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Brug af Point Velocity Probes (PVP) til kvantificering af grundvandshastighed samt forure-
ningsflux er blevet undersøgt. PVPen er en metode til direkte bestemmelse af grundvands-
hastighed på centimeterskala og er baseret på en mini-sporstoftest (Labaky et al., 2007). 
Metoden har ikke tidligere været benyttet til kvantificering af interaktion mellem grundvand og 
vandløb eller forureningsflux. 
 
122 saltinjektioner blev udført i 14 PVPer installeret 2-4 m.u.t. langs brinken af Grindsted Å. 
Åen er ca. 10 m bred og 1,7 m dyb. PVP’erne blev installeret i et område, hvor åen er påvir-
ket af Grindstedværkets fabriksgrund, 1,5 km nord for åen, samt muligvis forurening fra 
Grindsted losseplads, 2 km syd for åen. 
 
Resultater fra injektionerne viser at grundvandet strømmer til åen med en porevandsha-
stighed på mellem 0,1 og 3 m/d. Disse tal stemmer godt overens med porevandshastigheder 
fundet ved hjælp af hhv. temperaturprofilering og foreløbige beregninger med Darcy’s lov. 
Forskelle kan skyldes forskel i skala knyttet til de tre metoder, samt usikkerheder forbundet 
med de estimerede hydrogeologiske parametre. Sidstnævnte grund gør sig ikke gældende 
for PVPen, da denne ikke benytter estimater af hydraulisk ledningsevne og hydraulisk gradi-
ent. 
 
For at kvantificere forureningsfluxen blev porevandshastigheder fra PVPerne kombineret 
med grundvandskoncentrationer af chlorerede ethener samt BTEX. Meget høje koncentrati-
oner af nedbrydningsprodukterne cis-DCE og vinyl klorid (VC) blev målt over en strækning 
på 50 m, hvilket indikerer at en langt den største del af forureningen er koncentreret i en 
smal, stærkt reduceret kerne indlejret i forureningsfanen.   
 
Foreløbige estimater af forureningsfluxen for VC, total mængde chlorerede ethener samt 
benzen er mindre end forureningsfluxen beregnet ud fra den målte koncentration i åen (Røn-
de, 2014). Således tyder det på en underestimering af forureningsfluxen. Udover store rum-
melige variationer i grundvandshastigheder og forureningskoncentrationer er to mulige grun-
de for underestimeringen: 1) kernen af forureningsfanen befinder sig dybere end de dybeste 
målinger; 2) ingen PVPer er installeret i zonen med de højeste koncentrationer, hvor grund-
vandshastigheden muligvis er højere end i zoner med lavere koncentration.   
 
For at forbedre estimatet af forureningsfluxen er der behov for målinger i større dybde. Der-
udover vil det være relevant at estimere den hydrauliske konduktivitet fra slugtests før der 
eventuelt installeres yderligere PVPer. På trods af denne konklusion demonstrerer dette stu-
die PVPens høje potentiale for kvantificering af grundvandshastiger nær vandløb samt foru-
reningsfluxer. 



 
 
Figur 1: Koncentrationer af chlorerede ethener samt porevandshastigheder langs Grindsted 
Å. Cirkler angiver porevandshastigheden, mens sorte og røde pile angiver hhv. den vertikale 
og horisontale strømningsretning. 
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