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Forskellige grundvandsmodeller, der medtager forureningstransport 

ved sprækkestrømning, beregner op til flere tusinde gange forskel i 

forureningsudvaskning afhængig af den sprækkebeskrivelse, som 

modellerne anvender. Dette sætter kritisk fokus på hvilken model

type der anvendes ved vurderinger af forureningspåvirkning af 

grundvand under moræneler.

Indledning og baggrund
De fleste jordforureninger i Danmark findes 
i områder med jordtypen moræneler, hvor 
der generelt har vist sig at være sprækker. 
Sprækkerne udgør et problem ved, at de 
kan transportere forurening hurtigt forbi 
de biologisk aktive øvre jordzoner, således 
at underliggende grundvand forurenes /1/. 
Dette er veldokumenteret og betyder, at det 
er nødvendigt at medtage udvaskningen i 
sprækker for at kunne beregne en retvisende 
forureningsrisiko eller forureningsprognose 
for grundvandet under lerlagene. De senere 
års miljøforskning har opstillet metoder og 
indsamlet store mængder data, der gør det 
muligt at foretage disse beregninger /1, 2, 3, 
4/. 

Selvom der er flere stoftransportmodeller, 
som kan beregne forureningsspredning i 
sprækker, så viser forskningsresultaterne, at 
modellerne beregner forskellig forurenings
transport, alene afhængig af hvilken numerisk 
metode, som modellerne anvender til bereg
ning af sprækketransporten /6, 7/. Dette sæt
ter fokus på modelvalget, som en vigtig kvali
tetsfaktor i risikovurderinger og 
forureningsfremskrivninger for grundvandet 
under lerlagene.

I denne artikel sammenlignes simuleringer 
med modellerne GMS /8/ og FRAC3Dvs/
FRACTRAN /9/. De to modeller benytter hhv. 
den almindelige ”dualporosity” (DP) og den 
mindre udbredte ”diskrete sprækker” (DS), 

som beregningsmetoder for opløst stoftrans
port i sprækket jord. De to metoder er beskre
vet i boks 1. 

Tidligere undersøgelser af hvorvidt de to 
modeller kan simulere de samme transport
data for et givet sprækkesystem, viser at 
FRAC3Dvs kan beregne stoftransporten kor
rekt selvom f.eks. strømningshastigheden i 
sprækkerne, den fysiske skala i forsøgene el

ler stofegenskaberne ændres /6, 13/. Med 
GMS ophører modellen derimod med at 
regne rigtigt blot strømningshastigheden æn
dres, og fejlen øges ved videre ændring af de 
øvrige faktorer. 

Forskellen på simuleringerne med de to 
modeller skyldes, at DS i FRAC3Dvs repræsen
terer en korrekt fysisk beskrivelse og dyna
misk kobling af de bagvedliggende processer 
for stoftransporten, mens dette ikke er tilfæl
det for DP i GMS (se boks 1) /6/. For at opnå 
korrekte simuleringer med GMS skal DPpara
metrene omkalibreres for hver ny strømnings
hastighed, fysisk afstand og forureningsned
brydningsrate, der simuleres i forsøgene /6, 
11, 12, 13/. Det er dog ikke tidligere afprøvet, 
hvor stor betydning dette har for beregnings
præcisionen, når modellerne opskaleres til 
feltforhold i en praktisk anvendelsessituation.  

På denne baggrund er det artiklens formål, 

Figur 1. Sammenligning af tidsserier for koncentrationen af pesticidstoffet MCPP i udstrømningen gennem 
bunden af et 15 m tykt lerdæklag (a), simuleret med hhv. FRAC3Dvs og GMS for (b) grundvandsdannelsen 
120 mm/år og for (c) 20 mm/år. I alle simuleringer er udvaskningen fra forureningskilden 1000 mg/L (1 
mu.t.) jf. feltmålinger /16/. GMS er kalibreret til at give samme simuleringsresultat som FRAC3Dvs (valideret 
overfor kontrollerede forsøg) for situationen uden nedbrydning af MCPP og grundvandsdannelsen 120 mm/
år (kalibreringssimulering i b). Det fremgår at afvigelsen mellem de to modelleres simuleringsresultat vokser 
når strømningshastighed ændres og der medtages forureningsnedbrydning fra b til c. Bemærk logaritmisk 
Y-akse. 
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at vurdere betydningen af modelvalget og de 
to modellers egnethed til risikovurderinger 
og forureningsprognoser for grundvand un
der dæklag af moræneler i en praktisk rele
vant skala mht. tid, rum og stofegenskaber.

Metode og modelopsætning 
FRAC3Dvs og GMS er sammenlignet ved at 
simulere tidsserier for udvaskning af pesticid
stoffet MCPP gennem bunden af et 15 m tykt 
sprækket lerlag, med samme opsætning af de 
to modeller mht. geologi, strømning og foru
reningskildestyrke, figur 1.

Med hensyn til sprækker repræsenterer mo
delopsætningen af FRAC3Dvs gennemsnitlige 
danske forhold bortset fra, at de dybe (tekto
niske) sprækker i modellen er ført vertikalt 
igennem til lerlagets bund for at simulere 
worstcase betingelser for sprækkeforhold og 
grundvandspåvirkning /1, 10, 14, 15/. Dette 
vil svare til et normalt behov for forsigtighed 
ved risikovurderinger, hvor der oftest vil 
mangle lokalitetsspecifikke sprækkedata. På 
baggrund af den ovenfor nævnte validering, 
der har fundet sted af FRAC3Dvs, er der an
vendt FRAC3Dvs simuleringer til kalibrering 
DPparametrene i GMS (se boks 1 for bag
grund). Kalibreringen er foretaget ved at vari
ere DPparametrene indtil GMS i kalibrerings
simuleringen (i figur 1b), simulerede samme 
tidsserie som FRAC3Dvs.

Simuleringsresultater 
Det fremgår af simuleringsresultaterne i fi
gur 1b (kalibreringssimuleringen), at GMS 
som udgangspunkt godt kan kalibreres til at 
simulere den samme forureningstransport 
som FRAC3Dvs ved en konstant strømnings
hastighed. I det følgende kaldes denne 
opsætning for grundopsætningen. At GMS 
simulerer sammen resultat som FRAC3Dvs 
for denne situation, vil ofte blive taget som 
tilstrækkelig dokumentation for, at modeller 
er lige egnede til simulering af forurenings
spredningen under feltforhold. Dette bør 
dog testes ved også at køre modellerne for 
dynamiske betingelser, fordi disse normalt vil 
indgå ved anvendelse af modellerne og sam
tidigt afsløre misvisende procesbeskrivelser 
/6, 15/.

I modelsammenligningen i figur 1 er dyna
miske betingelser efterlignet ved først at redu
cere strømningshastigheden i grundopsætnin
gen og derefter også at medtage nedbrydning 
af forureningsstoffet, som de eneste ændrin
ger af modellernes grundopsætning.

Figur 1 b, c viser at de to modeller ophører 
med at simulerer ens resultater, når disse æn
dringer af grundopsætningen er foretaget. Så
ledes simulerer GMS op til tusinde gange 

større forureningsudvaskning til grundvandet 
end FRAC3Dvs når både strømning og ned
brydning ændres. Af tabel 1 fremgår det end
videre, at forskellen i den samlede forure
ningsmasse, der udvaskes til grundvandet i 
løbet af simuleringsperioden er op til 5000 
gange større med GMS end med FRAC3Dvs. 

De store afvigelser i simuleringsresultater
ne med GMS kan direkte henføres til de be
grænsninger i DPmetoden, som blev påvist i 
de tidligere nævnte forskningsundersøgelser 
/6, 13/. Resultatet viser, at GMS, og andre mo
deller der anvender DPmetoden, vil være ueg
nede til forureningsprognoser og risikovurde
ringer af jordforureninger for alle andre 
situationer mht. strømning, fysisk skala og 
forureningsstofegenskaber, end den som mo
dellens DPparametre er kalibreret overfor. 

Dette er selvsagt en afgørende begræns
ning, hvis risikoen for grundvandet fra forskel
lige forureningskilder med forskellige lertyk
kelser, strømningssituationer og 
stofegenskaber skal kunne sammenlignes, 
f.eks. som grundlag for en prioritering af un
dersøgelser og oprydning.

Sammenfatning og konklusion
Retvisende risikovurderinger for grundvand 
under moræneler forudsætter anvendelse af 
sprækkemodellering, men det er ikke ligegyl
digt hvilken sprækkemodel der anvendes. I 
artiklen har vi sammenlignet grundvands
modellerne GMS og FRAC3Dvs, der medtager 
opløst forureningstransport i sprækker ved 

henholdsvis den udbredte dualporosity 
metode (DP) og den mindre almindelige dis
krete sprækkemetode (DS).

Med udgangspunkt i samme grundopsæt
ning, hvor de to modeller simulerer ens 
forureningsudvaskning af pesticidstoffet 
MCPP gennem et 15 m tykt lerlag til grund
vandet, er der foretaget ens ændringer af 
strømningshastigheden og forureningsned
brydningen i de to modeller. I eksemplerne 
simulerer GMS herefter op til 1000 gange 
større forureningsflux til grundvandet end 
FRAC3Dvs. Afvigelsen af beregningsresultat
erne med GMS kan direkte henføres til be
grænsninger i DPmetoden, som er dokumen
teret i tidligere forskningsundersøgelser. 
Disse undersøgelser har samtidigt dokumen
teret, at DS metoden i FRAC3Dvs repræsen
terer en korrekt fysisk beskrivelse og dyna
misk kobling af de bagvedliggende processer 
for stoftransporten i sprækker, mens det 
modsatte altså er tilfældet for DP. Undersøgel
serne og den gennemførte modelsammenlig
ning dokumenterer samlet, at GMS, og andre 
modeller der anvender DPmetoden, vil være 
uegnede til beregning af forureningstransport 
gennem moræneler for situationer, hvor der 
indgår andre transportafstande, strømningssi
tuationer og stofegenskaber end de, som mo
dellen er kalibreret overfor. 

FRAC3Dvs har et fagligt velunderbygget an
vendelsespotentiale, som metode til risikovur
deringer og miljøplanlægning. En udnyttelse 
af dette potentiale vil kunne medvirke til, at 
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BOKS 1. 
Dual-porosity (DP) og diskrete sprækker (DS) er to selvstændige numeriske 
metoder til beskrivelse af forureningstransport gennem sprækker og udveks-
lingen af forureningsstofferne mellem sprækkerne og den omgivende lermatrix. 
Dette samspil kontrollerer på afgørende vis forureningsfluxen gennem et 
sprækket lerlag og dermed størrelsen af udvaskningen af forurening til under-
liggende grundvand (se boks 2 og f.eks. /7, 10/). I DP-metoden er beskrivelsen 
af samspillet empirisk og tilnærmet, mens beskrivelsen i DS-metoden er base-
ret på de gældende fysiske love for strømning og stoftransport (fysisk beskri-
velse). DP-beskrivelsen er den mest udbredte af de to metoder og attraktiv 
fordi den er mindre beregningstung end DS-metoden og dermed tillader kør-
sel af relativt store opgaver på PC. Ulempen ved DP-metoden er, at der ikke 
er meningsfuld sammenhæng mellem DP parametrene og de faktisk styrende 
jorddata for stoftransporten, f.eks. afstanden mellem sprækker etc. Herved kan 
DP-modellerne ikke anvende in dsamlede sprækkedata, men må kalibreres 
overfor målte stoftransportdata eller simulerede data fra validerede modeller. 
Sidstnævnte fremgangsmåde er anvendt i denne artikel (se kalibreringssimule-
ring i figur 1b). Fordelen ved den fysiske DS-metode er, at den er robust over-
for skalaændringer og dermed vil være retvisende for en større bredde af fysi-
ske betingelser end DP metoden /10, 11/ (se boks 2). Ulempen er, at den kræ-
ver mere regnekraft end DP-metoden, hvilket dog er et aftagende problem på 
grund af den hurtige udvikling i computernes regnekraft. En nærmere beskri-
velse af forskellige metoder til beregning af sprækketransport i relation til mo-
ræneler findes i /6, 7, 12/.
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BOKS 2:  Ved forureningstransport i sprækker sker der udveksling af forureningsstofferne mellem vandet i sprækker-
ne og det ofte næsten immobile vand i omgivende lermateriale (lermatrix). På grund af den langsomme strømning i ler-
matix sker denne stofudveksling primært ved diffusion (såkaldt matrix-diffusion). Matrix-diffusionen drives af koncentra-
tionsforskellen (gradienten) mellem forureningsstoffet i sprækkerne og lermatrixen. En stor gradient betyder, alt andet 
lige, stor/hurtig forureningsudveksling og lille gradient betyder lille/langsom udveksling. På grund af lermatrixens store 
volumen kan der akkumuleres store forureningsmængder i lerlaget ved matrixdiffusion under nedsivningen. Akkumulati-
onen er illustreret i nedenstående figur. 

I figuren til venstre, hvor forureningsstoffet ikke nedbrydes i matrix, er der indledende en stor gradient og dermed stor 
diffusionen af stoffet fra sprækken og ind i matrix. For et konservativt stof vokser det samlede tab af stof fra sprækken, 
alt andet lige, proportionelt med kvadratroden af tiden. Dvs. diffusionen aftager hurtigt i takt med at matrix fyldes med 
forurening og gradienten derved udlignes i de viste tidsskridt. Dette bevirker at forureningsfluxen gennem sprækkerne 
til underliggende grundvand samtidigt stiger. Hvis forureningsårsagen/kilden på et tidspunkt ophører, kan den akkumule-
rede forureningsmængde i matrix, diffundere langsomt tilbage til rent vand i sprækkerne og derved blive udvasket til 
grundvandet gennem meget lang tid (figur 1b, c, scenarierne uden nedbrydning). 
Figuren til højre viser de samme tidsskridt for en situation, hvor der sker nedbrydning af forureningsstoffet i matrix. I 
denne situation bevirker nedbrydningen, at den indledende høje koncentrationsgradient mellem sprække og matrix op-
retholdes. Herved opretholdes den store diffusion fra sprækken ind i matrix, hvilket i eksemplet bevirker, at der forbli-
ver at være en meget lille forureningsflux gennem sprækken til underliggende grundvand, samt endvidere kort varighed 
af udvaskningen efter forureningskilden er ophørt (figur 1b, c, scenarierne med nedbrydning). 

FRAC3Dvs simuleringerne i figur 1 bygger på en fysisk beskrivelse af sammenhængen mellem stoffluxen i sprækker og 
stofudvekslingen/koncentrationsgradienten mellem sprækker og matrix, som beskrevet ovenfor, mens DP-metoden an-
vender en konstant koefficient for udvekslingen (den kalibrerede værdi fra grundopsætningen). Herved tager DP-meto-
den ikke fuld højde for den større diffusion der sker ind i matrix, f.eks. ved langsommere strømningshastighed og ved 
nedbrydning..
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de store investeringer der foretages i opryd
ning og grundvandsbeskyttelse bliver mere 
miljøfagligt målrettede og samfundsøkono
misk velbegrundede end det aktuelt er tilfæl
det.
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MCPP udvaskning til grundvandet v. 
grundvandsdannelsen 120 mm/år

teoretisk maks. udvasket masse  = 3000 mg/m2

MCPP udvaskning til grundvandet v. 
grundvandsdannelsen 20 mm/år 

teoretisk maks. udvasket masse  = 500  mg/m2

Udvasket masse v.  ingen 
nedbrydning*

Udvasket masse v. t1/2 = 0,5 år Udvasket masse v. ingen 
nedbrydning

Udvasket masse v. t1/2 = 0,5 år

Normeret** Absolut
[mg/m2]

Normeret** Absolut
[mg/m2]

Normeret** Absolut
[mg/m2]

Normeret** Absolut
[mg/m2]

FRAC3Dvs 1 2431 1 0,2 1 162 1 3 x 10-4

GMS 1 2519 50 102 1,3 213 5000 1,7

Tabel 1. Opgørelse af den samlede udvaskede masse af MCPP til grundvandet (15 mu.t.) simuleret med hhv. GMS og FRAC3Dvs efter 70 år i scenarierne fra figur 
1b, c. I alle simuleringer er udvaskningen fra forureningskilden 1000 mg/L (1 mu.t.) jf. feltmålinger /10/. FRAC3Dvs regnes for retvisende udfra validering overfor kon-
trollerede forsøg (se tekst).

* kalibrering af GMS vha. FRAC3Dvs simulering (figur 1b).

** simuleringsresultat GMS/simuleringsresultat FRAC3Dvs.
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