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Risiko for forurening af 
grundvandet ved vejsaltning

Heidi Birch
Frank Andreasen

Søren Munch Kristiansen, Århus Universitet



Beskyttelse af drikkevandet i DK

Byudvikling inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)?
Veje kræver vintervedligeholdelse…
Selv ved fuld kloakering er der tab af salt til grundvandet
Øget interesse for at infiltrere overfladevand og lokal håndtering af 
regnvand (LAR)



Vejsalt – er det farligt?

Miljøvurdering omfatter: 
Human og økotoksikologi
Udbredelse og omsætning 
Risiko for grundvand og 
recipienter

250 mg/l klorid grænseværdi for 
drikkevand
Vandforsyningsloven: med i 
indsatsplaner
Grundvandsdirektivet, Bilag II del 
B stof - overskridelse eller 
stigende tendens skal vendes
Salt er # 2 trussel imod 
grundvandets kvalitet i EU 
(rapport fra Europa-kommisionen)

POLMIT, 2002



Udenlandsk erfaring

Erkendt problem i 1972
I Nordamerika betragtes Cl fra 
vejsalt som et kritisk forurenende 
stof
Vejsalt er forbudt i NZ
Vand kvaliteten i ca. 40 % af de 
finske grundvandsforekomster er i 
risiko pga. vejsaltning. 
I Sydsverige, Norge og Finland er 
grund- og overfladevande påvirket 
af vejsalt – mange tiltag
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Jackson & Jabbogy, 2005; Bester m.fl., 2006



Kilder til salt i DK
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Udbringning
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Forbrug svagt stigende over hele perioden 
– men ikke stigende de sidste 20 år
Privates brug kendes ikke  
Klima er en joker

Data: Vejdirektoratet



Mobilitet og spredningsveje

Salt spredes via afstrømning, sprøjt og aerosoller op til 100 m fra vejen

Tab
By: 10-20%
Mindre tæt bebyggede områder: 50%
Ukloakkerede områder: 80-100%
usikkerhed….



Undersøgelser af salt i 
grundvandet i DK

Vejsaltning bidrager til en øgning af grundvandets indhold af 
klorid, primært i det øvre 0-80 m under terræn, 
Der findes kun et meget lille antal boringer i Danmark, hvor vejsalt 
kan have medført en klorid-koncentration over drikkevandskriteriet 
Tab på 15 % i Københavns vestegn medfører stigning på 40-125 
mg/L (Kristiansen et al., 2009)

Vejsaltningen i sin nuværende form 
er sandsynligvis en alvorlig trussel 
for grundvandet i Frederiksberg 
kommune (Hjuler et al., 2007)



Risikovurdering

Massebalance:
Forbrug
Tab til grundvand
Fortynding

C = F · V · T / (N · A · 100 %)
C er gennemsnitskoncentration i nydannet grundvand, 
F er det forventede forbrug af klorid per m2 vej, 
V er det saltede areal (vej mm.), 
T er en antaget tabsprocent til grundvandet, 
N er nedsivning 
A er det arealet.



Antagelser

Forbrug af vejsalt på statsveje ca. 1,5 – 3,0 kg/m2/år, 
forbrug på kommuneveje ca. 0,6 - 1,75 kg/m2/år, 
60% klorid i vejsalt 

Nettonedbør i DK:

Antagelser for scenarier:
Nedsivning land: 200 og 500 mm
Nedsivning by: 100 og 250 mm
Nedsivning LAR: 400 og 630 mm
Forbrug af vejsalt 0,6-1,75 kg/m2/år
Befæstelsesgrad 

80% for bycentrum
60% for villaområder
10% for landområde

50% af det befæstede areal saltes



Scenarier
V / A 

%
Tab 
%

Nedsivning
mm

Tilføjet 
koncentration

mg/L
Tæt by 40 20 250 120-340

Tæt by 40 20 100 290-840

Villaområde 30 30 250 130-380

Villaområde 30 30 100 320-950

Landområde m. vejdræn 5 60 500 22-63

Landområde m. vejdræn 5 60 200 54-160

Landområde u. vejdræn 5 100 500 36-110

Landområde u. vejdræn 5 100 200 90-260

Nedsivning i villaområde 30 100 630 170-500

Nedsivning i villaområde 30 100 400 270-790

Nedsivningen er væsentlig
Det er væsentligt at mindske saltforbruget

Drikkevandskriterie: 250mg/L



Betydningen af tab, areal og nedbør
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Tab til miljøet, %

250 mm nedsivning, 20% saltet areal

250 mm nedsivning, 30% saltet areal

Drikkevandskriterie
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Tab til miljøet, %

100 mm nedsivning, 20% saltet areal

100 mm nedsivning, 30 % saltet areal

Drikkevandskriterie



Nedbringelse af saltforbrug

Vejdirektoratet arbejder med
Udvikling af materiel til saltspredning 
GPS-styres saltspredning
Brug af vejrprognoser til præventiv saltning
Strækningsprognoser
Modelværktøj til estimering af mængden af restsalt på vejen
Kvantificering af varmeafgivelse fra trafikken



Nedbringelse af tab

Tab af salt kan mindskes ved
Vejen anlægges med kantsten og opsamling i dræn frem for 
med åbne grøfter.
Der etableres tætte grøfter med en bentonit-membran 
under grøften (eksempler i Sverige, Tyskland og Finland).
Støjskærme kan give en kraftig formindskelse af 
spredningen af sprøjt og luftbårne dråber.



Alternativer – organiske tømidler

Nedbrydning af tømidlerne er vigtigt:
Ved iltfrie forhold nedsættes nedbrydningshastigheden væsentligt.
Finland: 98% af tilført KFo (2730 mg/L) blev nedbrudt ved passage 
gennem 1,7 m umættet zone
I Billund er der ikke fundet flygtige organiske syrer i grundvandet 
under landingsbanerne hvor KFo bruges
Biologisk aktiv overjord vigtig

KFo udgør ikke risiko for grundvandet hvis
Der nedsives gennem biologisk aktiv overjord
> 2 m til grundvandsspejlet
Nedsivningsarealet er relativt stort



Konklusion

Brug af vejsalt i Danmark kan i mange tilfælde håndteres uden 
risiko for drikkevandsressourcen med de gældende kvalitetskrav
Der kan være områder, hvor det kan være nødvendigt at bruge 
alternative tømidler for at beskytte grundvandsressourcen

Generelt anbefales det:
at foretage en simpel risikovurdering for hvert byudviklingsprojekt i 
OSD områder som evalueres sammen med andre kloridkilder i 
oplandet
at mindske saltforbruget mest muligt i byudviklinger i OSD områder
at der i OSD områder med lav nettonedbør (f.eks. Sjælland) 
tilstræbes et meget lavt saltforbrug i kombination med tiltag til at 
mindske tabet af salt og/eller øgning af grundvandsdannelse ved 
nedsivning af tagvand.
at der benyttes alternative organiske tømidler hvis krav til 
glatførebekæmpelse medfører at klorid udvaskningen ikke kan 
holdes lavt nok i et OSD område.



Tak til

Medforfattere
Frank Andreasen,  ALECTIA
Søren Munch Kristiansen,  Århus 
Universitet, Institut for Geoscience 

Naturstyrelsen
Hanne Vibeke Berg

Følgegruppe
Thomas Hansen, Naturstyrelsen
Trine Hartwig Hemmingsen, 
Vejdirektoratet
Michel Eram, Vejdirektoratet
Allan Pratt, Kommunernes 
Landsforening /Helsingør Kommune
Henning Clausen, Miljøstyrelsens 
kemikalieafdeling


