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Figur 7: De blå farver indikerer steder,
hvor afstanden fra jordoverflade
til grundvandsspejl er lille, så her
ligger grundvandet tæt på terrænet.
Kilde: Klimatilpasning.dk.

Røde farver viser, at der er langt ned
til grundvandsspejlet. Især Øst- og
Nordjylland og det sydvestlige Fyn er
præget af dybtliggende grundvand. I
Store dele af Sjælland er der dog høj
est et par meter ned til grundvandet.

Hvor står dit grundvand
om 30 år?
Når det regner
mere, dannes der
mere grundvand,
og derfor stiger
grundvandsspejlet.
På et interaktivt
grundvandskort kan
du selv se hvor og
hvor meget.

H

vor meget grundvand, der dannes i
et område, afhæng
er af mængden af
nedbør minus fordampning,
overfladisk afstrømning og
oppumpning. Det kaldes
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også nettonedbør. På side
14-17 kan man læse, at nedbørsmængderne i Danmark
kommer til at stige, og ved
at koble den viden med med
de tilgængelige data om
grundvandsbalancen i Danmark kan man få et bud på,
hvordan udviklingen i nedbør påvirker grundvands
standen fremover. Derfor
har det tidligere Klima- og
Energiministerium og nu
Miljøstyrelsen fået lavet et interaktivt grundvandskort, der
viser netop det. Her er det
muligt at se, hvor højt grundvandet i gennemsnit vil stå

i Danmark i år 2050 sammenlignet med, hvor højt
det står i dag. Herover kan
du se to eksempler fra kortet
på grundvandsstanden i dag
(Figur 7) og et estimat for
ændringen frem mod 2050
(Figur 8). Kortet bygger på
et klimascenarie, kaldet A1B,
hvor man frem mod år 2050
skal skifte til en energiforsyning, der er spredt jævnt ud
over mange kilder og altså
ikke længere har forkus på
fossilt brændsel. Ligesom
estimaterne for nedbør og
temperatur på side 16-17
bygger grundvandsestimat

erne på flere forskellige
klimamodeller. På den måde
får man det bedst mulige
billede af sandheden. For
nemheds skyld er resultatet
delt op i tre, så man ikke ser
alle modellernes spredning
på én gang.
Man kan altså vælge at se
grundvandstanden givet ved:
1. Den del af estimatet, der
viser den største stigning i
nedbør frem mod 2050 (våd
model).
2. Den del af estimatet, der

GRUNDVAND

ÅR 2050
Høj grundvandstand i 2050
vist som ændring i meter
(Estimeret ved våd klimamodel)

< -5 m
	-5 – -4 m
	-4 – -3 m
–3 – -2 m
	-2 – -1 m
	-1 – 0 m
0–1m
1 – 2m
2–3m
3–4m
4–5m
>5m

Figur 8: Stigningen i den gennemsnitlige grundvandstand i 2050 i
forhold til det nuværende niveau.
Kilde: Klimatilpasning.dk.

Estimatet bygger på det såkaldt våde
klimascenarie, som ligger i den høje
ende af de samlede klimamodellers
forudsigelser. Jo mere blå farve, des
mere stiger grundvandspejlet, så iføl-

+ Brug kortet selv

ge denne beregning vil grundvandstanden faktisk stige i hele landet.

Det interaktive kort viser hvor højt
eller lavt grundvandet står i dit
område, og hvordan det måske vil
se ud i år 2050.
Læs mere på
geoviden.dk/grundvandogklima

viser en middel stigning
i nedbør frem mod 2050
(median model).
3. Den del af estimatet, der
viser den mindste stigning i
nedbør frem mod 2050 (tør
model).
Derudover kan man se den
grundvandstand, der var
middel for perioden 1991 til
2010, som skal fungere som
nutiden.

Grundvand over terræn
Nogle steder, hvor grundvandet allerede ligger højt,

vil grundvandet lejlighedsvis
eller permanent bevæge
sig op over terrænniveau
med de stigende nedbørsmængder. Eksempelvis
kan man klikke på området
lige nord for Rudkøbing på
Langeland og se, at her vil
middelgrundvandsstanden
sandsynligvis være steget
med 2-3 meter i 2050, hvis
man tager udgangspunkt i
en median klimamodel. Lige
nu ligger grundvandet omkring 2 meter nede, så der
kan der måske være brug for
klimasikring i form af dræn,
plantning af skov med mere,

så der ikke kommer oversvømmelser. Andre steder,
hvor grundvandet ligger
dybt nede, vil man ikke mærke nogen særlig ændring. På
naboøen Ærø ligger grundvandet for eksempel cirka 18
meter nede, og her forudsig
er modellen, at der ved det
våde klimascenarie vil ske en
5 meters stigning. Her vil der
altså stadig være omkring 13
meter fra jordoverfladen ned
til grundvandsspejlet.
Beregningerne bygger på
den såkaldte DK-model, der
modellerer ferskvandskreds-

løbet i hele Danmark i felter
på 500 x 500 meter. Du kan
læse mere om modellen på
side 28. Grundvandskortet
er lavet med data fra GEUS
og med støtte fra Koordineringsenheden for Forskning
i Klimatilpasning (KFT). Der
er en række usikkerheder
forbundet med alle estimaterne, så kortet kan altså ikke
bruges som eneste basis for
beslutninger om for eksempel klimasikring af kælderen.
Læs mere om det på klimatilpasning.dk
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