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Dette indlæg diskuterer en metode til at vurdere fortynding i danske vandløb, som er 
påvirket af forurenede grunde via grundvandet. Metoden følger de overordnede prin-
cipper fra EU’s vandrammedirektiv (EQS Directive 2008/105/EC) og er udviklet i for-
bindelse med en revision af den danske jordforureningslov i 2013. Metoden vil blive 
benyttet til at udføre en landsdækkende screening af forurenede grunde til at vurde-
re, hvorvidt de udgør en risiko for nærtliggende vandløb. Beregningsværktøjet kan 
ligeledes anvendes til at udregne fortynding i et konkret vandløb. 
 
Opblanding af grundvandsforurening i naturlige vandløb er en kompleks proces, idet 
mange af vandløbets parametre er stærkt varierende i både tid og rum (strømnings-
hastighed, bundforhold etc.). Opblandingsprocessen i vandløb har været studeret i 
mere end 50 år. Mange studier fokuserer på udledningen af forurenet vand fra en 
enkelt jetstråle/rør i et vandløb – en punktformig udledning/forureningskilde. Der er et 
begrænset antal studier, der omhandler opblandingen af forureningen nedstrøms i et 
vandløb, udledt fra flere diffusere. Der er ikke fundet studier publiceret i den interna-
tionale litteratur, som har undersøgt opblandings- og fortyndingsprocessen af indsi-
vende forurenet grundvand i et vandløb. 
 
En matematisk model er derfor opstillet til at beskrive fortyndingen af en indsivende 
forureningsfane i et vandløb (Aisopou et al., 2013). Modellen beskriver et scenarie, 
hvor en forureningsfane med en bredde og homogent fordelt koncentration indsiver i 
et vandløb fra brinken, se figur 1. Dette blev vist at være det mest realistiske og al-
mindelige scenarie i danske vandløb. Modellen tager ikke højde for fordampning, 
sorption/udveksling i bundsedimentet og nedbrydning og giver derved et konservativt 
estimat af koncentrationsfordelingen i et vandløb. 
 
Den udviklede fortyndingsmodel giver en formel til at beregne koncentrationen i en 
vilkårlig afstand fra opstrøms rand af indsivningszonen i et vandløb, samt den mak-
simale koncentration (Cmax). Modellen kan ligeledes beregne det punkt, hvor den fuldt 
opblandede forureningskoncentration forekommer (Lmix) og koncentration (Cmix) i det-
te punkt (figur 1).   
 
Fortyndingsmodellen kræver 6 inputparametre: vandløbets dybde (dvandløb), bredde 
(bvandløb), vandføringen (Qvandløb), bundhældningen (S), forureningsfluxen (J) og fane-
bredden (bfane). Følsomhedsanalyser blev udført for de 3 forskellige vandløbstyper 
(små, mellemstore og store) for at teste følsomheden af Lmix og Cmax i forhold til hver 



af de 6 parametre, samt at bestemme middelværdien og standardafvigelsen af Lmix 
og Cmax.  Resultaterne viste, at for små og mellemstore vandløb er Cmax= Cmix og 
Cmax er derfor ikke nødvendig at beregne. I store vandløb er Cmax i flere tilfælde signi-
fikant højere end Cmix.  
 
Fortyndingsmodellen blev afprøvet på to case studier: et mellemstort vandløb (Grind-
sted Å) og et lille vandløb (Skensved Å). Modellerne var testet ved at bruge hhv. data 
fra feltundersøgelsen og standarddata som vil blive benyttet ved den landsdækkende 
screening. Koncentrationsfordelingen i vandløbet estimeret ud fra de to simuleringer 
blev derefter sammenlignet med koncentrationerne målt i vandløbet. Det bedst be-
skrivende og mest realistiske resultat af koncentrationsfordelingen i vandløbet kom 
ved at bruge feltdata. Standarddata gav som ønsket en mere konservativ beskrivel-
se, hvor højere værdier for Cmax og Cmix blev estimeret. 
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Figur 1  Konceptuel model af en forureningsfane der indsiver i et vandløb samt placeringen af 
kontrolpunktet (x,y) for prøvetagning i vandløbet, hvor der er opnået fuldstændig opblanding. 

Vandløbets strømningsretning er angivet med pilen. 
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