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1 Indledning 
Miljøministeren og amtsborgmesteren for Ribe Amt har den 16. marts 2005  
indgået aftale om en fælles finansiering af undersøgelser af forureningen i 
Kærgård Plantage. Aftalen er indgået på baggrund af en redegørelse fra marts 
2005, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Miljøsty-
relsen og Ribe Amt.  
 
Arbejdsgruppen har indgået aftale med det rådgivende firma COWI om udfø-
relse af de nødvendige undersøgelser. 
 
Der er gennemført tests og undersøgelser for at støtte en beslutning om  
iværksættelse af afværgeforanstaltninger. Desuden er der erkendt et behov for 
verificering og forbedring af den eksisterende viden om en badeforbudszone, 
fiskeriet og de økotoksikologiske forhold m.v., som er gældende ved lokalite-
ten.   
 
I forbindelse med arbejdet udgives en samlerapport og en række tekniske  
delrapporter: 
 
• Delrapport 1: Jord- og grundvandsforurening ved Kærgård Plantage 

• Delrapport 2: Prøvepumpning og in-situ test ved Kærgård Plantage 

• Delrapport 3: Grundvandsmodel ved Kærgård Plantage 

• Delrapport 4: Laboraty Treatability Tests of Chemical oxidation and Bio-
remidiation Technologies for Groundwater Remediation  

• Delrapport 5: Naturlig nedbrydning af jord- og grundvandsforureningen 

• Delrapport 6: Forurening fra Esbjerg Kemi ved Kærgård Plantage 

• Delrapport 7: Esbjerg Vest Renseanlæg - Hæmningsforsøg 

• Delrapport 8: Datarapport for undersøgelser ved Kærgård Plantage 

• Delrapport 9: Økotoksikologiske undersøgelser af grundvandsprøve udta-
get 3. januar 2006 ved Kærgård Plantage 
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• Delrapport 10: Beregning af fortynding i kystzonen ved Kærgård Plantage 
i forhold til placering af udsivningen  

• Delrapport 11:  Miljøvurdering af udsivningen ved Kærgård Plantage forår 
2006 

• Delrapport 12: Konsekvensanalyse for afværgescenarier (Grindstedværkets 
gruber) 

• Samlerapport – Undersøgelser 2005/2006 

Denne rapport er delrapport 3 og beskriver en opstillet en grundvandsmodel i 3 
dimensioner. I denne delrapport beskrives resultaterne af arbejdet med grund-
vandsmodellen. Rapporten er udarbejdet af COWI A/S for Arbejdsgruppen 
vedrørende Kærgård Plantage. 

1.1 Baggrund  
Med baggrund i drøftelser på projektmøderne, er man i projektgruppen enedes 
om, at en egentlig grundvandsmodel er et godt værktøj i forbindelse med vurde-
ringen af mulighederne for etablering af afværgeforanstaltninger overfor den 
konstaterede forurening. 

Baggrunden for opstilling af modellen er et ønske om at kunne beskrive størrel-
sesordenen på strømningen i de forskellige grundvandsmagasiner og kunne 
vurdere afstrømningen til havet samt vurdere afværgemuligheder. 

Interesseområdet er vist på figur 1. 
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Figur 1.: Interesseområdet ved Kærgaard Plantage. Den røde box angiver ca. 
placering af grundvandsfane fra Grindstedværkets forurening. 

1.2 Formål 
Formålet med undersøgelsen er: 

1. En nærmere simulering af vand og stofflux til havet ved hjælp af en 3D 
stationær strømningsmodel.  

2. Modelberegning af 3-5 forskellige scenarier med forskellige afværge-
scenarier  

1.3 Opbygning af rapport 
Denne rapport er opbygget med beskrivelse af modelforudsætninger i kapitel 1-
3, beskrivelse af beregningsscenarier i kapitel 4 og en sammenfatning i kapitel 
5. 

1.4 Nye undersøgelser 
Opstillingen af en grundvandsmodel bygger på en konceptuel geologisk model, 
oplysninger om randbetingelser, grundvandsdannelse og pejlinger af de udvalg-
te magasiner, og gerne supplerende data fra f.eks. prøvepumpninger. Til opstil-
ling af nærværende model er reultaterne fra de nye undersøgelser anvendt. Dis-
se er publiceret samtidig med nærværende rapport. 

Der er derfor anvendt data fra de øvrige nye undersøgelser:  
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Delrapport 1: Jord og Grundvand  

Delrapport 2: Prøvepumpning og in-situ test  

Delrapport 8: Datarapport  

Herudover er der inddraget geologiske oplysninger fra DGU boringer i nærom-
rådet. 
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2 Modelopsætning 

2.1 Modelværktøj 
Som modelværktøj er anvendt Modflow 2000, med den GIS orienterede input-
platform GMS, version 5.1. Modflow 2000 er et af de mest udbredte 3-
dimensionelle modulære grundvandsmodelsystemer, og der fines ca. 50.000 
brugere på verdensbasis. Dette program er valgt, fordi opstilling og simulering 
er relativ enkel og fordi vægten er på strømningen i den mættede zone, det vil 
sige under grundvandsspejlet. Modellen er en vandbalance model. Se i øvrigt 
/2-4/. 

Det er valgt at opstille en stationær model, dvs. en model hvor der ikke regnes 
med magasinering i grundvandsmagasinerne, fordi observationsdata ikke egner 
sig til en egentlig dynamisk kalibrering. Der findes ikke tidsserie data i fyldest-
gørende omfang. 

2.2 Modelafgrænsning 
Afgrænsningen af modelområdet er lagt således, at den primært følger forvente-
lige hydrauliske grænser, sekundært placeret således, at de senere valgte rand-
betingelser ikke får indflydelse på beregningerne i de centrale dele af modellen, 
hvor beregningerne har særlig vægt. 

Modelafgrænsningen er vist i figur 2. 
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Figur 2.: Afgrænsning af modelområdet. Grønne linjer markerer ca. beliggen-
hed af profilerne i figur 3. Den røde box angiver ca. placering af grundvands-
fane fra Grindstedværkets forurening. 

Modelområdet dækker ca. 1470 Ha. 

2.3 Konceptuel Geologisk model 
På baggrund af de udførte boringer og informationer fra nærliggende boringer, 
(fordi modelområdet strækker sig ud over interesseområdet) er der,opstillet en 
konceptuel geologisk model. Den geologiske model er fundamentet for den 
numeriske strømningsmodel, fordi grundvandsmagasinerne bliver defineret ud 
fra de geologiske oplysninger i en hydrostrategrafisk model. 

Der er foretaget en inddeling i 4 magasin enheder: 

Magasin 1: Flyvesand 

Magasin 2: Grovkornet del af mættede zone 

Magasin 3: Finkornet del af mættede zone 

Magasin 4: Leret bund af strømningszonen  

Den geologiske model er overført til den numeriske model ved at fastlægge 
top- og bundkote for ovennævnte magasin enheder i hver boring. Koterne er 
herefter overført til Modflow, således at de geologisk fastlagte grænser svarer 
til de hydrauliske grænser i modellen. 
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Efterfølgende er der udtegnet profiler fra den numeriske model, som er checket 
op mod håndtegne profiler fra området. Dette er gjort for at kvalitetssikre den 
geologiske/hydrostrategrafiske model. 

Endvidere er der udtegnet fence diagrammer, som illustreret i figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.: Fence diagram, udtegnet langs klifoden og mod øst i modelområdet. 
Billedet set fra nord-vest. Profillinje ved klitfod ca. 1100 meter lang. Se figur 2 
for orientering. 

Efter kvalitetssikringen er den hydrostratigrafiske model accepteret, og det vi-
dere arbejde med modellen er gennemført. 

Der er herefter overført parametre fra prøvepumpningen, som udgangspunkt for 
kalibreringen. 
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2.4 Diskretisering 
Der er tale om en 3D model, det vil sige, at laggrænser og lagtykkelser er ind-
delt i kasser (diskretiseret) i 3D. Den vertikale diskretisering følger de interpo-
lerede lagflader (magansingrænser), medens den horisontale diskretisering (i 
planen) er hybrid, dvs. bredde og længde på kasserne varierer. 

På figur 4 er den horisontale diskretisering i den centrale del vist. 

 

Figur 4.: Diskretisering i det horisontale plan, centralt i området. Ikke i skala. 

Diskretseringen er 10 x 10 m centralt, stigende til ca. 10 x 20 meter i random-
råderne. Denne diskretisering er valgt ud fra et ønske om den bedst mulige op-
løsning af pejledata og geologi, sammenholdt med størrelsen af det valgte mo-
delområde. 

2.5 Randbetingelser 
Randbetingelserne i modellen er valgt ud fra to principper: 

• De skal primært følge de naturgivne grænser 

• De skal sekundært placeres i så god afstand fra beregningsområdet, at på-
virkninger fra rande er minimale. 
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Mod vest og øst er randbetingelsen fastholdt potentiale ved kysten i magasin 1-
3 i kote 0, medens den mod øst er fasthold omkring kote 0 i magasin 1-3, såle-
des at der sikres en udstrømning mod Filsø området, hvor vandspejlet holdes 
kunstigt nede, som følge af oppumpning af overfladevand. 

Mod nord er randbetingelsen lagt langs Henne MølleÅ, som en rand med kon-
stant potentiale (river modulet i Modflow er anvendt) i magasin 1-2 Potentialet 
er aflæst (skønnet) ud fra 4. cm kortet. 

Mod syd er der fasthold potentiale i den syd-østlige rand af modellen i magasin 
1-3, svarende til det lavvandede område, ellers er randen en såkaldt 'no-flow' 
rand, hvilket betyder, at det antages, at der ikke sker strømning ind over randen 
i den numeriske model, selv om forholdene her ikke er kortlagt. I nedenstående 
figur 5 er randbetingelserne illustreret. 

 

Figur 5.: Randbetingelser i strømningsmodellen. Ikke i skala. 
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2.6 Nettonedbør 
Som input til modellen beregnes normalt nettonedbøren. Denne kan beregnes 
udfra eksisterende data fra DMI m.fl. 

DMI’s nedbørdata er dynamisk korrigeret +18 % svarende til moderat vindeks-
ponerede nedbørsstationer (type B), da modelområdet umiddelbart vurderes at 
have moderat ruhed som følge af de udstrakte plantageområder, ref. /5, 6/.  

Nettonedbøren er beregnet efter /7, 8/: 

I = (N x korr. faktor) – ( ET0 x  Kc), hvor 

I er nettonedbøren 

N er den observerede nedbørsmængde fra DMI’s klimagrid multipliceret med 
en korrektionsfaktor på 1,18 

ET0 er referencefordampning (Makkink) 

Kc er afgrødekoefficienten (se oversigt i tabel 4.1) 

Referencefordampningen er korrigeret med afgrødetype svarende til enge/græs.  

Måned Vegetations-
type JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

ÅR 

vårafgrøder 
1 1 1 1 1-1,05 

1,05-

1,15 

1,05-

1,15 
1 1 1 1 1 1,013 

vårafgrøde 

lang vækstsæ-

son 

1 1 1 1 1-1,05 
1,05-

1,15 

1,05-

1,15 

1,05-

1,1 

1,05-

1,1 

1,05-

1,1 

1,05-

1,1 
1 1,043 

vinterafgrøder 
1-1,05 1-1,05 1-1,05 1-1,05 1-1,15 

1,05-

1,15 
1-1,15 1 1 1 1 1 1,0 

Skov (løv og 

nåle) 
1,1-

1,2 

1,1-

1,2 
1,1-1,2 1,1-1,2 1,1-1,2 

1,1-

1,2 

1,1-

1,2 
1,1-1,2 

1,1-

1,2 
1,1-1,2 1,1-1,2 1,1-1,2 1,15 

enge, græs 

o.lign. 
1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Tabel 1. Afgrødekoefficienter for forskellige vegetationstyper. Fra ref. /7/ 

Der er ikke korrigeret for jordtype, da der generelt forventes at være sandede 
jorde i hele modelområdet. Desuden vil cellestørrelsen på nedbørsgriddet udgø-
re en større usikkerhed end jordtypen.  

Ud fra ovenstående kan den gennemsnitlige nettonedbør beregnes som 0,194 
meter/år, og denne værdi er anvendt ved kalibreringen af modellen. Grundet 
områdets begrænsede størrelse (i forhold til klima grid m.v.) er denne værdi 
ikke zoneret.  
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2.7 Kalibreringsgrundlag 
Der foregår ikke oppumpning af grundvand indenfor modelområdet. Ved Filsø 
sker en oppumpning af overfladevand, som simuleres ved et fastholdt trykni-
veau i den østlige modelrand. 

Grundvandsmodellen er stationært kalibreret til pejleresultater fra januar måned 
2006. Der er over to dage (16. og 17. januar) foretaget ca. 250 pejlinger af filt-
rene i de forskellige magasiner. Hovedvægten af pejlingerne svarer til magasin 
2 og 3. 

 Fordelingen af pejleboringerne kan ses af nedenstående figur 6 

 

Figur 6.: Fordeling af pejleboringer i modelområdet. Grå bjælke nederst i figu-
ren angiver 500 meter. 
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3 Modelkalibrering 

3.1 Nøjagtighedskriterier 
Et nøjagtighedskriterium er et mål for overensstemmelsen mellem en modelsi-
mulering og observerede feltdata. I forbindelse med udarbejdelsen af den så-
kaldte modelståbi (/1/), er der opstillet en række kvantitativ og kvalitative krite-
rier for nøjagtighedskriterier, der med fordel kan anvendes, fordi de repræsente-
rer en standardiseret tilgang til vurdering af modeltilpasningen. 

I bilag 1 er indsat en kort introduktion til de anvendte nøjagtighedskriterier, 
som er opstillet i /1/. 

De kvantitative kriterier er målt mod residualerne fra modelkørslen, og nøjag-
tighedskriterierne er: 

β1 <=  0,05 

β3  <= 0,05 

Udover de to ovenstående kvantitative kriterier er der også defineret tre kvalita-
tive kriterier:  

1. De estimerede parametre skal have realistiske værdier. 
2. Residualerne (afvigelsen mellem observeret værdi og modelresultat) 
 skal være ligeligt fordelt i modellen. 
3. Områdets hydrogeologiske karakteristika skal reproduceres af model
 len,  eksempelvis strømningsmønstre og grundvandsskel. 
 

Hvis samtlige kriterier overholdes i både kalibrerings- og valideringsfasen, vil 
den opstillede model med stor sandsynlighed kunne producere realistiske resul-
tater. 

3.2 Stationær Kalibrering 
I kalibreringen af en grundvandsmodel vil antallet og fordelingen af feltdata 
være styrende for inddelingen af modellen i kalibreringszoner, for at undgå 
overfortolkning i de områder, hvor datagrundlaget er sparsomt. Ved modelkali-
breringen er der derfor lagt vægt på de områder, hvor der eksisterer et godt da-
tagrundlag.  

Samtidig skal det undgås, at der lægges for meget vægt på et enkelt delområde 
med en stor mængde observationsdata. Ideelt set bør observationsdata være 
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homogent fordelt over hele modelområdet, da det herved undgås, at visse del-
områder tillægges meget større vægt end andre.   

I områder, hvor datagrundlaget er svagt, beskrives dét, og behovet for supple-
rende undersøgelser beskrives ligeledes. Denne fremgangsmåde vil sætte fokus 
på de områder i modellen, hvor en yderligere dataindsamling vil formindske 
datausikkerheden.   

Modelranden er lagt tilpas langt væk fra interesseområdet omkring gruberne, og 
udenfor grubeområdet, er pejledata grundlaget meget sparsomt, hvorfor den 
konceptuelle geologiske model (laggrænser m.v.) er meget styrende for kalibre-
ringen her. 

Kalibreringen er foretaget som en såkaldt invers kalibrering, for at få en statisk-
tisk uafhængig bestemmelse af de parametre, som giver den optimale tilpasning 
til observationerne. De hydrauliske ledningsevner, som er bestemt i forbindelse 
med prøvepumpningen, er anvendt som start og a-priori information til inversi-
onen. 

Principielt er modelresultaterne kun gældende indenfor det område, som pejlin-
gerne dækker, fordi de hydrauliske parametre bestemmes ud fra pejlingerne. 
Udenfor områder med pejlinger, er modellens prediktionsevne alene styret af 
den geologiske model og de givne randbetingelser og man bør derfor være for-
sigtig med tolkning af resultaterne her.  

I forbindelse med kortlægningen af forureningen, er det konstateret, at en del af 
forureningsspredningen har en nordlig komposant, det vil sige, at en del af 
strømningen (i magasin 3) udover at strømme mod vest, ligeledes strømmer 
mod nord. Dette er simuleret ved, at indlægge en zone i magasin 3, hvor den 
horisontale anisotropi er større end 1.  

Da også dispersionen i forbindelse med grundvandsstrømningen spreder foru-
reningen, har denne også betydning for, hvor nordligt forureningen er konstate-
ret. Der er dog ikke regnet med egentlig dispersion, da der kun er opstillet en 
strømningsmodel. 
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3.3 Resultater 
Resultatet af kalibreringen er illustreret ved nedenstående figur 7, der viser det 
modelsimulerede potentiale, svarende til magasin 2. 

 

Figur 7.:Modelsimuleret potentiale i magasin 2. Grøn bjælke nederst i figuren 
angiver 500 meter. 

Figur 7 viser, som forventet, at afstrømningen sker mod havet og mod Fil Sø 
området, med et vandskel østligt placeret, ganske som forventet. Højeste poten-
tiale er ca. 4,5-5 DNN ved vandskellet og laveste værdi 0 ved den vestlige rand 
af modelområdet. Potentialelinjerne ligger en smule tættere ved klitfoden, hvil-
ket indikerer en lidt større gradient her. 

Den generelle tilpasning er illustreret på nedenstående figur 8.  
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Figur 8.:Plot af modelpotentiale mod observeret potentiale. Korrelationskoeffi-
cienten er 0.9, dvs. god korrelation. 

I nedenstående tabel 2 er resultaterne sammenfattet, i det der er beregnet afvi-
gelser i forhold til alle magasiner og magasin 2, henholdsvis magasin 3. På fi-
gur 6 ses modeltilpasningen i begge magasiner illustreret ved søjler. Grønne 
søjler viser, hvor tilpasningen er god. Modellen er således meget godt tilpasset 
pejledata indenfor interesseområdet. 



Delrapport nr. 3. Grundvandsmodel 

P:\62113A\3_Pdoc\DOC\A_3_Grundvandsmodel\Delrapport_3_grundvandsmodel_final_24_11_06.DOC 

17 

.  

 

 Totpejl 
(alle pejlin-
ger) 

Magasin 2 Magasin 3   Δhmaks 

Gennsnitlige fejl 
(ME) 

-0,014 -0,063 0,032  Totpejl 5,82 

Gen. Fejl, abso-
lut (MAE) 

0,194 0,142 0,198  Magasin 2 5,12 

Kvadratafvigelse 
(RMS) 

0,268 0,177 0,265  Magasin 3 4,98 

Tabel 2. Afvigelser, forskellige magasiner i modellen. Δhmaks   angiver forskel mellem stør-
ste og mindset pejling. 
 
I nedenstående tabel 3 er resultaterne sammenlignet med de opstillede nøjag-
tighedskrav. 

Tabel 3. Beregnede og opstillede nøjagtighedskriterier.for alle pejlinger samt særskilt for 
magasin 2 og 3. 
 

I nedenstående tabel 4 er de optimale parametre angivet. 

 Nøjagtighedskriterium Totpejl Magasin 2 Magasin 3 

β1 0,05 0,002 0,012 0,006 

β3 0,05 0,05 0,04 0,05 
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 Initial 

(m/s) 

 

Khorisontal 

(m/s) 

Kvertikal (m/s) Bemærkninger 

Magasin 1 1,2 x 10-7 1,2 x 10-8 Ikke medtaget i inversionen; 
for få pejlinger. 

Magasin 2 1,7 x 10-4 2,4 x 10-4 2,4 x 10-5  

Magasin 3 2,0 x 10-5 2,3 x 10-5 2,3 x 10-6  

Magasin 3 
(zone 2) 

2,3 x 10-5 2,3 x 10-6  

Magasin 4 2,0 x 10-6 2,0 x 10-7 Udeladt af inversionen, grundet 
antallet af pejlinger 

Tabel 4. De optimale parametre, som bestem ved inversionen. Initial angiver startværdier 
for inversionen. 

3.4 Usikkerhedsbetragtninger 
Ved kalibreringen af modellen fås, udover ovenstående, et standard mål for, 
hvor god overensstemmelse der er mellem data og model udtrykt ved en række 
statistiske parametre. 

I nedenstående figur 9 er modelusikkerheden illustreret. 

Modelusikkerheder
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Figur 9.:Plot af følsomhed og konfidensintervaller 
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Figur 9 viser, at modeltilpasningen er følsom overfor ændringer i den hydrauli-
ske ledningsevne i magasin 2, medens den relative følsomhed overfor ændrin-
ger i magasin 3 er meget lille. Derfor viser konfidensintervallet også, at den 
hydrauliske ledningsevne i magasin 2 er godt bestemt, medens den for magasin 
3 er mere usikker.   

Konfidensintervallet angiver, hvor godt den enkelte parameter er bestemt i mo-
dellen (hvor megen information modellen giver om den enkelte parameter). 
Stor forskel i beliggenhed af den gule og røde linje angiver derfor, at modellen 
ikke kan opløse (bestemme) denne parameter særlig godt. Få pejle data i et gi-
vet magasin kan f.eks. give et relativt større konfidensinterval, sammenlignet 
med et magasin, hvor der er mange pejlinger. 

De ved kalibrerede hydrauliske ledningsevner er i god overensstemmelse med 
de værdier, som er fundet i forbindelse med den kortvarige prøvepumpning. 

Da der ikke er signifikant geografisk samling af residualer, de hydrauliske vær-
dier er realistiske og modellen kan reproducere områdets hydrauliske karakteri-
stika, er såvel de kvalitative som de kvantitative nøjagtighedskriterier overholdt 
og modellen vurderes at være velkalibreret indenfor interesseområdet.. 
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4 Beregningsscenarier 
Med den kalibrerede model er der udført en række simuleringer, for at beskrive 
forureningssituationen og mulige hydrauliske afværgeforanstaltninger. Simule-
ringerne beskrives nærmere i det følgende. 

Simulering af forureningsspredning fra grube området er gjort via partikelbane 
simuleringer; spredningen er således alene baseret på de hydrauliske forudsæt-
ninger og der er ikke taget højde for koncentration af forureningskomponenter, 
dispersion m.v. 

4.1 Nuværende situation 
I nedenstående figur 10 er den nuværende situation simuleret, dvs. forurenings-
spredning fra grube 1 til 6. Partikelbanerne er vist samlet for begge magasiner. 

 

Figur 10.:Partikelbaner fra alle gruber. Grøn bjælke angiver 500 m. 
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Det fremgår af figur 10, at spredningen i magasin 2 sker i retning mod nord-
vest, dvs. vinkelret på kystlinjen, medens spredningen i magasin 3 har en afbøj-
ning mod nord, hvilket er i overensstemmelse med de observerede forhold. 

Partikelbanerne dækker ikke helt det område, hvor der er konstateret forure-
ning. Disse styres kun af strømningen og billedet er derfor meget afgrænset, 
fordi partikelbanerne kun følger strømningsvektorerne. En egentlig forure-
ningsspredningsmodel ville også kunne medtage spredning af stoffer som følge 
af dispersion og andre effekter, som ikke er med i ovenstående simuleringer. 

Forskellen mellem den observerede forureningsfane og den simulerede skyldes 
formentlig ovenstående ikke beskrevne effekter. Partikelbanerne rammer dog 
fint indenfor det område, hvor hovedparten af forureningen er konstateret. 

På baggrund af partikelbaneberegningerne kan de gennemsnitlige tider fra gru-
beområderne og til havstokken beregnes, som angivet i tabel 5. 

Grube 1 2 3 4 5 6 

Magasin 2 6-7 6-7 6-8 7-8 10-15 10-15 

Magasin 3 50-55 30-35 30-35 20-40 30-50 30-50 

Tabel 5. Gennemsnitlige strømningstider i år fra gruberne 
 

4.2 Udstrømning til Vesterhavet 
Med baggrund i modellen er der foretaget vurderinger af udstrømningen til Ve-
sterhavet ved 4 udvalgte profiler langs klitfod og havstok. 

Udvælgelsen af profilerne er sket efter forureningsfanens maksimale udbredelse 
og den koncentrerede del af fanen. 

Profillinjerne er vist på nedenstående figur 11. 

Formålet med beregningerne er at: 

• Beregne udstrømningen af grundvand til Vesterhavet 

• Anvende de beregnede udstrømningsmængder til at give et overslag over 
masseflux af forureningskomponenter til Vesterhavet (udført i delrapport 
1, afsnit 8) 
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Figur 11.:Profiler til beregning af udstrømning. 

I nedenstående tabel 6 er resultaterne af strømningsberegningerne langs profi-
lerne vist. 

Profil 

Længde 

B104-314 

700 m 

B107-B111 

435 m 

315-139 

930 m 

HS201-HS203

730 m 

Magasin 2 258.000 m3/år 

31 m m3/m2/år 

162.000 m3/år 

32 m3/m2/år 

345.000 m3/år 

31 m3/m2/år  

275.000 m3/år 

38 m3/m2/år 

Magasin 3 11.000 m3/år 

3 m3/m2/år 

8000 m3/år 

3 m3/m2/år 

13.000 m3/år 

3 m3/m2/år 

15.000 m3/år 

4 m3/m2/år 

Tabel 6. Flow gennem de udvalgte profiler. Flow angivet i enheder pr. år, og der er vist 
totalt flow samt flow pr. enhedsareal 
 
Det fremgår at tabel 6, at der ikke er store variationer i afstrømningen pr en-
hedsareal i profilerne, hvilket ikke er overraskende, den geologiske konceptuel-
le model taget i betragtning. Den store forskel mellem magasin 2 og 3 er særlig 
tydelig og generelt løber der ca. 10 gange så meget vand gennem et enhedsareal 
i magasin 2 ved sammenligning med magasin 3. Det åbner mulighed for diffe-
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rentieret håndtering af forureningen. Bemærk, at ovenstående totale flows dæk-
ker hele magasinets tykkelse. Tallene omfatter således både forurenet og uforu-
renet grundvand. 
 
Et overslag ud fra almindelige vandbalancebetragtninger (en grundvandsdan-
nelse på 0,2 meter pr. år) giver et areal nedstrøms vandskellet og til ovenståen-
de profiler på ca. 620 Ha (der regnes med 3400 m kystlinje, svarende til kyst-
linjen i grundvandsmodellen), og dermed en samlet grundvandsdannelse på 1,2 
mio. m3/år. Pr. løbende meter i langs kystlinjen giver dette ca. 360 m3 år. Ud-
strømningen langs profil 215-139 bliver i dette tilfælde 334.000 m3/år, hvilket 
er i fin overensstemmelse med ovenstående tal fra den kalibrerede model. 
 
Størrelsesorden på de forskellige strømningsværdier fra den kalibrerede model, 
er i øvrigt i god overensstemmelse med resultaterne fra DK-modellen /9/. 

4.3 Hydraulisk afskæring 
For at undersøge, om det er muligt at fiksere forureningen gennem oppump-
ning, er der foretaget en scenarieberegning. 

Ved beregningen er der simuleret oppumpning i magasin 2 og 3. Dette er gjort 
iterativt, ved at forsøge med forskellige ydelser og placering af boringer ned-
strøms forureningen. Der er herefter foretaget nye partikelbaneberegninger, og 
processen er gentaget indtil alle partikelbaner stopper ved afværgeoppumpnin-
gerne. De fiktive oppumpninger er udlagt langs klitfoden, svarende til profilet 
B104-314. 

Det blev i forbindelse med dette konstateret, at afværgeboringerne i begge ma-
gasiner ikke må placeres med en indbyrdes afstand større end ca. 10 meter. 

I figur 12 er resultatet for den optimale afværge oppumpning vist. 
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Figur 12.:partikelbaner ved optimal oppumpning i magasin 2 og 3. Grøn bjæl-
ke svarer til 500 meter. 
 
Der er her pumpet ca. 365.000 m3/år i magasin 2 og ca. 36.500 m3/år fra maga-
sin 3. Det fremgår af figur 12, at det ved denne mængde er muligt at opsamle 
vandet og dermed forureningen. Mængder er beregnet ved den stationære mo-
del. Ud fra erfaring for variationer og usikkerhedsanalysen, vurderes det, at 
mængderne kan variere +/- 30%. 
 
Ovenstående mængder er i øvrigt i god overensstemmelse med de værdier, der 
blev anvendt ved det indledende arbejde. 
 

4.4 Opstrøms oppumpning 
For at undersøge muligheden for at nedbringe de vandmængder, som eventuelt 
skal behandles i forbindelse et eventuelt afværgeprojekt, er der kørt en simule-
ring med oppumpning opstrøms det forurenede område. Oppumpningen er pla-
ceret på en linje parallelt med strømningsretningen i nogen afstand fra det si-
mulerede vandskel og ikke for tæt på grube området. Denne simulering er kun 
foretaget i magasin 2, da det er her der er potentiel størst mulighed. 

Placering af oppumpningen er vist på figur 13. 
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Figur 13.:Placering af opstrøms oppumpning, markeret ved gul linje. Ikke i 
skala. 
 
Der er foretaget sammenligning af flow gennem et profil mellem gruberne op-
strøms grube 1 og 2, før og efter oppumpning med en ydelse svarende til 
475.000 m3/år. Denne viser, at det teoretisk er mulig at reducere den mængde 
der strømmer igennem det forurenede område med ca. 70.000 m3/år ved en op-
pumpning på 475.000 m3/år. Effekten er således ikke særlig voldsom, og skyl-
des, at oppumpningen opstrøms ændrer potentialebilledet således, at tilstrøm-
ningen fra siden øges. 

Da den opstrøms placerede oppumpning samtidigt er placeret nedstrøms foru-
reningen ved Esbjerg Kemi 2, som ikke er kortlagt fuldstændig, kan det ikke 
afvises, at en eventuel opstrøms oppumpning vil have uheldig indflydelse på 
forureningsspredning fra Esbjerg Kemi 2. 
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5 Sammenfatning 
Der er opstillet og kalibreret en 3-Dimensional grundvandsmodel for området 
ved Kærgaard Plantage. Modellen er opstillet med baggrund i den geologiske 
konceptuelle model (4- lags model) og kalibreret til pejlinger fra synkronpej-
lerunder i 2005. 

Ved anvendelse af standard kvalitative og kvantitative nøjagtighedskrav og in-
vers kalibrering, er det vurderet at modellen er godt kalibreret og giver me-
ningsfyldte resultater. 

Modellen er anvendt til simulering og vurdering af flere forhold, bland andet: 

• Strømning i de forskellige magasiner, primært magasin 2 og 3, hvor 
størsteparten af afstrømningen og forureningstransporten sker. 

• Beregning af flowmængder langs profiler ved klitfoden og havstokken. 

• Simulering af stofspredning ved enkle partikelbanesimuleringer. 

• Simulering af mulighederne for hydrauliske afværgeforanstaltninger. 

Følgende kan sammenfattes: 

Der er stor forskel i afstrømningen magasin 2 og 3, hvor hovedparten af forure-
ningsspredningen sker. Målt i en enhedsstrømning pr. areal er der en faktor 10 
til forskel, med den største afstrømning i magasin 2. Simulering af flow langs 
udvalgte profiler har vist, at enhedafstrømningen ikke variere ret meget i maga-
sinerne, og ligger i intervallet 31-38 m3/m2/år for magasin 2 og 3-4 m3/m2/år for 
magasin 3, hvilket er en følge af den enkle konceptuelle model, der er anvendt i 
forbindelse med modelopstillingen. 

Simulering af 'stofspredning' via partikelbaner har vist, at denne metode ikke 
dækker den fulde stofspredning, men fint indeholder de områder, hvor den kon-
staterede forureningsudbredelse har maksimale koncentrationer. Samtidig er der 
i magasin 3 en nordlig komposant, hvilket er i overensstemmelse med de ob-
serverede forhold. Tiderne for en partikels vej fra grube områderne til havstok-
ken er simuleret til ca. 6-15 år for magasin 2 og ca. 30-50 år for magasin 3, af-
hængig af grubernes beliggenhed. 
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Ved simuleringer er det vist, at der er mulighed for at fiksere og opsamle foru-
reningen ved hydraulisk afskæring. Simuleringerne er foretaget ved fiktive bo-
ringer. Der er givet fordele ved anvendelse af dræn i stedet, hvilket anbefales 
belyst ved en senere lejlighed. 

Ved simulering er det ligeledes vist, at der er teoretisk mulighed for nedbringel-
se af den vandmængde der skal håndteres, ved at etablere en opstrøms op-
pumpning. Effekten er dog begrænset, og simuleringerne viser, at der er mulig-
hed for uheldig påvirkning af eventuel forurening ved Esbjerg Kemi 2. En 
nærmere analyse af mulighederne bør afvente en kortlægning af denne forure-
ning. 
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Nøjagtighedskriterium. 
 
I modelståbien, ref. /1/, er foreslået et antal forskellige typer kriterier. De to som er anvendt i denne 
rapport, vil kort blive introduceret i det følgende: 
 

1
max

β≤
Δh
ME

 Kriterium 1 

 
hvor ME er Mean Error (middelfejl), Δhmax er forskellen mellem det højeste og laveste trykniveau i 
området og β1 er nøjagtighedskriteriet.  
 
Kriteriet udtrykker:  
 
• Ud  fra ME kan det vurderes om der er nogen overordnede systematiske fejl, det vil sige om 

f.eks. det simulerede trykniveauet generelt er for højt eller for lavt. For høje simulerede trykni-
veauer i forhold  til observerede giver udslag i en negativ ME værdi og vice  versa.    

 
• De summerede lokale over- eller underprediktioner i forhold til det globale trykniveauforskel i 

modelområdet skal være mindre end nøjagtighedskriteriumet.   
 

3
max

β≤
Δh
RMS

 Kriterium 2 

 
hvor RMS er Root Mean Square error (middelværdien af kvadrat afvigelsessummen), og β3 er nøj-
agtighedskriteriet. Dette kriterium giver en vurdering for, hvor godt et observationsdatasæt simule-
res. 

Som nøjagtighedskriterium, se tabel A, er det valgt at anvende de værdier, der er anvendt som ek-
sempel i modelståbien, ref. /1/.  
 
 Grundvandsmagasin simulering 

β1 0,05 
β3 0,05 

Tabel A. Nøjagtighedskriterier for ”High Fidelity grundvandsmodel”) 
 
 
 

Bilag 1
Nøjagtighedskriterium 


