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Notat 

Sag Grindsted forureningsundersøgelser Projektnr..  105643 

Projekt Grindsted modelberegninger Dato 2015-11-04 

Emne Supplerende modelberegninger ved DGU-nr. 

114.1998 

Initialer  THW / OKJ 

 
 

Baggrund 

I forbindelse med opstilling af lokal strømningsmodel for Grindsted i forbindelse 

med kortlægning af forureningen under byen har Region Syddanmark anmodet 

ALECTIA om at foretage supplerende modelberegninger. Modelberegningerne er 

udført på modellen dokumenteret i /1/ og /2/. 

 

I dette notat undersøges forureningen fra boring DGU nr. 114.1998.  

 

Man har i indtaget til boring DGU nr. 114.1998 fundet forurenende stoffer. Ind-

taget er terrænnært, 5 - 8 m.u.t.  Der er foretaget en baglæns partikelbanebe-

regning på forureningen for at forsøge at fastlægge foreningskilden. Partikler er 

udlagt omkring indtaget [4.5 – 8.5 m.u.t.] i en radius af 10 m omkring boringen, 

og partiklernes vej er herefter beregnet baglæns mod grundvandsstrømningen 

indtil grundvandsspejlet er nået. 

 

Figur 1 viser partikelbanerne beregnet fra indtag til toppen af grundvandsspej-

let. Da magasinet er sandet fra indtag til terræn får man en relativ simpel trans-

portvej fra toppen af grundvandsspejlet, og partikelbanerne er beregnet til at 

have en maksimal længde på 300 m fra boringen.  
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Figur 1: Partikelbaner og endepunkter til indtag i boring DGU nr. 

114.1998. 

Diskussion 

Den undersøgte boring ligger retningsmæssigt direkte nedstrøms for losseplad-

sen. Hvis forureningen i boring DGU nr. 114.1998 skal stamme fra lossepladsen, 

der ligger en lille kilometer fra boringen, må det skyldes at der er nogle lokale 

strømningsforhold som modellen ikke helt har med. Disse strømningsforhold 

betyder at der er en større horisontal strømningskomponent i den terrænnære 

del (2-3 gange), hvilket ikke bør afskrives. En større horisontal strømningskom-

ponent kan opnås ved eksempelvis en reduktion af grundvandsdannelsen eller 

lokalt forøget dræning. I modellen er grundvandsdannelsen til modellen 570 

mm/år og den effektive grundvandsdannelse (når dræningen er fratrukket, Qz) 

er beregnet til 380 mm/år. 
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