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Kan klimaet ændre risikoen?

Hvordan påvirker klimaændringerne risikoen fra en 
jordforurening?

Hvordan udpeges de lokaliteter, hvor risikoen 
sandsynligvis forværres på grund af 
klimaændringerne?

• Flere oversvømmelser og 
højere grundvandsstand på 
grund af klimaændringerne

• Ca. 32.000 kortlagte 
ejendomme iht. JFL



Hvor kan resultaterne bruges?

• Planlægning

– Regionerne kan udpege 
lokaliteter med forværret 
risiko

– Kommunerne kan anvende 
viden i forbindelse med 
klimatilpasningsplaner og 
indsatsplaner

• Prioritering

• Drift (eksisterende 
anlæg)

• Nye afværgeanlæg
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Landsdækkende screening

God robust risikovurdering

Mellemrobust risikovurdering

Ringe robust risikovurdering



Fra overblikket til detaljen

• Kortlagte grunde med risiko for 
grundvand og/eller 
overfladevand

• Trin 1: Landsdækkende 
screening:

– Eksisterende data for klima, 
jordforurening, geologiske og 
hydrogeologiske forhold

• Trin 2: Lokale data

– Test af screeningsresultat ved 
lokale data og kendskab

• Trin 3: Detailanalyse

– Indhentning af yderligere data, 
f.eks. opsætning af model
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Metoden



Typologi – vandets veje i jorden
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• Forskellig geologi har indflydelse på 
nedsivning fra øget nedbør og 
oversvømmelser

• Øget nedsivning, kan give øget 
risiko fra en forurenet grund

• Inddeling i tre simple typologier
– 1) Sand– og kalkmagasin uden dæklag med 

indvinding fra forskellige dybder

– 2) Kalk– eller sandmagasin overlejret af 
opsprækket moræneler af varierende 
lagtykkelse

– 3) Kalk– eller sandmagasin overlejret af 
opsprækket moræneler af varierende 
lagtykkelse med indslag af sand



Nyt GIS-temaer med typologier

• Simple typologier, som beskriver 
risiko til førstkommende 
betydende magasin

• Grov inddeling, som kan 
anvendes i forbindelse med 
screening

• Procentvise andel af sand i de 
øvre 12 meter i alle boringer i 
Jupiter

• Typologi 3: 
– Tæt moræneler (<30% sand)

• Typologi 2: 
– Den sandede moræne (<65% sand)

• Typologi 1: 
– Overvejende sand 20. juni 2022 7



Forureningstyper

For hver forureningstype 
er der antaget et eller 
flere modelstoffer, som 
vurderes kritiske overfor 
grundvand og 
overfladevand
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Klimaelement Årsag Effekter på forurening

Øget grundvandsdannelse Øget nedbør Øget udvaskning af mobile stoffer
Ændret strømningsretning for grundvandet

Hævet grundvandsspejl Øget nedbør Ændrede spredningsveje
Ændret udbredelse af forurening

Oversvømmelse (lavning, vandløb og 
stormflod)

Øget havniveau
Ekstrem regn

Ændring af kemiske og strømningsmæssige 
forhold

LAR (lokal afledning af regnvand) Menneskeskabt Øget infiltration og stigning i grundvandsspejl
giver øget udvaskning

Klimaelementernes effekter



Grundlag for klimaelementer

• Stormflod og nedbør: Nyeste prognoser fra FN’s 
klimapanel IPCC, 5. hovedrapport, 2013.

• Grundvandsdannelse og niveau for 
grundvandsspejl: ”Våde” klimamodel hentet fra 
Klimagrundvandskortet
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Grundvandsdannelse

Hvilke data er anvendt?
- Klimaelementer, eksisterende data

Lokal oversvømmelse 
(Blue spot)

Oversvømmelse 
langs vandløb



• Anvendte data: Havstigning 
(Naturstyrelsen) og 
højvandsstatistik 
(Kystdirektoratet)

• Varierende stormflodshøjde 
langs kystlinjen integreret i 
kortet (145-530 cm)

• Oversvømmede arealer 100 
års hændelse i 2050

• Er de oversvømmede 
områder er sammenfaldende 
med kortlagte polygoner?
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Nye GIS-temaer
- Stormflod



• Terrænnært grundvandsspejl 
2014:
– Pejlinger som repræsenterer det 

terrænnære grundvand (1970-
2014) fra Jupiter

– Støttepunkter langs vandløb, 
søer og kyst

• Terrænnært grundvandsspejl 
2050:
– 2014 + forventet 

grundvandsstigning (GEUS)

– Øget støttepunkt ved kyst
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Nye GIS-temaer
- Højeste grundvandsspejl



Resultater fra den landsdækkende 
screening



Fra landsdækkende screening 
til lokal screening

• Test af udvalgte lokaliteter i to 
kommuner

– Forurenede lokaliteter

– Forskellige stofgrupper (mobile 
og immobile)

– Forskellige typologier

– Udgør potentiel risiko for 
grundvand og/eller 
overfladevand

– Klimatilpasningsplaner med gode 
data
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Hvad har vi lært af testene?

• Generelt har der været god overensstemmelse mellem 
resultaterne fra testscreeningen og den landsdækkende 
screening.

• Forureningens alder kan have en betydning, især for 
olieforureninger, hvor stoffet allerede kan være nedbrudt 
med tiden. 

• Modelstoffet for nedbrudt olie, tjærestoffer mv. kan være 
for konservativt i forhold til de reelle forhold, dvs. der er 
regnet med større forureningsrisiko end der findes i 
virkeligheden.

• Afværge af en forurening bør medtages i screeningen.

• Inddeling af påvirkning ved ændring i 
grundvandsdannelse og hævet grundvandsspejl skal 
måske nuanceres yderligere



Klima og jordforurening KAN kobles

• Det er muligt ud fra eksisterende data at 
foretage en indledende sortering af de 
forurenede grunde i forhold 
risikovurderingernes robusthed over for 
klimaændringer

• Der er udpeget relevante parametre for 
forurenede grunde, typologi og 
betydende klimaelementer

• Der ER forureninger i Danmark, som vil 
blive påvirket af klimaændringerne i 
fremtiden

• Det er vigtigt at have fokus på dette i 
forbindelse med eksisterende og 
fremtidige risikovurderinger af 
jordforureninger



Metode og 
parametre til at 

udpege 
jordforureninger, 
hvor risikoen bør 

revurderes

Udvikling af værktøj, 
som kan indeholde 

alle tre trin

Anvendelse af de 
tre nye GIS-

temaer i andre 
sammenhænge

Udpegningen af 
jordforureninger, 
hvor risikoen for 

indeklima og kontakt 
bør revurderes

Viden og data kan 
anvendes af andre 

aktører (f.eks. i 
forbindelse med 
kommunerens 

indsatser)

Udarbejdelse af 
vejledning til 

risikovurdering, hvor 
klimapåvirkning 

inddrages

Perspektiver



Metode og 
parametre til at 

udpege 
jordforureninger, 
hvor risikoen bør 

revurderes

Udarbejdelse af 
vejledning til 

risikovurdering, hvor 
klimapåvirkning 

inddrages

Forslag til nyt projekt — Indhentning af klimadata til risikovurdering

— Tolkning af klimadataene tolkes og 

inddrages

— Håndtering af ikke er klimarobuste 

risikovurdering.

— Potentielle ændringer fremadrettet som 

følge af klimaændringerne.

— Påvirkning af eksisterende afværgeanlæg 

og driften heraf samt dimensionering af 

nye anlæg.

Øge datagrundlaget på lokalskala og viden :

— Hvor stor er den konkrete indflydelse ved tilstedeværelsen af kloakker, dræn mv.?

— Er der forskel på en langvarig og en kortvarig effekt?

— Skal alle potentielle effekter inddrages i vurderingen af robustheden af risikovurderingen?

— Er det muligt at inddrage vurderingerne i forhold til risiko overfor indeluft (projektet fra 2015 

omhandlede kun risiko for grundvand og overfladevand)?
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Tak for opmærksomheden


