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Der har i de senere år været stor international fokus på interaktion mellem grundvand og 
overfladevand i forhold til implementeringen af EU’s Vandrammedirektiv og en generel 
større opmærksomhed omkring helhedsorienteret vandressourceforvaltning.  
 
En udløber af dette arbejde er en betydelig fokus på jordforureningers eventuelle påvirk-
ning af overfladevand, som i Danmark bl.a. har betydet en ændring af jordforureningslo-
ven fra 1-1-2014. Denne interesse har skabt et behov for at udvikle og vurdere metoder 
til undersøgelser af jordforurenings påvirkning af overfladevand. 
 
Formålet med dette indlæg er derfor at: 
 

• Præsentere en oversigt over metoder til feltundersøgelser  
 

• Diskutere metodernes anvendelighed for praktiske forureningsundersøgelser 
 
Præsentationen tager udgangspunkt i en række forsknings- og udviklingsprojekter på 
DTU Miljø bla. Riskpoint financieret af det Strategiske Forskningsprogram. Projekterne 
har været udført på en række forskellige feltlokaliteter i Danmark, så de repræsenterer 
både små og store vandløb, forskellige typer af forurenede grunde og forureningsstoffer. 
 
De mest omfattende undersøgelser er knyttet til Grindsted Å og de to store jordforure-
ninger i oplandet (Grindsted Gamle Losseplads og Grindstedværket).  
 
Udgangspunktet for undersøgelsesmetoderne er en påvirkning fra en forurenet grund, 
som giver anledning til en forureningsflux, der opblandes i vandløbet (figur 1). Traditio-
nelt er undersøgelser opdelt i skrivebordsundersøgelser og feltundersøgelser. Indlægget 
her vil kun fokusere på feltundersøgelser for vandløb og metoder til at vurdere data.  
 
Der er flere rapporter på vej fra Miljøstyrelsen, som belyser vandløb og, fortynding i 
vandløb og kilder til informationer om vandløb, herunder forekomst af dræn. 
 
Der kan overordnet skelnes mellem metoder, som beskriver udvekslingen af vand mel-
lem grundvand og vandløb eller påvirkningen af stoffer på vandløb. Ved anvendelse af 
de enkelte metoder er det væsentligt at have det samlede mål for øje, da en række af 
metoderne er ret tidskrævende.  Altså er der en væsentlig påvirkning i forhold til gæl-
dende vandkvalitetskriterier for vandløb?  



Simple beregningsmetoder og vurderinger kan derfor være hensigtsmæssige at anvende 
i databehandlingen. Der er i tabel 1 givet en summarisk oversigt over metoder, som vil 
blive behandlet i præsentationen.  
 
 
Tabel 1 Summarisk oversigt over metoder til måling og beregning af vand- og stofudveksling for 

at vurdere jordforureningers påvirkning af vandløb .  
 
 

Metode Formål Vandudveksling Stofudveksling Vurdering 
Hydraulisk potentia-
le 

Måling af det hydrauli-
ske potentiale i overfla-
devand og grundvand 

Kan benyttes til 
beregning af vand-
flux ved brug af 
Darcys lov 

- Let at udføre 
og fortolke, 
da metoden 
er velkendt 

Temperaturmålinger Målinger af relative 
temperaturforskelle kan 
indikere udsivning/ 
indsivning i et vandløb  

Kan benyttes kvanti-
tativt til beregning af 
grundvandsflux 

- Forholdsvis 
let at udføre 
og fortolke 

Fluxkamre Måling af indsivende 
vand til overfladevand 

Kan benyttes kvanti-
tativt til beregning af 
grundvandsflux 

Ved måling af 
koncentrationer i 
det indsivende 
vand kan stof- 
udveksling be-
stemmes 

Tidskrævende 
og en meget 
lokal måling. 
Kan  kun 
vurdere ind-
sivning. 

Vandføring Måling af vandføring i 
vandløb 

Kan ved opstilling af 
en vandbalance 
bruges til vurdering 
af indsivning/ udsiv-
ning 

- Forholdsvis 
let at udføre 
og fortolke. 
Metoden er 
velkendt. 

Stofkoncentrationer 
i vandløb 

Koncentrationsmålinger 
i vandløb 

- Kan ved opstil-
ling af en vand-
balance bruges 
til vurde-ring af 
ind-
sivning/udsiv-
ning af stof 

Let at udføre 
og fortolke. 
Opstilling af 
en masseba-
lance er om-
fattende og 
forbundet 
meden væ-
sentlig usik-
kerhed. 

 



 
 
Figur 1: Udsivning fra en jordforurening til et vandløb. J angiver forureningsfluxen, og Cmix er den 

fuldt opblandede stofkoncentration i vandløbet. 
 

 


