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1

INDLEDNING
I nærværende notat beskrives og dokumenteres forudsætninger og antagelser,
der er gjort i forbindelse med opsætning og kalibrering af grundvandsmodel for
området omkring Lynge Grusgrav.
Modellen er opstillet med henblik på at vurdere/beregne risikoen for
forureningsspredning til og i grundvandszonen.
Modellen er opstillet i Visual Modflow Premium 4.6.0.160
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OPSÆTNING AF GRUNDVANDSMODEL
Modelkalibreringen er udført stationært og resultaterne er derfor
gennemsnitsbetragtninger. Modellen er opstillet i forhold til UTMkoordinatsystemet, EUREF89.

2.1

Modelområde
Da grundvandsstrømningen omkring Lynge Grusgrav er fra nordøst mod syd, er
området syd for Lynge Grusgrav medtaget i modelområdet. Modelområdet ses
på figur 1. Arealet for modelområdet er 3900 m x 5800 m og hjørnekoordinaterne
for modelområdet er:
Xmin = 703900 m, Xmax = 707800 m
Ymin = 6188000 m, Ymax = 6193750 m
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Figur 1
Modelområde markeret med
rødt.
(Kort - KMS 2000)

2.2

Geologisk model
Den overordnede geologi for modelområdet, består af et ca. 1 m tykt dæklag,
underlejret af omkring 30 – 40 m smeltevandssand. Kalkoverfladen i området
ligger omkring kote -5 DNN /Ref 1/. I sandmagasinet er der forekomster af
lerlinser af varierende størrelse.
I området omkring Lynge Grusgrav er der i dag et jorddepot af vekslende
lagtykkelse fra omkring 1 m til op i mod 20 m. Eftersom den deponerede jord
ikke stammer fra samme opgravningssted, forventes den hydrauliske
ledningsevne i laget at være vekslende.
Til opstilling af den geologiske model for området, anvendes geologiske data fra
Jupiter Databasen (modtaget fra GEUS d.25. april 2012) samt geologiske profiler
fra 21 nye boringer i området. På figur 2 er vist den geografiske placering af
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boringerne fra Jupiter samt de nye boringer. På baggrund af de geologiske
oplysninger er der opstillet en geologisk model med 10 lag:
•

Fyld

•

Sand 1

•

Ler 1

•

Sand 2

•

Ler 2

•

Sand 3

•

Ler 3

•

Sand 4

•

Ler 4

•

Kalk
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Figur 2
Kort over geografiske fordeling
af boringer fra Jupiter
Databasen (markeret med rød)
og nye boringer (markeret med
blå)
(Kort - KMS 2000)

Efter tolkning af de geologiske lag i hver boring, er laggrænserne til den
geologiske model udarbejdet ved interpolation i Visual Modflow. På figur 3 ses
oversigtkort fra Visual Modflow, hvor placeringen af 2 tværsnit i den geologiske
model er vist. Modelkoordinaterne er vist således, at profilsnittene kan
sammenstilles med oversigtskortet. Snit 1 fra vest mod øst er vist i figur 4 og snit
2 fra syd mod nord er vist i figur 5.
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Figur 3

Snit 2

Oversigtskort med lokale
modelkoordinater. Tværsnit 1

Snit 1

og 2 er markeret med
mørkeblå. Omkredsen af
grusgravssøerne er markeret
med blå, idet de er ændret i
forhold til baggrundskortet fra
KMS 2000)

Figur 4

Grusgrav

Snit 1. Tværsnit vest – øst med
geologiske lag samt grid.
Blågrøn: Fyld
Gul: Sand
Blå: Ler
Grøn: Kalk.
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Figur 5

Grusgrav

Snit 2. Tværsnit Syd –nord
med geologiske lag samt grid.
Blågrøn: Fyld
Gul: Sand
Blå: Ler
Grøn: Kalk

Ud fra de geologiske tværsnit, er det tydeligt at se at området overvejende består
af sand samt mindre lerlinser.

2.3 Diskretisering
Modellen er opstillet med en cellestørrelse på 100 x 100 m. Cellestørrelsen er
lokalt ændret efterfølgende, se figur 6 således, at der er en finere diskretisering i
et lodret og et vandret bælte omkring grusgraven. Den finere diskretisering er
yderst 50 X 50 m og tættere på grusgraven er den 10 x 10 m. Modellen er
vertikalt inddelt i 8 beregningslag der følger de geologiske lag, dog er fyldlaget
lagt sammen med Sand 1 og Ler 1, idet disse lag vurderes at have mindre
betydning for strømningen i det primære sandmagasin. Under den senere
anvendelse af modellen til scenarieberegninger, er det øverste sandlag opdelt i
yderligere 5 beregningslag.
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Figur 6
Diskretisering af
modelområdet. Finere
diskretisering er anvendt
omkring Lynge Grusgrav.

2.4 Potentiale- og magasinforhold
Sand 2, Sand 3 og kalken udgør til sammen det primære grundvandsmagasin i
området. Udbredelsen af Ler 2, Ler 3 og Ler 4 bevirker dog, at der ikke alle
steder er direkte kontakt mellem de 3 vandførende lag. Potentialet i kalken
varierer fra omkring kote 36 m i det nordøstlige hjørne af modelområdet og ned
til omkring kote 20 m i syd. Den overordnede grundvandsstrømning er fra
nordøst mod syd. Potentialekortet samt tilhørende støttepunkter fra Region
Hovedstaden fra 2008 er vist i figur 7. Det ses, at der kun er enkelte
støttepunkter inden for modelområdet.
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Figur 7
Potentialekort fra Region
Hovedstaden fra 2009 samt
tilhørende støttepunkter
(Kort - KMS 2000)

2.5

Indvinding
Indvindingsdata er indhentet fra Jupiter databasen (GEUS d. 25. april 2012). På
figur 8 er placeringen af indvindingsboringerne vist, samt senest oplyste
3
indvindingsmængde i m pr. år. Hvor indvindingsmængden i Jupiter Databasen
er oplyst som et total for flere boringer, er indvindingsmængden fordelt ligeligt på
boringerne. Dette ses eksempelvis for de 3 indvindingsboringer i den sydlige del
af Lynge by. Der er ingen grundvandsindvinding fra grusgravsområdet.
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Figur 8
3

Indvindingsmængde i m /år
(Kort - KMS 2000)

2.6

Vandspejlsmålinger
NIRAS har foretaget pejlinger af vandspejlet i 27 boringer d. 19. og 20. april
2012. Data er præsenteret i tabel 1 og placeringen af boringerne er vist på figur
9. Vandspejlskoter markeret med rød skrift, vurderes at være filtersat i fyldlaget
uden direkte hydrauliskkontakt til det primære magasin, hvilket stemmer overens
med vurderinger i tidligere undersøgelser /Ref 2/.
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53,39

Pejlep
unkt
[kote]
54,34

Vand
spejl
[kote]
32,20

705548

50,16

50,37

32,28

6192552

705596

51,92

52,63

32,67

29,48

6192495

705725

52,35

52,95

32,52

B105

30,67

6192390

705742

35,91

36,28

34,08

193.2697

B106

29,83

6192180

706279

40,97

41,71

31,75

193.2701

B110

27,68

6192297

706433

47,04

47,68

32,12

193.2703

B112

31,26

6192533

706312

46,12

46,09

34,46

193.2704

B113

31,31

6192565

706203

45,69

46,04

32,86

193.2096

B4

36,76

706579

6193201

39,76

40,03

39,18

193.2182

B9

29,85

706292

6193038

42,55

42,84

35,81

193.2556

B1A

29,12

706159

6192793

51,12

51,12

36,92

193.2557

B5A

34,83

706609

6192883

39,83

39,83

38,90

193.2098

B6

38,85

706552

6192775

42,35

43,48

36,34

193.1909

B1 / B8

24,65

706283

6192690

44,40

44,40

35,46

193.2558

B10A

27,60

706086

6192661

38,10

39,70

36,10

193.1342

K2

6,41

706481

6191642

42,41

42,52

31,59

193.1341

K1 (1)

14,58

706582

6191624

43,58

41,84

31,84

193.1341

K1 (2)

22,88

706582

6191624

43,58

41,52

31,74

193.2001

B1

30,75

705999

6191658

35,75

36,24

31,72

193.2520

B6

25,60

706118

6191653

45,60

45,95

31,73

193.2154

B5

28,83

705903

6191558

55,33

55,25

31,63

193.2004

B4

26,91

706014

6191566

31,91

32,04

31,58

193.2003

B3

23,58

706104

6191457

48,58

49,04

31,35

193.1192

22,74

706689

6193754

45,74

44,03

37,65

193.1331

4,51

707092

6191110

30,81

31,28

30,49

193.628

10,66

707548

6192329

43,06

42,96

36,30

Tabel 1

DGU-nr

Lokalt
navn

Dybde
[kote]

X

Y

Z

2012. Vandspejlskoter

193.2692

B101

29,39

6192088

705639

markeret med rødt, vurderes at

193.2693

B102

27,17

6192340

være boringer filtersat i
fyldlaget uden direkte kontakt

193.2694

B103

31,13

til det primære grundvand.

193.2695

B104

193.2696

Pejledata fra d. 19.-20. april
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Figur 9
Geografisk placering af
pejleboringerne.
(Kort - KMS 2000)

2.7
2.7.1

Randbetingelser
Modelrand
Langs modelranden fastholdes grundvandspotentialet i det primære magasin.
Potentialet er fastlagt ud fra potentialekortet fra Region Hovedstaden fra 2008.
Hvor modelranden gennemskærer Hestetangs Å, fastholdes potentialet i det
øverste modellag, svarende til vandstanden i åen.

2.7.2

Vandløb og søer
Bastrup Sø er indlagt som celler med fastholdt tryk på +29 m DVR90 i lag 1 jf.
regulativet /Ref 3/.
Hestetangs Å er ligeledes indlagt som celler med fastholdt tryk på +29 m ved
Bastrup Sø, hvorfra potentialet aftager lineært ned til kote +26, der hvor åen
krydser den østlige modelgrænse /Ref 3/.
De 3 søer indenfor grusgravområdet er i modellen indlagt som celler med
fastholdt tryk på 32,14 m, hvilket blev målt d. 19. april 2012.

2.7.3

Infiltration
I modellen angives en maksimal infiltration og en maksimal modelteknisk
evapotranspiration. Den modeltekniske evapotranspiration beskriver under ét de

13

mekanismer der kan lede vand væk fra de øverste meter under terræn (dræn,
interflow m.v.) På baggrund af disse værdier, der kan arealdistribueres,
beregnes grundvandsdannelsen til hver enkelt celle i lag 1. Denne
grundvandsdannelse beregnes på baggrund af den vertikale gradient samt de
hydrauliske parametre. Den del af den maksimale infiltration, der ikke går til
grundvandsdannelse, eksporteres fra modellen.
Den maksimale infiltration er i modellen sat til 200 mm/år. Der anvendes samme
værdier for den maksimale evapotranspiration. Modellen udregner på denne
baggrund en distribueret grundvandsdannelse til det øverste aktive modellag på
mellem 0 og 200 mm/år.
Skulle en celle løbe tør og derved blive inaktiv tilføres infiltrationen direkte til den
næste underliggende aktive celle.

2.8

Hydrogeologiske parametre
De hydrauliske ledningsevner i modellen er indledningsvis skønnet ud fra
erfaringstal for tilsvarende jordtyper. Disse er efterfølgende justeret i forbindelse
med kalibrering af modellen.
I nedenstående tabel 2 er de anvendte (kalibrerede) hydrauliske ledningsevner
sammenfattet. Intervallet for anvendt hydraulisk ledningsevne er størst for
sandlagene, idet pejleboringerne er filtersatte i sandet.

Tabel 2

Lag

Formation

Vertikal hydraulisk
ledningsevne [m/s]

Horisontal hydraulisk
ledningsevne [m/s]

i grundvandsmodel. Tal uden

1

Fyld

2*10-7

2 *10-8

parentes angiver den generelle
værdi anvendt i modellen, og

2

Sand 2

1*10
-4
-7
(1*10 - 5*10 )

3

Ler 2

3 * 10

4

Sand 3

1 * 10
(1*10-4 - 5*10-7)

5

Ler 3

3 * 10

6

Sand 4

1*10
-4
-7
(1*10 - 5*10 )

7

Ler 4

3 * 10

8

Kalk

5 * 10
(1*10-4 - 7*10-6)

Hydrauliske parametre anvendt

-4

tal i parentes angiver værdiens
interval i den kalibrerede
model.

-8
-4

-8

-4

-8
-5

1*10-5
-5
-8
(1*10 - 5*10 )
-9

6 * 10

1*10-5
(1*10-5 - 5*10-8)
-9

6 * 10

1*10-5
-5
-8
(1*10 - 5*10 )
-9

6 * 10

5 * 10-6
(3*10-5 - 7*10-7)
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3

KALIBRERING
Modellen er primært kalibreret mod de 27 synkronpejlinger mens potentialekortet
fra Region Hovedstaden er anvendt til støtte samt til kalibrering af potentialet i
kalken.

3.1

Kalibrering i forhold til pejledata
Efter gennemgang af pejledata, er der enkelte pejlinger der ikke umiddelbart
stemmer overens med det overordnede potentiale billede. Disse pejlinger er
derfor i første omgang ikke medtaget i kalibreringen. Det drejer sig om følgende
pejleboringer:
193.2557: Boringen er filtersat i både et lokalt terrænnært magasin i fyldlaget
samt ca. 10 cm nede i Sand 2, hvor et lerlag adskiller sandmagasinet og det
lokale grundvandsspejl i fyldlaget. Filtersætningen medfører kontakt i mellem de
2 magasiner. Resultatet for pejlingen kan ikke anvendes, da det er usikkert
hvilket et magasin det afspejler.
Boringerne 193.2098 (B6) og 193.2096 (B4) er begge filtersat i det øvre fyldlag
og anvendes derfor ikke i første omgang til kalibrering af modellen. Den samme
antagelse er foretaget i tidligere undersøgelser /Ref 1/.
B10A og B1A: Vandstanden i boringerne er omkring 1,5 m højere end i de
omkringliggende boringer der ligger under 200 m derfra. Begge boringer er
indmålt 2 gange, med det samme resultat. Den store forskel i potentialet mellem
boringerne kan skyldes helt lokale geologiske forhold.

3.2

Validering og kalibrering i forhold til pumpeforsøg
Der er i forbindelse med projektet foretaget længerevarende volumepumpninger i
2 boringer i område A. Det var hensigten at hydrauliske målinger foretaget under
pumpningen skulle indgå i model kalibreringen / valideringen. Samtlige data er
imidlertid ikke tilgået, men det vurderes at data ikke vil medføre nogen større
ændring af de overordnede resultater for grundvandsstrømningen i området.
Dette skyldes, at ydelserne i pumpeboringerne har vist sig, at være relativt lave,
og de få resultater der er tilgængelige, viser ingen markant sænkning i de
omkringliggende boringer, når der korrigeres for filtertab i boringen.

3.3

Kalibreringsresultater
I figur 10 er vist det simulerede potentiale for det primære grundvandsmagasin i
kalken. Grundvandsstrømningen er fra det nordøstlige hjørne mod syd, hvilket
stemmer fint overens med det estimerede potentiale fra Region Hovedstaden.
Forskellene mellem det simulerede potentiale og Regionens potentialekort, skal
ses i betragtningen af at regionens potentialekort kun er baseret på få
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støttepunkter, samt at der ikke har været pejledata fra kalken til kalibrering at
potentialet i kalken.

Figur 10
Simuleret
grundvandspotentiale i kalken
(Kort - KMS 2000)

I figur 11 er det simulerede potentiale i den nedre del af sandmagasinet vist. Ved
sammenligning af de 2 potentialekort ses det, at den overordnede
grundvandsstrømning er ens, men potentialet ligger omkring 1-3 meter højere i
sandlaget end i kalken.
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Figur 11
Simuleret
grundvandspotentiale den
nedre del sandmagasinet.
(Kort - KMS 2000)

På figur 12 er vist et scatterplot for observeret og simuleret potentiale i de
pejlede boringer. Jo tættere punkterne ligger på den rette linje Y = X, jo bedre
overensstemmelse er der mellem observeret og simuleret potentiale.
Middelafvigelsen (ME) og RMS er beregnet til henholdsvis 0,124 m og 0,634 m.
Den normaliserede RMS-værdi (RMS/Δhmax) er beregnet til 8,85 %, hvilket er en
noget høj værdi, men dette skal ses i forhold til, at det er en lokal model med
varierende og uensartet lokale hydrauliske forhold.
Sammenfattende vurderes det dog, at der er en fornuftig overensstemmelse
mellem simuleret og observeret potentiale og at modellen derfor giver et godt
billede af strømningsforholdene i området.
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Figur 12
Scatter plot for observeret og
simuleret potentiale.

3.4

Vandbalance
På baggrund af resultaterne for strømningsmodellen er vandbalancen for hele
modelområdet opstillet og præsenteret i tabel 3. I vandbalancen er søerne i
grusgraven samt Bastrup Sø + Hestetangs Å hver deres zone. For at lette
sammenligningen mellem de enkelte poster og for at kunne relatere mængder til
en værdi, der intuitiv er forståelig, er det valgt også at anføre mængderne i
mm/år i tabellen.
2

Modelområdet, minus søerne og åen, udgør et areal på 21,8 km .
Tabel 3

Ind
m /dag mm/år
2167
36
3

Constant head
Pumpning

Ud
3

m /dag
6387

mm/år
107

0

0

1010

17

11959

200

0

0

0

0

5898

99

Søerne i grusgraven

1312

22

590

10

Bastrup Sø og Hestetangs Å

1061

18

2617

44

16498

276

16502

276

Recharge
ET

I alt
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Af de 276 mm/år der strømmer til modelområdet, kommer de 200 mm/år fra
nedbøren og 36 mm/år strømmer ind over modelranden, fortrinsvis i den nordlige
del. 22 mm/år strømmer til området fra grusgravssøerne og 18 mm/år kommer
fra Bastrup Sø og Hestetangs Å.
276 mm/år bliver fjernet fra modelområdet, hvoraf de 99 mm/år fordamper og
107 mm/år forsvinder over modelranden, fortrinsvis i den sydlige del. 17 mm/år
bliver oppumpet og 10 mm/år strømmer til grusgravssøerne og 44 mm/år
strømmer til Bastrup Sø og Stenstrup Å.
Den årlige grundvandsdannelse for området er ca. 101 mm/år, hvilket ligger lidt
under det nationale gennemsnit og den gennemsnitlige porevandshastighed i
sandmagasinet er estimeret til ca. 30 m/år.

4

MODELLENS ANVENDELIGHED
Modellen simulerer den mættede zone. Modellen er stationær og
årstidsvariationer i grundvandsdannelse og afstrømning i vandløb tages således
ikke i regning. Resultater fra den stationære strømningsmodel skal derfor
betragtes som gennemsnit. Den stationære model er dog i langt de fleste tilfælde
fuldt tilstrækkelige til de beregninger, der ønskes udført med modellen (herunder
stoftransportberegninger).
Horisontal vandstrømning i terrænnære og andre mindre formationer uden et
egentligt vandspejl eller med hængende vandspejl kan ikke umiddelbart
simuleres med modellen, bl.a. fordi detaljeringsgraden i den geologiske model
ikke er stor nok.

5

FORBEDRING AF MODELLEN
Den geologiske tolkning af specielt lerlagene omkring grusgraven er usikker, idet
der kun er få dybe boringer i området med geologisk beskrivelse. Under
kalibreringen har det vist sig, at udbredelsen af Ler 3 har en stor betydning for
potentialet i Sand 2. Ved etablering af nogle dybe boringer centralt i modellen, vil
det være muligt at præcisere afgrænsningen af Ler 2 og dermed reducere
usikkerheden på modellen.
Der er en hvis usikkerhed behæftet ved søerne i grusgraven, i det geologien
under søerne ikke kendes. Det er muligt at der er ler under dele af søerne,
hvilket medfører, at der nogle steder kan strømme vand til søen, imens vandet
andre steder strømmer under søen.
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6

SCENARIEBEREGNINGER
Med den kalibrerede model er der udført beregninger af forureningsspredning fra
de 5 fyldjords delområder (A-E) på Lynge Grusgrav. Beregningerne er foretaget
med det formål, at vurdere om den deponerede fyldjord i Lynge Grusgrav kan
påvirke grundvandsressourcen.
I det første scenarie er valgt en worst-case betragtning, idet det antages at
stoffet hverken nedbrydes eller tilbageholdes i jorden. Scenariet er for et
unavngivet stof med en koncentration på 100 mg/l.
I de efterfølgende 6 scenarier er der anvendt specifikke stoffer (benzen, phenol
og acetone) med koncentrationer svarende til, hvad der er målt i boringerne.
Beregninger er foretaget både med og uden nedbrydning.
I samtlige scenarier anvendes der en dispersion på 10 m. Dette er relativt højt,
men i betragtning af tilgængeligt data vurderes det at vær en rimelig dispersion.
På baggrund af scenarieberegningerne, er det muligt at vurdere
forureningspåvirkningen af grundvandsressourcen i forhold til risikoen for
overskridelse af grundvandskriterier for udvalgte stoffer.

6.1

Scenarie 1 – Punktforurening
Det antages, at der på hver af de 4 delområde A-D findes en kontinuert
(vedvarende) punktkilde. Kildekoncentrationen sættes til 100. Denne
koncentration skal ses som relativ, således at hvis der eksempelvis angives en
start kildekoncentration på 100 og der i en boring nedstrøms efter 50 år måles en
koncentration på 10, er den oprindelige koncentration blevet fortyndet med en
faktor 1:10.
Efterfølgende vil det da være muligt, under en række antagelser, at anvende
denne faktor til, at estimere koncentrationer nedstrøms ud fra en specifik
kildekoncentration for et givent stof. Nedstrøms undersøgelsesområdet, syd for
Slangerupvejen, placeres der fiktive markvandingsboringer, med en ydelse på
3
10.000 m /år. Boringerne placeres således, at de er midt i forureningsfanen fra
hver af de 4 punktkilder. Simuleringen foretages for en tidsperiode på 100 år.
Modelteknisk tildeles der en stofkoncentration på 100 i 4 udvalgte celler i
fyldlaget i den umættede zone, á 10 x 10 m (se figur 13). Forureningen vil
således nedsive vertikalt grundvandsmagasinet med den nedbør der passerer
gennem cellerne.
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Figur 13

D

Placering af 4 punkilder.
Punktkilderne er markeret med
en mørkeblå firkant.
Undersøgelsesområdet er vist
med rød streg og søerne med

A

C

en blå streg.
(Kort - KMS 2000)

B

I figur 14 er forureningsspredningen fra de 4 punktkilder vist. Det ses, at det kun
er fra område A, at stoffet spreder sig til syd for Slangerupvejen, hvorfor der kun
er indsat 1 fiktiv markvandingsboring. For de 3 andre punktkilder, strømmer
stoffet til grusgravssøerne hvori det modelteknisk forsvinder. Udbredelsen svarer
til en tidsperiode på 50 år. De højeste koncentrationer simuleres lokalt omkring
punktkilderne, hvorfra koncentrationen falder til omkring 1 ved Slangerupvejen,
0,1 ved grusgravssøerne og 0,01 ved Bastrup Sø.

Figur 14
Udbredelse efter 50 år af
stofkoncentration i den nedre
del af det primære
sandmagasin fra de 4
punktkilder.
Markvandingsboringen er vist
med rødt og grusgravssøerne
er vist med blå.
(Kort - KMS 2000)
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I tabel 4 er koncentrationerne for hver punktkilde angivet for henholdsvis top af
fyldlaget (kildekoncentration) og for toppen af grundvandsspejlet (det øverste
beregningslag). Forskellene i den relative koncentration i toppen af
grundvandsmagasinet, skyldes forskelle i blandt andet magasintykkelse,
strømningsforhold og grundvandsdannelse.

Tabel 4

Relativ
koncentration i
fyldlag
100
100
100
100

Punktkil
de

Relative koncentrationer i
fyldlaget og i top af grundvand

A
B
C
D

Relativ
koncentration i
top af grundvand
9.1
27.8
43.2
25.7

I nedenstående figur 15 er den vægtede gennembrudskurve for
markvandingsboringen, syd for Slangerupvejen, vist. Ved beregning af
gennembrudskurven er der taget højde for varierende koncentration i de 4
forskellige beregningslag, som boringen er filtersat i øvre sand. Det ses, at den
maksimale koncentration er ca. 0,6, svarende til 0,6 % af kildekoncentrationen.
Der er opnået stationære forhold efter ca. 50 år.
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Da der regnes relativt og konservativt vil sige at en kilde koncentration på
eksempelvis 60 µg/l vil give anledning til en koncentration på 0,3 µg/l i den fiktive
markvandingsboring.
Inden for undersøgelsesområdet ses der relativt store variationer i
strømningsforholdene og dermed også fortynding i området. Værdierne skal
derfor tages med et vist forbehold.

6.2

Scenarie 2 – Benzen uden nedbrydning
I scenarie 2 simuleres spredningen af benzen i grundvandet ud fra boring B113
som er placeret i område D. Benzen koncentrationen er sat til 2,7 µg/l, svarende
til den målte koncentration i boringen /ref. 4/. Stofkoncentrationen holdes
konstant i toppen af grundvandsmagasinet for hele simuleringsperioden på 100
år. I modellen introduceres kilden over et areal på 20 x 20 m omkring boring
B113 i lag 2, svarende til den øverste del af grundvandsmagasinet. Lagtykkelsen
for den vandmættede del af cellerne er omkring 3,5 m. Vandprøven er taget fra
en vandsøjle på ca. 2, så ved at fastholde stofkoncentration over hele
celletykkelsen på 3,5 m. betragtes scenariet som et worst-case scenarie, idet det
antages at stofkoncentrationen er ens de øverste 3,5 m af
grundvandsmagasinet.
Stoffet antages at være konservativt, idet det hverken nedbrydes eller
tilbageholdes i jorden.
På figur 16 ses den maksimale forureningsspredning af benzen i grundvandet fra
boring B113 efter 100 år. Den overordnede spredningen er mod syd til
grusgravssøen og den maksimale udbredelse fra B113 er omkring 100 m.
Spredningen i nordlig retning og mod vest og syd skyldes til dels den relativt høje
dispersionsfaktor på 10 m. Der sker en mindre stofspredning under søen, men
koncentrationerne er væsentligt lavere end de simulerede koncentrationerne i
den fiktive observationsboring.
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Figur 16
Spredning af benzen fra i
grundvandet fra boring B113
efter 100 år.
Koncentrationskurverne viser
yderst 0,0001 mg/l, 0,0005
mg/l og inderst 0,001 mg/l.
Fiktiv observationsboring er
vist med rød-hvidt symbol.
Grusgravssøerne er vist med
blå streg.
(Kort - KMS 2000)

Ved søens bred er der i modellen placeret en fiktiv observationsboring centralt i
forureningsspredningen. Gennembrudskurven for boringen er vist i figur 17. På
figuren ses det, at den maksimale koncentration er 0,9 µg/l (= 0,0009 mg/l) og
der opnås ligevægt efter 10-15 år.
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Figur 17
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Scenarie 3 – Benzen med nedbrydning
Scenariet er ens med scenarie 2, men det antages, at benzen nedbrydes under
-1
anaerobe forhold med en nedbrydningsfaktor på 0,001 dage .
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På figur 18 ses den maksimale forureningsspredning af benzen i grundvandet fra
boring B113. Den overordnede spredningen er fortsat mod syd til grusgravssøen
og den maksimale udbredelse er omkring 90 m. Spredningen i nordlig retning og
mod vest og syd skyldes til dels den relativt høje dispersionsfaktor på 10 m.

Figur 18
Spredning af benzen
medregnet nedbrydning i
grundvandet fra boring B113
efter 100 år.
Koncentrationskurverne viser
yderst 0,0001 mg/l, 0,0005
mg/l og inderst 0,001 mg/l.
Fiktiv observationsboring er
vist med rød-hvidt symbol.
Grusgravssøerne er vist med
blå streg.
(Kort - KMS 2000)

Gennembrudskurven for benzen i observationsboringen ved søbredden er vist i
figur 17. Den maksimale koncentration er omkring 0,2 µg/l og der opnås
ligevægt efter 5-10 år. Ved sammenligning af de 2 gennembrudskurver samt
figur 16 og 18 er det tydeligt at se, at hvis det antages at benzen nedbrydes,
reduceres både forureningsspredningen fra B113 og den maksimale
koncentration ved søbredden.

6.4

Scenarie 4 – Phenol uden nedbrydning
I dette scenarie ses der på spredningen af phenol ud fra boring B112 som er
placeret i område D. I modellen angives der en kilde på 20 x 20 m omkring
boring B112 i modellag 2, svarende til øverst del af grundvandsmagasinet. Den
vandmættede del af cellerne er omkring 2,8 m tyk. Vandprøven er taget fra en
vandsøjle på 2 m, så ved at fastholde stofkoncentration over hele celletykkelsen
på 2,8 m. betragtes scenariet som et worst-case scenarie, idet det antages at
stofkoncentrationen ikke falder med dybden inden for de første 2,8 m af
grundvandsmagasinet.
Grundvandskoncentrationen for phenol fastsættes til 2,0 µg/l, svarende til den
målte koncentration i boringen /ref. 4/. Stoffet antages at være konservativt, idet
stoffet hverken nedbrydes eller tilbageholdes i jorden.
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På figur 19 ses den maksimale forureningsspredning af phenol i grundvandet fra
boring B112 efter 100 år. Den overordnede spredningen er mod sydvest til
grusgravssøen og den maksimale udbredelse fra B112 er omkring 100 m. Der
sker en mindre stofspredning under søen, men koncentrationerne er væsentligt
lavere end de simulerede koncentrationerne i den fiktive observationsboring.
Spredningen i nordøstlig retning og mod nordvest og sydøst skyldes til dels den
relativt høje dispersionsfaktor på 10 m.

Figur 19
Spredning af phenol i
grundvandet fra boring B112
efter 100 år.
Koncentrationskurverne viser
yderst 0,0001 mg/l, 0,0005
mg/l og inderst 0,001 mg/l.
Fiktiv observationsboring er
vist med rød-hvidt symbol.
Grusgravssøerne er vist med
blå streg.
(Kort - KMS 2000)

Ved søens bred er der i modellen placeret en fiktiv observationsboring centralt i
forureningsfanen. Gennembrudskurven for boringen er vist i figur 20. På figuren
ses det, at den maksimale koncentration er 0,36 µg/l og der opnås ligevægt efter
20-30 år.
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Figur 20
Gennembrudskurver for phenol
observationsboringen sydvest
for B112, både med og uden
nedbrydning.
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6.5

Scenarie 5 – Phenol med nedbrydning
Scenariet er ens med scenarie 4 men det antages, at phenol nedbrydes under
-1
anaerobe forhold med en nedbrydningsfaktor på 0,001 dage .
På figur 21 ses den maksimale forureningsspredning af phenol i grundvandet fra
boring B112. Den overordnede spredningen er mod sydvest til grusgravssøen og
den maksimale udbredelse er omkring 80 m. Spredningen i nordøstlig retning og
mod nordvest og sydøst skyldes til dels den relativt høje dispersionsfaktor på 10
m.
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Figur 21
Spredning af phenol
medregnet nedbrydning i
grundvandet fra boring B112
efter 100 år.
Koncentrationskurverne viser
yderst 0,0001 mg/l, 0,0005
mg/l og inderst 0,001 mg/l.
Observationsboring er vist med
rød-hvidt symbol.
Grusgravssøerne er vist med
blå streg.
(Kort - KMS 2000)

Gennembrudskurven for phenol i den fiktive observationsboring ved søbredden
er vist i figur 20. Den maksimale koncentration er omkring 0,09 µg/l og der
opnås ligevægt efter 10-15 år. Ved sammenligning af de 2 gennembrudskurver
for phenol samt figur 19 og 21 er det tydeligt at se, at hvis det antages at phenol
nedbrydes, reduceres både forureningsspredningen fra B112 og den maksimale
koncentration ved søbredden.

6.6

Scenarie 6 - Acetone uden nedbrydning
I scenarie 6 ses der på spredningen af acetone fra Geoprobesondering B2
(porevandfilter) i område B. I modellen angives der en kilde på 20 x 20 m
omkring Geoprobesondering B2 i det øverste modellag, svarende til den
umættede zone. Ved at tilføre kilden i den umættede zone, tildeles recharge til
grundvandsmagasinet den fastsatte stofkoncentration. Koncentrationen er
angivet i modellen til 730 µg/l, svarende til den målte porevandskoncentration i
B2 /ref. 4/. Stoffet antages at være konservativt, idet stoffet hverken nedbrydes
eller tilbageholdes i jorden.
På figur 22 ses den maksimale forureningsspredning af acetone i grundvandet
fra Geoprobesondering B2 efter 100 år. Den overordnede spredningen er mod
sydvest til grusgravssøen og den maksimale udbredelse fra B2 er omkring 300
m. Der sker en mindre stofspredning under søen, men koncentrationerne er
lavere end de simulerede koncentrationerne i den fiktive observationsboring.
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Figur 22
Spredning af acetone i
grundvandet fra boring B2 efter
100 år. Koncentrationskurverne
viser yderst 0,001 mg/l, 0,01
mg/l, 0,05 mg/l og inderst 0,1
mg/l. Fiktiv observationsboring
er vist med rød-hvidt symbol.
Grusgravssøerne er vist med
blå streg.
(Kort - KMS 2000)

Ved søens bred er der i modellen placeret en fiktiv observationsboring centralt i
forureningsfanen. Gennembrudskurven for boringen er vist i figur 23. På figuren
ses det, at den maksimale koncentration er ca. 23 µg/l og der opnås ligevægt
efter 30-40 år. Den relative høje dispersion medfører en stofspredning nordøstlig
retning.

Figur 23
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6.7

Scenarie 7 - Acetone med nedbrydning
Scenariet er ens med scenarie 6 men det antages, at acetone nedbrydes under
-1
anaerobe forhold med en nedbrydningsfaktor på 0,04 dage .
På figur 24 ses den maksimale forureningsspredning af acetone i grundvandet
fra boring B2 efter 100 år. Den overordnede spredningen er mod sydvest til
grusgravssøen og den maksimale udbredelse fra B2 er omkring 50 m. Det ses,
at udbredelsen er væsentligt reduceret i forhold til scenarie 6, i det stoffet ikke
har spredt sig til den fiktive observationsboring ved søens bred når der er opnået
stationære forhold.

Figur 24
Spredning af acetone i
grundvandet fra boring B2 efter
100 år. Koncentrationskurven
viser 0,001 mg/l. Fiktiv
observationsboring er vist med
lilla-hvidt symbol.
Grusgravssøerne er vist med
blå streg.
(Kort - KMS 2000)
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SAMMENFATNING
På baggrund af tilgængeligt data, vurderes det, at modellen er i stand til at
simulere de overordnede strømningsforhold omkring Lynge Grusgrav.
Pejledata viser, at der er betydelige variationer i det observerede potentiale for
boringer, der ligger indenfor samme område. Dette tyder på, at der er lokale
variationer i geologien, eksempelvis lerlinser, der er afgørende for potentialet. På
baggrund af det tilgængelige data har det ikke været muligt at få samtlige af
disse variationer med i modellen, hvorfor der er en hvis uoverensstemmelse
mellem observeret og simuleret potentiale.
Modellen viser, at strømning ud og ind af grusgravssøerne er betydende. Dette
har stor betydning for forureningsspredningen, men det er usikkert hvor præcist
der strømmer vand til søerne, hvor det strømmer ud af søerne og hvor det
strømmer under søerne.
Resultaterne fra scenarieberegningen viser, at der er stor forskel på
forureningsspredningen fra hvert af de 5 fyldområder. Den største stofspredning
sker fra område A og til dels fra område B, hvorfra forureningsspredningen på 50
år, når mere end 2 km syd for fyldpladsen. Omvendt simuleres der ingen
forureningsspredning syd for grusgravssøerne fra område C og D, idet alle
stoffer strømmer ud i søerne, hvori der må forventes en opblanding og evt.
nedbrydning.
Simulering af punktkilderne viser, at der sker en stor fortynding, og at enkelte
punktkilder næppe kan give anledning til betydende forurening af
grundvandsressourcen. Hertil kommer, at beregningerne er lavet under en
række worst-case antagelser, hvor stoffet hverken nedbrydes eller tilbageholdes
i jorden.
De stofspecifikke scenarieberegninger viser, at stoffet fra de 3 udvalgte boringer,
overvejende strømmer mod grundvandssøerne. De maksimale koncentrationer
ved søbredden uden og med nedbrydning er for benzen 0,9 µg/l og 0,2 µg/l, for
phenol 0,36 µg/l og 0,09 µg/l og for acetone 23,0 og 0 µg/l. Det er tydeligt, at ved
antagelse om, at stoffet nedbrydes, reduceres den maksimale koncentration ved
søbredden.
Scenarieberegningen giver et kvalificeret bud på, hvor stort et område en
eventuel forurening fra fyldområdet vil kunne sprede sig over, samt i hvilken grad
det må forventes at eventuel forurening fortyndes.
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