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1 INDLEDNING 

Denne rapport er udarbejdet af DHI – Institut for Vand og Miljø for Arbejdsgruppen 
vedrørende Kærgård Plantage ved Allan Køtter. 

Rapporten omhandler en overslagsmæssig beregning af spredning og fortynding af stof-
fer fra affaldsdeponiet i Kærgård Plantage i kystzonen. Undersøgelsen er en opfølgning 
på et tidligere studie, Ref. /1/, hvor spredning fra en udsivning i havstokken ca. 20 m fra 
kystlinien blev undersøgt. I dette studie undersøges fortynding af stoffer i forhold til 
placeringen af udsivningen.  

Miljøministeren og amtsborgmesteren for Ribe Amt har den 16. marts 2005 indgået af-
tale om en fælles finansiering af undersøgelser af forureningen i Kærgård Plantage. Af-
talen er indgået på baggrund af en redegørelse fra marts 2005, som er udarbejdet af en 
arbejdsgruppe med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Ribe Amt.  Arbejdsgruppen har 
indgået aftale med det rådgivende firma COWI om udførelse af de nødvendige undersø-
gelser.    

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 lokaliteten.   

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: Treatability Test to Evaluate Remidiation Techniques.  

Delrapport 5: Naturlig nedbrydning af jord- og grundvandsforureningen.  

Delrapport 6: Forurening fra Esbjerg Kemi ved Kærgård Plantage.  

Delrapport 7: Undersøgelse på Esbjerg Vest Renseanlæg.  

Delrapport 8: Datarapport.  

Delrapport 9: Økotoksikologisk undersøgelse af sulfanilsyre, sulfadiazin og grund-
vandsprøve udtaget 3. januar 2006 i Kærgård Plantage.  

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.  
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Delrapport 12: Konsekvensanalyse for afværgescenarier i forhold til forureningen fra 
Grindstedværkets gruber.  

Denne rapport er delrapport 10 og omhandler fortynding af udsivningen i kystzonen ved 
Kærgård Plantage. Rapporten er udarbejdet af DHI – Institut for Vand og Miljø for Ar-
bejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage.  
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2 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 

Fortyndingsforholdene i vandområdet ud for Kærgård Plantage er undersøgt, idet der 
ved hjælp af en numerisk model er givet et overslag på fortyndingen i 3 almindeligt fo-
rekommende situationer. Situationerne er valgt således, at de dækker kritiske men reali-
stisk forekommende situationer med relativt lav fortynding. 

De 3 situationer dækker:  

• En hypotetisk situation med 1 m høje bølger fra NV uden tidevandsstrøm  

• En situation med både tidevand og bølgestrøm drevet af 1 m høje bølger fra NV 

• En situation uden bølger og med tidevandsstrømme.  

Undersøgelsen er foretaget med MIKE 21, der er en dybdemidlet strømnings, bølge- og 
stoftransportmodel. Beregningerne er foretaget ved at udlede en vandmængde på 6,8 l/s, 
svarende til den estimerede udstrømning fra deponiet, med en enhedsstofkoncentration.  

Studiet er en fortsættelse af Ref. /1/, hvor udledningen var tæt på kystlinien. Her er 
yderligere tre placeringer undersøgt. Der er tale om en følsomhedsanalyse af placerin-
gens betydning, så alle andre parametre er fastholdt. De fire placeringer af udledningen 
er: 

I Tæt på kysten (fra Ref. /1/) 

II Ca. 200 m fra kysten 

III Ca. 400 m fra kysten 

IV Ca. 600 m fra kysten 

Tabel 2.1 Maksimale koncentrationer af enhedskilder ved udsivningen og syd for denne, som vist på 
Figur 5.3 til Figur 5.6. 

Placering af 
udsivning 

Drivende kraft Max. 
konc. 

Max. konc. 
2000 m syd 

Max. konc. 
4500 m syd 

  (kg/m3) (kg/m3) (kg/m3) 
 
I 

Bølgestrøm 
Tidevand + bølgestrøm 
Tidevand 

4,0  10-4 

5,9  10-4 

16,6 10-4 

11  10-5 
16  10-5 
  6 10-5 

8 10-5 
9 10-5 

0 
 

II 
Bølgestrøm 
Tidevand + bølgestrøm 
Tidevand 

2,9 10-4 
3,0 10-4 
5,0 10-4 

7,1 10-5 
5,9 10-5 
6,7 10-5 

4,0 10-5 
3,7 10-5 
0,8 10-5 

 
III 

Bølgestrøm 
Tidevand + bølgestrøm 
Tidevand 

3,2 10-4 
2,5 10-4 
2,6 10-4 

1,2 10-5 
6,4 10-5 
4,6 10-5 

0,3 10-5 
2,3 10-5 
0,5 10-5 

 
IV 

Bølgestrøm 
Tidevand + bølgestrøm 
Tidevand 

4,5 10-4 
1,7 10-4 
1,6 10-4 

0,4 10-5 
3,9 10-5 
3,7 10-5 

0,2 10-5 
1,7 10-5 
0,7 10-5 
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Beregningerne af spredning af enhedskilderne viser at: 

• Initialfortyndingen vokser med udsivningens afstand fra kysten 

• De maksimale kystnære enhedskoncentrationer aftager med udsivningens afstand fra 
kysten 

• Kun for placering I og II vekselvirker udsivningen i betydelig grad med den bølge-
drevne strøm. I kombineret tidevand og bølgedreven strøm bidrager tidevandsbevæ-
gelsen til at føre stoffet ind i brydningszonen med sydgående bølgedreven strøm. 

• I den rene tidevandsstrøm forlægges koncentrationsfeltet mod nord.  

Undersøgelserne af toksicitet peger på, at sulfonamider er blandt de mest kritiske stof-
fer. På baggrund af de beregnede fortyndinger samt udstrømningen af sulfonamider i 
havstokken er koncentrationerne i kystområdet beregnet. I Tabel 2.2 er vist beregnede 
maksimale koncentrationer målt nær kystlinien for sulfonamider. 

Tabel 2.2  Maksimale koncentrationer af sulfonamider. 

Placering af 
udsivning 

Drivende kraft Max. konc. 
Nær kystlinien 

Position 
Nord/Syd 

For udsivning 
  (µg/l)  
 
I 

Bølgestrøm 
Tidevand + bølgestrøm 
Tidevand 

4,3 

6,4 

18 

100 m S 
300 m S 

0 

 
II 

Bølgestrøm 
Tidevand + bølgestrøm 
Tidevand 

0,2 
0,2 
3,1 

4500 m S 
4500 m S 
1100 m N 

 
III 

Bølgestrøm 
Tidevand + bølgestrøm 
Tidevand 

0,02 
0,1 
1,1 

4500 m S 
4500 n S 
1700 m N 

 
IV 

Bølgestrøm 
Tidevand + bølgestrøm 
Tidevand 

- 
0,1 
0,3 

- 
4500 m S 
1500 m N 

 
Det fremgår af modelberegningerne, at kravværdierne for sulfonamider overskrides i et 
cirka 2 km langt område tæt ved kysten, når strømmen kun drives af tidevand, samt 
umiddelbart over kildepunkterne, når der både er bølgestrøm og tidevand. Kravværdien 
for sulfanilsyre overskrides ikke. 
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3 BAGGRUND 

3.1 Hydrografi, bølge- og strømforhold ved Vestkysten 

Skråt indfaldende bølger vil drive en langsgående strøm i brydningszonen langs kysten. 
Bølgerne bryder på en vanddybde der er 1-1,5 gange bølgehøjden, og bredden af den 
bølgedrevne strøm vil således afhænge af højden på de indkommende bølger. Strøm-
mens hastighed afhænger både af bølgernes højde og af indfaldsvinklen. For en given 
bølgehøjde ud for kysten er den bølgedrevne strøm kraftigst for en indfaldsvinkel på 
omkring 45 grader. Ret indfaldende bølger og bølger, der udbreder sig langs med ky-
sten, vil ikke drive en strøm. Såfremt bølgerne bryder på revler såvel som på selve kyst-
linien, vil der blive drevet en strøm både på revlerne og i den inderste brydningszone. 
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4 MODELOPSTILLING 

4.1 Forudsætninger 

Fortyndingsberegningerne er foretaget med MIKE 21, DHI’s dybdemidlede hydrody-
namiske model. Det er dermed antaget, at det udsivende stof hurtigt opblandes i vand-
søjlen nær kysten på grund af bølgeaktivitet og strømgenereret turbulens. Dette forven-
tes at være tilfældet i den største del af tiden, undtaget f.eks. varme, vindstille 
sommerdage uden nævneværdig bølgeaktivitet, hvor man kan forestille sig, der dannes 
et varmt overfladelag, eventuelt med et forhøjet ferskvandsindhold på grund af udsiv-
ningen og tilstrømning fra Henne Mølle Å. 

Modellernes opsætning er beskrevet i Ref. /1/ og beskrives kort i denne rapport. 

4.2 Bathymetri  

Bathymetrien er sammensat af forskellige datakilder, alle justeret til fælles referenceni-
veau. Kystliniens beliggenhed og vanddybderne i området langs vestkysten er bestemt 
ud fra Kystdirektoratets profiler, der dækker vestkysten med cirka en kilometers afstand 
og indtil 5 km fra kysten. Øvrige bathymetridata er udtrukket fra DHI Farvandsmodel-
lens database.  

4.3 Bølgemodeller 

Bølgeforholdene i området er modelleret ved hjælp af MIKE 21 NSW (Nearshore 
Wind-Wave Model), der er en stationær spektralbølgemodel. Modellen drives af off-
shore indkommende bølger. Modellen beregner transformationen af bølgerne, når de 
nærmer sig kysten fra dybt vand, dvs. shoaling, refraktion og ændringer i bølgeenergi på 
grund af brydning og bundfriktion.  

I dette studie er det primære formål med bølgemodellen at beregne den bølgeinducerede 
strøm. Denne opstår, når bølgerne bryder ved kysten, hvorved der opstår bølge reakti-
onskræfter, der dels kan drive en strøm, dels giver en opstuvning på kysten. I NSW mo-
dellen beregnes disse kræfter ud fra ændringer i bølgeenergien, hvorefter disse kan 
overføres til den hydrodynamiske model som interne randbetingelser. 

4.4 Strømningsmodeller 

Strømningerne beregnes ved hjælp af den hydrodynamiske model MIKE 21 HD. Denne 
er en dybdemidlet model, der beregner vandstand og strøm i en given bathymetri. Mo-
dellen er sat op, så den dækker kystzonen cirka 5 km på hver side af Kærgård Plantage. 
Den rumlige opløsning er 10 m x 10 m, således at modellen indeholder 180.000 bereg-
ningspunkter, og tidsskridt er 6,0 sek. Der er benyttet en modelopsætning svarende til 
den, der blev udviklet for Kystinspektoratet i 2000 (DHI, 2000, Ref. /2/). 
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4.5 Stoftransportmodeller 

Stofspredning og fortynding er beregnet med MIKE 21 AD, der benytter de beregnede 
strømhastigheder til at beskrive stoftransporten. Da modellen er dybdemidlet, beskrives 
lodrette hastighedsforskelle, f.eks. på grund af pålandsvind, som en dispersionsproces. 

Der er i alle beregninger anvendt en dispersionskoefficient, der er fastlagt med reference 
til nogle enkelte målinger udført ved Thyborøn (Isotopcentralen, 1982, Ref. /4/) samt 
målinger udført af Aalborg Universitet (AAU, 1977, Ref. /3/) også ved Thyborøn. Den 
anvendte dispersionskoefficient er sat til 0,3 m2/sek.  
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5 FORTYNDINGSBEREGNINGER 

5.1 Perkolatudsivning 

Med baggrund i Ribe Amts undersøgelser er det antaget, at perkolatudsivningen sker 
langs en 570 m lang strækning, og at den gennemsnitlige udsivning er opgjort til 6,8 l/s. 
Udsivningen sker hovedsagelig gennem de øverste 9 m. Herudover er det i alle bereg-
ninger forudsat, at det udsivende stof er konservativt, samt at udsivningen er stationær. 

De præcise mekanismer bag udsivningen fra bundsedimentet til vandområdet er dårligt 
kendte. Man kender således ikke udsivningens bredde og afstand fra kystlinien eller en 
eventuelt tidslig variation på grund af overskyl af stranden eller erosion/aflejring i kyst-
profilet under storme. 

Til denne følsomhedsanalyse er det vurderet, at det nuværende kendskab til udsivningen 
udgør et tilstrækkeligt grundlag. 

5.2 Fortyndingsscenarier 

Da omfanget af denne undersøgelse er relativt begrænset, er det valgt at fokusere på 2 
situationer. Situationerne er subjektivt udvalgt som værende kritiske med hensyn til for-
tynding, men alligevel almindeligt forekommende. Situationerne er: 

1. En godtvejrssituation, her karakteriseret ved tidevandsstrømme samt fravær af bøl-
ger og vind. Denne situation vil være typisk i perioder med normalt sommervejr. For 
at få en realistisk variation af strømforholdene i Nordsøen i øvrigt, er der udvalgt en 
historisk periode, der begynder 16. april 2004 og har en varighed på fire dage. 

2. En situation med dominerende bølgestrøm. Der er her undersøgt en situation med 
bølger kommende fra NV med signifikant bølgehøjde på 1,0 m og periode på 8 sek. 
Der er lavet beregninger med bølgestrøm alene og med samtidig bølgestrøm og ti-
devandsstrøm. 

5.3 Modellering af fortynding i kyststrøm 

Modelleringen af fortyndingen i bølgestrømmen består af: 

1. Modellering af bølgebrydning og beregning af bølgereaktionskræfter ved hjælp af 
NSW. 

2. Beregning af strømfeltet ved hjælp af den hydrodynamiske model. 

3. Beregning af stofspredning ved hjælp af advektionsmodellen. 
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5.3.1 Bølge- og strømmodellering 
Bølgemodellen drives af indkommende offshore bølger karakteriseret ved en signifikant 
bølgehøjde HS = 1,0m, middelperiode på 8 sek. og retning fra NV (315°). I Figur 5.1 er 
vist et eksempel på den beregnede bølgereaktionskraft. Det fremgår heraf, at de største 
kræfter optræder nær kysten, når bølgerne bryder på revler og ved kystlinie. 

Figur 5.1 Beregnet fordeling af bølgereaktionskraft (kun en komponent vist) samt beregnet strømha-
stighed (til højre) (fra Ref. /1/). 

Det ses, at bølgekræfterne skaber en koncentreret kyststrøm, der dog varierer ned langs 
kysten på grund af variationer i revlernes position og vanddybder. 

5.3.2 Fortynding 
For at lave en følsomhedsberegning i forhold til det oprindelige studie, Ref. /1/, er ud-
sivningsområdet beskrevet med samme konfiguration i dette studie: Udsivningsområdet 
for perkolat er tilnærmet med 10 punktkilder fordelt langs et 570 m langt stykke af ky-
sten, hvor hver kilde bærer 1/10 af den samlede udstrømning, dvs. 0,69 l/s. Koncentrati-
onen i hver kilde er sat til 1, således at den beregnede koncentration svarer til 
1/fortyndingen.  

I det oprindelige studie lå udsivningspunkterne i en afstand på cirka 20 m fra kystlinien. 
I dette studie er udsivningspunkterne placeret i forskellige afstande fra kysten: 200 m, 
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400 m og 600 m fra kystlinien. Placeringen af udsivningspunkterne er vist på Figur 5.2, 
der ligeledes angiver dybdeforholdene. 

 

Figur 5.2 Placering af kildepunkter. 

De forskellige placeringer er angivet som I, II, III, IV med voksende afstand fra kysten, 
så I svarer til den oprindelige placering i havstokken. 

For hver placering af udsivningspunkterne er der foretaget tre simuleringer:  

• Bølgedreven strøm (1 m høje bølger fra nordvest) 

• Tidevandsstrøm 

• Kombineret bølge- og tidevandsdreven strøm 

Fortyndingen under de forskellige forhold er vurderet ud fra koncentrationsfeltet midlet 
over en tidevandsperiode. Det gennemsnitlige koncentrationsfelt, beregnet over en tide-
vandsperiode for situationen med bølgestrøm alene og de to situationer med tidevand, er 
vist for de fire forskellige placeringer i Figur 5.3 til Figur 5.6. 
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Figur 5.3 Placering I: Udsivning tæt på kysten. Tidsmidlede koncentrationsfelter. Fra venstre mod høj-
re: Bølgedreven strøm. Tidevand. Bølgedreven strøm og tidevand (fra Ref. /1/).  
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Figur 5.4  Placering II: Udsivning ca. 200 m fra kysten. Tidsmidlede koncentrationsfelter. Fra venstre 
mod højre: Bølgedreven strøm. Tidevand. Bølgedreven strøm og tidevand.   
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Figur 5.5  Placering III: Udsivning ca. 400 m fra kysten. Tidsmidlede koncentrationsfelter. Fra venstre 
mod højre: Bølgedreven strøm. Tidevand. Bølgedreven strøm og tidevand.   
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Figur 5.6  Placering IV: Udsivning ca. 600 m fra kysten. Tidsmidlede koncentrationsfelter. Fra venstre 
mod højre: Bølgedreven strøm. Tidevand. Bølgedreven strøm og tidevand.   

Figur 5.7 viser koncentrationsfordelingen i en række snit vinkelret på kysten for situati-
onen med bølgedreven strøm for de to mest kystnære placeringer (I og II). Det ses, 
hvorledes koncentrationsfanen kan brede sig ud til begge sider, når udsivningen sker i 
afstand fra kysten. 
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Figur 5.7  Profil normalt til kysten i 5 tværsnit nedstrøms (syd) for udsivningsområdet ved bølgedreven 
strøm. Signaturer angiver afstand fra udsivningsområdet. Øverst: Placering I (i havstokken). 
Nederst: Placering II (ca. 200 m fra kysten). 

I Tabel 5.1 vises en opgørelse over de maksimale koncentrationer, som de er vist i Figur 
5.3 til Figur 5.6. For at vise følsomheden over for placeringen af udsivningen er koncen-
trationerne i Tabel 5.1 taget i samme snit (2000 m og 4500 m syd for udsivningerne), 
men det bemærkes, at for den rene tidevandsstrøm er koncentrationerne i de tilsvarende 
snit nord for udsivningen i de fleste tilfælde højere. Den maksimale koncentration 2000 
m og 3000 m nord for udsivningen er derfor angivet i Tabel 5.2 for den rene tidevands-
strøm. 
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 Tabel 5.1 Maksimale koncentrationer ved udsivningen og syd for denne, som vist på Figur 5.3 til Figur 5.6. 

Placering af 
udsivning 

Drivende kraft Max. konc. Max. konc. 
2000 m syd 

Max. konc. 
4500 m syd 

  (kg/m3) (kg/m3) (kg/m3) 
 
I 

Bølgestrøm 
Tidevand + bølgestrøm 
Tidevand 

4,0 10-4 

5,9 10-4 

16,6 10-4 

11  10-5 
16  10-5 
  6  10-5 

8 10-5 
9 10-5 

0 
 

II 
Bølgestrøm 
Tidevand + bølgestrøm 
Tidevand 

2,9 10-4 
3,0 10-4 
5,0 10-4 

7,1 10-5 
5,9 10-5 
6,7 10-5 

4,0 10-5 
3,7 10-5 
0,8 10-5 

 
III 

Bølgestrøm 
Tidevand + bølgestrøm 
Tidevand 

3,2 10-4 
2,5 10-4 
2,6 10-4 

1,2 10-5 
6,4 10-5 
4,6 10-5 

0,3 10-5 
2,3 10-5 
0,5 10-5 

 
IV 

Bølgestrøm 
Tidevand + bølgestrøm 
Tidevand 

4,5 10-4 
1,7 10-4 
1,6 10-4 

0,4 10-5 
3,9 10-5 
3,7 10-5 

0,2 10-5 
1,7 10-5 
0,7 10-5 

Tabel 5.2  Maksimale koncentrationer ved udsivningen og nord for denne ved ren tidevandsstrøm, 
som vist på Figur 5.3 til Figur 5.6. 

Placering af 
udsivning 

Drivende kraft Max. Konc. Max. konc. 
2000m nord 

Max. konc. 
3000m nord 

  (kg/m3) (kg/m3) (kg/m3) 

I Tidevand  16,6 10-4  0,2 10-5 0 

II Tidevand 5,0 10-4  22  10-5 7,2 10-5 

III Tidevand 2,6 10-4  8,5 10-5 4,4 10-5 

IV Tidevand 1,6 10-4  5,0 10-5 0,3 10-5 

 

Tabel 5.3 viser den maksimale koncentration tæt ved kystlinien (inden for ca. 25 m) og den-
nes position nord eller syd for placeringen af udsivningen. I forbindelse med nogle simulerin-
ger med bølgedrevne strømme findes den maksimale koncentration ved kysten tæt ved model-
lens sydlige rand, og det er muligt, at det faktiske maksimum er lidt højere end angivet og 
findes yderligere mod syd. Den maksimale værdi forventes at være tæt på den i tabellen an-
givne, hvilket f.eks. ses af Figur 5.7 nederst, hvor en yderligere udglatning af koncentrations-
fordelingen 4000 m syd for udsivningen kun vil øge den kystnære koncentration svagt.  
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Tabel 5.3  Maksimale koncentrationer tæt ved kysten, som vist på Figur 5.3 til Figur 5.6. 

Placering af 
udsivning 

Drivende kraft Max. konc. 
Nær kystlinien 

Position 
Nord/Syd 

For udsivning 
  (kg/m3)  
 
I 

Bølgestrøm 
Tidevand + bølgestrøm 
Tidevand 

40 10-5 

58 10-5 

110 10-5 

100 m S 
300 m S 

0 

 
II 

Bølgestrøm 
Tidevand + bølgestrøm 
Tidevand 

2,1 10-5 
2,0 10-5 
31 10-5 

4500 m S 
4500 m S 
1100 m N 

 
III 

Bølgestrøm 
Tidevand + bølgestrøm 
Tidevand 

0,1 10-5 
1,2 10-5 
11 10-5 

4500 m S 
4500 n S 
1700 m N 

 
IV 

Bølgestrøm 
Tidevand + bølgestrøm 
Tidevand 

- 
1,0 10-5 
3,0 10-5 

- 
4500 m S 
1500 m N 
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6 DISKUSSION 

6.1 Initialfortynding 

I samtlige tilfælde med placeringer bort fra kysten er initialfortyndingen større end for place-
ringen i havstokken. Initialfortyndingen afhænger af vanddybden og strømhastigheden ved 
udsivningsområdet. Og de større vanddybder gør sig her gældende for udsivningen fjernt fra 
kysten, idet situationerne med ren bølgestrøm giver aftagende hastigheder uden for bræn-
dingszonen og derfor svagt aftagende initialfortynding fra placering II til IV. 

Der er i prøvetagningsprogrammet konstateret en væsentlig stedlig variation i stofudstrøm-
ningen langs deponiområdet. Disse variationer er ikke medtaget i beregningerne, idet man 
ville behøve en langt mere detaljeret model. 

Ligeledes sker udstrømningen i beregningerne via fem punktkilder fordelt langs deponiom-
rådet. Man får derfor en kunstig koncentrationsfordeling indenfor kildeområdet, hvor for ek-
sempel koncentrationerne vil være forhøjede i de punkter, hvor udstrømningen sker. På 
grund af disse naturlige variationer kan man derfor forvente, at der vil forekomme koncen-
trationer, der er højere eller lavere end de beregnede indenfor kildeområdet. De beregnede 
koncentrationer vil være mere realistiske udenfor kildeområdet, hvor stoffanen har bredt sig 
over et større område. Udstrømningen sker fra to geologisk forskellige lag – Lag 2 og Lag 3, 
hvoraf Lag 2 er det øverste. 

6.2 Spredningsprocesser 

Når udsivningen sker i en konstant strøm, som f. eks. den bølgedrevne strøm, bliver initial-
fortyndingen betydelig. Til gengæld føres stoffet direkte med strømmen, og yderligere re-
duktion af koncentrationen i strømretningen sker især gennem spredning af fanen på tværs af 
strømmen, som det ses i Figur 5.7, hvor spredningen for den kystnære udsivning foregår 
væk fra kysten, som virker som en reflekterende (tæt) barriere. For udledningen 200 m fra 
kysten foregår spredningen til begge sider af fanen. Det ses, at stof, som ved spredning 
kommer ud af det sydgående hastighedsfelt, bliver ’hængende’ uden for brændingszonen og 
danner et svagt koncentrationsfelt, der føres rundt af de svage cirkulationsstrømme. 

For udsivningerne III og IV er der næsten ingen direkte vekselvirkning med den rene bølge-
drevne strøm. Stoffet driver med meget svage cirkulationsstrømme uden for brændingszo-
nen, og stof, der på grund af spredning eller med den svage strøm føres ind i brændingszo-
nen, rives med af den bølgedrevne strøm og føres mod syd. For den rene bølgestrøm ses 
derfor en forholdsvis veldefineret afgrænsning af de høje koncentrationer i koncentrations-
feltet ind mod brydningszonen, da der sker en betydelig fortynding ved medrivningen med 
den kraftige sydgående bølgedrevne strøm.  

Den rene tidevandsstrøm fører det udsivende stof op og ned langs kysten, medens det spre-
des. Initialfortyndingen vokser med udsivningens afstand fra kysten på grund af de øgede 
dybder og strømningshastigheder. I den rene tidevandsbevægelse forlægges tyngdepunktet 
af koncentrationsskyen lidt mod nord. Dette ses allerede i de oprindelige beregninger med 
den kystnære udsivning, men er mere udtalt for de nye beregninger, fordi tidevandsbevægel-
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sen er lidt større på de større dybder væk fra kysten. Det ses derfor, at de største koncentrati-
oner 2000 m fra udsivningen findes nord for området, jævnfør Tabel 5.2.  Ved udsivningen 
600 m fra kysten er virkningen af kysten svag, og dette koncentrationsfelt kan som første 
tilnærmelse tages som indikation for, hvorledes spredningen med den rene tidevandsstrøm 
vil forløbe for udsivninger endnu længere fra kysten.  

For kombinationen af tidevands- og bølgedrevne strømme ses en initialfortynding, som er 
tæt på minimum af initialfortyndingen ved hver af de enkelte drivende kræfter. Det ses, 
hvorledes tidevandsbevægelsen bidrager effektivt til, at det udsivende stof føres ind i strøm-
feltet for den bølgedrevne strøm, hvor det føres mod syd selv for den mest kystfjerne udsiv-
ning. For alle de tre nye udsivningssteder ses en markant effekt af den kystnære bølgedrevne 
strøm, som holder en lav koncentration langs kysten ud for og 2-3 km syd for udsivningen. 

Tabel 5.3 viser en betydelig reduktion i de kystnære koncentrationer, når udsivningen fore-
går i voksende afstand fra kysten. 

Det skal nævnes, at de her beregnede fortyndinger er knyttet til specifikke hændelser. Ofte 
vil kravværdier være knyttet til årsmiddelkoncentrationen eller lignende. Man må forvente, 
at fortyndingen beregnet ud fra årsmiddelkoncentrationer vil være større end her, idet varia-
biliteten på længere skalaer vil bidrage til en øget fortynding, ligesom regionale strømme 
som den nordgående Jyllandsstrøm kan være af betydning.  

6.3 Spredning af kritiske stoffer 

Med udgangspunkt i de beregnede fortyndingsfaktorer er spredningen af specifikke kritiske 
stoffer beregnet. I beregningerne er justeringer foretaget af stofkoncentrationen i perkolatet 
ved havstokken, som vist nedenfor, samt revision af den udledte mængde, således at udled-
ningen nu udgør 10,94 l/s imod 6,9 l/s ved fortyndingsberegningerne. De kritiske stoffer 
vurderes at være sulfonamider ekskl. sulfanilsyre (fremover benævnt sulfonamider). Sulfa-
nilsyre udgør ca. 75% af indholdet af sulfonamider. 

I beregningerne af specifikke stoffer er benyttet følgende forudsætninger: 

• Den gennemsnitlige udsivning fra hele depotområdet udgør 10,94 l/s, fordelt over et 900 
m bredt område. Vandføringen gennem Lag 2 er 10,5 l/s og gennem Lag 3 0,44 l/s. 

 
• Den årlige udledte mængde sulfonamider gennem Lag 2 udgør 2093 kg/år, gennem de 

dybere Lag 3 er udledningen 1714 kg/år. 
 

• Kravværdien for sulfanilsyre er 280 µg/l. 
 

• Kravværdien for sulfonamider som gruppe er 4,6µg/l. 
 

De resulterende koncentrationsfordelinger beregnes ved at skalere fortyndingerne for den 
ændrede udledning samt for ændrede udledningskoncentrationer. 

Man får da, at koncentrationen af et specifikt stof C1 kan findes af 
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=  

 
hvor q0 og S0  er den oprindelige udledning og beregnede fortynding, q1 er den justerede ud-
sivning og C10 er koncentrationen af det specifikke stof ved udledningspunktet. For sulfon-
amider fås, at CSULFONAMID = 0.01 /S0  (kg/m). 

I Tabel 6.1 er vist de tilsvarende beregnede maximale koncentrationer. 

Tabel 6.1 Maksimale koncentrationer af sulfonamider. 

Placering af 
udsivning 

Drivende kraft Max. konc. 
Nær kystlinien 

Position 
Nord/Syd 

For udsivning 
  (µg/l)  
 
I 

Bølgestrøm 
Tidevand + bølgestrøm 
Tidevand 

4,3 

6,4 

18 

100 m S 
300 m S 

0 

 
II 

Bølgestrøm 
Tidevand + bølgestrøm 
Tidevand 

0,2 
0,2 
3,1 

4500 m S 
4500 m S 
1100 m N 

 
III 

Bølgestrøm 
Tidevand + bølgestrøm 
Tidevand 

0,02 
0,1 
1,1 

4500 m S 
4500 n S 
1700 m N 

 
IV 

Bølgestrøm 
Tidevand + bølgestrøm 
Tidevand 

- 
0,1 
0,3 

- 
4500 m S 
1500 m N 

 
 
I Figur 6.1 til Figur 6.6 er vist beregnede fordelinger af sulfonamider midlet over en tide-
vandsperiode samt indikeret udbredelsen af områder, hvor kravværdien for henholdsvis sul-
fonamider og sulfanilsyre er overskredet. Figurerne viser følgende kombinationer af udsiv-
ningslokalitet og kildestyrker: 

• Udsivning af Lag 2 ved havstokken vist ved tidevand samt tidevand og bølgestrøm 
(Figur 6.1 og Figur 6.2). 

 
• Udsivning af Lag 3 150 m fra kysten (Figur 6.3 og Figur 6.4). 

 
• Den samlede udsivning fra Lag 2 og Lag 3 er vist, når hele udsivningen sker i havstok-

ken (den mest konservative placering). (Figur 6.5og Figur 6.6). 
 
Det fremgår af figurerne, at kravværdierne for sulfonamider overskrides i et op til 2,8 km 
langt område tæt ved kysten, når strømmen kun drives af tidevand, samt umiddelbart over 
kildepunkterne, når der både er bølgestrøm og tidevand (fremgår ikke af figurerne, men af 
Tabel 6.1).  

Hyppigheden af situationen, hvor tidevandsstrømmen er dominerende, kan groft anslås ud 
fra bølgestatistikken for området. I forbindelse med et studie for Kystdirektoratet i februar 
2000 blev bølgestatistikker fremstillet for hele vestkysten. Ud for Kærgård viser denne, at en 
situation med bølgehøjder mellem 0,5 – 1,5 m, altså svarende til den beregnede, forekommer 
ca. 50% af tiden. Mindre bølgehøjder forekommer ca. 17% af tiden. Statistikken opgør ikke 
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bølgehøjder mindre en 0,5m, så det må antages, at situationer, hvor kun tidevand er gælden-
de, f.eks. med bølger mindre end 20 cm, forekommer væsentlig sjældnere.  

 

Figur 6.1 Fordeling af sulfonamider ved kildeplacering I: Udsivning af Lag 2 tæt på kysten. Tidsmidlede kon-
centrationsfelter for tidevand alene. De grønne felter indikerer, at kravværdien for sulfonamid er 
overskredet. 
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Figur 6.2  Fordeling af sulfonamider ved kildeplacering I: Udsivning af Lag 2 tæt på kysten. Tidsmidlede 
koncentrationsfelter for tidevand og bølgestrøm. De grønne felter indikerer, at kravværdien for 
sulfonamider er overskredet. 
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Figur 6.3  Fordeling af sulfonamider ved kildeplacering II: Udsivning af Lag 2I 150 m fra kysten. Tidsmidlede 

koncentrationsfelter for tidevand alene. De grønne felter indikerer, at kravværdien for sulfonamid 
er overskredet. 
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Figur 6.4  Fordeling af sulfonamider ved kildeplacering II: Udsivning af Lag 2I 150 m fra kysten. Tidsmidlede 
koncentrationsfelter for tidevand og bølgestrøm. De grønne felter indikerer, at kravværdien for 
sulfonamid er overskredet. 
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Figur 6.5  Fordeling af sulfonamider ved kildeplacering I: Udsivning af Lag 2 og Lag 3 tæt på kysten. 
Tidsmidlede koncentrationsfelter for tidevand. De grønne felter indikerer, at kravværdien for sul-
fonamid er overskredet. 
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Figur 6.6  Fordeling af sulfonamider ved kildeplacering I: Udsivning af Lag 2 og Lag 3 tæt på kysten. 
Tidsmidlede koncentrationsfelter for tidevand og bølgestrøm. De grønne felter indikerer, at krav-
værdien for sulfonamid er overskredet.
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