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Miljøstyrelsens screeningsværktøj (overfladevandsværktøjet, http://mst.dk/selvbetjening/it-
vaerktoejer/screening-af-jordforureninger-der-kan-true-overfladevand/ ) til vurdering af foru-
reninger, som bl.a. kan påvirke vandløb, baserer sig på en opblanding af forureningsfluxen i 
medianminimumsvandføringen. Det forventes at højere vandføring vil give anledning til lave-
re koncentrationer af de forurenende stoffer i vandløbet, se figur 1. Medianminimumsvandfø-
ringen er valgt for at sikre en ensartet og konservativ screening. I praksis kan den reelle 
vandføring i en sommerperiode, hvor der oftest udtages vandprøver til brug for risikovurde-
ringen, være lavere eller højere end den beregnede medianminimumsvandføring. Det er der-
for interessant at se på betydningen af den aktuelle vandføring for forureningskoncentratio-
ner, samt den tidslige variation af vandføringen i vandløb. Det er også vigtigt at vurdere, om 
andre faktorer end vandføringen kan påvirke forureningskoncentrationer, herunder forure-
ningsfluxens tidslige variation.  
 
Disse forhold vil i 2016 blive belyst i et nyt TUP projekt: ”Tidslig variation i koncentration fra 
punktkilder og vandføring i vandløb”. Projektet udføres i et samarbejde mellem danske regi-
oner (Region Hovedstaden har projektledelsen), Orbicon og DTU Miljø. Som et led i projektet 
sammenfattes de erfaringer, som DTU Miljø har opnået ved undersøgelser fra 2012-2016 
vedrørende den tidslige variation i forureningskoncentrationer og vandføring i Grindsted Å.  
 
Den tidslige variation af vandføringen, forureningsfluxen og koncentrationerne i åen er blevet 
undersøgt i et PhD projekt ved Anne Sonne. Den første del af undersøgelsen fra 2012 er 
rapporteret i Nielsen et al. (2014), mens de senere dele af arbejdet endnu ikke er rapporte-
ret. Forureningsfluxen til Grindsted Å bliver i øjeblikket detaljeret undersøgt ved brug af en 
række forskellige metoder i et større forskningsprojekt (GEOCON, www.geocon.env.dtu.dk), 
som ikke vil blive præsenteret her.  
 
Det undersøgte område af å-systemet er påvirket af udsivning fra det tidligere Grindsted-
værk, hvor der bl.a. er deponeret en kompleks blanding af olieprodukter, klorerede opløs-
ningsmidler og medicinalstoffer (f.eks. barbiturater og sulfonamider). Forureningen transpor-
teres med grundvandet og siver ud i åen over en kortere strækning. Forekomsten af klorere-
de opløsningsmidler er særligt interessante, da de er i fokus ved regionernes undersøgelser 
af forurenede grund. Dette skyldes bl.a., at moderstoffer som perklorethylen (PCE) og triklo-
rethylen (TCE) kan omdannes ved reduktiv deklorering til vinylklorid, som har en meget lav 
grænseværdi. I overfladevandsværktøjet antages det derfor som ”worst case”, at alle moder-
stoffer omdannes fuldstændigt til vinylchlorid inden udsivning til vandløb.     
 
Fokus ved disse undersøgelser af forureningspåvirkningen ved Grindsted Å har været om-
kring tre forhold: 
 

 Systematisk monitering af vandføringen i Grindsted Å fra sommeren 2012 til februar 
2015, herunder sammenhæng mellem vandstand og vandføring 

 Vurdering af den tidslige variation af forureningskoncentrationer i åen over 12 måneder 

http://www.geocon.env.dtu.dk/


 Belysning af andre faktorers betydning for stofkoncentrationerne i Grindsted Å samt foru-
reningsstoffernes videre skæbne i åen. 

 
Moniteringen af vandføringen er udført af Orbicon ved to online vandføringsstationer, hvor 
vandstanden er logget kontinuert. Dette er suppleret ved 10 manuelle målinger af vandførin-
gen årligt for at omsætte vandstanden (h) til en vandføring (Q) ved hjælp af en Q-h-relation. 
Koncentrationerne er åen bestemt ved at udtage vandprøver i en lang række punkter på for-
skellige tidspunkter. Vandprøverne er analyseret for et udvalg af de stoffer, som udsiver fra 
det tidligere Grindstedværk, med særlig vægt på klorerede opløsningsmidler inkl. vinylklorid.  
 
På Vingstedmødet vil resultater af undersøgelserne blive præsenteret med særlig vægt på 
de praktiske implikationer for regionernes fremtidige undersøgelser af forurenede grundes 
påvirkning af vandløb.

 
Figur 1: Konceptuel model for udsivning af en punktkildeforurening til et vandløb. Koncentrati-
onen, Cmix, i vandløbet kan under antagelse af fuld opblanding beregnes som Cmix = J/Q, hvor 
J er forureningsfluxen og Q er vandføringen i vandløbet 
 

 
Referencer 
Nielsen, S. S.; Tuxen, N.; Frimodt Pedersen, O.; Bjerg, P. L.; Sonne, A. T.; Binning, P. J.; 
Fjordbøge, A. S.; Aabling, J. (2014).  Risikovurdering af overfladevand, som er påvirket af 
punktkildeforurenet grundvand. København K: Miljøministeriet. Miljøstyrelsen, 2014. 175 p. 
(Miljøprojekt; No. 1575).  


