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Karakterisering af forurening med chlorerede opløsningsmidler i sprækkede kalkmagasiner 
er essentielt for udvikling af konceptuelle modeller, risikovurdering og afværge. Ved under-
søgelser i kalk er det vigtigt at indhente dybde diskrete data, så fordelingen af forurening kan 
beskrives og sammenholdes med flowfordeling (sprækker/matrix), samt at forureningen kan 
afgrænses vertikalt. Formålet med undersøgelserne har været at vurdere forskellige metoder 
til karakterisering af forureningsfordelingen i sprækket kalk og at opnå bedre konceptuel for-
ståelse af forureningstransport og -fordeling i kalk. 
 
Udtagelse af intakte kerneprøver til prøvetagning for chlorerede opløsningsmidler med høj 
diskretisering udfordres af udvaskning og betydelige kernetab specielt fra zoner med blød 
kalk i kontakt med flintlag eller den typisk meget knuste overgangszone mellem de kvartære 
aflejringer og den intakte kalk. Feltundersøgelser med alternative teknikker til karakterisering 
er udført på 2 kalklokaliteter forurenet med PCE; Naverland i Alberslund og Akacievej i 
Fløng. De 2 lokaliteter repræsenterer hver sin skala (kilde hhv. fane) og forureningsniveau 
(DNAPL hhv. opløst fase). Diskretiseret kvantificering af PCE i udtagne kerneprøver er for 
Naverland sammenholdt med forskellige FLUTe teknologier og for Akacievej med passiv og 
aktiv niveauspecifik vandprøvetagning.  
 
På begge lokaliteter er udtaget intakte kerner med et betydeligt kernetab. På Naverland var 
kernetabet generelt omkring 10-15 % og associeret med blød kalk i umiddelbar nærhed af et 
flintlag, mens kernetabet for boringerne ved Akacievej i gennemsnit var 20-40 % med størst 
omfang øverst i kalken.  
 
Vigtig information om forureningsfordeling og potentiel tilstedeværelse af DNAPL blev for 
Naverland opnået med FACT (FLUTe activated carbon technique) og Water-FLUTe multile-
vel vandprøvetagning. Et modelværktøj udviklet til omregning af FACT resultater til pore-
vandskoncentrationer i sprækker og matrix for givne hydrauliske parametre gav væsentligt 
bedre mulighed for tolkning af FACT data.  
 
Niveauspecifik grundvandsprøvetagning med passive snap samplere og lav-flows prøvetag-
ning med bladder pumpe gav sammenlignelige resultater. Begge teknikker antager horisontal 
laminar strømning igennem filteret, og er dermed sårbare overfor vertikal strømning i borin-
gen. Resultaterne var væsentligt forskellige, mht. koncentrationsfordeling over dybden og 
især koncentrationsniveau, fra separationspumpning med heat pulse teknik, hvor der aktivt 
pumpes med et højere flow og dannes et vandskel. Ved etablering af et vandskel undgås 
vertikal strømning i boringen, mens den højere pumpeydelse kan give anledning til fortynding 
af lokale koncentrationer, da grundvand trækkes til fra et større område. Det blev observeret, 
at koncentrationerne ved separationspumpning generelt var lavere end for de andre meto-
der, især nær forureningskilden hvor koncentrationsgradienten var størst. Diffusionsceller 



viste sig uegnede i sprækkede kalkmagasiner formentlig som følge af forstyrrelse af lige-
vægtsindstilling fra betydelig strømningshastighed.  
 
Alt i alt har anvendelsen af niveauspecifik prøvetagning ved de alternative teknikker givet en 
betydeligt bedre forståelse af forureningstransport og -fordeling i kalkmagasinerne end op-
nået med delprøvetagning af kalkkerner alene. Dette har bidraget til udvikling af bedre kon-
ceptuelle modeller for lokaliteterne af betydning for risikovurdering og afværgetiltag.  
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Snap sampler og diffusionscelle             Seperationspumpning med heat pulse 


