunde samtidigt dækkede isen
hele Grønland og nåede mange steder ud til 200 meters
dybdekurven i havet.
Salthorst: Forekomst af salt, der som følge af lav vægtfylde i forhold til stenmaterialer har bevæget sig opad i
lagserien. Saltet er dannet oprindelig ved inddampning af
havvand. Salthorsten kan i formen minde om en paddehat.
Saltbevægelsen er så stærk, at jordlagene ovenover bøjes
til side og gennembrydes. Kaldes også saltdiapir (diapir,
græsk for ”gennembore”).
Salt mineralvand: Forhøjet indhold af klorid i grundvandszonen som følge af påvirkning fra salthorste = salt mineralvand. Se også salt infiltrationsvand og salt residualvand.
Saltpuder: Mindre ansamling af salt der har bøjet lagene
ovenover, men ikke har gennembrudt dem (se også salthorst).
Sandfilter: Vandværkerne leder vandet gennem et sandlag (tykkelse 50–75 cm) for at fjerne de jern- og manganforbindelser, der er dannet af ved iltningen af vandet.
Seismisk undersøgelse: Undersøgelse af jordlagenes
evne til at lade lyden passere. Tætte og hårde jordlag har
høj lydhastighed (3-6 km/sek) modsat løse jordlag (0,5-2
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Simpel vandbehandling: Behandlingen foregår ved, at
råvandet bliver iltet og filtreret.
Sommervand: Vandforsyningsledning, der lægges ud på
jordoverfladen i den frostfrie del af året.
Spærrezone: I områder hvor drikkevandet indvindes fra
søer er der i spærrezonen begrænsninger på trafik, byggeri
mv. i hele søens opland.
Stenalderhavet: En hurtig smeltning af iskapperne i
blandt andet Nordamerika 9.000–8.000 år før nu bevirkede
at havvand bredte sig over store dele af Danmark. Havets
meget rige fauna tyder på, at klimaet har været et par grader varmere end nu. I havet levede blandt andet sneglen
Littorina og havet kaldes derfor også Littorinahavet.
Stødpudekapacitet: En væskes indhold af base/syre, som
bevirker, at en tilsætning af syre/base ikke ”slår igennem” (som fx en pH-ændring) umiddelbart. Årsagen er, at
væskens indhold af stødpude først skal neutraliseres af den
tilsatte syre/base.
Svovlbrinte: H2S. Brintsulfid er en giftig gas, hvis lugt ofte
beskrives som ”rådne æg”.
Sænkningstragt: Når der pumpes vand op vil grundvandsspejlet sænke sig omkring boringen; mest tæt ved
boringen og mindre udefter. Grundvandsspejlet vil blive
tragtformet omkring boringen. Det kaldes en sænkningstragt. Tragtens størrelse vil afhænge af, hvor meget vand
vi pumper op, og hvor hurtigt nyt vand strømmer hen til
boringen.
Sårbarheden: Er et udtryk for hvor udsat grundvandet
er overfor påvirkninger fra gødning, sprøjtemidler mv.

Sårbarheden afhænger af de geologiske forhold og af
arealanvendelsen. Eksempelvis beskytter tykke lerlag
godt, sandlag dårligt. Under skovarealer er det nedsivende
vand renere end under landbrugsarealer. Ofte taler man
om ”nitratsårbarhed”, fordi nitrat er så vigtigt for vandkvaliteten.
Tappehus: En lille bygning med en aftapningshane hvorfra
forbrugerne kan hente drikkevand. Fortsat ret udbredt i
Grønland især i bygderne, men også i byerne er der nogle.
I Sisimiut er der således (i 2018) 26 tappehuse.
Tertiærperioden: Geologisk periode omfattende tidsrummet 65-1,8 mio. år før nu.
Trykniveau: Grundvandsspejlets højde. Grundvandets
strømninger skyldes udelukkende variationer i trykniveauet. Den hastighed, hvormed grundvandet bevæger sig i
jordlagene, afhænger dels af, hvor store trykniveauforskellene er, og dels af hvor let gennemtrængelige jordlagene
er.
Tryksyring: Tilsætning under tryk af syre til en vandforsyningsboring, der giver for lidt vand. Ved tryksyringen
opløses kalk- og jernudfældninger omkring filterniveauet
i boringen.

virker kun der, hvor strålerne rammer, og det påvirker ikke
vandets smag.
Vandbalanceligningen: De faktorer, der påvirker et områdes samlede vandbalance, er nedbør (N), fordampning
(F), overfladisk afstrømning (Ao), underjordisk afstrømning
(Au) og ændring i områdets vandindhold eller reservoir
(∆R). Forholdet mellem disse faktorer udtrykkes i vandbalanceligningen: N = F + Ao + Au + ∆R.
Vandsø: Sø, hvorfra der hentes drikkevand.
Vandløbsopland: Det areal som vandløbet modtager nedbør fra. Det afgrænses af vandløbets topografiske vandskel,
som alene afgrænses af terrænets højdeforhold.
Varmeveksler: Komponent til udveksling af varme eller
kulde mellem to medier.
Varmepumpe: Maskine der ved hjælp af en kompressor kan flytte energi fra et koldt medium til et varmere.
Maskinen bruger elektricitet, men kan aflevere 3-5 gange
elforbuget som termisk energi til for eksempel et hus.
Ørkenklima: De dele af Jorden, der årlig modtager mindre
end 250 mm nedbør, og hvor den potentielle fordampning samtidig overstiger nedbørsmængden.

Topografisk vandskel: Vandskel der udgøres af de højeste
punkter i landskabet.
Tungmetal: Metal med densitet over 5 g/cm3, dvs. de
allerfleste metalliske grundstoffer, samt deres legeringer. Blandt tungmetallerne er de vidt udbredte metaller
som jern, kobber, nikkel og zink.
Tunneldal: Erosionsdal udgravet af smeltevand under isen.
”Tyndt” vand: ionfattigt vand
Umættet zone: Den del af et jordprofil, der ikke er mættet
med vand. (mættet zone = grundvandszonen.)
UV-desinficering: Ved UV-bestråling bruger man ultraviolet lys til at dræbe bakterier. Det er bølgelængder mellem
240 nm og 280 nm – de såkaldte UV-C-lysbølger – som er
effektive til at dræbe bakterier. Der findes lamper – en
slags lysstofrør – som kan sende UV-C stråling. En sådan
lampe anbringes i en speciel beholder. Når vandet løber
igennem beholderen, får det UV-bestråling. UV-bestråling
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