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RESUMÉ 
 
Det øverste danske grundvand påvirkes af klorid fra kilder på jordoverfladen som f.eks. vej-
saltning, atmosfærisk nedfald og landbrugsgødning. Det kræver flere fremtidige kemiske 
analyser af grundvandet af indikatorstoffer for at kunne afgøre mere præcis, hvor stor en 
rolle vejsaltningen spiller for forureningen af det øverste grundvand med klorid.  
 
Det vurderes, at klorid fra vejsaltning ikke udgør et større regionalt eller nationalt problem for 
grundvandskvaliteten i Danmark. Men saltningen kan lokalt forøge kloridindholdet væsentligt 
i trafikintensive områder, hvor der bruges meget vejsalt. Viden om aktuelle tab af salt fra ve-
jene er sparsom. Der er et behov for feltundersøgelser i et større byområde for bedre at kun-
ne vurdere vejsaltningens præcise effekter på grundvandet.   
 
INDLEDNING OG BAGGRUND 
 
I indlægget præsenteres resultater fra et udviklingsprojekt under den nationale grundvands-
kortlægning, som har vurderet de danske grundvandsmagasiners sårbarhed over for vejsalt. 
I marts 2010 blev undersøgelsen publiceret i en GEUS rapport 
(http://gk.geus.info/grundvandskortlaegning/udgivelser/rapporter.html). Undersøgelsen er 
foretaget af Geologisk Institut, Aarhus Universitet, Rambøll og GEUS på vegne af By- og 
Landskabsstyrelsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Udbringning af salt på veje i fast form. Foto: Vejdirektoratet. 
 
 
Det er hovedsagelig klorid fra vejsaltet, som kan påvirke grundvandskvaliteten negativt. 
Grænseværdien for klorid i drikkevand er 250 mg/l og er overvejende fastsat af hensyn til 
smagen. Forurening af vores grundvand med klorid er kritisk, da en forurening i dag vil påvir-
ke grundvandskvaliteten i mange år frem. Studier fra andre skandinaviske lande og Nord-
amerika viser også, at klorid fra vejsaltning langsomt kan påvirke grundvandskvaliteten nega-
tivt.  
 
På veje og fortove anvendes der store mængder vejsalt (natriumklorid) til glatførebekæm-
pelse (Figur 1). I Danmark startede glatførebekæmpelsen for alvor i 1960-erne, og der bru-
ges nu gennemsnitligt ca. 300.000 tons vejsalt pr. år. Forbruget har en stigende tendens,  



men der er også en betydelig variation i forbruget afhængig af vintervejret, og knap 500.000 
tons vejsalt forbruges i særlig hårde vintre (Figur 2).  
 
 
 

 
 

Figur 2. Totale leverancer af salt (natriumklorid) til stat, amter og kommuner opgjort for 
vintersæsoner 1966/67 til 2006/2007. Data leveret af Vejdirektoratet. 
 

 
En del af vejsaltet transporteres væk via kloakker og vandløb. Det er også velkendt, at vej-
saltning kan påvirke vandmiljøet og vegetation langs veje negativt.  
 
I udlandet er der de seneste år registreret mange tilfælde af saltforurening af brønde og ind-
vindingsboringer nær hovedveje og større byområder, som skyldes diffus kloridforurening fra 
veje. Forhøjet saltindhold i grundvand er også vidt udbredt i Danmark, og er hidtil altoverve-
jende tolket som indtrængning af saltholdigt grundvand fra kyster og den dybere undergrund. 
Vejsaltning er dog også tidligere foreslået som kilden til forhøjet kloridindhold i grundvandet 
flere steder i landet.  
 
FORMÅL 
 
Det overordnede formål er at vurdere, om vejsalt fra glatførebekæmpelsen truer grundvands-
ressourcernes kvalitet regionalt og lokalt i Danmark.  
 
METODE 
 
Undersøgelsen er inddelt i 3 dele: 
 

1. Udredning af egnede indikatorer til at adskille årsager til forhøjede kloridindhold i 
grundvand.  

2. Analyse af de tidslige udviklinger i kloridindholdet i det danske grundvand i de sene-
ste ca. 110 år.  

3. Udvikling af et risikovurderingsværktøj i MIKE SHE til at vurdere risikoen for grund-
vandsforurening fra vejsaltning i Vestegnens Vandsamarbejde. 



Undersøgelsen er baseret på analyse af følgende data: 
 

1. Eksisterende grundvandskemiske data i JUPITER,  
2. Nationale data angående det årlige forbrug af vejsalt hos Vejdirektoratet 
3. Lokale data angående det historiske forbrug af vejsalt i Vestegnen på veje mv. 

 
 
RESULTATER OG DISKUSSION 
 
Den største andel af grundvand med et højt kloridindhold findes i det øverste grundvand med 
et gradvis fald til ca. 80 meter under terræn (figur 3). Dette indikerer, at den primære kilde til 
klorid i grundvandet fra ca. 0-80 meter under terræn findes ved jordoverfladen. Samtidig ses 
en stigning i den procentvise andel af høje klorid koncentrationer fra 90 til >100 meter under 
terræn. Dette indikerer, at den primære kilde til klorid i de dybere vandførende lag findes i det 
underliggende grundvand med endnu højere kloridindhold. 
 
 

Dybdemæssig fordeling af det gennemsnitlige kloridindhold
Alle typer data, alle år 
Antal data= 21476
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Figur 3. Dybdemæssig fordeling (m.u.t. til toppen af indtag) af det gennemsnitlige klo-
ridindhold (mg/l) i grundvandsboringer inddelt i 6 koncentrationsintervaller fra i alt 
21.476 boringer (indtag). Antallet af indtag i hvert koncentrations- og dybdeinterval er 
angivet. Baseret på dataudtræk fra JUPITER d. 7. oktober 2008.  

 
 
Analysen af mulighederne for at adskille kloridkilder ved kemiske indikatorer viser, at især 
udviklingen i klorid-bromidforholdet i grundvand er en god indikator på årsagen til forhøjet 
kloridindhold (Figur 4). Det anbefales derfor, at analysere for bromid i grundvandet i  under-
søgelser, hvor risikoen for grundvandsforurening med vejsalt ønskes undersøgt. Dette er 
f.eks. relevant i forbindelse med etablering af nye undersøgelsesboringer i den nationale 
grundvandskortlægning og i det nationale grundvandsovervågningsprogram.  



 
 

Figur 4. Forholdet mellem klorid og bromid (mg/l mod mg/l) i dansk grundvand (udtræk 
fra JUPITER fra 7.10.2008) vist som funktion af hhv. kloridkoncentrationen og dybden 
til bunden af filteret. Desuden er vist forholdet i regnvand, havvand og vakuumsalt, hvor 
data er baseret på et litteraturstudie (Kristiansen m.fl., 2009).  

 
 
En række andre stoffer, isotoper og forhold mellem grundstoffer i grundvandet kan også væ-
re brugbare indikatorer. Herunder er grundvandets ionbytning (forholdet mellem natrium og 
klorid) en god indikator på ændret kloridpåvirkning af grundvandet. Ionbytningen viser f.eks., 
at det øvre grundvand fra 0-80 m u.t., sandsynligvis påvirkes af forøget kloridtilførsel, pga. 
ofte omvendt ionbyttet grundvand (Figur 5). Omvendt ionbytning i grundvandet skyldes ind-
trængning af kloridholdigt vand i et mere fersk grundvandssediment. Analysen viser ikke, 
hvorvidt den forøgede kloridpåvirkning fra jordoverfladen skyldes atmosfæriske salte, vej-
saltning, depoter af vejsalt, lossepladser, landbrugsgødning, utætte kloakker og septiktanke.  
 

 
 
Figur 5. Geografisk og dybdemæssig (m u.t. til toppen af indtag) fordeling af omvendt 
ionbyttet grundvand (natrium-kloridforhold <0,75) i 4.551 grundvandsboringer. Baseret 
på seneste analyser af dataudtræk fra JUPITER d. 7. oktober 2008. 



 
Gennemgang af ca. 1.200 boringer med bromidanalyser fra hele landet indikerer, at omkring 
75 af disse kan være påvirket af vejsaltning (klorid-bromidforhold >550 og omvendt ionbyt-
ning), men at kun ca. 30 af disse har mere end 125 mg klorid pr. liter (figur 6). Analysen byg-
ger dog på et sparsomt datagrundlag, med en dårlig datadækning på landsplan og i tiden. Et 
øget antal bromidanalyser vil kunne give et stærkere værktøj til vurdering af vejsaltningens 
aktuelle påvirkning af grundvandsressourcen. 
 

 
 
Figur 6. Geografisk fordeling af klorid-bromidforholdet i omvendt ionbyttet grundvand 
baseret på seneste analyser fra 289 boringer. Klorid-bromidforhold > 550 bruges som 
en indikator for vejsaltpåvirkning, mens et klorid-bromidforhold < 550 bruges som en in-
dikator for havvandspåvirkning. Punkter med Cl/Br > 550 er afbilledet øverst. Baseret 
på dataudtræk fra JUPITER d. 7. oktober 2008. 

 
 
Viden om det aktuelle tab af salt fra vejene, som siver ned til grundvandet, er meget be-
grænset, og modelberegninger i undersøgelsen er derfor baseret på antagelser. Under Kø-
benhavns Vestegnskommuner regnes der i undersøgelsen med, at 15 % af vejsaltet tabes til 
grundvandet (figur 6). Det vil resultere i, at kloridindholdet i grundvandet vil stige med 25-40 
mg/l over baggrundsniveauet i løbet af 20-40 år. Lokalt vil grundvandets kloridindhold dog 
kunne forøges med op til 125 mg/l som følge af vejsaltningen. Fordobles tabet af vejsalt til 30 
%, fordobles det resulterende kloridindhold.  
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Figur 6. Simpel massebalance til vurdering af størrelsesordenen af forventede 
kloridkoncentrationer i grundvandet forårsaget af vejsaltning. Beregningen for Frede-
riksberg er foretaget på grundlag af data fra Hjuler, m.fl. (2007). 

 
 
Modelberegninger i projektet viser, at det i Storkøbenhavn vil tage 20-40 år, før den fulde 
effekt på grundvandet af en forurening med vejsalt fra en større vej vil slå igennem.  
 
KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING 
 
Resultaterne viser, at det øverste danske grundvand påvirkes af klorid fra kilder på jordover-
fladen som f.eks. vejsaltning, atmosfærisk nedfald og landbrugsgødning. Præcis identifikati-
on af kilderne kræver flere fremtidige kemiske analyser af grundvandet af indikatorstoffer. 
 
Det anbefales ligeledes, at der i den nationale grundvandskortlægning, i forbindelse med 
kortlægning i urbaniserede områder, inddrages en vurdering af grundvandsressourcens på-
virkning fra vejsaltning. Udpegning af eventuelt kritiske vejstrækninger med den største risiko 
for grundvandsforurening vil være hensigtsmæssigt, i forhold til at beskytte grundvandet mod 
vejsaltsforurening. Dette arbejde kan foregå ved hjælp af et risikovurderingsværktøj baseret 
på en grundvandsmodel, hvorved vejstrækninger som har særlig risiko for at forurene vand-
forsyningsboringer, kan udpeges. 
 
Der er behov for feltundersøgelser i et større byområde for bedre at kunne vurdere vejsalt-
ningens præcise effekter på grundvandet. 
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