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Synopsis:

Afgangsprojektet omhandler vand og
stoftransport i umættet kalk, med fokus
på nitratforurening af grundvandet i
Aalborg. Her indvindes hovedsageligt fra
grundvandsmagasiner bestående kalk, og
der er igennem en længere årrække blevet
påvist høje og stadig stigende nitratkon-
centrationer i Aalborgs vandforsynings-
boringer. Til måling og systemanalyse
tages der kalkprøver fra Rørdal Kridtgravs
kridtskrænter, bestående af kalk og hori-
sontale mergellag. Kalkprøverne anvendes
til analyse af kalkens og mergellagenes
hydrauliske egenskaber samt til måling af
nitratkoncentrationerne ned igennem den
umættede kalkzone. Yderligere undersøges
mergellagenes eventuelle indflydelse på
strømningsformen i kalken. Tre forskellige
strømningsforsøg opstilles til fastsættelse
af kalk og mergels hydrauliske egenska-
ber, henholdsvis strømningsforsøg på
intaktprøver og irregulære blokke af kalk
og mergel. Ved blokforsøget udvikles en
ny metode, hvor de irregulære kalk og
mergelblokke støbes ind i beton. Nitrat-
indholdets variation ned igennem den
umættede kalkzone og mulighederne for
denitrifikation analyseres. For at opnå en
større procesforståelse af vandtransporten
i den umættede kalkzone opstilles en
numerisk 1D Hydrus model. På baggrund
af målinger og systemanalyse, vurderes
vandtransporten i den umættede kal-
kzone og nitratens transporthastigheder
estimeres.

Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeangivelse) må kun ske efter aftale
med forfatterne.
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Forord

Denne rapport er udarbejdet af Margrethe Dalsgaard Bonnerup og Ellen Eldrup, på Vand
og Miljø uddannelsens 9-10. semester under institut for Byggeri og Anlæg ved Aalborg
Universitet. Det overordnede emne for afgangsprojektet er vand og stoftransport i umæt-
tet kalk, med fokus på nitratforurening af grundvandet i Aalborg. Projektet er påbegyndt
den 2. september 2013 og afleveret den 10. juni 2014.

Projektet er udført i samarbejde med NIRAS A/S Aalborg. Der rettes en tak til Bent
Borup ved Aalborg Portland. I forbindelse med prøvetagning rettes der en tak til Andreas
Bagger Thomsen for sikring ved prøvetagning i kridtskrænterne. Yderligere vil der ret-
tes tak til laboratorieansatte tilknyttet Aalborg Universitet, herunder Helle Blendsrup og
Henrik Koch og Kim Borup.

Læsevejledning
I rapporten vil der løbende være kildehenvisninger, som vil være indrammet i [], f.eks.
[EnviDan A/S, 2010] eller EnviDan A/S [2010]. Står kilderne foran punktummet i en sæt-
ning, hører kilden kun til sætningen, hvorimod de er gældende for hele afsnittet, hvis de
står efter punktummet. Navnet refererer til kilden med samme navn i litteraturlisten, der
alle kommer i alfabetisk rækkefølge. Litteraturlisten er opbygget således, at der ved bøger
vil blive oplyst: Titel, forfatter, udgivelsesår, nr. og udgiver. Ved hjemmesider: Forfatter,
titel, adresse og i enkelte tilfælde seneste redigeringsår. Figurer, tabeller og formler vil
blive nummereret, som i dette eksempel: figur 6.2, hvor 6-tallet står for kapitel 6 og 2-
tallet står for, at det er den anden figur i kapitel 6. Figurer, tabeller og formler bliver
nummereret uafhængigt af hinanden, så der kan f.eks. både være en tabel 1.1 og en figur
1.1.
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English summary

In several of Aalborg Forsyning, Vand A/S, extractions wells there have been measured
high levels of nitrate and the concentrations are still increasing in spite of comprehensive
groundwater protection since the 1980’s.The purpose with this project is to investigate
water and solute transport in unsaturated limestone, since the aquifers in Aalborg mainly
consist of limestone. The project takes use, of the limestone in Rørdal quarry, where a
large unsaturated zone is exposed. The area has previously been used for agriculture,
and the unsaturated zone consists of limestone with layers of marls. Three hypotheses for
water and solute transports have been proposed, and investigated through experiments
and numerical modeling of the unsaturated zone. The hypothesizes are as following:

• Hypothesis 1: The water is mainly flowing in the fractures, without any influence by
the horizontal layers of marl.

• Hypothesis 2: The water is mainly flowing in the matrix, without any influence by
the horizontal layers of marl.

• Hypothesis 3: The water is mainly flowing in the matrix, but horizontal layers of marl
interrupt the flow, where saturated conditions and thus fracture flow is possible.

To examine the hypotheses, several samples have been taken from the limestone in Rørdal
quarry, and the samples have been used to analyze the hydraulic properties of limestone
and marl. The samples have been used for measuring nitrate concentrations through the
unsaturated zone as well. Further, the horizontal layers of marls have been analyzed to
see how or if the layers influence the transport of water and nitrate.

Flow experiments on intact samples of limestone and marl have been conducted and furt-
her, a new method for measuring Darcy flow on irregular block samples of limestone and
marl is developed. The method consists in preparing the irregular block samples to fit
in a pipe, where it is cast into impermeable concrete. Afterwards the bottom and top of
the blocks are cut off so the limestone has a free surface in each end. A water pressure
is applied and the flow rate is measured. To verify the experiment, the colorant brilliant
blue was added to the water for one of the blocks. The hydraulic conductivity was found
a factor 10 lower than measured with the Darcy flow experiment, which indicates an un-
certainty factor of 10 on these results.

The results from the flow experiments showed both fracture and matrix flow in the limesto-
ne, but for the marl only matrix flow was measured. The saturated hydraulic conductivity
for the matrix of the limestone was found to vary between 1.37·10−8 - 4.25·10−9 m/s cor-
responding to a transport velocity of the water at 0.3 - 0.98 m/yr, if assuming a total
porosity of the limestone matrix at 0.44 cm3pores/cm3total limestone. For the marlstone
the saturated hydraulic conductivity was found to vary between 1.17·10−8 - 1.93·10−9 m/s
corresponding to a transport velocity of the water at 0.15 - 0.90 m/yr, if assuming a total
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porosity of the marl at 0.41 cm3pores/cm3total marl.

From measurements of the nitrate through the unsaturated zone of limestone, the
transport velocity of nitrate is estimated. When comparing the transport velocities of
respectively water and nitrate, they are found within the same range. The most realistic
transport velocity of nitrate is estimated to be 0.54 m/yr. Based on the slow transport
velocities, the water and solute transport are considered mainly to take place in the
limestone matrix as opposed to the limestone fractures. When the matrix transport
velocity of the nitrate at 0.54 m/yr is used and the yearly precipitation is 0.3 m/yr,
the distribution of water between fracture and matrix is found to be 20
Based on the analysis of the transport of nitrate in the unsaturated zone, it is found that
more than half of the water has to flow in the fractures in order to be able to reduce the
nitrate concentration in the groundwater within a short timescale.

A potential for denitrification in the upper groundwater zone and oxygen consumption
in both the upper groundwater zone and the unsaturated zone have been found through
measurements. If this potential is present in the unsaturated zone too, it might influence
the nitrate concentrations and thereby the transport of nitrate in the limestone matrix.
To verify this and to be able to understand the transport of nitrate completely, further
investigation is needed.

On the basis of measurements and system analysis, the transport of water and nitrate are
evaluated. In order to achieve a greater understanding of the transport of water in the un-
saturated zone of limestone, a numerical model in Hydrus 1D has been set up. Through a
detailed model analysis, the governing parameters for water transport in the unsaturated
zone have been found. These parameters are found to be mass transport between fractu-
res and matrix, the matrix hydraulic conductivity and the distribution of water between
fractures and matrix. In particular, the mass transport is estimated to have a decisive
influence on the whether the flow in the unsaturated zone is matrix or fracture dominated.

It is clear that further studies is needed to describe the hydraulic properties of the marl,
and also to achieve a better understanding of the real influence, the layers of marl have
on the transport of water and nitrate in the unsaturated zone.

On the basis of experiments and the detailed numerical model analysis of the transport of
water in the unsaturated limestone zone, it is concluded that the first hypothesis descri-
bes the transport of water and nitrate incorrect. It is justified by results from the model
simulations where three out of four scenarios showed a matrix dominated flow and further
by the transport velocities of respectively water and nitrate, which indicates that the flow
mainly takes place in the matrix.

Hypothesis 2 and 3 are on the other hand considered to be more likely. With the current
knowledge of the transport processes and how the marl influences the transport it is not
possible to enhance one over the other.

Through analyze of the system, processes as convection, diffusion, oxygen consumption
and denitrification are found to be dominant. For understanding the system more properly,
further analysis of the individual processes and the interactions between them is needed.
It is also necessary with an accurate determination of the governing parameters to achieve
a correct understanding of the system.
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Indledning 1
Igennem en længere årrække er der blevet påvist høje og stigende nitratkoncentrationer
i vandforsyningsboringer i Aalborg Kommune [Aalborg Kommune - Forsyningsvirksom-
hederne, 2013], [Geus, 2014]. Nitrat i for høje koncentrationer er farligt for mennesker,
da det ved optagelse i kroppen omsættes til det sundhedsskadelige stof, nitrit. Når nitrit
reagere med kroppens aminosyrer, dannes kræftfremkaldende nitrosaminer. Nitrat er et
letopløseligt stof, hvilket betyder, at det nemt kan transporteres med vandet igennem den
umættede zone og ned i grundvandet. Ved traditionel vandbehandling på vandværker i
Danmark renses der ikke for nitrat [Thorling et al., 2012] og det er derfor vigtigt at sik-
re grundvandet mod nitratforurening. I bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med
vandforsyningsanlæg er grænseværdien for nitrat sat til 50 mg/L [Retsinformation, 2011].

For at reducere nitratforureningen af grundvandet, er der foretaget nødvendige foranstalt-
ninger, som reducering af nitratudvaskning fra markerne efter vedtagelse af vandmiljø-
planerne, kortlægning af udsatte kildepladser og indsatsplanlægning. Foranstaltningerne
kom som følge af den overgødskning af N og P, der startede i 1960’erne og varede frem til
først i 1990’erne, og medvirkede således til en reduktion af nitratudvaskning fra de danske
landbrugsmarker. [Aalborg Kommune - Forsyningsvirksomhederne, 2013], [Miljøstyrelsen,
2013].

Grundvandsmagasinerne i Aalborg Kommune består hovedsageligt af kalk (skrivekridt)
uden overliggende lerlag, hvilket betyder at magasinerne er sårbare ovenfor nitratforure-
ning. Selvom der har været lavet grundvandsbeskyttelse af indvindingsområderne i Aal-
borg Kommune siden 1980’erne [Aalborg Kommune - Forsyningsvirksomhederne, 2013],
er nitratkoncentrationerne stadig stigende i flere vandforsyningsboringer [Geus, 2014]. Ef-
tersom der bliver tilført reducerede koncentrationer af nitrat oppefra, tyder det på, at
den største pulje af nitrat stadig befinder sig i den umættede zone over grundvandspejlet.
Det kan muligvis forklares med en langsom transport af nitrat igennem kalkens umættede
zone, hvor en stor del mod forventning strømmer i kalkmatricen og ikke i sprækkerne. Der
er endnu ikke lavet så mange undersøgelser omkring strømning i kalk i Danmark, men
undersøgelser fra England viser, at der er indikationer på en langsom vand- og stoftrans-
port igennem den umættede kalkzone. Ifølge Simon Alexander Mathias [2005] kan kalk-
matricens hydrauliske ledningsevne være omkring en faktor 1000 lavere end sprækkernes
hydrauliske ledningsevne.

For Aalborg Forsyning, Vand A/S er det vigtigt at sikre vandforsyningssikkerheden i de
kommende år, der allerede nu, på flere kildepladser, er truet af nitratforurening. For at
kunne vurdere om der er en nitratfront på vej mod grundvandet og dermed vurdere ri-
sikoen for nitratforurening af grundvandet i Aalborg, er det nødvendigt at undersøge og
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analysere strømningsforholdene i kalkens umættede zone grundigt.

Ved undersøgelse af den umættede kalkzone i Aalborg tages der udgangspunkt i
kridtskrænterne i Rørdal Kridtgrav, som Aalborg Portland har stillet til rådighed. Rørdal
Kridtgrav ligger øst for Aalborg, som vist på figur 1, hvor den umættede zone består af
henholdsvis kalk og mergellag.

Figur 1.1. Placeringen af Rørdal Kridtgrav

I rapporten undersøges, hvordan vand og nitrat strømmer i den umættede kalkzone i
Rørdal Kridtgrav. Det gøres blandt andet ved hjælp af målinger af nitratindholdet og ved
at undersøge potentialet for naturlig reduktion af nitrat i den øvre del af grundvandszone
og iltforbrugsraten i både den umættede og mættede zone. Yderligere bliver de hydrauliske
kalkparametre fastsat gennem forsøg og litteraturstudier. Mergellagenes eventuelle
indflydelse på nitrattransporten undersøges, herunder om mergellagene muligvis kan
medvirke til øget nedbrydning af nitrat som følge af øget tilgang af organisk stof og en
eventuel langsommere transport. På baggrund af målinger og analyse af systemet vurderes
en mulig transporttid af nitraten og der gives et bud på om eller hvornår nitratfronten
rammer grundvandet.
Ved opsætning af en numerisk 1D dobbelt-permeabilitets model simuleres forskellige strøm-
ningshypoteser og det analyseres, hvilket strømningsscenarie, der er mest realistisk og
hvilke parametre der er styrende for vandtransporten.
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Del I

Overordnet problemstilling

3





Stigende nitratkoncentrationer i
Aalborgs grundvand 2

For at belyse problematikken med stigende nitratkoncentrationer i indvindingsboringerne
i Aalborg Kommune, undersøges de ændringer og tiltag, der er lavet for at beskytte grund-
vandet mod nitratforurening. Yderligere laves et litteraturstudie af strømningsforholdende
i kalkens umættede zone og til sidst undersøges området omkring Rørdal, med hensyn til
geologi og arealanvendelse.

2.1 Kvælstofoverskud og grundvandsbeskyttelse
Nitrat i grundvandet stammer hovedsageligt fra diffus udvaskning fra landbrugsarealer.
Betegnelsen nitratudvaskning, også kaldet kvælstofudvaskning eller kvælstofoverskud, ud-
gør den del af kvælstoffet planterne ikke kan optage, hvormed det udvaskes til undergrun-
den [Thorling et al., 2012]. Størstedelen af kvælstofoverskuddet siver ned til grundvandet
i form af nitrat, men mængden af nitrat der nedsiver, varierer afhængigt af jordbundsfor-
hold, gødning, dyrkningsmetode, afgrøder og dræningsforhold. [Arne Kyllingsbæk, 2008]
Denitrifikation kan også have en stor indflydelse på mængden af nitrat der nedsiver, da
nitrat ved denne proces kan omdannes til frit kvælstof og lattergas, der afgives til atmos-
færen. Processen kræver iltfrie forhold, da bakterierne hellere vil anvende ilt end nitrat
som oxidationsmiddel.

Kvælstofoverskuddet i Danmark steg markant i begyndelsen af 1960’erne og fortsatte med
at stige frem til først i 1990’erne. Det gennemsnitlige kvælstofoverskud i Danmark pr.
dyrket areal er vist på figur 2.1, hvor det tydeligt ses, at kurven topper i perioden 1980
til 1992. Det største peak er på 184 kg N/ha.
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Figur 2.1. Kvælstofoverskuddet gennem årene i Danmark, angivet i forhold til dyrket areal minus
brak areal. [Arne Kyllingsbæk, 2008]

Det ses yderligere, at tendensen i kvælstofoverskudskurven er faldende efter midten af
1990’erne. Faldet i kvælstofoverskuddet, sker som følge af det store fokus, der kom på
kvælstoffets påvirkning af vandmiljøet i midten af 1980’erne. Sidenhen er der foretaget
flere ændringer af lovgivningen på området, der har medført, at udledningen af nitrat er
blev reduceret. [Arne Kyllingsbæk, 2008]

Lovgivning

Afsnittet tager udgangspunkt i [Miljøstyrelsen, 2013].

Næringsstofbelastningen fra landbruget er faldet betragtelig efter folketinget godkendte
Danmarks NPO-handlingsplan i 1985, vandmiljøplan I i 1987, vandmiljøplan II i 1997 og de
efterfølgende planer og vedtagelser. De betydelige miljøpåvirkninger, forårsaget af udled-
ning af næringsstoffer fra landbrug og spildevand, var grunden til at NPO-handlingsplanen
blev udarbejdet. Planen medførte krav om, at landmændene ikke måtte anvende gødning
i de perioder, hvor udvaskningen fra markerne var størst. I vandmiljøplan I fra 1987 blev
kravene for opbevaring af gødning skærpet samtidig med, at der kom nye krav i forhold til
udbringning af gødning. Planen var hovedsagelig rettet mod industri og rensningsanlæg
og ikke landbrug.

I 1991 blev EU’s Nitratdirektiv vedtaget, hvormed udarbejdelser af nitrathandlingsplaner
blev et lovkrav for medlemslandende. I Danmark er handlingsplanerne rettet mod ni-
trat inddraget i vandmiljøplanerne og husdyrgødningsbekendtgørelsen. Husdyrgødnings-
bekendtgørelsen i dansk lovgivning fastsætter miljøreglerne for landbruget. Ifølge Nitratdi-
rektivet skal grænseværdien for nitrat på 50 mg/L i grundvandet overholdes og eutrofiering
i søer, fjord og hav skal begrænses, hvilket betyder at yderligere foranstaltninger skal sæt-
tes i værk.
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Vandmiljøplan II kom i 1998 grundet påtale fra EU og først her kom landbrugets udled-
ning af næringsstoffer for alvor i fokus. Med vandmiljøplan II, der indebar strengere krav
til udledning, samt nedsættelse af kvælstofnormer for at sikre optagelse af nitrat, kom
der en positiv udvikling. Udvaskning af kvælstof fra rodzonen viste en markant reduk-
tion på omkring 48 % i perioden fra 1980’erne og frem til 2003. En yderligere reducering
af kvælstofudvaskningen indgår i vandmiljøplan III fra 2004 – 2015, hvor målsætning er
en minimumsreduktion af kvælstofudvaskning fra landbruget på 13 % i forhold til 2003.
Derudover er der i vandmiljøplan III fastlagt krav om beskyttelse omkring sårbar na-
tur, hvor afstandskrav/beskyttelseszoner er gældende. De krav er også inddraget i andre
love, såsom miljøbeskyttelsesloven, planloven og husdyrgodkendelsesloven. I 2009 kom
grønvækst-aftalen, der erstatter vandmiljøplan III og med den sættes der højere krav til
reducering af kvælstof.

Ved at se på kvælstofoverskudskurven, hvor det gennemsnitlige kvælstofoverskud i Dan-
mark har været faldende siden midten af 1990’erne, er det tydeligt, at lovændringerne har
virket.

Aalborg Kommune har siden 1980’erne arbejdet med grundvandsbeskyttelse for områder
med særlige drikkevands-interesser (OSD områder)for at sikre grundvandet mod forure-
ning af blandt andet nitrat. I 1998 blev indsatsplanlægning en del af lovgivningen og har
siden været et vigtigt redskab i beskyttelsen af grundvandet. [Aalborg Kommune - Forsy-
ningsvirksomhederne, 2013]

Grundvandsbeskyttelse i Aalborg Kommune

For at klarlægge, hvor eventuelle forureningsproblemer kan udgøre en risiko for grundvan-
det, laver Naturstyrelsen en kortlægning af geologi, hydrogeologi, arealanvendelse og kilder
til forurening, samt en kortlægningen af nitratfølsomme indvindingsområder. Derudover
udfører Region Nordjylland en kortlægning af punktkilder i forhold til grundvandsbeskyt-
telse, og afgør herudfra, hvilke afværgeforanstaltninger og monitoreringer, der skal laves.
Denne kortlægning bliver anvendt i Aalborg Kommunes indsatsplanlægning for OSD om-
råder og vandværkernes indvindingsoplande. Vandværkerne skal således gennemføre tilta-
gene i indsatsplanen. I Vandforsyningsplan 2013-2024 for Aalborg Kommune står følgende
mål; ”Grundvandsbeskyttelse ved deltagelse i et grundvandssamarbejde”, hvilket betyder,
at vandselskaberne i Aalborg området skal deltage aktivt i at sikre grundvandet mod
forurening [Aalborg Kommune - Forsyningsvirksomhederne, 2013]. Grundvandssamarbej-
det skal overholde de udarbejdede indsatsplaner gældende for Aalborg området. [Aalborg
Kommune - Forsyningsvirksomhederne, 2013]

Resultaterne fra målinger af vandkvaliteten på Aalborg Kommunes vandværker i 2011,
hvor nitratindholdet blandt andet blev målt, fremgår af figur 2.2. [Aalborg Kommune -
Forsyningsvirksomhederne, 2013]
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Figur 2.2. Nitratindhold fra vandværkerne under Aalborg forsyning, modificeret fra [Aalborg
Kommune - Forsyningsvirksomhederne, 2013].

Ud af kommunens 42 vandværker leverer næsten halvdelen vand, der har nitratkoncen-
trationer på mellem 11 og 38 mg/L, og yderligere 18% af vandværkerne levere vand, hvor
nitratkoncentrationerne er tæt på grænseværdien på 50 mg/L. [Aalborg Kommune - For-
syningsvirksomhederne, 2013], [Retsinformation, 2011].

Drastrup Kildeplads, der ligger i Aalborg Kommune, er klassificeret som OSD område, og
her er der arbejdet med grundvandsbeskyttelse siden 1980’erne og indsatsplanlægning si-
den 2001, [Aalborg Byråd, 2010]. Alligevel måles der stadig stigende nitratkoncentrationer
i invindingsboringerne på Drastrup Kildeplads. [Geus, 2014]. Målinger af nitratkoncentra-
tion igennem årene for en boring på Drastrup Kildeplads (Boring 34.1743), ses i figur
2.3. Boringen er en 72 m dyb moniteringsboring, der er filtersat i kalk. Der er 3 filtre i
boringen, henholdsvis i dybderne 21-24, 36-39 og 61-64 m.u.t.
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Figur 2.3. Drastrup Kildeplads moniteringsboring 34.1743 filtersat i 3 forskellige dybder. [Geus,
2014]

Der ses at nitratkoncentrationerne generelt er stigende i filter 2 og 3 (filterdybde 21-39
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m.u.t). Der ses kun en svag stigning i nitratkoncentration i filter 1 (filterdybde 61-64
m.u.t), men det forventes at koncentrationerne begynder at stige yderligere i de kommen-
de år. Det er uvist om koncentrationerne, der ses i filter 3 og 2, har nået de maksimale
nitratkoncentrationer og dermed repræsenterer den antagede pulje fra 1980’erne. Er det
tilfældet forventes det, at der ses en faldende tendens i koncentrationerne i årene fremover,
og omvendt, hvis puljen stadig er på vej ned, vil nitratkoncentrationerne fortsætte med at
stige.

De stadig stigende nitratkoncentrationer skal måske forklares ud fra at undergrunden i
Aalborg Kommune hovedsageligt består af kalk. Tidligere undersøgelser af strømningsfor-
hold i kalk har ofte været rettet mod den mættede zone under grundvandsspejlet, mens
den umættede zone ikke har fået så meget opmærksomhed. Undersøgelser tyder dog på
at strømningsforholdene og stoftransporten i denne zone er anderledes end hidtil antaget.
[Butler et al., 2004] [Aktor et al., 2013]

2.2 Specielle strømningsforhold i kalk
Vand- og stoftransport i den umættede kalkzone er kompliceret. I England er der lavet
flere kalkstudier for at belyse problematikken omkring den langsomme stoftransport i
den umættede zone. Ifølge Ireson et al. [2006] er der to forklaringer på, at systemet
endnu ikke er forstået til bunds. Den første forklaring er, at det er et system bestående
af et dobbelt porøsitets- og permabilitetssystem. Simon Alexander Mathias [2005]
beskriver matricen som finkornet, med lav hydraulisk ledningsevne (1,16·10−8 m/s) og høj
porøsitet (0,3-0,4), gennemvævet af et sprækkesystem, der omvendt har høj hydraulisk
ledningsevne (>1,16·10−5 m/s) og lav porøsitet (0,01). På figur 2.4 illustreres dobbelt-
permeabilitetssystemet for den umættede kalkzone.

Figur 2.4. Illustration af dobbelt-permabilitetssystemet for den umættede kalkzone. De blå pile
repræsentere vandtransporten.

Den anden forklaring er, at det er meget svært at måle på den umættede kalkzone. Det
skyldes, at det enten kan være kompliceret at gennemskue, hvordan måleinstrumenterne
påvirker systemet eller at måleresultaterne i bedste fald kun giver et øjebliksbillede af
situationen og derfor ikke repræsenterer den totale sammenhæng. [Ireson et al., 2006]

Tidligere har der været stor tilslutning til teorien om, at den dominerende strømning fo-
regår i sprækkerne og at kalkmatricen er immobil. Påstanden var begrundet ud fra, at der
kort tid efter kraftige regnhændelser blev observeret en ændring af grundvandsspejlet, og
yderligere ud fra tilstedeværelsen af bakterier i boringerne. [Butler et al., 2004], [Ireson
et al., 2006]
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I 1968 blev der for første gang stillet spørgsmålstegn ved denne teori, da der i England
var blevet lavet et studium af tritumindholdet i kalkmatricens porevand. For at forklarer
den langsomme transport af tritium blev det foreslået, at 85 % af den totale strømning
foregår ved nedsivning gennem matricen med en årlig rate på 0,9 m. Forslaget er siden-
hen blevet støttet gennem flere lignende studier. Den hurtige respons af grundvandspejlet
forklares ved, at vandet i matricen bevæger sig nedad som et stempel og det er dermed
vandet i matricen lige over grundvandsspejlet, der afgives til grundvandet. De 85 % af
vandet forskydes derfor nedad i matricen, mens de sidste 15 % transporteres hurtigt gen-
nem sprækkerne. [Butler et al., 2004], [Ireson et al., 2006]

En anden strømningsteori forklarer dog i stedet den langsomme stoftransport og hurtige
respons af grundvandsspejlet ved at skille vandtransport og stoftransport ad. Vandtrans-
porten vurderes her til at være sprækkedomineret, mens stoftransporten forsinkes ved at
stoffet diffunderer ind i matricens immobile vand. Det nødvendiggør at diffusionstiden
er hurtig i forhold til vandets opholdstid i sprækkerne, så der vil opstå ligevægt mellem
matrice- og sprækkekoncentrationer. Tritiumprofilerne vil dermed komme til at ligne dem,
der fås ved antagelse af stempel forskydning af vandet. [Butler et al., 2004], [Ireson et al.,
2006] og [Barker et al., 2006]

Teorien om dominerende sprækkestrømning modargumenteres af Mathias et al. [2006],
der henviser til andre undersøgelser af transport i den umættede kalkzone, hvori det kon-
kluderes, at en øjeblikkelig ligevægt af stofkoncentration mellem matrice og sprækker er
urealistisk og at stoftransporten mellem sprække og matrice i stedet skal beskrives ved
Ficks anden lov.

Den sprækkedominerende strømningsteori er også undersøgt af Butler et al. [2004], der
konkludere at medmindre sprækkerne regnes som meget små, bliver resultaterne ureali-
stiske sammenlignet med målingerne af tritiumprofilerne. Det blev fundet, at spredningen
af det opløste stof mindskes signifikant ved at medtage strømning i matricen, og derved
stemmer beregninger af stoftransporten bedre overens med de målte tritiumprofiler. Det
vurderes, at det kan resultere i store fejl og misforståelser af systemet, hvis matricen be-
tragtes som immobil. [Butler et al., 2004]

Sammenlignes årsmiddelnedbøren med den mættede hydrauliske kapacitet i matricen,
tyder det på at al strømning sker i matricen, men hvis der i stedet ses på enkelte regn-
hændelser, er den daglige variation for stor til at kunne blive beskrevet udelukkende ved
matricestrømning. Det er derfor nødvendigt med en model der kan beskrive strømning i
både sprækker og matrice ved kortvarige regnhændelser. [Mathias et al., 2006]

Mathias et al. [2006] opsætter en dobbelt-permeabilitets model, der medtager strømning
i matricen. Der simuleres med en daglig variation af nedbøren og der konkluderes at ma-
tricestrømning alene ikke er tilstrækkeligt til at simulere vand- og stoftransport i kalkens
umættede zone, så resultater og målinger stemmer overens. Det blev forsøgt at tilpasse
målinger og resultater ved at ændre på matricens hydrauliske ledningsevne. Ved at øge pa-
rameteren opnås umiddelbart bedre resultater, men det resulterede samtidig i en for hurtig
bevægelse af fronten og hvis parameteren blev mindsket, blev der påvist for stor spredning.
Efterfølgende fandt Mathias et al. [2006] ud af, at det var nødvendigt at medregne det
overliggende jordlag, for at opnå tilfredsstillende resultater. Jordlaget har den egenskab,
at det dæmper de fleste regnhændelser så meget, at matricen kan nå at optage dem. Jo
tykkere laget er, jo mindre dispersion ses der af stoffet. Den mindre spredning og de dæm-
pede udsvingninger gør, at det nu bliver muligt at modellere de målte toppe af opløst stof.
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Det vurderes yderligere i artiklen, at matricen godt kan håndtere årsnedbøren, men ved
større regnhændelser bliver sprækkerne aktiveret. Baseret på to detaljerede simuleringer,
blev det anslået at sprækkerne tog mellem 17 og 30 % af årsnedbøren. [Mathias et al., 2006]

Ireson et al. [2006] underbygger teorien om betydningen af det overliggende jord, med må-
linger der viser, at der kan være store vandindholdsændringer i det overliggende jordlag,
men at vandindholdet i kalken under er mere konstant. Baseret på de udførte målinger
og undersøgelser kan det ikke afvises at den dominerende transport foregår i sprækkerne,
men Ireson et al. [2006] vurderer at de fleste resultater peger på, at strømningen foregår
i matricen ved forskydning af vandet. Derudover påpeges det, at der at yderligere under-
søgelser er nødvendige.

Barker et al. [2006] vurderer, at sprækkerne har stor indflydelse, især i den øverste meter,
men det konkluderes også yderligere, at der kan være store variationer i strømningsfor-
holdende mellem forskellige områder. Det betyder derfor også at resultater fra et områder
ikke kan overføres direkte til et andet område.

Undersøgelser af strømningsforhold i kalkens umættede zone i Danmark er mere begrænse-
de. I en rapport udarbejdet af AKTOR innovation ApS, [Aktor et al., 2013], hvor der tages
udgangspunkt i Engkilde Kildeplads tæt ved Aalborg, vurderes det, at den dominerende
strømning i den umættede zone foregår i matricen. Det begrundes ud fra, at matricens
ledningsevne, der vurderes at ligge i intervallet 10−8 - 10−9 m/s, er stor nok til at kunne
håndtere det meste af årsnedbøren. Det konkluderes, at der er indikationer på at ophold-
stiden for nitrat i den umættede zone kan være helt op til 50-60 år. Yderligere vurderes
det, at der er stor risiko for at nitratkoncentrationerne i Engkilde Kildeplads, indenfor en
periode på 5-15 år, vil overskrider de 50 mg/L, der er grænseværdien for nitrat. [Aktor
et al., 2013]

Det er derfor tydeligt, at det er nødvendigt med yderligere analyser og forsøg på området,
for at kunne vurdere, hvordan den egentlige strømning og stoftransport foregår i den
umættede kalkzone.

For at undersøge strømningsforholdende og stoftransporten i kalkens umættede zone i
Aalborg området, har Aalborg Portland stillet kridtskrænterne i Rørdal Kridtgrav til rå-
dighed. Før prøvetagning og den videre analyse laves, er det nødvendigt at kende både
den nuværende og historiske arealanvendelse for området, samt de geologiske forhold, så
det kan vurderes om området ved Rørdal Kridtgrav er sammenligneligt med indvindings-
oplandene i Aalborg Kommune.

2.3 Geologien i Aalborg området
Størstedelen af kalken i undergrunden i Nordjylland er skrivekridt, aflejret i Øvre Kridt.
Øvre kridt er en geologisk tidsalder, der strækker sig over en 35 mio. år lang periode (100-
65 mio. år siden). Skrivekridt er en meget homogen og finkornet bjergart, der er aflejret
under rolige forhold på flere hundrede meters vanddybde. Ca. 90 % af skrivekridtet er
calciumkarbonat, der stammer fra planktoniske alger, også kaldet kokkolitter. De sidste
ca. 10 % stammer fra foraminiferer og andre skaldele, eksempelvis fra bryozoer, søpinds-
vin, muslinger og lignende. [Vangkilde-Pedersen et al., 2010]
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Af kortet 2.5 ses den prækvartære overflade i Danmark. Prækvartær henviser til perioden
før istiderne, altså før Kvartær, der dækker de seneste 2,6 mio. år af den geologiske hi-
storie. Prækvartæroverfladen udgør dermed de øverste geologiske lag, der findes under de
Kvartære aflejringer. Det fremgår tydeligt af kortet, at det 65 mio. år gamle skrivekridt
udgør størstedelen af den prækvartære overflade i Nordjylland, herunder Rørdal Kridt-
grav. [Claus Konradsen, 2007], [Danmarks Geologi, 1992]
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Figur 2.5. Den prækvartære overflade i Danmark. Modificeret fra [Danmarks Geologi, 2007]

I Tertiær, før istiderne, men efter kridttiden og dermed efter aflejringen af skrivekridtet,
skete der et opløft af undergrunden under det danske skrivekridt. De enorme forskydninger
af jordskorpen, hævede det nordlige Jylland og Sjælland. Det resulterede efterfølgende i
en dyb erosion af de yngre dæklag fra floder og vandløb, hvilket blotlagde det 65 mio. år
gamle skrivekridt i et bælte der strækker hen over Nordjylland og Nordsjælland. [Geus,
2000]

Af kortet på figur 2.5 ses det tydeligt, at skrivekridtet længere mod sydvest er overlejret
af yngre kalk fra Danien. Generelt ses det, at den geologiske prækvartære overflade bliver
yngre og yngre mod sydvest og omvendt ældre mod nordøst, hvor landskabet har hævet
sig endnu mere.

Som følge af forskydninger i undergrunden i Aalborgområdet, er kalken blevet opsprækket
i blokke. Efterfølgende er svage områder mellem blokkene eroderet væk af gletcher frem-
stød og vand og en form for kalkøer er opstået. I de perioder hvor ishavene, Yoldia- og
Litorinahavet, har domineret området, har kalkøerne fremstået som rigtige øer i landska-
bet. Det har været medvirkende til at skrivekridtet ligger meget terrænnært på kalkøerne,
da der derved hovedsagligt er aflejret smeltevandssedimenter og moræneler og ikke ferske
og marine sedimentaflejringer, som der er fundet i de mellemliggende såkaldte dale. [Geus,
2000], [Miljøcenter Aalborg, 2010]
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Det rene kridt er afbrudt af horisontale mergellag. Mergelhorisonterne er opstået som følge
af klimaændringer i kridttiden og ses derfor som horisontale lag i kalken. I de perioder,
hvor klimaet har været fugtigt, er der blevet transporteret større mængder ler med ud
i havet fra fastlandet og det er det, der i dag ses som mergelhorisonter. Mergel består
hovedsagligt af aflejringer fra ler eller silt, men indeholder oftest ca. 35-65 % kridt [Den
Store Danske, 2009b]. Det rene hvide kridt er dermed aflejret i de mere tørre perioder.
[Nielsen & Jørgensen, 2008] [Den Store Danske, 2009a]

En anden faktor der kan have indflydelse på mergellagene, er produktionen kokkolitter.
I perioder med større tilførsel af ler til vandmasserne, er kokkolit-produktionen muligvis
blevet forringet, hvilket kan have medvirket til at mindre kridt er blevet aflejret i de pe-
rioder. [Den Store Danske, 2009a]

Eftersom mergel er dannet og aflejret som følge af klimaændringer, forventes det, at mer-
gellagene strækker sig jævnt over et større områder og at lagene, hver især, er forholdsvis
ensartet i tykkelse og egenskaber. [Nielsen & Jørgensen, 2008]

Undersøgelser fra Nielsen & Jørgensen [2008] viser, at der over og under et mergellag
kan være op til flere meters trykforskel. Det indikerer, at mergelhorisonterne muligvis
kan fungere som en lokal lavpermeabel zone og derved være medvirkende til at beskytte
grundvandet mod blandt andet nitratforurening.

Kalken i Rørdal Kridtgrav er en del af en større kalkø, Tranders kalkø, der strækker sig ind
under Aalborg by, hvilket også fremgår af figur 2.6. De store niveauforskelle, der er opstået
som følge af opsprækningen af kalken, betyder, at det er svært at finde en sammenhæng
mellem kalkøerne i de ellers horisontale mergellag. [Nielsen & Jørgensen, 2008]
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Figur 2.6. Placeringen af de mange kalkøer i Aalborg området. [Nielsen & Jørgensen, 2008]

Ifølge [Nielsen & Jørgensen, 2008] er der i Rørdal Kridtgrav, lokaliseret 8 mergellag ved
anvendelse af gammaspektral logging i en zone på 10 højdemeter. På andre kalkøer i nær-
heden og i dalene mellem kalkøerne, er der kun lokaliseret et mindre antal eller slet ingen
mergelhorisonter.

En situationstegning af de geologiske lag i Rørdal Kridtgrav er skitseret på figur 2.7. Teg-
ningen er lavet på baggrund af Nielsen & Jørgensen [2008] og ud fra visuel studering af
kridtskrænterne i Rørdal Kridtgrav. Nielsen & Jørgensen [2008] vurdere at mergellagenes
tykkelse varierer fra nogle få centimeter til ca. 60 cm tykkelse. Det øverste jordlag, der
hovedsagligt består af muld, benævnes pløjelaget og antages, på baggrund af den visuelle
studering af Rørdal Kridtgrav, at have en tykkelse på omkring en halv meter.
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Figur 2.7. Situationsskitse af de geologiske forhold i Rørdal Kridtgrav.

Pløjelaget ligger direkte ovenpå kridtaflejringerne, hvilket betyder at nitratens vej fra plø-
jelag til kridtaflejringen er kort. Det tynde jordlag ses tydeligt på figur 2.8.

Figur 2.8. Det tynde pløjelag er placeret direkte ovenpå kridtaflejringerne.
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I Rørdal Kridtgrav bliver der indvundet kalk fra kote +30 m til kote – 40 m, men kalk-
magasinet strækker sig endnu dybere, med en tykkelse på mellem 500 og 1000 m, se figur
2.9. [Erik Thomsen, 2009]

N

50 km

Figur 2.9. Skrivekridtaflejringernes dybder i Danmark. [Erik Thomsen, 2009]

Beregninger viser, at det er muligt at indvinde kalk ned til kote -65 m, uden at saltvand
trænger op i grundvandet. Dette udnyttes ikke, da risikoen for saltvandsindtrængning
vil blive markant øget, hvilket vil ødelægge Aalborg Portlands mulighed for at anvende
grundvandet i produktionen.

Som tidligere nævnt er skrivekridtet meget homogent og finkornet. Det synes, at de største
forskelle i kridtets hydrauliske egenskaber ligger i udbredelsen af mergelhorisonterne og
forekomsten af sprækker. Mergelhorisonterne er, som tidligere nævnt, dannet ved aflej-
ringer af ler. De hydrauliske egenskaber antages derfor at være sammenlignelige med lers
hydrauliske egenskaber, afhængigt af mængden af ler i mergelen.

Undersøgelser har yderligere vist, at skrivekridtet har ca. samme alder nord og syd for
Limfjorden. En gammel aldersdatering, lavet ud fra fossiler, giver kridtet ved Rørdal en lidt
ældre alder end toppen af kridtet på den kalkø, der ligger syd for Tranders kalkø. [Nielsen
& Jørgensen, 2008]. Det vurderes, at skrivekridtets hydrauliske egenskaber for matricen
i Rørdal Kridtgrav er sammenlignelig med skrivekridtets hydrauliske egenskaber for ma-
tricen i resten af Nordjylland, så længe der tages højde for mergelhorisonternes udbredelse.

Udover, at det er vigtigt at kende de geologiske forhold i området omkring Rørdal Kridt-
grav, er det også nødvendigt at undersøge de historiske data for området, hvad arealerne
tidligere har været anvendt til og hvad de bruges til nu.
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2.4 Området omkring Rørdal
Aalborg by strækker sig i dag helt ud til Rørdal Kridtgrav, der er en del af Aalborg Po-
rtland. Tidligere var der landbrug, der hvor kridtgraven er i dag.

Aalborg Portland - Rørdal

Aalborg Portland cementfabrik blev grundlagt i 1889, og samme år overtog Aalborg Port-
land Rørdalsgården, der lå under Sohngårdsholm Slot. Området var ideelt til cementpro-
duktion, da råmaterialerne ler og kridt var tilgængelige tæt på Limfjorden og et havne-
anlæg nemt kunne anlægges. Arealerne omkring cementfabrikken måtte løbende vige for
udvidelsen af cementproduktionen. Sidst i 1800-tallet har cementproduktion været meget
betydningsfuld i forhold til dansk industrihistorie. Placeringen af Aalborg Portland ses
på figur 2.10. Aalborg Portlands udvidelse er i dag reguleret af lokalplan 08-014 og af
landzonebestemmelserne i planloven. [Aalborg Kommune, 2006]

Figur 2.10. Aalborg Portland ligger øst for Aalborg, tæt på Limfjorden. Den grønne prik i
kridtgraven markere prøvetagningsområdet.

Forurening af jorden i området ses som lille og uden nævneværdig betydning, da om-
kringliggende områder i forvejen er forurenet og området ligger udenfor kommunens OSD
områder. [Naturstyrelsen, 2012]

Aalborg Portland cementfabrik og havneanlæg ses på figur 2.11, hvor den tilhørende
kridtgrav ses øverst til højre i billedet.
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Figur 2.11. Aalborg Portland cementfabrik, med Rørdal Kridtgrav i baggrunden. [Skamol, 2013]

Rørdal

Aktivtetsområde 1435, der dækker Rørdal Kridtgrav, strækker sig mellem Lindenborg Å i
syd, Dall Villaby i vest, Storvorde i øst og Limfjorden i nord [Miljøcenter Aalborg, 2010].
På figur 2.12 ses arealanvendelsen for aktivitetsområdet.

Rørdal Kridtgrav

N

Figur 2.12. Arealanvendelse i området omkring Rørdal Kridtgrav, modificeret fra [Miljøcenter
Aalborg, 2010]
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Arealanvendelsen for området omkring Rørdal Kridtgrav er overvejende bebyggelse og
landbrug [Miljøcenter Aalborg, 2010]. Kridtgraven anvendes til indvinding af kridt til ce-
mentproduktion, og er et åbent råstofområde. Aalborg Portland ejer en stor del af områ-
derne omkring cementfabrikken og de arealer, som endnu ikke er taget i brug til udvidelse
af råstofgravning anvendes stadig til landbrug [Bent Ole Borup, 2013], [Aalborg Kommune,
2008]. Aalborg Portland tager områderne i brug efter behov, hvorfor landbrugsområderne
dyrkes helt op til omkring et halvt til et helt år før de anvendes til råstofgravning [Bent
Ole Borup, 2013]. Arealanvendelsen ændrer karakter efter endt råstofgravning, da arealer-
ne herefter langsomt vil gå over til at være naturområder med henblik på at understøtte
rekreative interesser [Aalborg Kommune, 2008].

Både bebyggelse og landbrugsarealer udgør en forureningstrussel, men set i arealmæssig
udstrækning udgør landbrugsarealerne den største trussel i kortlægningsområdet. Beskyt-
tede naturtyper i området er med til at sikre grundvandet mod forurening, og områder
benævnt beskyttede naturtyper er klassificeret i henhold til naturbeskyttelseslov paragraf
3. I området omkring Rørdal Kridtgrav er der kun en lille andel af beskyttede naturtyper,
herunder overdrev og mose, i tillæg til nogle få fredede områder. Fredede områder går
under naturbeskyttelseslovens kap 6.

Landbrugsarealerne omkring Rørdal Kridtgrav er kategoriseret i forhold til, hvilken type
landbrugsbedrift der er gældende på arealet. Inddelingen er vist på figur 2.13.

5 km

NRørdal Kridtgrav

Figur 2.13. Anvendelsen af landbrugsarealerne omkring Rørdal Kridtgrav, modificeret fra
[Miljøcenter Aalborg, 2010]

Som det ses på figuren, anvendes landbrugsarealerne omkring Rørdal Kridtgrav hovedsag-
ligt til planteavl. Kvælstofoverskuddet ved planteavlsbrug, der ikke anvender husdyrgød-
ning, ligger på omkring 29 kg N/ha ifølge landovervågningsoplandene for 2012. Anvendes
der derimod husdyrgødning ligger kvælstofoverskuddet på ca. 71-110 kg N/ha. [Blicher-
Mathiesen et al., 2013] Noget af dette kvælstofoverskud siver ned mod grundvandet og
bliver blandt andet registreret ved måling af nitratindhold i boringer.

19



I området omkring Rørdal Kridtgrav er der registeret et ret højt indhold af nitrat i flere
boringer, se figur 2.14.

1 km

N

26.4041
26.4040
26.399126.2693

26.2405

Figur 2.14. Nitratkoncentrationer i området omkring Rørdal Kridtgrav

Nitratkoncentrationerne ligger hovedsagelig i intervallet 25 – 50 mg/L eller højere, hvor-
med det giver et klart billede af nitratforurening i området omkring Rørdal Kridtgrav.
Koncentrationerne for 4 af boringerne omkring Rørdal Kridtgrav ses i tabel 2.1 sammen
med boringernes information. Her fremgår det igen tydeligt, at en nitratforurening er gæl-
dende. [Geus, 2014]

Tabel 2.1. Boringer omkring Rørdal Kridtgrav med målte nitratkoncentrationer.

DGU Anvendelse Terrænkote Dybde Filterdybde Seneste nitrat Dato
[m DVR90] m [m.u.t] [mg/L]

26. 2693 Ikke oplyst 24,68 38,0 36-38 14 23.11.1972
26. 3991 Vandforsyning 21,07 43,0 - 58 12.11.2003
26. 4040 Vandforsyning 22,40 42,5 25,2-29,2 50 31.10.2012
26. 4041 Vandforsyning 24,87 42,5 28,8-33,5 45 31.10.2012
26. 2405 Sløjfet/opgivet 25,00 65,0 35,5-65 43 17.09.2009

I boring 26.2405, der ligger sydøst for Rørdal Kridtgrav, er nitratkoncentrationen målt
gennem en længere periode. Geologien i boringen er udelukkende kalk. Ændringen af ni-
tratindhold i perioden 1991 - 2006 for boring 26.2405, er vist i figur 2.15.
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Figur 2.15. Nitratkoncentrationer i boring 26.2405, filterdybde 35,5 - 65 m.u.t [Geus, 2014].

Det ses, at nitratindholdet i boringen er stigende, men det er uvist om den stigende ten-
dens vil fortsætte mange år fremover, eller om den er ved at nå nitrattoppen.

Boringens iltindhold, fra samme måleperiode, viser et gennemsnit på 6,05 mg O2/L, hvil-
ket indikerer, at der ikke er potentiale for nedbrydning af nitrat, da det kræver et iltfrit
miljø. Før iltforbrugs- og denitrifikationspotentialet undersøges nærmere, bestemmes og
analyseres nitratprofilet for den umættede kalkzone i Rørdal Kridtgrav.

Risikoen for nitratforurening og forventninger til prøveanalyser fra Rørdal
Kridtgrav

Som det lige er blevet belyst, udnyttes området omkring Rørdal Kridtgrav overvejende
til landbrug og jorden dyrkes indtil ca. et halvt til et helt år før kalken indvindes. Det
forventes derfor, at den umættede kalkzone her er repræsentativ og sammenlignelig med
andre indvindingsområder i Aalborg området. Den fritgravede umættede zone i form af
kridtskrænterne i Rørdal Kridtgrav giver yderligere gode muligheder for at undersøge om
der findes en mulig nitratpulje over grundvandsspejlet.
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Hypoteser 3
Nitratkoncentrationerne i grundvandet i indvindingsboringer fra blandt andet Drastrup
Kildeplads i Aalborg Kommune er stadig stigende på trods af, at der har været arbejdet
med grundvandsbeskyttelse siden 1980’erne.

På baggrund af undersøgelser af vandtransporten i kalks umættede zone, beskrevet i afsnit
2.2, er der fundet indikationer på at strømningen er anderledes end hidtil antaget, og at
der også foregår strømning i selve kalkmatricen. Kalkmatricens hydrauliske ledningsevne
er betydelig lavere end sprækkernes ledningsevne. Transporthastigheden for kalkmatricen
ligger på omkring 0,5-1 m/år, mens den for sprækkerne kan være på flere meter pr. dag.
Denne store forskel kan muligvis være med til at forklare de fortsatte problemer med
stigende nitratkoncentrationer i grundvandet. En anden faktor der kan have indflydelse
på transporten af vand og stof i den umættede kalkzone er de horisontale mergellag, der
indeholde ler. Det er interessant om mergellagene kan gøre kalkmatricen vandmættet ved
at dæmpe matricestrømningen og derved skabe sprækketransport.

For at analysere nitrattransporten ned igennem den umættede kalkzone er det nødvendigt
at undersøge vandtransporten i netop Aalborg kalkens umættede zone. Der opstilles tre
forskellige hypoteser omkring vandtransport for den umættede kalkzone og dermed også
for den konvektive transport af nitrat.

• Hypotese 1: Vandet strømmer hovedsagligt i sprækkerne, uden nævneværdig
påvirkning fra de horisontale mergellag.

• Hypotese 2: Vandet strømmer hovedsagligt i matricen, uden nævneværdig påvirkning
fra de horisontale mergellag.

• Hypotese 3: Vandet strømmer hovedsagligt i matricen, men er afbrudt af horisontale
mergellag, hvor der kan være mættede forhold og dermed også strømning i sprækker.

Illustrationstegning for hypotese 1 og 2 ses på figur 3.1 og hypotese 3 ses på figur 3.2.
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Figur 3.1. Skitse af hypotese 1 tv. og hypotese 2 th.

Kalk

Mergel

Figur 3.2. Skitse af hypotese 3.

Hypoteserne undersøges gennem analyse af fasefordelingen og de hydrauliske egenskaber
for både kalk og mergel fra Rørdal Kridtgrav, hvor forskellen mellem mergel og kalk ana-
lyseres. For at kunne verificere om der er en mulig nitratpulje på vej mod grundvandet
i selve kalkmatricen, bestemmes nitratindholdet gennem målinger af den umættede zone
og risikoen for fortsat stigende nitratforurening af grundvandet vurderes. Da opholdsti-
den i matricen forventes at være stor, undersøges det yderligere om der er potentiale for
nedbrydning af nitrat i kalken, da dette vil have indflydelse på nitratmålingerne og de
nitratmængder der når indvindingsboringerne.

På baggrund af målingerne og analysen af systemet opsættes en numerisk model til simu-
lering af vandtransporten i den umættede kalkzone og de forskellige hypoteser undersøges
ved hjælp af modellen. Herigennem forventes det at opnå en større procesforståelse for
vandtransporten i den umættede zone for både ren kalk og kalk med indskudt mergellag.
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Del II

Målinger og systemanalyse
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Prøvetagning i Rørdal Kridtgrav 4
For at kunne analysere fasefordeling, strømningsforhold og transport af nitrat i den umæt-
tede kalkzone, er det nødvendigt at have prøver af kalken herfra. En mulighed kunne være
at lave en eller flere boringer, men det er en omkostningsrig løsning, hvorfor den blev
fravalgt. En alternativ løsning viste sig, i form af Rørdal Kridtgravs kridtskrænter. Aal-
borg Portland, der ejer Rørdal Kridtgrav, stillede kridtskrænterne til rådighed, og det
blev derfor muligt at tage prøver hele vejen ned gennem den umættede kalkzone. Som
nævnt i afsnit 2.3 består den umættet kalkzone i Rørdal Kridtgrav af kalk og horsiontale
mergellag. For at undgå for stor påvirkning fra vejret, blev prøverne primært taget der,
hvor kridtskrænterne var forholdsvis nygravet og omkring 5-10 cm kalk blev fjernet før
hver prøve blev taget. Var kridtskrænten ældre, blev der i stedet gravet ca. 20 cm ind før
prøven blev taget.

Efter prøvetagningen blev prøverne opbevaret i tætlukkede beholdere på køl, ved maksi-
malt 5 °C, for at minimere bakteriel aktivitet og sikre, at der ikke sker nogle ændringer
af vandindholdet i prøverne, før der laves forsøg.

Ved den første prøvetagning i Rørdal Kridtgrav den 11.11.2013, blev der taget prøver i
fire kolonner i den umættede kalkzone, der strækker sig fra kote 20,5 m til 4 m DVR90.
Yderligere blev der ved prøvetagning nr. 2 den 02.12.2013 taget et 3-meters detaljeret pro-
fil, fra kote 17,6 m til 14,6 m DVR90. Der er også taget en prøve af grundvandet, og ved
hjælp af dybdegraveren er der taget prøver af kalken fra 0-30 m.u.gvs. I Rørdal Kridtgrav
er der to kridtskrænter, benævnt niveau 1 og 2, hvor kalken bliver indvundet fra. De to
niveauer kan ses på figur 4.1.
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Figur 4.1. Kridtskrænterne i Rørdal Kridtgrav, hvor den øverste benævnes niveau 1 og den
nederste niveau 2.

På figur 4.2 ses en oversigt over prøvetagningsstederne på de to niveauer.

Terræn
PN1

PN2

Dybdegraver

Grundvands-
prøve

N

500 m

Figur 4.2. Prøvetagningssteder på niveau 1 (PN1) og prøvetagningssted på niveau 2 (PN2).
Krydsene markerer, hvor der er taget prøver. De orange kryds markerer, hvor kolonne
1 og 2 er taget, de lysegrønne kryds markerer kolonne 3 og 4 og det mørkegrønne
kryds markerer 3-meters profilet. Den sorte prik viser, hvor terrænkoten er målt.

Ved de to nordligste prøvetagningssteder på niveau 1 (PN1) og prøvetagningsstedet på
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niveau 2 (PN2) er der taget prøver i fire profiler (kolonner) for hele den umættede kalkzone.
Kolonne 1 og 2 er taget med en meters mellemrum og markeres derfor med orange. Ko-
lonne 3 og 4 er også taget med en meters mellemrum og markeres derfor med lysegrøn. I
det øverste niveau, niveau 1, er der ca. 200 m mellem kolonne 1 og 2 og kolonne 3 og 4,
mens der på niveau 2 kun er ca. fem meters mellemrum.

Det sidste profil, 3-meters profilet, blev taget i niveau 1, ved den mørkegrønne markering
(den sydligste af PN1-placeringerne på figur 4.2). Niveau 1 blev valgt til 3-meters profilet,
da mergelhorisonterne her var meget tydelige og der derfor kunne laves en mere præcis
prøvetagning i mergel.

I de fire kolonner er der taget prøver for hver meter, mens der er taget prøver for hver
10 cm i det detaljerede 3-meters profil i niveau 1. De fire kolonner og 3-meters profilet er
skitseret på situationstegningen på figur 4.3.

Kalk

Mergel

Kote 
[m DVR90]
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  + 5 m

>-500 m
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  1 og 2
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   3 og 4
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   3 og 4
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  1 og 2 Detaljeret 

3-meters pro�l

GVS  + 0,5 m

+20,5 m

Figur 4.3. Situationstegning af kolonnernes placering, i forhold til de to niveauer. De viste
mergellag er kun for at vise strukturen, placeringen er fiktiv.

I niveau 1 er kolonne 1 og 2 taget i kalk, der blev gravet fri i oktober 2012 og kalken er
dermed 1 år gammel. De resterende prøver er taget i kalk, der er gravet fri i september
2013 og kalken er her én måned gammel. Det blev taget 2 intaktprøver i et mergellag i
niveau 1, men hovedsageligt blev der taget løsprøver og mindre kalkblokke.
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De horisontale mergellag var meget tydelige nogle steder og deres placering kunne derfor
også opmåles. De viste mergellag på situationstegningen er dog fiktive og kun med for at
vise strukturen. Mergellagenes mere nøjagtige placering er vist på graferne i resultataf-
snittene. I niveau 1 er mergellagene målt der, hvor prøverne fra kolonne 3 og 4 er taget, da
markeringen af lagene ikke var tydelige ved kolonne 1 og 2. Som nævnt var kridtskrænten
her et år gammel og var derfor generelt blevet mørkere.

I niveau 2 er mergellagenes placering målt, hvor kolonne 1 og 2 er taget, ca. fem meter fra,
hvor kolonne 3 og 4 er taget. Mergellagene er ikke fuldstændig vandrette, hvilket medfører,
at de målte placeringer kun kan anvendes som indikation på, hvor mergellagene befinder
sig og ikke som en nøjagtig placering.

På figur 4.4 og 4.5 ses billeder fra selve prøvetagningen, hvor også mergellagene ses tydeligt.

Figur 4.4. Prøvetagningsdag nr. 1. Billedet tv. viser prøvetagning i kolonne 1 og 2 på niveau 1
og billedet th. viser kolonne 3 og 4 på niveau 1.
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Figur 4.5. Prøvetagningsdag nr. 2. Billedet th. viser, hvordan det detaljerede 3-meters profil er
taget. Der er her 10-20 cm mellem hver prøve, og profilet går igennem tre mergellag.

Sprækkedannelsen i kalken er tydelig, når det yderste mørkere lag fjernes, hvilket ses på
figur 4.6.

Figur 4.6. Sprækkedannelsen i kalken i Rørdal Kridtgrav.
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Mergel vs. Kalk 5
Den umættede kalkzone i Rørdal Kridtgrav består, som tidligere nævnt, hovedsageligt
af kalk, men indeholder også tydelige horisontale mergellag som vist på figur 4.4 og 4.5.
Mergellagene indeholder ler og er lerindholdet stort, kan de hydrauliske egenskaber for
mergel have stor indflydelse på, hvordan strømningsfordelingen i den umættede kalkzone
foregår, altså om vandet hovedsageligt strømmer i sprækker eller i matrice. Derudover kan
mergellagene have indflydelse på transporten af nitrat, hvis potentialet for reducering af
nitrat viser sig at være større i merglen end i kalken, grundet indholdet af ler.

For at kunne analysere på fasefordeling, strømningsforhold og stoftransport i den umæt-
tede kalkzone, er det nødvendigt først at undersøge, hvordan merglen adskiller sig fra
kalken. Det gøres ved at bestemme indholdet af kalk i merglen ved syretitrering. Først
bestemmes pH-værdien for alle prøverne, for at kunne verificere om en prøve er taget i
kalk eller mergel. Til hver prøve er det under prøvetagningen vurderet om den er taget i
kalk eller mergel og det sammenlignes så med pH-værdien for hver prøve.

5.1 Mergel
Som nævnt i afsnit 2.3 består mergel af ler og siltaflejringer med stort kalkindhold, varie-
rende omkring 35 – 65 % caliumcarbonat. Mergel der ligger over eller under disse procenter
omtales som henholdsvis kalkmergel og lermergel. [Den Store Danske, 2009b] [Okkels &
Juul, 2008]

I en undersøgelse af kalken i Rørdal Kridtgrav, lavet af [Surlyk et al., 2010], er indholdet af
calciumcarbonat i mergellagene fundet til at være 71 - 82 % calciumcarbonat, mens det er
fundet til 82-92 % for kalklagene. Farvevariation mellem kalk og mergel er også undersøgt
og her er det konstanteret, at mergelhorsionterne er lysegrå/mørke i de frisk udgravde
kridtskrænter, mens det mellemliggende kalk er hvidt. I de ældre kridskrænter, hvor der
er sket en forvitring, er det derimod omvendt, her er mergelhorsionterne lysere/hvide og
de mellemliggende kalkhorsionter lysegrå.

Fra prøvetagningen og laboratoriearbejdet med prøverne ses det, at der er en visuel forskel
mellem kalk og mergel. Merglen er mørkere i farven end kalken, hvilket også ses på figur 5.1.
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Figur 5.1. Tv. ses tydelige mørke mergelhorisonter i Rørdal Kridtgrav og th. ses tørrede løsprøver
af kalk og mergel fra Rørdal Kridtgrav

De mørke løsprøver og de mørke horisonter i kalkvæggen er mergel, mens de lyse er ren
kalk.

5.2 pH i kalk og mergel
Som nævnt er formålet med pH-målingen at bestemme pH-gradienter for de enkelte ko-
lonner, for på den måde at vurdere om en prøve er taget i mergel eller kalk. Da kalk
er basisk forventes det, at den rene kalk vil give en højere pH værdi end merglen, der
også indeholder ler. I 3-meters profilet er prøverne taget tæt nok til at pH-målingen kan
anvendes til at verificere at mergelhorisonterne målte placering i den umættede zone er
korrekt. pH-intervallet varierer mellem 0 – 14, hvor 7 anses som neutral, under og over
dette niveau er henholdsvis surt og basisk. En beskrivelse af fremgangsmåden for forsøget
findes i bilag A.

Resultater

Figur 5.2 viser de målte pH-værdierne for 3-meters profilet, som går fra kote 17,6 m til
kote 14,6 m DVR90. Profilet går gennem tre mergellag.
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Figur 5.2. pH-niveauer for 3-meters profilet, fra kote 17,6 m til kote 14,6 m DVR90. De grå
markeringer angiver omtrentlige placeringer af mergellag og de orange ringe markerer,
at der har været en kalklomme i merglen.

Der ses, at pH-værdierne generelt er lavere i mergellagene end i kalklagene. I kanten af
mergellagene, kan der være nogle usikkerheder omkring, hvorvidt prøven er taget i mergel
eller i kalk, hvilket også afspejles i pH-værdien.

pH-værdierne på figur 5.3 viser, hvordan pH-niveauet ændre sig ned gennem den umættede
zone for alle de fire kolonner, fra lige under terrænniveau, ca. kote 20,5 m og ned til kote
ca. 4 m DVR90.
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Niveau 1

Niveau 2

Figur 5.3. pH-niveauer i den umættede zone, fra kote 20,5 til 4 m DVR90. De grå markeringer
angiver omtrentlige placeringer af mergellag.

Sammenhængen mellem pH og mergel/kalk, er ikke lige så tydelig her, som på figur 5.2.
Det skyldes med stor sandsynlighed usikkerhed på målingerne af mergellagenes placering.
Baseret på figur 5.2, vurderes det, at målinger af pH lavere end ca. 8, indikerer et mergel-
lag. Som nævnt tidligere skal markeringen af mergellagene i graferne tages med forbehold,
da de ikke altid var lige synlige, det gælder især for kolonne 1 og 2 på niveau 1, hvor mer-
gellagene var meget utydelige, da kridtskrænten var meget påvirket af algevækst og vejret.

For at vurdere, hvor forskellige mergellagene er fra kalken, bestemmes indholdet af kalk i
mergelprøverne fra Rørdal Kridtgrav ved at lave et syretitreringsforsøg.

5.3 Kalkindhold i mergel
Følgende forsøg er baseret på metodebeskrivelse i [Dansk Geotekniske Forening, 2001].
Fremgangsmåden er nærmere beskrevet i bilag B, hvor rådataene også findes.

Formålet med syretititreringforsøget er at bestemme kalkindholdet i mergel, ved at måle
på calciumcarbonat, CaC03, i mergelprøverne. Der er lavet tre prøver for alle de tre mer-
gellag i 3-metersprofilet. De benævnes henholdsvis M1, M2 og M3 med tilhørende a, b og
c. M1 repræsenterer det øverste mergellag i 3-meters profilet, og M2 og M3 repræsenterer
henholdsvis det midterste og nederste mergellag, mergellagene ses på figur 5.2.
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Resultat

Kalkindholdet for hver delprøve ses i tabel 5.1.

Tabel 5.1. Kalkindholdet i de tre mergelprøver fra Rørdal Kridtgrav.

Prøve Kalkindholdet
% af tørvægt

M1a 100,86
M1b 84,80
M1c 84,93
M2a 79,67
M2b 79,73
M2c 79,58
M3a 79,51
M3b 79,75
M3c 79,94

De målte værdier af kalkindholdet varierer fra 79 - 84 % calciumcarbonat. Prøve M1a,
der viser indhold af kalk over 100 % frasorteres, da det skyldes fejlmåling. Generelt har
M1 prøverne det højeste indhold af kalk, og det er derfor usikkert hvorvidt de er 100 %
mergellag eller om nærmere repræsentere et grænselag af mergelen, hvilket kan være med
til at forklare det høje kalkindhold. De resterende prøver giver alle resultater, der ligger
tæt op af hinanden, med et gennemsnit på 79,70 % calciumcarbonat i mergellagene, hvil-
ket også stemmer godt overens med, hvad der tidligere er målt i Rørdal Kridtgrav [Surlyk
et al., 2010].
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Fasefordeling i den umættede
kalkzone 6

Før strømningsforholdende og stoftransporten af nitrat, herunder målinger af nitratkon-
centrationerne, kan analyseres, er det nødvendigt at undersøge fasefordelingen af vand,
luft og partikler i den umættede kalkzone. Porøsiteten og volumenvægten bestemmes
ved hjælp af intaktprøver fra både mergel og kalk. Variationen af det volumenbestem-
te vandindhold og vandmætningsgraden ned gennem den umættede kalkzone undersøges
ved hjælp af løsprøver af kalken fra Rørdal Kridtgrav. Til sidst bestemmes indholdet af
organisk stof i udvalgte kalk og mergelprøver. Indholdet af organisk stof anvendes til at
vurdere om der er potentiale for reducering af nitrat i den umættede zone.

6.1 Porøsitet
For at kunne bestemme vandmætningsgraden, volumenvægten og porevandshastigheden
er det nødvendigt at kende totalporøsiteten og den effektive porøsitet i både sprækker og
matrice.

Kalk har en primær og sekundær porøsitet, også kaldet dobbeltporøsitet, svarende til
henholdsvis kalkmatricens og kalksprækkernes porøsitet. Tabel 6.1 viser en oversigt over
litteraturværdier af kalk og mergels totalporøsitet.

Tabel 6.1. Litteraturværdier af kalk og mergels totalporøsitet.

Totalporøsitet Værdi Kilde
[cm3porer/cm3intaktprøve]

Mergel 50-70 % karbonat 0,31 - 0,35 [Holston & King, 1989]
Mergel 30-50 % karbonat 0,36 - 0,41 [Holston & King, 1989]
Kalksprækker (porer>30µm) 0,03 [Olesen et al., 2003]
Kalksprækker (porer>50µm) 0,001 [Downing et al., 1993]
Kalkmatrice (porer<4µm) 0,44 [Olesen et al., 2003]
Kalkmatrice (porer<0,1-1µm) 0,30 - 0,4 [Downing et al., 1993]

Til bestemmelse af den totale og den effektive porøsitet af kalken og merglen i Rørdal
Kridtgrav, anvendes fire intaktprøver af størrelsen 100 cm3, hvoraf to er mergelprøver,
benævnt Mergel A og B og to er kalkprøver, benævnt Kalk A og B. Mergelprøverne er
horisontale intaktprøver fra Rørdal Kridtgrav udtaget i niveau 1, ca. seks meter under
terræn. Kalkprøverne som stammer fra Eternitgrunden i Aalborg er taget horisontalt og
forholdsvis tæt på terræn. Kalkmatricens egenskaber i Aalborg og i Nordjylland er, som
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nævnt i afsnit 2.3 sammenlignelige, hvormed det vurderes at kalkprøverne fra Eternit-
grunden kan repræsentere kalken i Rørdal.

Først blev intaktprøverne vandmættet gennem en vådtningsprocess og efterfølgende blev
de sat i en retentionsboks med undertryk på 100 cm vandsøjletryk (cmVs). Prøverne dræ-
nes dermed til markkapacitet svarende til at den effektive porøsitet for store porer > 30
µm findes. For at give bud på den effektive porøsitet for de mellemste porer ned til ca. 4
µm blev undertrykket øget til 800 cmVs. [Møldrup & Loll, 2000] Prøvernes totale porøsitet
og volumenvægt blev efterfølgende bestemt ved vejning, efter tørring ved 105 ◦C i et døgn.
Fremgangsmåde og rådata ses i bilag C.

Resultater

Intaktprøvernes volumenvægt, totalporøsitet og den effektive porøsitet for de store (>30
µm) og de mellemste porer (30-4 µm) fundet ved undertryk på henholdsvis 100 og 800
cmVs, kan ses i tabel 6.2.

Tabel 6.2. Intaktprøvernes volumenvægt, totalporøsitet og effektiv porøsitet ved undertryk på
henholdsvis 100 og 800 cmVs.

Prøve Volumenvægt Total- Porer > 30 µm Porer 30-4 µm
porøsitet ved -100 cmVs ved -800 cmVs

[gTS/cm3intaktprøve] ——— [cm3porer/cm3intaktprøve] ———
Mergel A 1,59 0,41 0,0044 0,006
Mergel B 1,58 0,41 0,0095 0,008
Kalk A 1,27 0,49 0,0640 0,005
Kalk B 1,45 0,45 0,0510 0,004

I tabel 6.2 ses det, at volumenvægten for de to kalkprøver varierer fra 1,27-1,45 gTS/cm3

intaktprøve. Den lave volumenvægt på 1,27 gTS/cm3intaktprøve og den høje totalporøsi-
tet for kalk A på 0,49 cm3porer/cm3intaktprøve indikerer, at intaktprøven er forholdsvis
løs og dermed, at der kan være opstået unaturlige sprækkesystemer da intaktprøven blev
taget.

I tabel 6.1 varierer totalporøsiteten for kalken fra [Downing et al., 1993] mellem 0,36 til
0,41 cm3porer/cm3intaktprøve, og sammenlignet med værdierne for Kalk A og B, er to-
talporøsiteten for især Kalk A noget højere. Derimod stemmer værdierne for Kalk B godt
overens med litteraturværdi for kalks totalporøsitet fra [Olesen et al., 2003], der er målt i
Mjels ved Aalborg. Olesen et al. [2003] har yderligere bestemt volumenvægten for kalken i
Mjels, der er fundet til 1,44 gTS/cm3intaktprøve, hvilket også stemmer godt overens med
den fundne volumenvægt for Kalk B.

Kalks effektive porøsitet for store porer > 30 µm er fundet til 0,064 og 0,051 cm3porer/cm3

intaktprøve, mens den for de mellemste porer mellem 30 og 4 µm er fundet til 5·10−3 og
4·10−3 cm3porer/cm3intaktprøve. Sammenlignes de fundne totalporøsiteter for de store
porer med litteraturværdien fra Olesen et al. [2003] i tabel 6.1 er de lidt højere, hvilket
kan skyldes at strukturen, af især Kalk A, men også Kalk B, har ændret sig under prøve-
tagningen, hvor der kan være opstået sprækker.
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Med en totalporøsitet på mellem 0,45 og 0,49 cm3porer/cm3intaktprøve er det tydeligt at
størstedelen af kalkens porer ser ud til at bestå af mikroporer < 4 µm og kun få procenter
af makroporer > 30 µm. Dette stemmer også godt overens med tidligere studier af kalk,
hvor undersøgelser viser, at kalken hovedsageligt består af porer i størrelsesorden 1-10 µm,
hvor der ikke ses en ændring i vandindhold når undertrykket øges fra 100 til 800 cmVs.
[Olesen et al., 2003]

For den videre beregning er kalkens volumenvægt og totalporøsitet, sat til henholdsvis
1,44 gTS/cm3intaktprøve og 0,47 cm3porer/cm3intaktprøve på baggrund af resultaterne
fra forsøgene og sammenligning med litteraturværdier. Heraf antages matricens totalpor-
øsitet at udgøre 0,44 cm3porer/cm3intaktprøve og sprækkernes totalporøsitet at udgøre
0,03 cm3porer/cm3 intaktprøve.

Volumenvægten for mergelprøverne er fundet til 1,58 og 1,59 gTS/cm3intaktprøve, der
er lidt højere end kalkens volumenvægt, hvilket kan skyldes indholdet af ler i merglen.
Den totale porøsitet for merglen, og dermed det mættede vandindhold, er målt til 0,41
cm3porer/cm3intaktprøve for begge prøver og er noget lavere end kalkens. Sammenlignes
totalporøsiterne for Mergel A og B, med litteraturværdierne i tabel 6.1, hvor interval-
let går fra 0,31 - 0,41 cm3porer/cm3intaktprøve er de i den høje ende. Mængden af ler
i merglen har stor betydning for totalporøsiteten og fra syretitreringsforsøget, blev der
målt 79 - 84 % calciumcarbonat i mergelprøverne. Det betyder, at der ikke kan sammen-
lignes direkte med litteraturværdierne for mergel i tabel 6.1, men de værdier der kommer
tættest på er fra mergel med 50-70 % kalkindhold, her er totalporøsiteten fundet til at
ligge mellem 0,31 - 0,35 cm3porer/cm3intaktprøve. Mergelintaktprøverne fra Rørdal Kridt-
grav indeholder ca. 10 % mere kalk, hvilket gør, at den muligvis ligner kalken rigtig meget.

Det ses, at merglens effektive porøsitet for porer mellem 30 og 4 µm, er forholdsvis ens
med kalkens. For porer > 30 µm, er merglens effektive porøsitet ca. en faktor 10 lavere end
kalkens. De fundne værdier indikerer, at leren i merglen muligvis gør den mere kompakt
ved at udfylde de mindre porer og måske også eventuelle sprækker, hvormed der fås en
lavere effektiv porøsitet. Fremover anvendes et gennemsnit af de målte værdier for Mergel
A og B. Totalporøsiteten og volumenvægten for merglen bliver derfor henholdsvis 0,41
cm3porer/cm3intaktprøve og 1,58 gTS/cm3intaktprøve.

På figur 6.1 er fordelingen mellem porer og partikler i kalken og merglen skitseret.

Figur 6.1. Skitse af fordelingen mellem porer og partikler i en 1 cm3 kalkblok tv. og en 1 cm3

mergelblok th.

Ved hjælp af volumenvægten og porøsiteten kan det volumetriske vandindhold og
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vandmætningsgrad bestemmes for prøverne og dermed kan fordelingen af vand og luft i
porerne ned gennem profilet undersøges. Denne fordeling kan give indikationer på, hvordan
strømningsforholdene og transportegenskaberne er.

6.2 Volumenbestemt vandindhold og vandmætningsgrad
Før strømningsforholdene i den umættede kalkzone kan analyseres, er det nødvendigt at
kende variationen af vandmætningsgraden. Fordelingen af vandet ned gennem profilet kan
give indikationer på hvordan strømningsforholdene og transportegenskaberne er. Det skyl-
des, at den hydrauliske ledningsevne afhænger af vandindholdet og aftager med faldende
vandindhold. Variationer i vandmætningsgrad kan også sige noget om merglens eventuelle
indflydelse på strømningsforholdende.

Først bestemmes det gravimetriske vandindhold i de enkelte prøver, der omregnes til et
volumetrisk vandindhold ved hjælp af volumenvægten. Med kendskab til totalporøsitet
kan vandmætningsgraden efterfølgende findes.

Vandindholdet for de enkelte løsprøver bestemmes ved at måle på prøvens masse før og
efter tørring i varmeskab ved 105 ◦C. Ved at kende vægten af kalkprøve og foliebakke før
og efter den har været i varmeskab, kan vandindholdet bestemmes som massetabet, og
opgives i gram eller %. Der anvendes ca. 20 g prøve til bestemmelse af vandindholdet.

Resultater

Variationen i det volumetriske vandindhold og vandmætningsgrad ned gennem 3-meters
profilet af den umættede kalkzone i niveau 1, er vist på figur 6.2 sammen med de
omtrentlige placeringer af de horisontale mergellag.
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Figur 6.2. Variation i volumetrisk vandindhold (tv.) og vandmætningsgrad (th.) for 3-meters
profilet. De grå markeringer angiver omtrentlige placeringer af mergellag og de orange
ringe markerer, at der er en kalklomme i merglen.

Grafen viser, at der er en lille forskel i vandindhold mellem mergelen og kalken. Van-
dindholdet ser ud til at være lidt lavere i mergellagene end i kalken, hvilket også var
forventet baseret på erfaringen fra homogeniseringen af prøverne. Her virkede mergelprø-
verne tørrere at arbejde med i forhold til kalken. Kalken derimod varierede lidt under
homogeniseringen, alt fra meget våd til næsten helt tør. I afsnit 5.3 blev kalkindholdet
i mergellagene fundet til at være ret højt, omkring 80 %, hvilket kan være med til at
forklare at vandindholdet ned gennem profilet ikke varierer så meget mellem mergel og
kalk.

Variationen i vandmætningsgraden ned igennem den umættede kalkzone, for de 4 kolonner
ses i figur 6.3 sammen med de omtrentlige placeringer af de horisontale mergellag.
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Niveau 1

Niveau 2

Figur 6.3. Variation i vandmætningsgraden ned igennem den umættede zone af kalken for de
fire kolonner. De grå markeringer angiver omtrentlige placeringer af mergellag.

I 3-meters profilet, i figur 6.2, er vandmætningsgraden i merglen lidt lavere end i kalken.
Denne sammenhæng ses ikke så tydeligt i figur 6.3, hvor der er påvist både lave og høje
værdier af vandmætningsgraden i merglen i forhold til i kalken. Kun i kote 10,5 m DVR90,
hvor kolonne 1 og 2 med sikkerhed er taget i mergel, ses en lavere vandmætningsgrad.

Generelt ses der en stigning i vandmætning hele vejen ned gennem profilet. Der er lidt
svingninger i kolonne 1 og 2 i både den øverste del af niveau 1 og den øverste del af niveau
2, og igen i bunden af profilet. Svingningerne kan skyldes, at prøverne enten er taget tæt
på eller i et mergellag.
I niveau 1 er vandmætningsgraden over 70 % og i niveau 2 er den over 80 %, med undtagelse
af få målinger. I den nederste del af profilet kommer vandmætningsgraden over 90 % og
nærmer sig fuld vandmætning, hvilket stemmer godt overens med, at målingerne her er
taget forholdsvist tæt på grundvandsspejlet. Derudover viser litteraturværdier fra Mjels i
Aalborg også, at vandmætningsgraden i kalken ligger omkring 94 % [Olesen et al., 2003].

6.3 Organisk stof i Kalk og Mergel
Indholdet af organisk stof har stor betydning for potentialet for reducering af nitrat, da
det er en af hovedenergikilderne for blandt andet denitrifikationsbakterierne i jorden. Til
bestemmelse af indholdet af organisk stof laves et glødetabsforsøg på ni udvalgte prøver,
henholdsvis fire kalkprøver og fem mergelprøver. Alle prøverne stammer fra niveau 1, da
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det vurderes at indholdet af organisk stof vil være størst her og samtidig er det muligt
at vurdere præcist om prøven er taget i kalk eller mergel. Prøverne tørres først ved 50
°C i et døgn og afkøles i en ekksikator med vakuum. Herefter afvejes 30 g i en tørret
porcelænsskål, der efterfølgende glødes i 4 timer og køles ned i ekksikatoren, før det vejes
igen. Indholdet af organisk stof findes som vægtforskellen mellem tørstofmængden og den
glødede mængde. [Aalborg Universitet, 2012] [Møldrup & Loll, 2000]

Resultaterne for indholdet af organisk stof i kalk og mergelprøver fra niveau 1 i Rørdal
Kridtgrav, ses i tabel 6.3.

Tabel 6.3. Indhold af organisk stof i kalk og mergelprøver fra Rørdal Kridtgrav.

Type Kote Organisk stof Type Kote Organisk stof
[m] [%] [m] [%]

Mergel 17,4 1,5 Kalk 17,6 1,0
Mergel 16,2 2,0 Kalk 16,5 0,6
Mergel 16,1 2,2 Kalk 15,4 1,0
Mergel 13,87 1,6 Kalk 14,7 0,9
Mergel 13,87 1,6

Det ses, at indholdet af organisk stof i kalken varierer fra 0,6 - 1,0 %, mens den for mergel
varierer mellem 1,5 - 2,2 %. At mergelen har et højere indhold af organisk stof end kalken
var forventet, da mergelen er mere lerholdig end kalken. Derudover var der også forventet
at se en faldende tendens i organisk stof med dybden for både kalk eller mergel, men denne
sammenhæng ses ikke. Det kan muligvis forklares ved at alle prøverne er fra niveau 1, og
at prøverne er taget forholdsvis tæt. For at vurdere om indholdet af organisk stof ligger
i den høje eller lave ende, sammenlignes de med litteraturværdi for organisk stof i andre
jordtyper, lavet af Neale et al. [2000], se tabel 6.4.

Tabel 6.4. Indhold af organisk stof i forskellige jordtyper [Neale et al., 2000].

Type Organisk stof
[%]

Grovkornet sand 0,07
Sand 0,05
Leret fint sand 0,74
Fint sandet lerjord 3,53
Silt 0,71
Siltet lerjord 2,17

Sammenlignes det målte indhold af organisk stof i kalken og merglen med indholdet af
organisk stof i andre jordtyper, ses det at værdierne for kalk og mergel svarer nogenlunde
til, hvad der er målt for leret fint sand og silt. Da der er påvist et organisk indhold i kalk
og mergel betyder det, at der er muligheder for eventuel denitrifikation i den umættede
kalkzone i Rørdal Kridtgrav.

6.4 Diskussion
På baggrund af analysen af fasefordelingen er det vurderet at kalken hovedsageligt består
af mikroporer < 4 µm og kun en lille andel makroporer > 30 µm, hvilket stemmer overens
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med andre målinger af Aalborg Kalk [Olesen et al., 2003]. Ifølge Olesen et al. [2003]
er der også i tidligere kalkstudier blevet konkluderet, at kalken er domineret af porer i
størrelsesorden 1-10 µm, og der ses ingen ændring i vandindhold når undertrykket øges fra
100 – 800 cmVs. Skitsering af fasefordelingen i en 1 cm3 kalkblok og en 1 cm3 mergelblok,
ses i figur 6.4.

Figur 6.4. Skitse af fordelingen mellem porer og partikler i en 1 cm3 kalkblok tv. og en 1 cm3

mergelblok th. Det organiske stof udgør omkring 1 % af kalkpatiklerne og ca. 2 % af
mergelpartiklerne.

Kalkens volumenvægt og totalporøsitet er vurderet til at være henholdsvis 1,44 gTS/cm3

intaktprøve og 0,47 cm3porer/cm3 intaktprøve. Her udgør matricen og sprækkerne hen-
holdsvis 0,44 cm3porer/cm3 intaktprøve og 0,03 cm3porer/cm3 intaktprøve. Værdierne er
valgt på baggrund af forsøg og litteraturværdier, vist i tabel 6.1, og er derfor vurderet
til at være realistiske bud for kalks generelle porøsitet og volumenvægt. Volumenvægten
og totalporøsiteten for mergel er fundet til henholdsvis 0,41 cm3porer/cm3 intaktprøve og
1,582 gTS/cm3 intaktprøve.

Baseret på de fundne værdier for vandmætningsgrader, porøsiteter, volumenvægte og ind-
hold af organisk stof for henholdsvis mergel og kalk, ser det ikke umiddelbart ud til, at
forskellen mellem dem er stor, da merglens værdier stemmer godt overens med, hvad der
er fundet for kalkmatricen. Ud fra målingerne af effektiv porøsitet for makroporer > 30
µm blev mergelværdierne fundet en faktor 10 lavere end for kalken. Det vurderes derfor,
at det er mergelmatricen der er målt på. Da der kun måles på lille skala repræsenter
intaktprøverne kun et lille udsnit af mergelhorisonterne og det kan dermed ikke vurderes
om merglen indeholder sprækker af samme størrelsesorden som kalken på baggrund af de
nuværende forsøg.

Den største forskel mellem kalk og mergel, ses i pH målingerne, men da sammenhængen
kun ses her, er det vurderet at merglen ikke er så forskellig fra kalken med hensyn til
porøsitet og vandmætning. Der er påvist indhold af organisk stof, omkring 1-2 %, for
henholdsvis kalk og mergel, hvilket kan tyde på, at der er potentiale for nitratreducering
i kalkens umættede zone.

Vandmætningsgraden er målt til at gå fra ca. 75 % i toppen til ca. 95 % i bunden, hvilket
indikerer at matricen i den nederste del af profilet, tæt ved grundvandsspejlet, er mættet
og dele af sprækkerne her indeholder vand.
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Strømningsforhold 7
Ved at kende gældende jordparametre for fasefordeling af den umættede kalkzone, kan
strømningsforholdene undersøges. Der er lavet strømningsforsøg på fire intaktprøver, to
kalk og to mergel, for at bestemme den mættede hydrauliske ledningsevne. Yderligere er
der også lavet et strømningsforsøg på irregulære blokke af kalk og mergel med samme
formål som ved intaktprøverne, at bestemme den mættede hydrauliske ledningsevne.

For at kunne vurdere resultaterne fra strømningsforsøgene, ses der først på litteratur-
værdier for kalk og mergels hydrauliske ledningsevne. Litteraturværdierne er vist i tabel
7.1.

Tabel 7.1. Litteraturværdier for kalk og mergels hydrauliske ledningsevne.

Værdi Enhed Kilde
Mergel 50-70 % karbonat 6,31 ·10−10* [m/s] [Holston & King, 1989]
Mergel 30-50 % karbonat 9,01 ·10−11* [m/s] [Holston & King, 1989]
Kalksprækker (porer>30µm) 2,20 ·10−5 [m/s] [Olesen et al., 2003]
Kalksprækker (porer>50µm) 10−5 - 10−3 [m/s] [Downing et al., 1993]
Kalkmatrice (porer<4µm) 4,63 ·10−8 [m/s] [Olesen et al., 2003]
Kalkmatrice (porer<0,1-1µm) 10−9 - 10−8 [m/s] [Downing et al., 1993]
*Omregnet fra permeabilitet til mættet hydraulisk
ledningsevne svarende til 8°C. Måling udført ved forsøg med helium og
værdi skal derfor tages med forbehold.

Det ses, at der er stor forskel mellem kalksprækkernes og kalkmatricens hydrauliske led-
ningsevne, hvor kalkmatricens ledningsevne findes noget lavere end sprækkernes. Den hy-
drauliske ledningsevne for mergel varierer efter hvor stort et indhold af karbonat der er
og det ses at mindre indhold af karbonat resulterer i en lavere hydraulisk ledningsevne.
Da mergels hydrauliske ledningsevne er målt ved anvendelse af helium, er værdierne lidt
højere end hvis de havde været målt med vand, da jordpartiklerne bremser vandets strøm-
ning lidt.

7.1 Strømningsforsøg på intaktprøver
For at bestemme den mættede hydrauliske ledningsevne i kalken og merglen anvendes
Darcys strømningsforsøg. Strømningsforsøget laves med de samme fire intaktprøver som
er anvendt til bestemmelse af porøsitet, vandindhold og vandmætning, og forsøget udføres
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sideløbende med porøsitetsforsøget, der er gennemgået i afsnit 6.1 og i bilag C. Prøverne
benævnes stadig Mergel A og B og Kalk A og B og som tidligere nævnt stammer de
to kalkprøver fra Eternitgrunden i Aalborg, mens de to mergelprøver er taget i Rørdal
Kridtgrav i niveau 1.

Ved at måle mængden af vand, der er gennemstrømmet til en given tid og samtidig kende
temperaturen, det begrænsende strømningsareal af intaktprøven, densiteten af vandet og
den anvendte trykforskel, kan den mættede hydrauliske ledningsevne for den pågældende
intaktprøve bestemmes. For hver intaktprøve laves forsøget to gange. Fremgangsmåden
for strømningsforsøget med de fire intaktprøver er nærmere beskrevet i bilag D.

Resultater

Hydrauliske ledningsevner bestemt ved hjælp af intaktprøver, giver i sig selv et meget
lokalt estimat, og det er svært at sige om resultatet er gældende for hele området, da den
hydrauliske ledningsevne ændrer sig, ved selv små ændringer i jordens egenskaber. Både
vandindhold, viskositet og densitet påvirker den hydrauliske ledningsevne. I beregningerne
er der anvendt en konstant værdi for vands viskositet og densitet ved temperatur på 8◦C,
da grundvandet i Danmark normalt holder denne temperatur.

Af de to mergelprøver, blev der først lavet strømningsforsøg på Mergel A. Efter ca. 13
timer med en trykforskel på 5 m, var der stadig ingen gennemstrømmning af vand. Efter
strømningsforsøget føltes intaktprøven helt våd i toppen og lidt mere tør i bunden. På
grund af det manglende resultat efter endt strømningsforsøg, blev der efterfølgende udført
en hydrofiltest af mergelen.

I hydrofilforsøget blev der anvendt 20 g knust og tørret mergelprøve. En vanddråbe blev
placeret på mergelprøvens overflade, hvorefter dråben blev observeret over en fem sekun-
ders tidsperiode. Jordprøven er hydrofob hvis vanddråben efter fem sekunder stadig ligger
fint på prøvens overflade. Hydrofiltesten blev udført flere gange og merglen blev vurderet
til at være hydrofil, se figur 7.1.

Figur 7.1. Hydrofiltest af mergelprøve. Billedet viser situationen efter 1 sekund.

På bagrund af hydrofiltesten af mergelen, blev det besluttet at udføre strømningsforsøget
for Mergel B over en endnu længere tidsperiode end den anvendt for Mergel A, men med
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samme trykforskel (5 m). Der blev lavet to strømningsforsøg på Mergel B, over en tids-
periode på henholdsvis seks og tre dage. I tabel 7.2 ses gennemsnitsværdier af den målte
mættede hydrauliske ledningsevne for hver af de fire intaktprøver. Alle de målte mættede
hydrauliske ledningsevner kan ses i bilag i tabel D.1.

Tabel 7.2. Gennemsnitsværdier af den målte mættede hydrauliske ledningsevne for hver enkelt
intaktprøve.

Prøve Mættet hydraulisk ledningsevne, Ks

[m/s]
Mergel A* -
Mergel B 1,93·10−9

Kalk A 3,81·10−6

Kalk B 1,80·10−5

*Ingen vandgennemstrømning i den målte periode (13 timer).

For Mergel B blev gennemsnittet af den mættede hydrauliske ledningsevne fundet til at
være 1,93·10−9 m/s, hvilket stemmer godt overens med litteraturværdier for kalkmatricen
og er lidt højere end litteraturværdien for mergel, se tabel 7.1. Den høje værdi af den mæt-
tede hydrauliske ledningsevne kan hænge sammen med det høje kalkindhold i merglen.

Intaktprøverne, Kalk A og B, synes at være relativt kompakte og uden revner inden strøm-
ningsforsøget start. Efter strømningsforsøget blev der fundet gennemgående revner i både
Kalk A og B, hvilket medfører at den reelle mættede hydrauliske ledningsevne overesti-
meres. De fundne mættede hydrauliske ledningsevner er også højere end forventet med en
gennemsnitsværdi for begge kalk intaktprøver på 1,09·10−5 m/s, hvilket stemmer overens
med litteraturværdier for kalksprækkernes mættede hydrauliske ledningsevne, se tabel 7.1.
Et billede af intaktprøve Kalk A’s over- og undersiden efter strømningsforsøget, er vist i
figur 7.2, hvor det tydeligt ses, at der er en gennemgående sprække.

Figur 7.2. Tv. overside af intaktprøve, th. underside af intaktprøve, kalk A. Der ses en tydelig
sprækkedannelse.
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7.2 Strømningsforsøg på irregulære prøver
Som nævnt tidligere og som strømningsforsøget i afsnit 7.1 viser, er det svært at tage
en god intaktprøve af kalk, uden at strukturen ødelægges og der dannes flere sprækker.
Opstår der sprækker eller slutter ringen ikke tæt, kan intaktprøven ikke anvendes til at
bestemme den hydraulisk ledningsevne.

Under prøvetagningen i Rørdal Kridtgrav, faldt der ofte mindre kalkblokke ud (omkring
10x10-15 cm), når løsprøverne skulle tages. Det blev derfor besluttet at tage nogle blokke
med tilbage og se om der kunne køres strømningsforsøg på dem.

Det blev ret hurtigt vurderet, at det ikke ville lykkes at skære en kalkblok til, så det
ville være muligt at få plader eller lignende til at slutte helt tæt rundt om blokken og
på den måde sende vand igennem. Det skyldes, at kalken helst vil falde af i flager, der
følger det naturlige sprækkesystem i kalken. Alternativt blev det derfor overvejet at sætte
en kalkblok i et rør og tætne med bentonit omkring blokken. Denne ide blev dog også
valgt fra, da blokken er så lille at det ikke ville være muligt at få det til at slutte tæt
nok, samt at den betonit der var tilgængelig var på kugleform og ikke pulver. Det kun-
ne dermed ikke sikres at vandet ikke vil finde en nemmere vej ud end gennem kalkblokken.

På Aalborg Universitet er der et betonlaboratorium til rådighed og dermed opstod ideen
om at støbe kalkblokkene ind i "vandtæt" beton. Den anvendte beton er en færdigbland-
ning fra firmaet Contech. For at gøre betonen "vandtæt" er den blandet, så der opnås
en høj densitet. Betonen består af cement, silica, superplast i binderdelen og tilslagsdelen
består af quarts i en god kornkurve, der giver tæthed og dermed høj densitet. På den
måde blev rørene specialdesignet til de irregulære kalkblokke.

Betonen udvider sig ca. 2 ‰ under hærdningen, hvilket burde være nok til at sikre, at
betonen slutter helt tæt omkring kalken, men ikke så meget at det vil kunne skade kalkens
struktur. Kalkblokkene er taget i en dybde på 7 til 40 meter under terræn (m.u.t.) og har
derfor været udsat for et langt større tryk i mange millioner år. Dertil kommer istiden,
der også har belastet kalken med enorme trykkræfter.

Der blev lavet strømningsforsøg på 5 blokke, 2 mergel- og 3 kalkblokke. Før blokkene blev
støbt ind i betonen, blev de værste kanter skåret af, så der ikke er for meget dødvolumen
i blokkene, hvor vandet ikke vil strømme. På figur 7.3 ses henholdsvis, hvordan blokken
skæres til og det færdige resultat ved siden af støbeformen.
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Figur 7.3. Tv. ses, hvordan kalkblokken skæres til, mens det færdige resultat ses th. ved siden
af støbeformen.

Kalkblokkene blev sat ned i en støbeform med en indvendig diameter på 150 mm og der
blev fyldt op med beton indtil kun overfladen af blokken var synlig. På figur 7.4 ses kalk-
blokken i støbeformen, før og efter der blev hældt beton i formen.

Figur 7.4. Kalkblokken ses i støbeformen før (tv.) og efter (th.) der blev hældt beton i formen.

Efter et døgn er betonen hærdet nok til, at den kan tages ud af formen. Toppen og bunden
skæres til, så de to flader bliver plane og kalken fremstår tydeligt, se figur 7.5.
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Figur 7.5. Det færdige betonrør med kalkblokken i midten.

For at lede vandet igennem, skæres en gummimembran til for begge ender, så den passer
nogenlunde med omkredsen af kalken. I hullet lægges så et tilskåret filtstykke, på 4-5 mm i
tykkelse, der skal lede vandet ned til kalken. På den måde sikres det, at kalken ikke bliver
ødelagt, se figur 7.6.

Figur 7.6. Kalkblokken med gummimebran (tv.) og filt (th.).

Der sættes specialtilpassede plastiklåg på begge ender, hvori der er boret hul halvvejs
igennem i midten og gennem låget fra kanten og ind til midten, så der kan påsættes en
slange. I første omgang blev vandet ledt ind i toppen, og videre gennem kalkblokken og
ud i bunden, hvor der måles på mængden af vand, der løber igennem over en given tid.
Efterfølgende blev strømningsretningen ændret og vandet blev ledt ind i bunden og ud i
topppen i stedet. På figur 7.7 ses den færdige forsøgsopstilling for en kalkblok.
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Figur 7.7. Forsøgsopstillingen med og uden fugtig klæde omkring kalkblokken.

Betonen vil i takt med ændringer i luftfugtigheden i laboratoriet afgive fugtighed, hvorfor
den er pakket ind i et fugtig klæde til beskyttelse mod udtørring af betonen. Hvis betonen
tørrer ud vil der være risiko for, at der opstår svindrevne, og dermed vil strømningsforsø-
get på kalkblokken blive ødelagt, da vandet altid vil strømme den nemmeste vej gennem
et medie.

Princippet for beregning af den mættede hydrauliske ledningsevne er herefter den samme
som i afsnit 7.1. Det begrænsende tværsnitsareal og blokkens højde er målt for hver blok
og anvendes i beregningerne. Forsøgsopstilling for strømningsforsøget for alle blokke, ses
på figur 7.8.
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Figur 7.8. Forsøgsopstillingen for strømningsforsøget

Resultater

Der blev kørt mellem syv og ti strømningsforsøg på hver blok, for at sikre at resulatet for
den mættede hydrauliske ledningsevne er præcist. Ved Kalk 2 er der kun anvendt resultater
fra tre af de kørte forsøg, på grund af fejl ved vandbeholderen og utætheder. Der tages et
gennemsnit af de fundne mættede hydrauliske ledningsevner for hver blok, og resultaterne
ses i tabel 7.3. Alle de målte mættede hydrauliske ledningsevner kan ses i bilag i tabel D.2.

Tabel 7.3. Gennemsnitværdier af den mættede hydrauliske ledningsevne for hver enkelt blok.

Prøve Mættet hydraulisk ledningsevne, K
[m/s]

Kalk 1 4,25·10−9

Kalk 2 7,48·10−8

Kalk 3 1,37·10−8

Mergel 1 1,53·10−8

Mergel 2 1,17·10−8

De fundne mættede hydrauliske ledningsevner for de irregulære kalkblokke varierer mel-
lem 10−8 til 10−9 m/s, hvilket stemmer overens med litteraturværdier fundet for kalken,
se tabel 7.1. Mergelblokkene har en ledningsevne på omkring 1·10−8 m/s og er lidt højere
end kalkværdierne, men forskellen er ikke så stor som først antaget og forventet. De laveste
fundne værdier for kalkblokkene, Kalk 1 og Kalk 3, repræsenterer med stor sandsynlig-
hed kalkmatricen. Den højere mættede hydrauliske ledningsevne for Kalk 2 tyder på, at
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den indeholder et fint porenetværk med kontinuerlige mikrosprækker ned igennem blokken.

Sammenlignes kalkens fundne mættede hydrauliske ledningsevner ved blokforsøget med
målingerne af den mættede hydrauliske ledningsevne af intaktprøverne, ses der en ret
stor forskel, da intaktprøverne viste en gennemsnitlig mættet hydraulisk ledningsevne på
1,0910−5m/s. Intaktprøvernes høje mættede hydrauliske ledningsevner skyldes muligvis
ændring af kalkens struktur ved prøvetagning, hvormed værdierne ikke er repræsentative
for kalkmatricen. Intaktprøverne af kalken repræsenterer dermed et større sprækkesystem
end kalkblokkene.

Sammenlignes mergelværdierne ved blokforsøget og intaktforsøget er der en faktor 10 til
forskel. Intaktprøven for mergel viste en gennemsnitlig mættet hydraulisk ledningsevne på
1 1,93·10−9 m/s. Det kunne tyde på, at intaktprøven er en smule mere leret end mergel-
blokkene, hvormed der fås en mindre mættet hydraulisk ledningsevne.

Kalkmatricens mættede hydrauliske ledningsevne er forholdsvis tæt på de fundne værdier
for merglens mættede hydrauliske ledningsevne, mens kalksprækkerne har en større mæt-
tet hydraulisk ledningsevne. På baggrund af værdierne kan det konkluderes, at det er ret
afgørende om vandet transporteres i sprækker og/eller matrice, da det har stor betydning
for, hvor hurtigt vandet transporteres ned igennem den umættede kalkzone.

Antages den årlige nettonedbør at være på 0,3 m/år [Teknik- og Miljøforvaltningen, 2011]
svarende til 9,5 ·10−9 m/s, vil selve kalkmatricen, hvis der ses på gennemsnittet af den
mættede hydrauliske ledningsevne for de tre Kalkblokke (3,09·10−8 m/s), have kapacitet
nok til at kunne håndtere al regnen, med forbehold for at trykgradienten er 1. Variatio-
nen i regnintensiteter gør dog, at matricen i virkeligheden ikke altid kan håndtere regnen.
Det betyder, at når regnintensiteten overstiger matricens ledningsevne vil vandet blive
transporteret i sprækkerne i stedet og dermed bidrage til en hurtigere gennemstrømning.
Gennem litteraturstudier er det fundet at det øverste jordlag ovenpå kalklaget har vist sig
at være afgørende for strømningsforholdene [Mathias et al., 2006]. Jordlaget har betydning
for om kalkmatricen kan håndtere de daglige variationer i regnintensiteter eller ej, da det
har en dæmpende effekt på infiltrationsraten. Jordlaget oven på kalken i Rørdal Kridt-
grav vurderes på baggrund af visuelle studier af kridtgraven, at have en tykkelse omkring
50 -70 cm. Det antages derfor at jordlaget dæmper variationen i infiltrationsraterne så
kalkmatricen kan håndtere størstedelen af regnen, hvormed der kun forventes en mindre
andel sprækkestrømning ved regnhændelserne med de højeste intensiteter. Det stemmer
også godt overens med hvad tidligere litteraturstudier har vist for umættede kalkzoner,
at omkring 17 – 30 % af nedbøren strømmer direkte i sprækkerne [Mathias et al., 2006].

For at vurdere strømningsforholdene i kalken yderligere, undersøges kalkens sprækkesy-
stem ved at sende farvestof igennem en af kalkblokkene.

7.3 Strømningsforsøg med Brilliant Blue
Kalkens sprækkesystem undersøges ved at der udføres et strømningsforsøg med anvendelse
af farvestoffet Brilliant Blue. Ved at skille kalkblokken af efter endt forsøg, kan det un-
dersøges, hvordan vandet transporteres ned igennem blokken, da vandets strømningsveje
bliver markeret med det blå farvestof. Der er valgt at udføre strømningsforsøget på Kalk
2, da den har vist de højeste hydrauliske ledningsevner i forhold til Kalk 1 og Kalk 3 og
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det forventes dermed, at den har et større sprækkesystem.

Der blev opsat en simpel forsøgsopstilling, med en trykhøjde på 21 cm. Forsøgsopstillingen
og tilsætningen af vand med farvestoffet, ses i figur 7.9.

Figur 7.9. Forsøgsopstilling med Kalk 2 med overliggende rør til venstre og tilsætningen af vand
og farvestof til højre.

For at være sikker på at vandet, med den lave trykhøjde, når at blive transporteret til-
strækkeligt langt ned til, at det er muligt at se strømningsvejene, blev forsøget kørt over 7
dage. En længere forsøgsperiode vurderes at ville resultere i en for stor diffusion af stoffet
ind i kalkmatricen, og derved give et forkert billede af sprækkesystemet i kalken.

Resultater

Resultatet fra strømningsforsøget med farvestof ses i figur 7.10.
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Figur 7.10. Toppen af Kalk 2 til venstre og bunden af Kalk 2 til højre efter endt
strømninsgforsøg.

Det ses, at hele kalkoverfladen har været dækket af vand, da den er farvet blå over det hele,
og der har dermed været mulighed for vandtransport i hele kalkoverfladen. Den nederste
del af kalken er derimod ikke farvet, hvilket indikerer, at vandet ikke er transporteret hele
vejen igennem kalken i løbet af forsøgsperioden. Der var dog observeret lidt vand uden
farve i baljen under kalkblokken efter endt forsøg, hvilket muligvis skyldes, at vandet for-
skydes nedad ved stempeltryk.

Først undersøges om der har været strømning langs randen, ved at fjerne betonen rundt
om kalken først, se figur 7.11 og 7.12.

Figur 7.11. Kalken og de omkringliggende cementblokke.
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Figur 7.12. Til venstre vises, hvor vandet er løbet langs betonranden, og til højre vises ren
matricestrømning i kalken.

Enkelte sider af kalkblokken viser, at der har været strømning langs med betonranden,
hvilket tyder på at betonen ikke har sluttet helt tæt her. De utætte sider var også de sider,
hvor betonen var tyndest. Den dårlige tilslutning ved randen kan muligvis være med til
at forklare den lidt højere mættede hydrauliske ledningsevne for denne blok, i forhold til
de målte mættede hydrauliske ledningsevner for Kalk 1 og Kalk 3 i afsnit 7.2.

Herefter slås kalkblokken i stykker for, at se om der skulle være en eventuel
sprækketransport inde i kalkblokken. Det måles, hvor langt farvestoffet er nedsivet i kalken
i løbet af forsøgsperioden, se figur 7.13.

58



Figur 7.13. Nedsivning af vand med farvestof i kalkblokken

Det ses, at der er en meget begrænset sprækketransport, da vandet er blevet transporteret
meget langsomt ned i kalkmatricen. Vandet er nået ca. 1,5-2,5 mm ned i løbet af en uge,
og den største sprække der ses er ca. 10 mm dyb. Den lille nedsivningsdybde indikerer, at
der muligvis er et mikrosprækkesystem i kalkmatricen.

For at yderligere kunne sige noget om hvor hurtigt vandet transporteres i kalken, er der,
på bagrund af forsøget, beregnet en mættet hydraulisk ledningsevne for de målte nedsiv-
ningsdybder, henholdsvis 1,5, 2,5 og 10 mm. Det antages, at de mindste nedsivningsdybder
repræsenterer kalkmatricens mættede hydrauliske ledningsevne og de største nedsivnings-
dybder repræsenterer mikrosprækkesystemet i kalkmatricen. Vandtransporten er meget
langsom i kalkblokken, og derfor betragtes mikrosprækkesystemet som en del af kalk-
matricen.

Først beregnes porevandshastigheden, hvorefter den mættede hydrauliske ledningsevne
bliver beregnet ved anvendelse af Darcys lov og temperaturkorrigeres. De fundne mættede
hydrauliske ledingsevner ses i tabel 7.4. Beregningerne er lavet i excel og ses i Elektronisk
bilag J.1.

Tabel 7.4. Mættede hydrauliske ledningsevner ved forskellige nedsivningsdyber.

Nedsivet dybde Mættet hydraulisk ledningsevne
[m] [m/s]
0,0015 3,9·10−10

0,0025 6,6·10−10

0,01 2,6·10−9

Den mættede hydrauliske ledningsevne for Kalk 2 er her fundet til at variere mellem
3,9·10−9 og 6,6·10−10 m/s. I det tidligere strømningsforsøg, blev den gennemsnitlige mæt-
tede hydrauliske ledningsevne fundet til 7,48·10−8 m/s for Kalk 2, se tabel 7.3. Værdierne
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fundet med farvestofforsøget er dermed ca. en faktor 10 lavere. Der blev påvist lidt trans-
port langs betonranden, da kalkblokken blev slået i stykker, se figur 7.12, hvilket muligvis
er med til at forklare den højere ledningsevne ved det tidligere strømningsforsøg.

Eftersom der ikke er lavet strømningsforsøg med Brillant Blue for de resterende kalkblok-
ke, er det uvist om der også er strømning langs med betonranden for disse. Det kan betyde
at de mættede hydrauliske ledningsevner i afsnit 7.2 muligvis skal være en faktor 10 lavere.
De målte mættede hydrauliske ledningsevner vurderes dog stadig at være realistiske og
gældende for kalkmatricen og mergellagene.

Litteraturværdier for kalkmatricens mættede hydrauliske ledningsevne, vist i tabel 7.1,
ligger i intervallet 10−9 til 10−8 m/s [Downing et al., 1993]. Sammenlignes de mættede
hydrauliske ledningsevner fundet ved Brilliant Blue forsøget med litteraturværdierne, lig-
ger værdierne fra forsøget lidt lavere, mens værdierne fra det tidligere strømningsforsøg
på Kalk 2 er i den høje ende, men dog indenfor intervallet.

7.4 Diskussion
Den mættede hydrauliske ledningsevne for kalken og merglen er blevet undersøgt på flere
måder. Først ved Darcy strømningsforsøg på intaktprøver og derefter på irregulære prøver
af kalk og mergelblokke, for til sidst at blive beregnet på baggrund af farvestofforsøg for
Kalk 2. Resultaterne fra de forskellige forsøg ses i tabel 7.5. Der er lavet flere strømnings-
forsøg på hver intaktprøve og hver blokprøve og resultaterne angives med et gennemsnit af
de forsøg, der er kørt på hver prøve. Derudover vurderes det om resultaterne viser sprække
eller matrice strømning.

60



Tabel 7.5. Gennemsnitsværdier af de målte mættede hydrauliske ledningsevner for de forskellige
strømningsforsøg.

Forsøg Mættet hydraulisk ledningsevne Vurderet strømningstype
[m/s]

Intaktprøver
Mergel A* - -
Mergel B 1,93·10−9 Matrice
Kalk A 3,81·10−6 Sprække
Kalk B 1,80·10−5 Sprække
Irregulære blokke
Kalk 1 4,25·10−9 Matrice
Kalk 2 7,48·10−8 Matrice/Mikrosprækker
Kalk 3 1,37·10−8 Matrice
Mergel 1 1,53·10−8 Matrice
Mergel 2 1,17·10−8 Matrice
Brilliant Blue (Kalk 2)
Nedsivet dybde
0,0015 [m] 3,9·10−10 Matrice
0,0025 [m] 6,6·10−10 Matrice
0,01 [m] 2,6·10−9 Matrice/Mikrosprækker
*Ingen vandgennemstrømning i den målte periode (13 timer)

Strømningsforsøget med intaktprøver af kalk, viste tydelig sprækkedannelse og resulta-
terne herfra, vurderes derfor kun at repræsentere en mættet hydraulisk ledningsevne for
kalkens sprækker. Merglens mættede hydrauliske ledningsevne blev fundet sammenlignelig
med litteraturværdier for kalkmatricens mættede hydrauliske ledningsevne, hvilket indi-
kere, at der ikke er så stor forskel på merglen og kalkmatricen i Rørdal Kridtgrav.

Ved strømningsforsøgene med irregulære kalk- og mergelblokke, blev der fundet en god
metode til at måle mættet hydraulisk ledningsevne på kalk og mergel. Forsøget blev kørt
med skiftende strømningsretning for vandet, hvilket gav enslydende resultater. Resulta-
terne fra de kørte forsøg, med angivelse af vandets strømningsretning, kan ses i bilag i
tabel D.2

Resultaterne for de irregulære kalkblokke vidste en anelse højere ledningsevne end mer-
gelblokkene, men resultaterne lå indenfor litteraturværdier for kalkmatricens ledningsevne.

Forsøget med Brilliant Blue viste en mættet hydraulisk ledningsevne, der var en faktor 10
lavere end hvad der blev målt ved Darcy strømningsforsøget på samme blok. Da blokken
(Kalk 2) anvendt til farvestofforsøget, blev separeret fra betonen og slået i stykker, var der
spor efter strømning langs betonranden. Strømningen her har dog også været langsom, da
farvestoffet ikke havde nået den 10 cm høje kalkbloks bund efter 7 dage. Det vides ikke om
den samme svage randstrømning var gældende for de resterende blokke, da der kun blev
lavet et farvestofforsøg. Det indikere derimod, at den mættede hydrauliske ledningsevne
fundet ved Darcy strømningsforsøget på de irregulære blokke, muligvis skal være en faktor
10 lavere.

Merglens og kalkmatricens mættede hydrauliske ledningsevner ligger indenfor samme in-
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terval, hvilket stemmer godt overens med, at der heller ikke blev fundet store forskelle i
de målte porøsiteter og vandmætningsgrader mellem kalken og mergel. Indholdet af ler i
merglen blev fundet lavere end forventet, og det store indhold af kalk vurderes at spille en
afgørende rolle for den mættede hydrauliske ledningsevne. Ved højere lerindhold forventes
den mættede hydrauliske ledningsevne at blive lavere, hvilket stemmer overens med, hvad
litteraturværdierne for mergels mættede hydrauliske ledningsevne viser, se tabel 7.1. Her
er der målt på mergel med lavere kalkindhold.

Resultaterne fra strømningsforsøgene viste både sprække- og matricestrømning, mens der
for mergel kun blev målt matricestrømning. Den mættede hydrauliske ledningsevne for
kalkmatricen blev fundet til at ligge mellem 1,37·10−8 - 4,25·10−9 m/s og omregnes det
til en transporthastighed for vandet ved anvendelse af kalkmatricens totalporøsitet på
0,44 cm3porer/cm3totalkalk svarer det til 0,3 - 0,98 m/år. Merglens mættede hydrauliske
ledningsevne blev fundet til at ligge mellem 1,17·10−8 - 1,93·10−9 m/s og med en totalpor-
øsitet for mergel på 0,41 cm3porer/cm3totalkalk svarer det til en vandtransporthastighed
på mellem 0,15 m/år og 0,90 m/år.
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Stoftransport i umættet zone 8
Med udgangspunkt i analysen af strømningsformen og fasefordelingen i kalken, analyseres
transporten af nitrat i den umættede kalkzone. Først bestemmes nitratkoncentrationerne
i de indsamlede prøver for at få et nitratprofil for den umættede zone i Rørdal Kridtgrav.
Ved at analysere nitratprofilet og sammenholde det med oplysninger om blandt andet
arealanvendelsen på området og udbredelse af Rørdal Kridtgrav, vurderes stoftransporten
i den umættede kalkzone.

Til sidst undersøges iltforbrugsraten og potentialet for denitrifikation for at kunne vurdere
om der sker en naturlig reduktion af nitraten i kalkens umættede zone.

8.1 Nitratprofil for den umættede zone i Rørdal Kridtgrav
Ændringen i nitratkoncentrationen ned gennem den umættede kalkzone, bestemmes ved
anvendelse af løsprøverne fra de to niveauer i Rørdal Kridtgrav.

Materiale og metoder

Samtlige prøver blev homogeniseret grundigt i en morter, for at den udtagne prøvemængde
er repræsentativ for hele prøven. For hver prøve, blev der yderligere lavet en dobbelt
prøve, hvorpå der blev målt nitrat, nitrit og ammonium ved ekstraktion med kaliumklorid
i forholdet 10-25 . Efterfølgende blev flaskerne rystet i 2 timer for så at blive
centrifugeret. Rystningen og centrifugeringen sikrer at alt nitrat opløses og frigives og at
ekstraktionsvæsken adskilles fra kalken, da kalken under centrifugeringen vil sedimentere
i bunden af flaskerne. Til sidst filtreres væsken over i små plastflasker, hvorefter de
analyseres for nitrat, nitrit og ammonium på TRAACS Autoanalyser. Fremgangsmåden
for forsøget er nærmere beskrevet i bilag E.

Resultater

De målte nitratkoncentrationer ned gennem den umættede kalkzone i Rørdal Kridtgrav,
er vist i figur 8.1 for alle kolonnerne, fra kote 4 til 20,5 m DVR90. Mergellagenes omtrent-
lige placering er indtegnet sammen med terrænniveauet.
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Niveau 1

Niveau 2

Figur 8.1. Nitratkoncentrationerne målt i de fire kolonner. De grå markeringer angiver omtrent-
lige placeringer af mergellag. Den striplede blå linje repræsenterer grundvandsspejlet.

Prøverne fra Rørdal Kridtgrav viser nitratkoncentrationerne ned gennem den umættede
kalkzone, med et tydeligt forhøjet niveau omkring kote 7,5 m DVR90 i alle kolonnerne og
for kolonne 2, også i kote 17 m DVR90. For to af kolonnerne, kolonne 2 og 3, overskrides
grænseværdien på 50 mg/L.

For niveau 1, omkring kote 19,5 til 12,5 m DVR90, ses der forholdsvis ens koncentrationer
ned gennem profilet, med undtagelse af kolonne 2 der, omkring kote 17 m DVR90, har
nitratkoncentration tæt på 153 mg/L. For at påvise eller afkræfte om det var en mulig
fejlmåling, blev prøven analyseret igen, hvor samme nitratkoncentrationen blev målt.

For niveau 2, der ligger mellem kote 12 til 4,5 m DVR90, varierer nitratkoncentrationerne
mere end ved niveau 1. I øverste del af niveau 2 er nitratkoncentrationerne meget lave, helt
tæt ved 2 mg/L, mens den er generelt stigende fra ca. kote 11 til 7,5 m DVR90, hvorefter
nitratkoncentration er faldende ned til kote 5,5 m DVR90 for så igen at stige.

Der ses en tydelig nitratkoncentrationspulje omkring kote 8 m DVR90, senere benævnt
nitratpuljen, hvor specielt kolonne 2 og 3 viser rigtig høje nitratkoncentrationer. På bag-
grund af kvælstofkurven, vist i afsnit 2.1, vurderes det, at nitratpuljen på figur 8.1 stammer
fra omkring 1980 til 1992.
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På trods af de høje koncentrationer i kolonne 2 og 3, er nitratkoncentrationer lavere end
forventet, specielt i den øverste del af niveau 2 og i nitratpuljen. Værdierne i nitratpuljen
er også noget lavere end, hvad der er målt i grundvandet i andre boringer i området.
Yderligere er der også stor spredning mellem de enkelte kolonner, især i og omkring i ni-
tratpuljen. For at kunne forklare, hvorfor nitratprofilet ser ud som det gør, er de forskellige
faktorer, der kan have en indflydelse på nitrattransporten undersøgt.

Planteavl vs. husdyrbrug

De lavere nitratkoncentrationer i Rørdal Kridtgrav kan skyldes, at landbrugsarealerne
omkring Rørdal Kridtgrav, som tidligere nævnt, er planteavl. Det bevirker, at der mulig-
vis er blevet gødet mindre, end hvis der havde været husdyrbrug. Det er uvist, hvorvidt
der er anvendt husdyrgødning fra andre landbrug eller ej, men er det ikke tilfældet, kan
gødningsformen være med til at forklare, at der er målt lavere nitratkoncentrationer i
Rørdal Kridtgrav end for eksempel i Drastrup. Tilbageholdelsen af nitrat varierer med
plantearterne, hvorfor typen af afgrøder også har indflydelse på nitratkoncentrationerne i
den umættede zone.

Udbredelsen af Rørdal Kridtgrav

For at kunne forklare de meget lave nitratkoncentrationer i den øverste del af niveau 2 i
Rørdal Kridtgrav (omkring kote 9-12 m DVR90) og spredningen mellem kolonnerne er det
nødvendigt at se på udbredelsen af kridtgraven. Ved hjælp af ortofotos af Rørdal Kridt-
grav fra 1954 til 2012 og koordinaterne fra, hvor prøverne er indsamlet, tidligere vist på
figur 4.2 på side 28, er det muligt at bestemme, hvornår de to niveauers overflade er gravet
fri.

En tidslinje over udbredelsen af Rørdal Kridtgrav og dermed, hvornår overfladen på de to
kridtskrænter, niveau 1 og 2, har været gravet fri, er vist på figur 8.2.
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2008

PN2 over�ade
ved niveau 2
gravet fri.
PN1 over�ade 
ved niveau 1
gravet fri

2006

PN2 gravet 
fri i terræn

2005

PN1 og PN2 
er stadig dækket 
af mark

2007

Terræn
Over�ade på niveau 1 

Over�ade på niveau 2

Dybdegraver

Prøvetagningssted Niveau 2 (PN2)

Prøvetagningssted Niveau1 (PN1)

Tværsnit af kridtskrænter i Rørdal Kridtgrav:

GVS

Figur 8.2. Tidslinje over hvornår prøvetagningsområderne i niveau 1 og 2 i Rørdal Kridtgrav
er blevet gravet fri. Prøvetagningssted niveau 1 (PN1) og prøvetagningssted niveau
2 (PN2), samt overfladen på henholdsvis niveau 1 og 2 er markeret.

På et tidspunkt mellem 2006 og foråret 2008 er overfladen af niveau 2 blevet gravet fri,
hvilket giver ca. en 6-7-årig periode, hvor regnen, der har et lavt indhold af nitrat, kan
have fortyndet nitratkoncentrationerne i den umættede zone herunder. Det kan være med
til at forklare, at der er målt lavere nitratkoncentrationer øverst i niveau 2, samt at ni-
tratpuljen omkring kote 8 m DVR90 er lavere end forventet.

Ved regnintensiteter lavere eller lig matricens hydrauliske ledningsevne, Ks,m, bliver vandet
transporteret nedad i matricen som et stempeltryk, hvor det nitratholdige vand forskydes
nedad og erstattes af regnvand med lavt nitratindhold, se illustrationsskitse på figur 8.3.

Figur 8.3. Illustrationsskitse over, hvordan regnvandet vil strømme i kalken, hvis regnintensi-
teten er mindre eller lig med matricens hydrauliske ledningsevne. Skitsen viser et
udsnit af kalken ved terrænniveau, de blå pile illustrerer vandtransporten.

Falder regnen med en højere intensitet end matricens hydrauliske ledningsevne, vil regnen
enten afstrømme på overfladen eller i sprækkerne. Afhængigt af hvor hurtigt nedbøren
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strømmer i sprækkerne, er der mulighed for at nitraten i matricen vil diffundere ud i
vandet i sprækkerne, hvor der er lavere koncentrationer og dermed blive transporteret
nedad i sprækkerne. Situationen er illustreret på figur 8.4.

Figur 8.4. Illustrationsskitse over hvordan regnvandet vil strømme i kalken, hvis regnintensiteten
er større end matricens hydrauliske ledningsevne. Skitsen viser et udsnit af kalken
ved terrænniveau, de blå pile illustrerer vandtransporten og den grønne pil illustrerer
diffusion af nitrat.

Arealanvendelsen og udbredelsen af kridtgraven er med til at forklare de lavere koncen-
trationer i niveau 2 sammenlignet med andre målinger, men det er ikke med til at forklare
spredningen i nitratkoncentrationer mellem de enkelte kolonner i og omkring nitratpuljen.
Spredningen kan måske forklares ved, at målinger af de laveste koncentrationer er fra prø-
ver, der er taget tæt ved en sprække og dermed er nitratkoncentrationen blevet fortyndet
mest her, mens de højeste kan være taget i selve kalkmatricen. Se illustrationsskitsen på
figur 8.5

Figur 8.5. Illustrationsskitsen viser et udsnit af kalken ved den øvre del af niveau 2. De blå og
grønne pile illustrerer henholdsvis vandtransport og diffusion og de stiplede grønne
linjer angiver ændring i nitratkoncentration.

De nederste målinger, der ligger tættest ved grundvandspejlet, viser værdier lavere end,
hvad der er påvist i boringer omkring Rørdal Kridtgrav og i grundvandet i Rørdal Kridtsø.
Målinger af vandindholdet i bunden viste vandmætningsgrader på op til 95 %, hvilket be-
tyder, at der kan være vand i sprækkerne nederst i den umættede zone. Dermed bliver
strømningen i matricen i den mættede tilstand muligvis næsten stillestående, og sprække-
strømning aktiveres i stedet. Det betyder også, at det nitratholdige vand i matricen måske
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transporteres ud i sprækkerne og ned i grundvandet. Er det scenarie tilfældet, kan det
betyde, at nitratkoncentrationerne i matricen bliver lavere end i sprækkerne. En illustra-
tionsskitse ses i figur 8.6.

Figur 8.6. Illustrationsskitse af et udsnit af kalken lige over grundvandsspejlet. De blå pile
illustrerer vandtransporten og den grønne pil illustrerer diffusion af nitrat.

Variationen i koncentrationer kan derfor skyldes flere scenarier og afgøres af, hvordan
transporten mellem sprækker og matrice er.

Transporthastigheder for nitraten i Rørdal

Ved at se på nitratprofilet, kvælstofoverskudskurven og udbredelsen af Rørdal Kridtgrav
kan transporthastigheden af nitrat i kalkmatricen i Rørdal Kridtgrav estimeres. Først be-
regnes transporthastigheden ud fra nitratkoncentrationerne på niveau 2 og derefter ud fra
hele nitratprofilet.

Som nævnt i afsnit 8.1, blev niveau 2 gravet fri en gang mellem 2006 og 2008, hvilket har
medført lavere nitratkoncentrationer i toppen af niveau 2. Studeres nitratprofilet, på figur
8.1, ses det at nitratkoncentrationerne er lavere fra kote 12,5 m DVR90 (hvor niveau 2
starter) og ned til kote ca. 9 m DVR90, en strækning på 3,5 m. Da der er 1 m mellem
målingerne er der lidt usikkerheder omkring, hvor langt ned nitratkoncentrationerne er
lavere. Der regnes derfor med et interval på ± 0,5 m, for at medregne usikkerheden.

Det vides ikke præcist, hvornår overfladen over prøvetagningsstedet på niveau 2 er gravet
fri, men det vides med sikkerhed, at den ikke var gravet fri i 2006 og at den var gravet
fri i foråret 2008. Prøverne blev taget i november 2013, hvilket giver en periode på 6-7 år,
hvor regnen har kunnet fortynde nitratkoncentrationerne her. De forskellige transportha-
stigheder ses i tabel 8.1.

Tabel 8.1. Beregnede transporthastigheder af nitrat for fortyndningen på niveau 2. Kolonnen
markeret med fed er vurderet at være mest logisk.

3 m 3,5 m 4 m Gennemsnit
6 år 0,50 m/år 0,58 m/år 0,43 m/år 0,54 m/år7 år 0,67 m/år 0,50 m/år 0,57 m/år
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Den største transporthastighed for nitraten findes til 0,67 og den mindste til 0,43 m/år.
Gennemsnittet af de forskellige transporthastigheder er 0,54 m/år.

Som nævnt tidligere er det vurderet at nitratpuljen, der ligger omkring kote 8 m DVR90,
stammer fra perioden 1980 til 1992. Det formodes, at koncentrationerne her stammer fra
ca. 1990, altså den sidste del af perioden, hvor kvælstofoverskuddet var på sit højeste. De
målte nitratkoncentrationer er fra 2013, hvilket giver en periode på 23 år, hvor nitraten
skal transporteres fra terrænet (kote 20,5 m DVR90) og ned til kote 8 m DVR90, en
strækning på 12,5 m. Omregnes det til en årlig rate giver det en transporthastighed på
ca. 0,54 m/år. Antagelsen om, at den maksimale nitratkoncentration stammer fra 1990
er forbundet med usikkerhed og kan i princippet svinge i intervallet 1980 -1992, hvilket
betyder at transporthastigheden kan variere mellem 0,38 - 0,60 m/år. De forskellige trans-
porthastigheder for nitratpuljens transport ned gennem profilet, ses i tabel 8.2.

Tabel 8.2. Beregnede transporthastigheder af nitraten for nitratpuljen. Kolonnen markeret med
fed er vurderet at være mest logisk.

21 år (1992) 23 år (1990) 33 år (1980)
12,5 m 0,60 m/år 0,54 m/år 0,38 m/år

Alle de estimerede transporthastigheder af nitraten ligger indenfor vandtransporthastig-
hederne fundet ud fra målinger af mættet hydraulisk ledningsevne på de irregulære kalk
og mergelblokke i afsnit 7.4 og vurderes derfor realistiske. Ved at sammenligne de be-
regnede transporthastigheder fra niveau 2 med transporthastighederne fundet ved at se
på strækningen fra terræn og ned til den nitratpuljens peak, vurderes det, at de højeste
målinger af nitrat med stor sandsynlighed stammer fra omkring 1990. Den mest logiske
transporthastighed af nitraten vurderes hermed til at være 0,54 m/år.

De estimerede transporthastigheder af nitraten kan ikke anvendes som et endeligt resultat,
da flere faktorer som denitrifikation og sprækketransport spiller ind, men de kan bruges
til at give en indikation på, hvor hurtigt nitraten bevæger sig i kalkmatricen.

Estimering af nitratprofil

Som tidligere nævnt er nitratprofilet (figur 8.1) præget af, at overfladen på niveau 2 har
været gravet fri siden omkring 2007. Derudover er der også indikationer på, at de målte
nitratkoncentrationer afhænger af om prøven er taget tæt på en sprække eller i matricen
og om matricen er vandmættet og sprækkestrømning derved er aktiveret.

Ved at anvende de beregnede transporthastigheder fundet for nitratprofilet og sammenhol-
de dem med kvælstofoverskudskurven, vist i figur 2.1 estimeres det, hvordan nitratprofilet
ville se ud fra omkring kote 14 DVR90 og ned til grundvandsspejlet, hvis profilet kun illu-
strerede de højeste målte koncentrationer i den umættede kalkzone og niveau 2 samtidig
ikke havde været gravet fri. Som nævnt tidligere er transporthastigheden for nitrat på
0,54 m/år vurderet mest logisk, og anvendes derfor i den videre beregning.

Med de 0,54 m/år beregnes det i hvilken kote nitratpuljen starter, når terrænkoten er
20,5 m DVR90 og hvor mange meter nitratpuljen når at strækker sig over i perioden fra
1980-1992 (12 år). Nitratpuljens koncentration antages at være konstant over de 12 år
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og sættes lig den målte maksimale nitratkoncentration på 89 mg NO−
3 /L H2O. Derudover

antages det at nitratkoncentrationen ved kote 0,5 m DVR90 (grundvandsspejlet) skal være
lig den målte nitratkoncentration i grundvandskalken. I toppen forudsættes det, at den
estimerede kurve skal ramme målingen ved kote 14 (niveau 1), hvor dobbeltmålingerne
fra både kolonne 1 og 2 viser samme koncentration.

På figur 8.7 er det estimerede nitratprofilet skitseret, som det forventes at se ud, hvis
niveau 2 ikke havde været gravet fri og hvis alle prøverne er taget, der hvor koncentratio-
nen er målt højest. Denne koncentration antages at være lig med nitratkoncentrationen i
matricen. Sprækkernes nitratkoncentration antages derimod at være konstant ned i gen-
nem profilet på 10 mg NO−

3 /L H2O. Denne værdi er fastsat med baggrund i de målte
nitratkoncentrationer i toppen af niveau 1, hvor tre ud af fire dobbeltmålinger ligger i
intervallet 7,3 til 13,8 mg NO−

3 /L H2O.

Niveau 1

Niveau 2
89 mgNO  /L H O3

-
2

1992

1980

Figur 8.7. Skitsering af estimeret nitratprofilet i matricen i den umættede kalkzone fra
kote 14 og ned til grundvandspejlet, vist med lilla streg. Den stiplede lilla
streg angiver nitratkoncentrationen i sprækkerne. Den striplede blå linje markerer
grundvandsspejlet.

Det illustrerede nitratprofil stemmer bedre overens med målingerne fra indvindingsborin-
gerne omkring Rørdal Kridtgrav, hvor koncentrationerne i grundvandet stadig er stigende.
Målinger fra kalken under grundvandspejlet og af vandet i kridtsøen viser nitratkoncen-
trationer på henholdsvis 33 og 22 mg NO−

3 /L H2O, hvilket har god sammenhæng med,
hvad der er målt i den umættede kalkzone i Rørdal Kridtgrav.
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Nitrat i grundvandet

Den aktuelle nitratkoncentration der siver ud i grundvandet, er en blanding af nitrat-
koncentrationen i henholdsvis kalkmatricen og kalksprækkerne. Fordelingen af nedbøren i
sprækker og matrice bliver derfor en afgørende faktor for hvor høj den aktuelle nitratkon-
centration bliver ved grundvandet. Hvis volumenet af vand, der kommer fra sprækkerne
har et lavere indhold af nitrat, kan det virke fortyndende og dermed være med til at re-
ducere nitratkoncentrationerne i grundvandet.

For at lave et simpelt overslag på dette beregnes, hvor stor en andel af vandet, og der-
med nitraten, der strømmer i henholdsvis sprækker og matrice. Nitratkoncentrationen i
matrice og sprækker omregnes herefter til en samlet nitratkoncentration, der afhænger af
de forskellige fordelinger af nedbøren i matrice og sprækker. Her ses udelukkende på kon-
vektiv transport af nitrat, uden denitrifikation og tilbageholdelse. Derudover medregnes
massetransport mellem sprækker og matrice heller ikke.

Kalkmatricens totalporøsitet er anvendt til beregning af den nødvendige nedbørsmæng-
de, der skal strømme i matricen, for at få de forskellige transporthastigheder af nitraten
fundet i afsnit 8.1. Kalkmatricens totalporøsitet, der blev fundet til 0,44 cm3porer/cm3

intaktprøve i afsnit 6.1 multipliceres med transporthastigheden af nitraten.

Først anvendes transporthastigheden på 0,54 m/år, der multipliceret med matricens to-
talporøsitet giver en nødvendig nedbørsmængde på 0,25 m/år. De 0,25 m/år svarer til ca.
80 % af den årlige nettonedbør i Aalborg, der antages at være på 0,3 m/år [Teknik- og
Miljøforvaltningen, 2011]. Det betyder, at de resterende 20 % af nedbøren skal strømme i
sprækkerne for at opnå den givne transporthastighed af nitraten.

Anvendes i stedet den langsomst fundne transporthastighed på 0,39 m/år, giver det en
fordeling på ca. 60 % nedbør i matricen og 40 % i sprækkerne. Den hurtigste transport-
hastighed er fundet til at være 0,67 m/år, men da det nødvendiggør at 98 % af nedbøren
sendes i matricen, anvendes denne transporthastighed ikke i den videre beregning. Det
skyldes at resultatet stort set bliver lig med nitratkoncentrationen i matricen. I stedet ses
derfor på den næst højeste transporthastighed på 0,60 m/år. Denne transporthastighed
nødvendiggør at 90 % af nedbøren transporteres i matricen og de resterende 10 % trans-
porteres i sprækkerne.

De forskellige fordelinger af nedbør i sprækker og matrice, ses i tabel 8.3, hvor de benævnes
scenarie 1, 2 og 3. Scenarie 1 er markeret med fed, da denne transporthastighed af nitrat
og dermed fordelingen af vand vurderes mest logisk.

Tabel 8.3. Fordelingen af vand i sprækker og matrice ved forskellige transporthastigheder.
Rækken markeret med fed vurderes mest logisk. Den årlige nettonedbør er 0,3 m/år.

Scenarie Transporthastighed Andel vand i matrice Andel vand i sprækker
[m/år] [%] [%]

1 0,54 80 20
2 0,63 90 10
3 0,39 60 40

Med antagelsen om, at nedbørsfordelingen, der sker i toppen af profilet, ikke påvirkes
af massetransport mellem sprækker og matrice, anvendes fordelingen af nedbøren til at
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beregne nitratkoncentrationen ved grundvandet. Til overslagsberegningen anvendes det
estimerede nitratprofil for kalkmatricen og sprækkerne, vist på figur 8.7.

Ved hjælp af transporthastigheden på 0,54 m/år, beregnes det, hvornår de forskellige
nitratkoncentrationer i det estimerede nitratprofil rammer grundvandet og herefter an-
vendes fordelingen af nedbøren til at beregne, hvad den aktuelle nitratkoncentrationen i
grundvandet bliver. Da transporthastigheden på 0,54 m/år hører til scenarie 1, vil det
estimerede nitratprofil se lidt anderledes ud, hvis transporthastigheden hørende til scena-
rie 2 og 3 havde været anvendt i stedet.

I det estimerede nitratprofil er sprækkernes nitratkoncentrationen fastsat til 10 mg NO−
3 /L

H2O på baggrund af de øverste nitratkoncentrationsmålinger i niveau 1. For at vurdere
hvilken betydning en højere nitratkoncentration i sprækkerne vil have på den aktuel-
le nitratkoncentration i grundvandet, laves der yderligere en overslagberegning med en
nitratkoncentration i sprækkerne på 50 mg NO−

3 /L H2O. Denne værdi er lig med grænse-
værdien for nitrat i drikkevand [Retsinformation, 2011].

Som tidligere nævnt er den årlige nettonedbør antaget at være 0,3 m/år, men da net-
tonedbøren varierer fra år til år, laves der også en overslagsberegning, hvor den årlige
nettonedbør øges fra 0,3 til 0,4 m/år. Det gøres for at vurdere betydningen af variationen
på den årlige nettonedbør.

For at vurdere, hvad den aktuelle nitratkoncentration i grundvandet bliver, laves tre
forskellige overslagsberegninger med de tre scenarier.

• Nettonedbør = 0,3 m/år og sprækkekoncentration = 10 mg NO−
3 /L H2O

• Nettonedbør = 0,3 m/år og sprækkekoncentration = 50 mg NO−
3 /L H2O

• Nettonedbør = 0,4 m/år og sprækkekoncentration = 10 mg NO−
3 /L H2O

Resultatet for beregning med 10 mg NO−
3 /L i sprækkerne og nettonedbør på 0,3 m/år

kan ses i figur 8.8.
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Figur 8.8. Estimering af den kommende nitratkoncentration i grundvandet ved forskellige
fordelinger af vand i sprækker og matrice. Den årlige nettonedbør er sat til at være
0,3 m/år og nitratkoncentrationen i sprækkerne er 10 mg NO−

3 /L.
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Af figur 8.8 ses det, at nitratkoncentrationerne vil overskride grænseværdien for alle tre
scenarier. De største nitratkoncentrationer for scenarie 2 (10 % i sprækkerne), er 42 %
større end ved scenarie 3 (40% i sprækkerne), hvilket indikerer, at fordelingen af nedbør
mellem sprækker og matrice har afgørende betydning for vurderingen af grundvandsforu-
reningen.

Betydningen af at øge nitratkoncentrationen i sprækkerne til 50 mg NO−
3 /L kan ses i figur

8.9. Nettonedbøren holdes på 0,3 m/år.
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Figur 8.9. Estimering af de kommende nitratkoncentrationen i grundvandet ved forskellige
fordelinger af vand i sprækker og matrice. Den årlige nettonedbør er sat til at være
0,3 m/år og nitratkoncentrationen i sprækkerne er 50 mg NO−

3 /L.

Ved sammenligning af figur 8.8 og 8.9 ses det at ved en fem gange så høj nitratkoncen-
tration i sprækkerne stiger den samlede nitratkoncentration, der rammer grundvandet i
scenarie 3 med 25 %. For scenarie 2 stiger den kun med 5 % og for scenarie 1 stiger den
med 10 %. Det ses dermed tydeligt at sprækkekoncentrationen har størst betydning hvor
vandstrømningen i sprækkerne er størst.

Da transporten i sprækkerne er meget hurtigere end matricen, afhænger den aktuelle ni-
tratkoncentration, der kommer ned i grundvandet gennem sprækkerne, af den mængde
gødning der bliver spredt på markerne året før. Her antages sprækkernes mættede hy-
drauliske ledningsevne at være 1·10−6. Det betyder derfor, at der kan være mulighed for
at mindske forureningen med nitrat i grundvandet, ved at reducere nedsivningen af nitrat.
Omvendt hvis sprækketransporten er lille har det kun ringe effekt.

I den sidste overslagsberegning sættes sprækkekoncentrationen igen til 10 mg NO−
3 /L og

nettonedbøren øges fra 0,3 til 0,4 m/år. Når den årlige nettonedbør øges, ændrer det
fordelingen af vandet mellem matrice og sprække. I tabel 8.4 ses hvordan vandet fordeler
sig mellem matrice og sprækker når den årlige nettonedbør er 0,4 m/år.
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Tabel 8.4. Fordelingen af vand i sprækker og matrice ved forskellige transporthastigheder, fundet
med årlig nettonedbør på 0,4 m/år.

Scenarie Transporthastighed Andel vand i matrice Andel vand i sprækker
[m/år] [%] [%]

1 0,54 60 40
2 0,63 40 60
3 0,39 70 30

Resultatet kan ses i figur 8.10.

0,00	  

10,00	  

20,00	  

30,00	  

40,00	  

50,00	  

60,00	  

70,00	  

80,00	  

90,00	  

100,00	  

2012	   2013	   2014	   2015	   2016	   2017	   2018	   2019	   2020	   2021	  

m
g	  
N
O
3-‐ /
L	  
H 2
O
	  

År	  

Nitrat	  i	  matrice	  v/
grundvandet	  
Nitrat	  i	  sprækker	  v/
grundvandet	  	  	  
Nitrat	  grænseværdi	  

Scenarie2,	  70%-‐30%	  

Scenarie1,	  60%-‐40%	  

Scenarie3,	  40%-‐60%	  

Figur 8.10. Estimering af de kommende nitratkoncentrationen i grundvandet ved forskellige
fordelinger af vand i sprækker og matrice. Den årlige nettonedbør er sat til at være
0,4 m/år og nitratkoncentrationen i sprækkerne er 10 mg NO−

3 /L.

Sammenlignes figur 8.10 med 8.8 ses det tydeligt, at den årlige nettonedbør har stor be-
tydning for, hvilken koncentration der rammer grundvandet. Det skyldes at den højere
nedbørsrate tvinger mere vand til at strømme i sprækkerne, da matricens kapacitet er
den samme. Den højere sprækkestrømning mindsker den aktuelle nitratkoncentration i
grundvandet. Nitratkoncentrationen i scenarie 1 er faldet med 21 % og den maksimale
koncentration i scenarie 3, kommer under grænseværdien.

Ved at sammenligne alle estimeringerne af de kommende nitratkoncentrationer i grund-
vandet, ses det at det kræver en fordeling af vandet mellem sprækker og matrice på næsten
halv-halv, før koncentrationerne kommer tæt på eller under grænseværdien for nitrat.

For at kunne vurdere om der sker en naturlig reduktion af nitraten i kalken undersøges
denitrifikationspotentialet for den øvre grundvandszone, da potentialet er vurderet størst
her. Efterfølgende undersøges iltforbrugsraten, med iltmålinger i både den umættede kal-
kzone og den øvre grundvandzone.
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Måling af denitrifikationspoten-
tialet i den øvre grundvandszone 9

Til bestemmelse af den potentielle denitrifikationsrate er der anvendt kalkblokke taget
med dybdegraveren i Rørdal Kridtgrav. Dybdegraveren opgraver kalk fra 0-30 m under
grundvandspejlet, hvilket betyder, at der udgraves en blandingsprøve fra hele dybden. En
blandingsprøve på 2 kg kalk blev homogeniseret og herudfra blev der lavet 4 prøveflasker
til bestemmelse af vandindhold og denitrifikationspotentiale.

For at måle den potentielle denitrifikationsrate af kalken, i laboratoriet (22 °C), blev
acetylenblokeringsmetoden [Tiedje et al., 1989] anvendt. Forsøget blev udført i gastætte
glasflasker, under fuldt anaerobe forhold, med 200 g kalk og 200 mL sterilfiltreret grund-
vand fra Rørdal Kridtgrav. Det tilførte grundvand indeholder en nitratkoncentration på
21,7 mg NO−

3 /L porevand. Der blev udtaget i alt 7 gasprøver for hver flaske, i perioden fra
12. marts til 2. april, og gennemsnitsraten for N2O produktion og den tilsvarende reduk-
tion af nitrat (mg NO−

3 /L porevand) i porevandet blev beregnet. Denitrifikationsprocessen
er beskrevet i bilag F og metodebeskrivelsen er uddybet i bilag F.1.

De fundne potentielle denitrifikationsrater anvendes til at bestemme, hvor lang tid det
tager at reducere en given nitratkoncentration og samtidig undersøges, hvor mange iltfrie
meter der kræves for at reducere en given mængde kvælstof.

9.1 Resultater
De potentielle denitrifikationsrater blev beregnet ved først at lave lineær regression af
de gennemsnitlig produktionsrater for hver flaske (ppm N2O/flaske/dag), hvorefter de
blev omregnet til reduktionen af mg NO−

3 /L porevand/dag. De fundne rater tempera-
turkorrigeres til grundvandets antagende 10 °C. Rådataene for produktion af ppm N2O
og omregningen fra (ppm N2O/flaske/dag) til (mg NO−

3 /L porevand/dag), ses i bilag F.2.

De fundne potentielle rater i NO−
3 /L porevand over tid, for de fire forskellige prøveflasker

samt gennemsnitsraten, ses i figur 9.1.
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Figur 9.1. Den potentielle rate i mg NO−
3 /L porevand over tid for alle fire prøveflasker, samt den

potentielle gennemsnitsrate. Initial og konservativ denitrifikationsrate er markeret.

Gennemsnitsraten for de fire prøveflasker, er anvendt til videre beregning og det er valgt
at beregne henholdsvis en initial og en konservativ potentiel denitrifikationsrate, da de før-
ste målinger giver en relativt stejl kurve. Det kan skyldes en slags ”first-flush”-hændelse,
som følge af, at homogeniseringen af kalken muligvis har gjort det organiske stof lettere
tilgængeligt for bakterierne. De resterende tre målinger viser en mere svag lineær stigning,
svarende til en konservativ potentiel denitrifikationsrate og denne rate giver nok sandsyn-
ligvis et mere præcist billede af det reelle potentiale ude i virkeligheden.

De potentielle denitrifikationsrater ses i tabel 9.1 opgivet i to forskellige enheder,
henholdsvis mg NO−

3 /L porevand/dag og mg N/kg tør kalk/dag. Den sidste enhed gør, at
værdierne kan sammenlignes direkte med litteraturværdier. Omregningen ses i bilag F.3.

Tabel 9.1. Initial og konservativ potenitel denitrifikationsrate.

Potentiel denitrifikationsrate Potentiel denitrifikationsrate
[mg NO−

3 /L porevand/dag] [mg N/kg tør kalk/dag]
Intial rate 0,506 0,036
Konservativ rate 0,087 0,006

Der ses, at den konservative potentielle denitrifikationsrate er omkring en faktor 6 lavere
end den initiale rate, men dog stadig forholdsvis markant, hvis der ses på grafen 9.1. For
at kunne vurdere de fundne potentielle denitrifikationsrate for den øvre grundvandszone
sammenlignes de med litteraturværdier.

Litteraturværdier for naturlig denitrifikationpotentiale målt på forskellige jordtyper
i grundvandzonen, ses i tabel 9.2. Det er målt på heterotrof denitrifikation, hvor
bakterierne anvender organisk stof som elektrondonor. Alle værdierne for de forskellige
jordtypers denitrifikationsrater er temperaturkorrigeret fra de forskellige temperaturer til
grundvandets temperatur (10 °C) med en Q10 på 2,5.
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Tabel 9.2. Denitrifikationsrater for forskellige grundvandsmagasintyper. Prøverne der er analy-
seret på, er taget fra forskellige dybder. Temperaturkorrigeret til 10 °C. [Scott F.
Korom, 1992].

Grundvandsmagasin Dybde Denitrifikationsrater ±
[m] [mg N/kg tør kalk/dag]

Leret jord 8,0 , 12,1 og 17,6 0,043 - 0,440
Grovkornet sand 6,5, 11,6 og 15,9 0,005 - 0,293
Ler 9,9 og 15,9 0,001 - 0,100
Sand og kalk 5, 9, 17, 32, 47 0,016 - 0,017

88, 125 og 185

Af tabel 9.2 ses det, at variationen i denitrifikationsraterne er stor for de fleste prøver fra
grundvandsmagasinerne. Kun for sand og kalk er variationen lille, på trods af, at der er
målt på mange forskellige dybder. Sammenlignes den fundne initiale potentielle denitri-
fikationsrate med litteraturværdierne, stemmer den godt overens med alle raterne, med
undtagelse af leret jord, men raten ligger dog i den lave ende. Det ses at den konservative
potentielle rate ligger indenfor raterne fundet for grovkornet sand og ler, igen i den lave
ende.

Der er med de fundne potentielle denitrifikationsrater undersøgt, hvor lang tid det tager at
reducere nitratkoncentrationerne i grundvandskalken i Rørdal Kridtgrav. Til beregningen
er nitratkoncentrationen i grundvandskalken på 32,8 mg NO−

3 /L porevand og den højeste
fundne koncentration på 89 mg NO−

3 /L porevand, anvendt. Beregningen er vist i bilag F.4
og resultaterne er vist i tabel 9.3.

Tabel 9.3. Tid der tager for at reducere koncentrationerne 32 og 89 mg NO−
3 /L porevand, med

henholdvis intital og konservativ potentiel denitrifikationsrate.

Nitratkoncentration Intial rate Konservativ rate
32 mg NO−

3 /L porevand 65 dage (0,18 år) 377 dage (1,03 år)
89 mg NO−

3 /L porevand 176 dage (0,48 år) 1023 dage (2,80 år)

Med den initiale potentielle denitrifikationsrate tager det 65 dage før nitratkoncentratio-
nen på de 32,8 mg NO−

3 /L porevand, er helt reduceret, mens det tager over 1 år med den
konservative potentielle denitrifikationsrate. For at reducere den højest målte nitratkon-
centration på 89 mg NO−

3 /L porevand, så tager der med den potentielle initial denitri-
fikationsrate henholdsvis 176 dage, mens der tager godt over 2 år med den konservative
rate. I forhold til virkeligheden, synes den konservative rate mere realistisk, og der tager
derfor år før de nævnte koncentrationer er blevet helt reduceret.

Forsøget blev lavet i laboratoriet, men tilgængeligheden af substrat (kulstof) og nitrat er
af samme størrelse i felten som i laboratoriet. På baggrund af resultaterne kan det konklu-
deres, at der er et potentiale for nedbrydning af nitrat i den øvre grundvandzone, men den
faktor der afgør om potentialet kan udnyttes, er tilstedeværelsen af iltfrie områder i kalken.

Mængden af kvælstof der sprøjtes ud på danske marker ligger, som tidligere nævnt i afsnit
2.4, omkring 29 kg N/ha ved planteavl og ved husdyrgødning ligger det omkring 71-110
kg N/ha. Med de fundne potentielle denitrifikationsrater, konservativ og initial, er der
undersøgt hvor mange meter iltfri kalk der er nødvendig for at fjerne de nævnte kvælstof-
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smængder. Det er dermed med antagelse om helt optimale forhold, hvor kalken er helt ilfri.

De nødvendige iltfrie meter ved anvendelse af henholdsvis den konservative og den initiale
potentielle denitrifikationsrate, for kvælstofmængder på 29,71 og 110 kg N/ha, se tabel
9.4. Beregningsgangen kan ses i bilag F.5 og i elektronisk bilag J.2

Tabel 9.4. Nødvendige iltfrie meter for at fjerne bestemt mængde kvælstof.

Mængde Iltfrie meter Iltfrie meter
v/konservativ rate v/inital rate

[kg N/m2/år] [m] [m]
0,0029 0,86 0,15
0,0071 2,11 0,362
0,0110 3,26 0,56

Der ses, som forventet, at der kræves flere cm, ved anvendelse af den konservative potenti-
elle denitrifikationsrate i forhold til den initiale rate. Der har hovedsageligt været planteavl
omkring Rørdal, hvorfor mængden på 0,0029 kg N/m2/år, nok er den mest sandsynlige
mængde der skal reduceres her. For at fjerne denne mængde er det for den konservative
og initiale rate, nødvendigt med henholdsvis 0,86 og 0,15 iltfrie meter.

De fundne potentielle denitrifikationsrater er repræsentative for den øvre del af grund-
vandzonen, da det er målt på kalken der, hvormed resultatet egentlig angiver de nødven-
dige iltfrie meter i den øvre del af grundvandzonen og ikke den umættede del af kalkzonen.
I rapporten er de fundne potentielle denitrifikationsrater også anvendt for hele den umæt-
tede zone, når de sammenholdes med iltforbruget, hvormed resultaterne skal tages med
forbehold, da det er uvist hvilket potentiale der egentlig er i den umættede kalkzone i
Rørdal. Der antages dog, at potentiallet ikke er så forskelligt i forhold til fundne rate for
den øvre grundvandzone.

Ved at undersøge iltforbruget i den umættede kalkzone og i den øvre del af grundvandzonen
i Rørdal, undersøges mulighederne for at opnå iltfrie områder i kalkmatricen.
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Bakteriernes iltforbrug og
transport af ilt 10

For at kunne vurdere potentialet for reducering af nitrat yderligere er det nødvendigt
at undersøge om der er mulighed for at få iltfrie forhold i kalkens umættede zone. Det
undersøges ved at bestemme iltforbrugsraten i både mergel og kalk og herved undersøges
det samtidigt om iltforbruget er større i mergellagene end i kalken.

Iltforbrugsraten anvendes til at bestemme, hvor lang tid det tager at fjerne den tilstede-
værende ilt i kalkmatricen, og herefter beregnes hvor langt ilten kan nå at trænge ind
i kalkmatricen ved ren diffusion på den givne tid. Samtidig beregnes den konvektive ilt-
transport og det vurderes, hvilken af de to der er den dominerende faktor. På baggrund af
overstående vurderes muligheden for at opnå iltfrie zoner i matricen, hvor der er mulighed
denitrifikation.

10.1 Iltforbruget i Rørdal Kridtgrav
Som følge af, at der var 8 styk 100 mL blue cap flasker med påsat sensor plet til rådighed,
er der anvendt fire dobbeltprøver fra Rørdal Kridtgrav til bestemmelse af iltforbrugspo-
tentialet. To af de fire udvalgte prøver er taget i ren kalk placeret mellem mergellag, den
tredje prøve er taget i mergel og den sidste er fra kalken under grundvandsspejlet. Grund-
vandskalkprøven er en blandingsprøve taget af dybdegraveren mellem 0 og 30 m.u.gvs.

For at måle på iltmængden i flasken blev der anvendt en optisk sensor, (polymer optisk
fiber), tilkoblet en transmitter, Fibox 3 (Fiber optic oxygen transmitter), der udsender et
lyssignal i en bestemt bølgelængde. Lyssignalet rettes mod sensor pletten, der er monteret
indvendigt på flasken, og det sensorsignal der sendes tilbage, afhænger af antallet af iltmo-
lekyler i flasken. Værdierne omregnes efterfølgende til iltmætningsgrader ved anvendelse af
programmet PreSens GmbH – oxygen calculation V2. De målte iltmætningsgrader plottes
mod tiden og ved hjælp af lineær regression findes de forskellige iltforbrugsrater. [PreSens
- Precision Sensing GmbH, 2014] En uddybende metodeforklaring findes i bilag G.

Resultater

Der er kun anvendt iltmætningsgrader fra 100 % til ca. 40 %, da prøverne sidst i forsøget
viste et stigende iltniveau på grund af utætheder. En af dobbeltprøverne fra hver af de
to prøver fra ren kalk er blevet frasorteret pga. utætheder kort tid efter forsøgets start.
På trods af problemer med utætheder vurderes det alligevel, at de anvendte resultater er
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korrekte. De to kalkprøver, hvor dobbeltprøven er frasorteret, benævnes Kalk a og Kalk
b, mens der er lavet et gennemsnit af de målte iltmætningsgrader for dobbeltprøverne
hørende til Mergel og Grundvandskalk.

Ændringen i iltmætningsgraderne over tid i iltforbrugsforsøget ses i figur 10.1. I bilag G
figur G.1 er rådatene vist med kurverne plottet hver for sig.

Initial rate

Konservativ rate

Figur 10.1. Ændring i iltmætningsgrad som følge af bakteriernes iltforbrug over et givent
tidsrum. Initial og konservativ rate er markeret på grafen.

Af figur 10.1, ses det tydeligt, at iltforbrugsraten er størst først i måleperioden, for herefter
at aftage og blive mere konstant. Der beregnes derfor to iltforbrugsrater, hvor den første
del af måleperiode kaldes initial iltforbrugsraten og den sidste del af måleperioden kal-
des den konservative iltforbrugsrate. Den hurtigere initiale rate kan, som tidligere nævnt,
forklares ved at homogeniseringen af kalk- og mergelprøverne muligvis har stimuleret bak-
terierne ved at "gemt" organisk stof er blevet eksponeret.

De fire iltmætningskurver er meget ens, men der er en tendens til, at Kalk a har en lidt
højere iltforbrugsrate. De større svingninger, der ses på kurverne, optræder på samme
tidspunkt for alle prøverne, hvormed svingningerne er konsekvente og blandt andet kan
skyldes temperaturændringer i rummet.

De to iltforbrugsrater, initial raten og den konservative rate, beregnes ved at lave lineær
regression for hver kurve på henholdsvis den første og den sidste del af måleperioden.
Iltforbrugsraterne er målt ved 22 ◦C og korrigeres derfor til en temperatur på 10 ◦C, sva-
rende ca. til in situ temperatur. En uddybende beregningsgennemgang findes i bilag G.1
og J.3.

De temperaturkorrigerede iltforbrugsrater ses i tabel 10.1.

80



Tabel 10.1. Iltforbrugsrater

Prøve Kote Initial iltforbrugsrate Konservativ iltforbrugsrate
m.u.t DVR90 [mg ilt/kg tørkalk/dag] [mg ilt/kg tørkalk/dag]

Mergel 15,0 0,98 0,14
Kalk a 11,5 1,21 0,24
Kalk b 6,5 1,41 0,19
Grundvandskalk 0-30* 1,19 0,16
Gennemsnit af kalk - 1,27 0,20
*meter under grundvandsspejlet

Initialraten er ca. en faktor 10 højere end den konservative rate. Ses der på variationen i
initialraterne for sig og variationen i de konservative rater for sig, er det igen tydeligt, at
de er forholdsvis ens. Kalk a viser en lidt højere tendens i den konservative iltforbrugsrate,
mens Mergel både giver den laveste initial og konservative rate. Iltforbrugsraten for merg-
len var forventet at ligge i den høje ende, da det er her, det højeste indhold af organisk
stof er fundet. I afsnit 6.3 blev indholdet af organisk stof i merglen i Rørdal Kridtgrav
fundet til at ligge i intervallet 1,5 - 2,2 %, mens det for kalken lå lidt lavere (0,6 - 1 %).

For at vurdere de målte iltforbrugsrater for Rørdal Kridtgrav, sammenlignes de med ud-
valgte iltforbrugsmålinger lavet af Neale et al. [2000]. Iltforbrugsmålingerne i artiklen er
lavet for en række forskellige jordtyper, der alle repræsentere den umættede zone. Iltfor-
bruget i [Neale et al., 2000] måles ved brug af et O2-CO2 respirometer (Micro-oxymax,
Columbus Intruments, Columbus, Ohio), hvor der tages gasprøver, hver anden time over
en periode på 40 timer. I artiklen måles der på flere jordtyper, med forskellig porøsitet,
vandindhold og organisk stof. Til sammenligning af iltforbrugsrater udvælges de jordty-
per, der har et indhold af organisk stof og en totalporøsitet svarende til, hvad der er målt
for mergel og kalkmatricen i Rørdal Kridtgrav.

De udvalgte iltforbrugsrater fra [Neale et al., 2000] ses i tabel 10.2, sammen med indholdet
af organisk stof i de forskellige målinger.

Tabel 10.2. Iltforbrugsrater [Neale et al., 2000].

Jordtype Organisk stof Iltforbrugsrate
[%] [mg ilt/kg tørjord/dag]

Fint sandet lerjord 3,53 16,20 - 4,93
Silt 0,71 4,95 - 0,15
Siltet lerjord 2,17 82,80 - 0,73

Det ses, at iltforbrugsraten kan variere meget indenfor samme jordtype, specielt ses en stor
variation i siltet lerjord. Sammenlignes de fundende iltforbrugsrater fra målingerne af kalk
og mergel i Rørdal, med litteraturværdien vist i tabel 10.2 ses det, at iltforbrugsraterne
for kalken og merglen ligger i den lave ende af litteraturværdien.

Som tidligere nævnt var det antaget, at mergelen ville give det højeste iltforbrug, da der
her var målt det højeste indhold af organisk stof. Alligevel viser resultaterne fra Rørdal,
se tabel 10.1, at der ikke er så stor forskel på mergel og kalk. Sammenlignes variationen
mellem kalk og mergel med, hvor meget Neale et al. [2000] har fundet at hver jordtype
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kan variere, se tabel 10.2, er forskellen mellem kalk og mergel relativt lille. Variationen
mellem kalk og mergel skal derfor muligvis i stedet ses som en naturlig variation indenfor
jordtypen, hvor kalken og merglen er forholdsvis ens. Da der i det følgende regnes på
kalkmatricen, anvendes middelværdien af kalkens konservative iltforbrugsrate på 0,20 µg
ilt/g kalk/dag i de videre beregninger.

10.2 Ilttransport i kalkmatricen ved diffusion
For at kunne vurdere om det fundne denitrifikationspotentiale kan udnyttes i kalken, er
det nødvendigt at undersøge mulighederne for at opnå iltfrie zoner i kalkmatricen.

Med udgangspunkt i den fundne konservative iltforbrugsrate undersøges det, hvor lang tid
det tager at forbruge ilten i kalkmatricens porevand, hvorefter den givne tid anvendes til
at beregne, hvor langt ilten kan transporteres ind i kalkmatricen.

Ilten transporteres fra sprækkerne og ind i matricen, og derfor er det iltkoncentrationen
i sprækkevandet der skal fastsættes. Her antages det, at vandet i sprækkerne har en ilt-
koncentration svarende til, hvad der er målt i grundvandet i området. Som nævnt i afsnit
2.4, er iltkoncentrationen i grundvandet i en boring tæt ved Rørdal Kridtgrav (Boring
26.2405, se figur 2.14 på side 20) fundet til at være 6,05 mg O2/L [Geus, 2014] og denne
værdi vurderes derfor at repræsentere iltkoncentrationen i sprækkevandet.

Ved hjælp af den konservative iltforbrugsrate og iltkoncentrationen i porevandet, findes
den tid det tager bakterierne at opbruge alt ilten. Den nødvendige tid bestemmes til 9,3
dage, se beregning i bilag G.2.

De 9,3 dage anvendes herefter i beregningen af diffusionsafstanden, altså hvor langt ind i
kalkmatricen ilten kan komme før den er opbrugt. Til beregning af diffusionsafstanden
anvendes en modificeret Einstein-Smoluchowskis løsning til Ficks lov [Per Møldrup,
2012]. Einstein-Smoluchowskis løsning anvendes til at beregne diffusionstiden og
diffusionsafstanden, og heri er Buckinghams formel anvendt til at beregne diffusiviteten af
opløst stof i jordvandet (Ds = D0 · θs). Mortensen & Lorenzen [1999] har lavet forsøg med
diffusion i Aalborg kalk og eftervist at sammenhængen mellem diffusiviteten i jordvandet
og diffusion i fri vand kan beskrives ved θ2, nærmere bestemt Buckinghams formel. Den
modificerede Einstein-Smoluchowski løsning ses i ligning (10.1).

x =
(
ESv

D0 · θ2
s

θs
t

)0.5

(10.1)

hvor inputparametrene er vist i tabel 10.3.
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Tabel 10.3. Inputparametre til Modificeret Einstein-Smoluchowski formel

Parameter Parameterværdi Enhed Parameterbeskrivelse
θs 0,44 [ cm3porer

cm3matrice
] Mættet vandindhold i kalkmatricen

ESv 2,647 [-] Einstein-Smoluchowskis variabel
svarende til 25% gennembrud

D0 0,055* [ cm2

time ] Diffusionskoefficient i vand (10 ◦C)
t 241,5 (9,3 dage) [time] Diffusionstid
x - [cm] Diffusionsafstanden
*[Glinski & Stepniewski, 1985]

Einstein-Smoluchowski beregner gennembrudskurven for ilten, enten i forhold til tid eller
afstand. Her er tiden kendt og det er derfor diffusionsafstanden der beregnes. Einstein-
Smoluchowski formlen anvender en række forskellige Einstein-Smoluchowski variable (ESv),
der beskriver forskellige gennembrudsprocenter af den anvendte koncentration. Det vil si-
ge, hvor langt eksempelvis 1, 25, 50 og 99 % af koncentrationen kommer ind i kalkmatricen
på den givne tid.

Det vides, at denitrifikationen først sker, når iltkoncentrationen er omkring 2 mg O2/L
porevand [Scott F. Korom, 1992]. Ved anvendelse af ESv på 2,647, svarende til en gennem-
brudsprocent på 25 % af de 6,05 mg O2/L porevand, findes hvor langt ind 1,5 mg O2/L
porevand kommer på den givne tid. Gennembrudsprocenten på 25 % er den der kommer
tættest på de 2 mg O2/L porevand. Diffussionsafstanden findes til 3,8 cm, hvilket svarer til
at 1,5 mg O2/cm3porevand kan nå at trænge 3,8 cm ind i kalkmatricen, før det er blevet
opbrugt. Til sammenligning kommer 50 % af koncentrationen 2,2 cm ind i kalkmatricen.
En uddybende beregningsgennemgang af iltforbrugstiden og diffusionsafstanden kan ses i
bilag G.2 og selve beregningen er lavet i excel og findes i Elektronisk bilag J.3. En illu-
strationsskitse ses i figur 10.2.

O O

Figur 10.2. Illustrationskitse for diffusionsafstand ved henholdsvis 25 % og 50 % gennembrud
efter 9,3 dage. Den grønne pil illustrerer diffusionsafstanden ind i matricen.

Før det kan vurderes om den fundne diffusionsafstand gør det muligt at opnå en iltfrie
zone i kalkmatricen, skal det undersøges om den dominerende ilttransport i kalkmatricen
foregår ved konvektion eller diffusion. Ofte er den konvektive transport i jorden meget
større end diffusionen, men da kalkmatricens transporthastighed af vand er langsom, er
det nødvendigt at undersøge begge transporttyper.

83



10.3 Konvektiv transport af ilten i kalkmatricen.
Med anvendelse af den fundne iltforbrugsrate tager det 9,3 dage før ilten er brugt op. Den-
ne tid anvendes til beregning af den konvektive ilttransport. Darcy hastigheden sættes lig
kalkmatricens mættede hydrauliske ledningsevne Ks,m, ved anvendelse af enhedsgradien-
ten. Herudfra beregnes porehastigheden ved hjælp af kalkmatricens totalporøsitet og det
findes, hvor langt ilten er transporteret på 9,3 dage. Beregningsgangen er uddybet i bilag
G.3.

Til beregningen af den konvektive transport for både kalk og mergel, er gennemsnitsresul-
tatet af de målte mættede hydrauliske ledningsevner til hver kalk- og mergelblok anvendt,
jævnfør afsnit 7.2. Resultatet kan ses i tabel 10.4.

Tabel 10.4. Porevandshastighed og konvektiv ilttransport, sammenlignet med diffusionsafstan-
den. Den opgivede porøsitet er henholdsvis totalporøsitet for kalkmatrice og for
mergel.

Blok Ks,m Porøsitet Porevands- Konvektions- Diffusions-
hastighed afstand afstand

[m/s] [cm3vand/cm3totalkalk] [m/s] [cm] [cm]
Kalk 1 4,25·10−9 0,44 9,7·10−9 0,8

3,8
Kalk 2 7,48·10−8 0,44 1,7·10−7 13,7
Kalk 3 1,37·10−8 0,44 3,1·10−8 2,5
Mergel 1 1,53·10−8 0,41 3,7·10−8 3,0
Mergel 2 1,17·10−8 0,41 2,9·10−8 2,3

Ud fra tabel 10.4 ses det for Kalk 1 og begge mergelblokke, at konvektionsafstanden og
diffusionsafstanden er nogenlunde lige store. Kalk 2 har derimod en konvektionsafstand
der er over tre gange så stor som diffusionsafstanden og i afsnit 7.2 vurderes det også at
netop denne blok indeholder mikrosprækker. Omvendt har Kalk 1 en konvektionsafstand
der er tre gange så lille som diffusionsafstanden. Usikkerheden på de målte mættede hy-
drauliske ledningsevner blev i afsnit 7.3 fundet til at være faktor 10 og dermed vurderes de
to transporttyper at være lige store. Når konvektionshastigheden og diffusionshastigheden
er lige store, bliver systemet kompliceret at regne på.
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Samlet systemdiskussion 11
For at beskrive stoftransporten i den umættede zone er det vigtigt at have en god forstå-
else af de dominerende processer.

De dominerende processer for bestemmelse af nitratens skæbne er konvektion, diffusion,
iltforbrug og denitrifikation. Konvektionshastigheden hænger direkte sammen med vand-
transporten, da den beskriver stoffets (nitratens) transport med vandet uden adsorption,
dispersion og diffusion til jordpartikler og styres udelukkende af trykgradienten og den
hydrauliske ledningsevne. Diffusion er derimod styret af en koncentrationsgradient, hvor
det opløste stof bevæger sig fra høj mod lav koncentration.

Iltforbrugsraten er med til at definere transporttiden af ilten ind i matricen ud fra, hvor
lang tid det tager at forbruge den tilstedeværende ilt. Dermed bliver iltforbruget afgøren-
de for, hvor langt ind i matricen, ilten kan nå at blive transporteret før den er opbrugt
og dermed om der er mulighed for at opnå iltfri volumener, hvor der kan ske denitri-
fikation. Konvektions- og diffusionshastigheden, iltforbruget og sprækkeafstanden bliver
dermed afgørende faktorer for denitrifikationen, da de afgør om der er mulighed for at
opnå iltfrie volumener i den matricen, hvor noget af denitrifikationspotentialet kan ud-
nyttes. Yderligere bliver systemet kompliceret at regne på når konvektionshastigheden
og diffusionshastigheden er lige store. Hvis denitrifikationspotentialet kan udnyttes i den
umættede zone og hvis den aktuelle denitrifikation her, er større end transporten af nitrat,
kommer nitraten ikke ned til grundvandet. Denitrifikation ved anvendelse af organisk stof
som elektron donor efterlader ikke spor, som denitrifikation med pyrit som elektrondonor
gør og det er derfor svært at spore.

For at illustrere den dynamiske sammenhæng mellem de forskellige processer, er systemet
illustreret på figur 11.1.
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Figur 11.1. Illustrationsskitse af de forskellige processer der påvirker stoftransporten i
kalkmatricen. De grønne pile markerer ilttransport ved diffusion og de blå
pile markerer ilttransport ved konvektion. Hvirvlerne illustrerer at diffusion og
konvektion delvist opblander hinanden.

Af figuren ses det at sammenhængen mellem diffusion og konvektion er dynamisk og at
de delvist opblander hindanden eftersom de er af samme størrelse. Hvis matriceblokken
er længere (i lodret retning) end den fundne konvektionsafstand, bliver diffusionen domi-
nerende i den nedre del af blokken, da ilten kun transporteres ved diffusion her. Diffusion
virker i princippet i alle retninger, men da den største koncentrationsgradient i dette til-
fælde findes i vandret retning, bliver den vandrette diffusion størst, dog kan den også være
lodret. Konvektionen vil hovedsageligt virke i lodret retning, da vandtransporten i den
umættede zone stort set kun er nedadgående. Det betyder at de to processer ikke kan
regnes uafhængigt af hinanden og for at kunne bestemme ilttransporten i kalken skal der
regnes dynamisk på konvektion og diffusion. Afstanden mellem sprækkerne og vandets
opholdstid i en matriceblok bliver også afgørende faktorer, da disse parameter er vigtige
i forhold til vurdere muligheden for at opnå iltfrie områder i matricen.

Tidligere er det fundet at fordelingen af vandet mellem sprækker og matrice er en af de
afgørende parametre for hvad den aktuelle nitratkoncentrationen bliver i grundvandet, se
afsnit 8.1. Hvis andelen af nedbøren der strømmer i sprækkerne har lavt indhold af ni-
trat og sprækkestrømningen yderligere udgør halvdelen eller mere af den totale strømning
i kalkens umættede zone, giver det mulighed for at de aktuelle nitratkoncentrationer i
grundvandet mindskes.

For at kunne regne på det samlede system er det dermed tydeligt, at det er vigtigt at forstå
og bestemme de dominerende processer og sikre, at de rigtige inputparametre anvendes,
da de forskellige processer hænger sammen og påvirker hinanden.

Før der regnes på selve stoftransporten er det essentielt at opnå en bedre procesforståelse
af vandtransporten i et dobbeltpermeabilitets-system. Til dette anvendes Hydrus 1D, der
er en numerisk model til simulering af 1D transport af blandt andet vand i den umættede
zone.
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Del III

Detaljeret modelanalyse af
vandtransport i kalk og mergel

med Hydrus 1D
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Modelanalyse af vandtrans-
port i kalk 12

For at simulere hvordan vandet strømmer ned igennem den umættede kalkzone i Rørdal
anvendes Hydrus 1D dobbelt-permeabilitets model, hvilket betyder, at der antages både
matrice- og sprækkestrømning.

Først laves der en følsomhedsanalyse på de parametre, der vurderes at være styrende for
strømningsforholdene. På baggrund af følsomhedsanalysen analyseres efterfølgende for-
skellige scenarier til vurdering af strømningsforholdene i ren kalk. Til at undersøge de
styrende parametre og de efterfølgende strømningsscenarierne opsættes et 2-meters profil
af den umættede kalkzone i Rørdal. De to meter er fundet tilstrækkelige til at vurdere
parametrenes følsomhed og strømningsscenarierne og samtidig mindskes simuleringstiden.
Det undersøges, hvilke scenarier der giver det største og mindste gennembrud og samtidig
vurderes det om scenarierne er realistiske. Det er yderligere undersøgt, hvordan et ind-
skudt mergellag vil påvirke strømningsforholdene for et 2-meters profil.

Før de styrende parametres følsomhed og de forskellige scenarier undersøges, beskrives
dobbelt-permeabilitetsmodellen og modelopbygningen.

12.1 Dobbelt-permeabilitetsmodel
Dobbelt-permeabilitesmodellen er som tidligere nævnt valgt som model for at simulere
vandtransporten i den umættede kalkzone. Det antages dermed, at jorden består af to
interagerende poreregioner, herunder matrice og sprækker (makroporer), hvor det yderli-
gere antages at vandet strømmer i begge poreregioner. Dobbelt-permeabilitetsystemet for
den umættede kalkzone er illustreret skematisk i figur 12.1.

Figur 12.1. Skematisk figur for dobbelt-permabilitetssystemet for den umættede kalkzone. De
blå pile illustrerer vandtransporten.

89



Gerke and Van Genuchten fandt en metode hvorpå strømningen i de to medier kan be-
skrives separat. Metoden går ud på, at anvende Richards ligning som den styrende strøm-
ningsligning til beregning af henholdsvis sprække og matrice, hvorpå der yderligere kobles
en massetransport. [Simunek et al., 2013] [Gerke & Genuchten, 1993]

Richards ligning beskriver den hydrauliske ledningsevne samt retentionsegenskaberne i
jorden som funktion af vandindholdet. Strømningsligningen for henholdsvis sprækker og
matrice ses i ligning (12.1), hvor m er matricen og f er sprækkerne (makroporerne). [Si-
munek et al., 2013]

δθf (hf )
δt

= δ

δx

[
Kf (hf

δx
+ cos α)

]
− Sf (hf )− Γw

w
(12.1)

δθm(hm)
δt

= δ

δx

[
Km(hm

δx
+ cos α)

]
− Sf (hm)− Γw

1− w

hvor

θ Volumetrisk vandindhold [cm3/cm3]
h Trykhøjde [cm]
K Hydraulisk ledningsevne [cm/dag]
α Parameter relateret til jord-vandsretentionsfunktionen [1/cm]
S Fjernelse af vand gennem planternes vandoptagelse [1/dag]
Γw Vandets massetransport mellem matrice og sprække [1/dag]
w Fraktionen af porevolumen af sprække eller matrice i forhold til det totale system [-]

Det er valgt at se bort fra planternes vandoptagelse i den videre beregning. Det sidste
led i begge ligninger repræsenterer massetransporten af vand mellem kalkens matrice og
sprækker og transporten defineres som en udvekslingsrate. Massetransporten beregnes ved
ligning (12.2). [Gerke & Genuchten, 1993]

Γw = αw(hf − hm) (12.2)

αw = β

a2Ks,eγw

hvor

Γw Vandets massetransport mellem matrice og sprække [1/dag]
αw Førsteordens massetransport koefficient [1/(cm dag)]
hf Porevandstryk i sprækker [cm]
hm Porevandstryk i matrice [cm]
β Formfaktor der afhænger af geometrien [-]
a Effektiv transportafstand [cm]
Ks,e Effektiv hydraulisk ledningsevne mellem sprække og matrice [cm/dag]
γw Skaleringsfaktor [-]

Vandets massetransport mellem kalkmatricen og sprækkerne er antaget proportional med
trykændringen i porevandstryk mellem disse to poreregioner, og der vil ikke forekomme
massetransport mellem dem hvis poretrykket er i ligevægt. Ks,e repræsenterer den effek-
tive hydrauliske ledningsevne på (eller tæt på) randen mellem sprække og matrice, og
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denne værdi kan enten være mindre eller lig med kalkmatricens hydrauliske ledningsevne.
En lavere værdi kan begrundes ud fra, at der kan dannes en bakterierand på randen mel-
lem kalkmatricen og sprækkerne, der kan medføre en langsommere strømning end selve
kalkmatricens hydrauliske ledningsevne. Formfaktoren, β, repræsenterer formen af korne-
ne og Hydrus standardværdi er sat til 3, hvilket betyder at kornene antages rektangulære.
[Gerke & Genuchten, 1993]

Hydrus anvender en ”finite-element” numerisk tilnærmelse i sted og en ”finite-difference”
tilnærmelse i tid for at løse Richards ligning for henholdsvis kalkens matrice og sprækker.

12.2 Modelopbygning
Som nævnt simuleres der for et to meter dybt profil af den umættede kalkzone, hvor hele
profilet er kalk. Der opstilles et grid med 101 knudepunkter for 2-meters profilet, hvor-
med knudepunkterne placeres for hver anden cm. Tids-diskretiseringen er 0,2 s for start
og minimums tidsskridtet, 40 s anvendes som maksimalt tidsskridt og modellen simuleres
over en periode på 30 dage.

Randbetingelser

Rand- og startbetingelserne i modellen er som følger

• Øvre rand: Atmosfærisk med opstuvning

• Nedre rand: Konstant vandindhold

• Startbetingelse: Varierende vandindhold (0,35 - 0,44 cm3vand/cm3totalkalk)

Som øvre rand er der er valgt en system-afhængig randbetingelse, kaldet atmosfærisk rand-
betingelse med opstuvning på terræn. Når nedbørsraten overgår infiltrationskapaciteten i
kalkprofilet vil der opstuves vand på terræn, hvilket betyder at randbetingelsen enten er
en tryk- eller strømningsbetingelse. [Simunek et al., 2013]

Som foreskrevet flux ved overfladen anvendes konstant regn på 0,12 cm/dag, svarende til
1,4·10−8 m/s. Denne værdi er fundet på baggrund af en historisk regnserie fra Svenstrup
tæt på Aalborg, hvor der er lavet et gennemsnit for hver måned. De 0,12 cm/dag repræ-
senterer den højst fundne månedlige nedbørsrate.

Den øvre grænse på opstuvningen på overfladen er sat til 10 cm, hvilket er vurderet at
være tilstrækkeligt i forhold til kalkmatricens ledningsevne og simuleringstiden på 30 da-
ge. De 10 cm betyder, at hvis vandet stuver højere op, vil den overskydende del af vandet
(den mængde der er over de 10 cm) strømme direkte i sprækkerne.

Som nedre randbetingelse er der valgt konstant vandindhold, hvilket er en system-uafhængig
randbetingelse [Simunek et al., 2013]. Startbetingelserne for vandindholdet varierer fra 35
% i toppen til mættet vandindhold i kalkmatricen på 44 % ved grundvandsspejlet, hvor
de 44% er fundet i afsnit 6.1.
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Parameter bestemmelse for kalk

Valg af kalkparametre for henholdsvis matricen og sprækkerne er fundet ud fra både lit-
teraturværdier, forsøg og gennem simuleringer. Parametrene er hovedsageligt fundet ved
at fitte formen på retentionskurven for kalkmatricen i Hydrus mod retentionskurve for
kalk beskrevet af Downing et al. [1993]. Det er valgt at anvende kalkens ”vådtnings re-
tentionskurve”, da det antages at der hele tiden infiltreres vand i den umættede zone. De
forskellige parametre hørende til kalkmatricen ses i nedenstående tabel 12.1.

Tabel 12.1. Kalkmatricens parametre.

Parameter Værdi Enhed
θr 0,01 [cm3 vand/cm3 totalkalk]
θs 0,44 [cm3 vand/cm3 totalkalk]
α 0,002 [1/cm]
n 2,5 [-]
Ks,m 0,0776 [cm/dag] (8,98·10−9 [m/s])
I 0,5 [-]

Kalkmatricens mættede vandindhold, θs, og matricens mættede hydrauliske ledningsevne,
Ks,m, er begge fundet ved forsøg på kalken fra Rørdal. θr er kalkmatricens resterende vand-
indhold. De parametre der er styrende for retentionskurvens form er bl.a. n og α, hvor n
påvirker stejlheden af kurven. En høj værdi af n giver en stejl kurve. α er relateret til ”luft-
indgangs potentialet” (air entry, ψe) i kalken, da α = 1/ψe. De to parametre er anvendt
til at fitte retentionskurven for kalkmatricen i Hydrus mod vådtnings-retentionskurve for
kalkmatricen fra [Downing et al., 1993]. I er tortuosity faktor (snoningsfaktor) og er fast-
holdt på standardværdien.

Retentionskurven og hydraulisk ledningsevnekurve for kalkmatricen ses i figur 12.2.

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

lo
g(

h)
 [c

m
]

Theta [−]
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

Theta [−]

K 
[c

m
/d

ay
]

Figur 12.2. Retentionskurven for kalkmatricen til venstre og kalkmatricens hydrauliske
ledningsevnekurve til højre.

De forskellige parametre hørende til kalksprækkerne ses i nedenstående tabel 12.2.
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Tabel 12.2. Kalksprækkernes parametre.

Parameter Værdi Enhed
θr,S 0 [cm3 vand/cm3 totalkalk]
θs,S 0,03 [cm3 vand/cm3 totalkalk]
αS 0,5 [1/cm]
nS 2,5 [-]
Ks,S 8,64 [cm/dag] (1·10−6 [m/s])
IS 0,5 [-]

Det er vurderet, at det resterende vandindhold i sprækkerne, θr,S , bliver nul. Værdi for
mættet vandindhold for sprækkerne, θr,S , er fastsat ud fra værdien fundet i afsnit 6.1. Den
mættede hydrauliske ledningsevne for sprækkerne på 1·10−6 m/s, er fundet ved strøm-
ningsforsøg på Rørdalskalken for både intaktprøver og irregulære prøver og ved sammen-
ligning med litteraturværdier. Værdien er anvendt ved scenarierne, men for følsomhedsana-
lysen er den sat en faktor 10 ned. Det er gjort på baggrund af, at der i følsomhedsanalysen
ses på de parametre, der er vurderet til at være de mest følsomme. Med den anvendte regn-
mængde bliver sprækkerne ikke fuldt aktiveret, da de aldrig når at blive vandmættet og
den hydrauliske ledningsevne bliver derfor meget lavere. Ved simuleringen af scenarierne
anvendes den mættede hydrauliske ledningsevne på 1·10−6 m/s for sprækkerne alligevel,
da værdien er fundet mere realistisk på bagrund af de kørte forsøg. αS og nS er anvendt
til at fitte formen på den hydraulisk ledningsevnekurve for kalkens sprækker mod den
hydrauliske ledningsevnekurve fra [Nutzmann et al., 2005]. Snoningsfaktoren IS , er som
for kalkmatricen sat lig med standardværdien i Hydrus.

Retentionskurven og hydraulisk ledningsevnekurve for kalksprækkerne ses i figur 12.3

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Theta [−]

lo
g(

h)
 [c

m
]

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Theta [−]

K 
[c

m
/d

ay
]

Figur 12.3. Retentionskurve for kalksprækkerne til venstre og kalksprækkernes hydrauliske
ledningsevnekurve til højre.

Massetransporten af vandet styres som tidligere nævnt af porevandstrykket i henholdsvis
kalkmatricen og sprækkerne, hvor vandet bevæger sig fra lavere til højere tryk. De
anvendte parametre der indgår i massetransporten ses i tabel 12.3.
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Tabel 12.3. Massetransport parametre.

Parameter Værdi Enhed
w 0,064 [-]
β 3 [-]
γ 0,4 [-]
a 10 [cm]
Ks,e 0,001 [cm/dag] (1,16·10−10 [m/s])

Fraktionen af porevolumen af enten sprække eller matrice i forhold til det totale system,
w, er fundet ud fra forholdet mellem 3% porer over 30 µm og kalkens totale porøsitet
på 47%. β er en empirisk faktor, der fortæller noget om formen på kornene og sættes til
standardværdien på 3, der som nævnt betyder, at kornene antages rektangulære, hvilket
gør simuleringen i Hydrus nemmere. γ er en skaleringsfaktor, og her anvendes standard-
værdien i Hydrus også. Sprækkeafstanden, a, er den halve afstand mellem to sprækker og
er vurderet til at være 10 cm på baggrund af visuelle studier af kridtskrænterne i Rørdal.

Den effektive hydrauliske ledningsevne mellem kalksprækkerne og matricen, Ks,e, er til-
nærmet matricens hydrauliske ledningsevne. Den anvendte værdi er ca. en faktor 100
under kalkmatricen mættede hydrauliske ledningsevne. Værdien er dog fundet som den
højst mulige, da modellen ikke kunne simulere med højere værdi uden der opstod pro-
blemer med numerisk ustabilitet. Dette er stadig vurderet realistisk, da der som nævnt
tidligere kan dannes en bakterierand på randen mellem kalkmatricen og sprækkerne, der
kan medføre en langsommere strømning end selve kalkmatricens hydrauliske ledningsevne.
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Følsomhedsanalyse 13
Efter opsætningen af den numeriske dobbelt-permeabilitets model i Hydrus1D er det nød-
vendigt at undersøge hvilke parametre der er mest følsomme. Når dobbelt-permeabilitets
modellen vælges, skal det samtidig bestemmes, hvor stor en andel af nedbøren, der skal
sendes direkte i sprækkerne. Det kan være svært at vurdere præcist, hvor aktive spræk-
kerne er, da det især afhænger af regnintensiteten og dermed om matricen kan håndtere
regnen. De parametre der blev valgt at lave en følsomhedsanalyse på, blev vurderet på
baggrund af en undersøgelse, hvor alle parametrene på skift blev ændret. Her blev det fun-
det, at de tre mest følsomme parametre er matricens hydrauliske ledningsevne, Ks,m, den
effektive hydrauliske ledningsevne mellem sprække og matrice, Ks,e, og parameteren der
styrer andelen af hvor meget af nedbøren der strømmer henholdsvis i matrice og sprækker.

For at vurdere, hvor usikre parametrene er og dermed hvor usikker modellen er, samt
hvordan parametrene styrer strømningsforholdene, undersøges de gennem en følsomheds-
analyse, hvor de skiftevis justeres for at se, hvordan de påvirker resultaterne.

13.1 Ændring af matricens ledningsevne
Den første parameter der undersøges er kalkmatricens hydrauliske ledningsevne, Ks,m. For
at kunne vurdere, hvordan parameteren påvirker systemet, simuleres modellen henholds-
vis med en høj og en lav værdi af Ks,m i forhold til den gennemsnitlige målte værdi. Den
gennemsnitlige hydrauliske ledningsevne er fundet ved strømningsforsøg på kalkblokkene
og omtales herfra som den målte værdi. Den højeste værdi er fastsat ud fra de største
resultater fra strømningsforsøg på kalkblokkene, mens den laveste værdi svarer til den
lavest fundne litteraturværdi.

Der simuleres med nul massetransport af vand mellem matrice og sprækker, der tillades
opstuvning på terræn og al nedbør tvinges i matricen, så sprækkerne holdes inaktive. Si-
muleringstiden sættes til 30 dage, da det har vist sig at være nok til at vurdere effekten af
ændringen. Der simuleres, som tidligere nævnt, over et rent kalkprofil på to meter, med
konstant nedbør på 0,12 cm/dag.

Notationen og den tilhørende værdi for kalkmatricens mættede hydrauliske ledningsevne
er som følger for de kørte simuleringer:
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Tabel 13.1. De simulerede værdier af kalkmatricens mættede hydrauliske ledningsevne

Parameter Værdi
Ks,m1 0,008 cm/dag (1 ·10−9 m/s)
Ks,m2 (målt værdi) 0,078 cm/dag (8,98 ·10−9 m/s)
Ks,m3 0,648 cm/dag (7,5 ·10−8 m/s)

Værdien markeret med fed svarer til den værdi der er vurderet til at være den mest logiske,
da den er baseret på forsøg. Da hydrusmodellen anvender cm/dag i beregningerne, er det
valgt, for den del af rapporten der omhandler hydrus, at anvende enheden cm/dag i stedet
for m/s. De forskellige farver på graferne er svarende til forskellige tidspunkter igennem
simuleringen over de 30 dage.

Resultater

Som nævnt tidligere er startbetingelse for vandindholdet sat til at variere mellem 0,35
cm3vand/cm3totalkalk i topppen af profilet og 0,44 cm3vand/cm3totalkalk i bunden. Det
resulterer i at trykket til tiden nul varierer fra -350 cmVs i toppen af profilet til 0 cmVs i
to meters dybde.

På figur 13.1 og 13.2 ses, hvordan trykket varierer med dybden for de tre simuleringer.
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Figur 13.1. Tryk vs. dybde i kalkmatricen med Ks,m1 (0,008 cm/dag) til venstre og målte Ks,m2
(0,078 cm/dag) til højre. Blå=5dage, grøn=10dage, turkis=15dage, rød=20dage,
lilla=25dage og brun =30 dage
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Figur 13.2. Tryk vs. dybde i kalkmatricen med Ks,m3 (0,648 cm/dag). Blå=5dage,
grøn=10dage, turkis=15dage, rød=20dage, lilla=25dage og brun =30 dage

96



Det vides at kalkmatricen har et stort negativ porevandstryk, og de kapillære kræfter i
matricen suger derfor grundvandet op i bunden af profilet. Sammen med det infiltrerende
regnvand i toppen og grundvandets indsivning i bunden af profilet, nærmer eller opnår
matricen vandmættet tilstand.

Ved simulering med lav hydraulisk ledningsevne for matricen, Ks,m1, er poretrykket næ-
sten nul i toppen og i bunden af profilet, mens i midten af profilet er matricen langt fra
at være vandmættet, da der ses et stort negativt porevandstryk.

Ses der derimod på figur 13.1, Ks,m2, hvor den hydrauliske ledningsevne er betydelig stør-
re end ved Ks,m1, er det infiltrede regnvand nået dybere, grundvandsmængden er blevet
større, og der ses samtidig en opblanding af disse to vandmasser. Det kan også ses at vand-
fronten ikke er så skarp i forhold til Ks,m1, da matricen er på vej mod at blive vandmættet.

Ved høj hydraulisk ledningsevne, svarende til Ks,m3, ses der at poretrykket varierer line-
ært, og det betyder at det infiltrerede regnvand er nået ned til grundvandet.

Situationen for vandindholdets variation med dybden er meget lig situationen for trykket,
hvilket skyldes at vandindholdet er afgørende for poretrykket, og omvendt er poretrykket
afgørende for hvor meget vand der suges ind i porerne. Ydermere er fluxen også relateret til
både tryk og vandindhold gennem kalks retentionskurve og hydraulisk ledningsevnekurve,
hvormed der ses en tydelig sammenhæng. De samme tendenser kan derfor også ses ud af
graferne for vandindhold og poretryk, hvorfor de i stedet er vist i bilag H.1.

De forskellige hydrauliske ledningsevners påvirkning på den akkumulerede strømning i
bunden af profilet er også undersøgt. Her angiver en positiv hældning at den opadgående
flux er større end den nedadgående, hvilket betyder at grundvandsindsivningen er større
end infiltrationen. Omvendt betyder en negativ hældning at vandet strømmer ud af pro-
filet og bidrager dermed til grundvandet.

På figur 13.3 og 13.4 ses, den akkumulerede strømning ved nedre rand, for henholdsvis
Ks,m1, Ks,m2 og Ks,m3.
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Figur 13.3. Den akkumulerede strømning ved nedre rand, for henholdsvis Ks,m1 til venstre
og Ks,m2 til højre. Blå=5dage, grøn=10dage, turkis=15dage, rød=20dage, lil-
la=25dage og brun =30 dage.
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Figur 13.4. Den akkumuleret strømning ved nedre rand, for Ks,m3. Blå=5dage, grøn=10dage,
turkis=15dage, rød=20dage, lilla=25dage og brun =30 dage.

Ved sammenligning ses det, at der er en klart større opadgående flux i Ks,m3 profilet
end ved de to andre simuleringer (figur 13.3). I Ks,m3 har det infiltrerede vand nået at
bidrage til grundvandet efter ca. 15 dage, mens det ved de to andre simuleringer endnu
ikke har nået grundvandet. Ved forskellige Ks,m ses en betydelig forskel i akkumuleret
strømning ved nedre rand, hvilket betyder at parameteren er meget afgørende i forhold
til vandtransporten ned igennem matricen. Baseret på ovenstående vurderes det at Ks,m

er meget følsom overfor ændringer, da en ændring af Ks,m med en faktor 10, giver store
udslag på den akkumulerede strømning ved nedre rand.

13.2 Ændring af andel overfladevand der nedsiver i
sprækkerne

Den anden parameter, der undersøges er ’Andel af overfladevand der nedsiver i
sprækkerne’. Den undersøges for at se hvor stor betydning det har, hvis fordelingen
af vandet mellem matrice og sprækker ændres og for at se, hvor meget den styrer
vandtransporten i kalkprofilet. For at kunne vurdere det, simuleres modellen tre gange,
med parameteren ’Andel af overfladevand der nedsiver i sprækkerne’ sat til henholdsvis
10 % (Andel1), 50 % (Andel2) og 90 % (Andel3). Matricens mættede hydrauliske
ledningsevne, Ks,m, sættes til den målte værdi, 0,077 cm/dag (8,98·10−9 m/s), og
massetransport mellem matrice og sprækker sættes til nul.

Resultater

På figur 13.5 og 13.6 ses, hvordan vandindholdet i matricen varierer med dybden for de
tre simuleringer.
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Figur 13.5. Vandindhold vs. dybde i matricen, for henholdsvis Andel1 til venstre og Andel2 til
højre. Blå=5dage, grøn=10dage, turkis=15dage, rød=20dage, lilla=25dage og brun
=30 dage.
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Figur 13.6. Vandindhold vs. dybde i matricen, for Andel3. Blå=5dage, grøn=10dage, tur-
kis=15dage, rød=20dage, lilla=25dage og brun =30 dage.

Ved at se på, hvordan vandindholdet i matricen ændrer sig for de tre simuleringerne, ses
det at der sker en jævn ændring her imellem. Ved Andel1, hvor kun 10 % af regnen strøm-
mer direkte i sprækkerne, er vandindholdet i matricen højest og nærmer sig hurtigere
vandmætning, set i forhold til Andel2 og 3. Når 90 % (Andel3) strømmer i sprækkerne,
sker ændringerne i matricens vandindhold meget langsomt. Det betyder også at vandtrans-
porten bliver meget langsommere, da den lavere vandmætning giver en lavere hydraulisk
ledningsevne. I bunden ses en stigning i vandindhold, der skyldes grundvandsindsivning.

På figur 13.7 og 13.8 ses, hvordan vandindholdet i sprækkerne varierer med dybden for de
tre simuleringer.

99



-200

-150

-100

-50

0

0.0000 0.0005 0.0010 0.0015 0.0020
Theta [-]

-200

-150

-100

-50

0

0.0000 0.0005 0.0010 0.0015 0.0020
Theta [-]

Figur 13.7. Vandindhold vs. dybde i sprækkerne, for henholdsvis Andel1 til venstre og Andel2
til højre. Blå=5dage, grøn=10dage, turkis=15dage, rød=20dage, lilla=25dage og
brun =30 dage.
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Figur 13.8. Vandindhold vs. dybde i sprækkerne, for Andel3. Blå=5dage, grøn=10dage,
turkis=15dage, rød=20dage, lilla=25dage og brun =30 dage.

Modsat vandindholdet i matricen, ses der en tydelig forskel i vandindholdet for sprækker-
ne mellem Andel1 og 2, men samtidig er forskellen mellem Andel2 og 3 lille. Her bliver
vandindholdet stort set konstant.

Den lille forskel i vandindhold ved simulering af de høje andele af vand i sprækkerne ty-
der på, at ændringen i vandfordelingen kun har betydning for sprækkerne op til en vis
procentdel. Hertil skal dog nævnes, at den mængde regn der sættes på simuleringen, kun
svarer til en brøkdel af sprækkernes kapacitet og derfor er de slet ikke i nærheden af at
opnå vandmætning. Det ses at vandindholdet i sprækkerne kun kommer op på knap 0,2
% af de 3 % porer sprækkerne består af. Den lave vandmætning i sprækkerne medfører,
at den hydrauliske ledningsevne for sprækkerne bliver lav.

Når vandindholdet ændrer sig, ændrer trykket og fluxen sig også, da de afhænger af hin-
anden gennem retentionskurven og hydraulisk ledningsevnekurven. De samme tendenser
kan derfor også ses ud af disse kurver, hvorfor de i stedet er vist i bilag H.2 sammen med
en beskrivelse af kurverne.

Den akkumulerede strømning ved den nedre rand, for hver af de tre simuleringer ses på
figur 13.9 og 13.10.
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Figur 13.9. Den akkumulerede strømning ved nedre rand, for henholdsvis Andel1 til venstre
og Andel2 til højre. Blå=5dage, grøn=10dage, turkis=15dage, rød=20dage,
lilla=25dage og brun=30 dage.
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Figur 13.10. Den akkumulerede strømning ved nedre rand, for Andel3. Blå=5dage,
grøn=10dage, turkis=15dage, rød=20dage, lilla=25dage og brun =30 dage.

Ved en vis procentandel af nedbøren der strømmer i sprækkerne, fås et identisk resultat
ved akkumuleret strømning ved nedre rand, hvilket stemmer overens med hvad der ses
for vandindholdet i sprækkerne. Det er vurderet, at forskellen mellem 50 % og 90 % vand
der strømmer i sprækkerne, har så lille indflydelse på sprækkestrømningen, at det er ube-
tydeligt. Det betyder, at vandet ved disse procenter transporteres stort set lige hurtigt
ned igennem profilet og på baggrund af dette vurderes det, at parameteren bliver mindre
følsom når den kommer over 50 %. Indtil da er den afgørende for om strømningsformen
er matrice eller sprækkedomineret. Dette udsagn skal dog tages med forbehold, da mas-
setransportens indflydelse endnu ikke er undersøgt.

Den akkumulerede strømning ved nedre rand er stadig stigende for Andel1, da størstedelen
af vandet nedsiver gennem matricen og strømningen her er meget langsommere.

13.3 Ændring af massetransport
Den sidste parameter der undersøges, er den effektive hydrauliske ledningsevne, Ks,e, der
indgår i beregning af massetransporten mellem kalkmatricen og sprækkerne. Massetrans-
porten styres af forskellen i porevandstryk, mellem matrice og sprækker, og en ændring
i massetransport giver udslag i, hvordan vandet fordeler sig ned gennem profilet. For at
undersøge, hvordan den effektive hydrauliske ledningsevne og dermed massetransporten
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påvirker systemet, er der valgt at simulere med tre forskellige værdier af Ks,e.

• Ks,e1=0,00001 cm/dag (1.16·10−12 m/s)

• Ks,e2=0,0001 cm/dag (1.16·10−11 m/s)

• Ks,e3=0,001 cm/dag (1.16·10−10 m/s)

Værdien, markeret med fed, repræsenterer den effektiv hydraulisk ledningsevne, der er
vurderet til at være mest realistisk, da den er tættest på den målte værdi for matricens
mættede hydrauliske ledningsevne. For alle tre simuleringer, holdes andelen af overflade-
vand, der nedsiver til sprækkerne på 50 %, så vandet bliver ligeligt fordelt mellem sprækker
og matrice. Matricen mættede hydrauliske ledningsevne, Ks,m, sættes til den målte værdi
(8,98·10−9 m/s) og sprækkernes mættede hydrauliske ledningsevne, Ks,S sættes til 1·10−7

m/s.

Resultater

Massetransportens variation ned gennem profilet, for de tre simuleringer, ses i figur 13.11
og 13.12.

-200

-150

-100

-50

0

-0.00002 0.00000 0.00002 0.00004
Mass Tr [1/days]

-200

-150

-100

-50

0

-0.0001 0.0000 0.0001 0.0002 0.0003
Mass Tr [1/days]

Figur 13.11. Massetransport vs. dybde, for henholdsvis Ks,e1 (1.16·10−12 m/s) til venstre
og Ks,e2 (1.16·10−11 m/s) til højre. Blå=5dage, grøn=10dage, turkis=15dage,
rød=20dage, lilla=25dage og brun =30 dage.
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Figur 13.12. Massetransport vs. dybde, for Ks,e3 (1.16·10−10 m/s). Blå=5dage, grøn=10dage,
turkis=15dage, rød=20dage, lilla=25dage og brun =30 dage.
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Positive værdier betyder, at vandet strømmer fra sprækkerne og ind i matricen, mens ne-
gative værdier betyder at vandet strømmer fra matricen og ind i sprækkerne.

Det ses at ved høj effektiv hydraulisk ledningsevne, (1.16·10−10 m/s), og dermed stor mas-
setransport, ledes vandet næsten umiddelbart over i matricen, fra en hurtig strømning i
sprækkerne til langsom strømning i matricen. Er der derimod en lav effektiv hydraulisk
ledningsevne (1.16·10−12 m/s), bliver strømningsformen hovedsagelig sprækkedomineret,
på grund af den lille massetransport. Det er først i den dybere del af profilet ved første
tidsskridt, at alt vandet når at blive transporteret ind i matricen.

Massetransporten af vand mellem matrice og sprækker har indvirkning på hvordan
vandindholdet varierer i kalken. Vandindholdets variation ned gennem dybden for
matricen, ses i figur 13.13 og 13.14.
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Figur 13.13. Vandindhold vs. dybde i matricen, for henholdsvis Ks,e1 til venstre og Ks,e2
til højre. Blå=5dage, grøn=10dage, turkis=15dage, rød=20dage, lilla=25dage og
brun =30 dage.
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Figur 13.14. Vandindhold vs. dybde i matricen, for Ks,e3. Blå=5dage, grøn=10dage, tur-
kis=15dage, rød=20dage, lilla=25dage og brun =30 dage.

Det ses tydeligt at vandindholdet for Ks,e3, er større end for de to andre simuleringer,
da den højere effektive hydrauliske ledningsevne, og dermed den større massetransport,
medfører at vandet nemmere kan transporteres fra sprækkerne og ind i matricen.

Generelt ses der at mindre massetransport resulterer i lavere vandindhold i matricen, men
ændringerne i matricens vandindhold ned gennem profilet over tid, sker jævnt mellem de
tre simuleringer.
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Hvordan vandindholdet varierer med dybden i sprækkerne, for de tre forskellige simule-
ringer, ses i figur 13.15 og 13.16.
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Figur 13.15. Vandindhold vs. dybde i sprækkerne, for henholdsvis Ks,e1 til venstre og Ks,e2
til højre. Blå=5dage, grøn=10dage, turkis=15dage, rød=20dage, lilla=25dage og
brun =30 dage.
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Figur 13.16. Vandindhold vs. dybde i sprækkerne, for Ks,e3. Blå=5dage, grøn=10dage,
turkis=15dage, rød=20dage, lilla=25dage og brun =30 dage.

Der ses en meget tydelig sammenhæng mellem graferne for massetransport og graferne
for vandindholdet i sprækkerne. I takt med at vandet bliver sendt ind i matricen falder
vandindholdet i sprækkerne. Ved den laveste massetransport, Ks,e1, når vandindholdet i
sprækkerne at blive konstant, mens den slet ikke når at blive konstant når massetranspor-
ten er stor..

Den stigning der ses i vandindhold i bunden af næsten alle de simulerede profiler for både
sprække og matrice, skyldes indsivning af grundvand, da de ikke har opnået fuld vand-
mætning i løbet af simuleringstiden.

På figur 13.17 og 13.18 ses, hvordan poretrykket i sprækkerne varierer med dybden for de
tre simuleringer.
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Figur 13.17. Tryk vs. dybde i sprækkerne, for henholdsvis Ks,e1 til venstre og Ks,e2 til højre.

-200

-150

-100

-50

0

-400 -300 -200 -100 0 100
h [cm]

T0
T1
T2
T3
T4
T5
T6

Figur 13.18. Tryk vs. dybde i sprækkerne, Ks,e3.

Ved den store massetransport, Ks,e3, ses der en tydelig ændring i tryk på trods af, at
vandindholdet i sprækkerne bliver nul 40 cm nede i profilet. Det skyldes sprækkernes re-
tentionskurve, der definere at vandindholdet er lig nul, når trykket bliver mindre end ca
- 30 cmVs (ca. 1,5 pF). Når vandindholdet i sprækkerne nærmer sig nul, sker ændringen i
vandindhold langsomt, mens ændringer i tryk sker meget hurtigt.

I simuleringen med Ks,e3, indikerer trykændringen, at ikke alt vandet bliver transpor-
teret ind i matricen, men en lille smule for lov at blive i sprækkerne og bliver langsomt
transporteret nedad i sprækkerne. Den langsomme transport skyldes forholdet mellem den
hydrauliske ledningsevne og vandindholdet i sprækkerne, der er vist på figur 12.3. Her ses
det at sprækkernes hydrauliske ledningsevne falder hurtigt med vandindholdet.

Der er, gennem retentionskurven og den hydrauliske ledningsevnekurve sammenhæng mel-
lem ændring i flux, tryk og vandindhold. De samme tendenser kan derfor også ses ud af
disse kurver, hvorfor kurverne for tryk og flux i matricen og flux i sprækkerne i stedet er
vist i bilag H.3 sammen med en beskrivelse af kurverne.

Massetransporten har som nævnt indflydelse på hvordan vandet fordeler sig mellem
matrice og sprækker, og dermed også hvor hurtigt vandet når at transporteres ned til
den nedre rand af profilet. Den akkumulerede strømning ved nedre rand, for alle de tre
simuleringer, ses i figur 13.19 og 13.20.
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Figur 13.19. Den akkumulerede strømning ved nedre rand, for henholdsvis Ks,e1 til venstre
og Ks,e2 til højre. Blå=5dage, grøn=10dage, turkis=15dage, rød=20dage,
lilla=25dage og brun =30 dage.
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Figur 13.20. Den akkumulerede strømning ved nedre rand, for Ks,e3. Blå=5dage, grøn=10dage,
turkis=15dage, rød=20dage, lilla=25dage og brun =30 dage.

Når kurven knækker, og hældningen bliver negativ, betyder det at vandet bidrager til
grundvandet. Ved en lille massetransport, Ks,e1, begrænses som sagt transporten mellem
sprækkerne og matricen, hvormed der bliver en sprækkedomineret strømningsform. Det
medfører at vandet når at blive transporteret ned til nedre rand i løbet af de 30 dage der
simuleres for.

Er massetransporten derimod stor, Ks,e3, bliver den nedadgående transport meget lille, da
vandet transporteres ind i den langsomt strømmende matrice. Den akkumulerede strøm-
ning ved den nedre rand er derfor stadig positiv og stigende efter 30 dage, hvilket betyder,
at det infiltrerede regnvand ikke har nået den nedre rand endnu.

Mindskes massetransporten med en faktor 10, når den akkumulerede strømning i bunden
at blive konstant, og det forventes at vandet i sprækkerne vil begynde at bidrage til grund-
vandet ved en længere simuleringstid (40-60 dage).

Forskellene mellem de 3 simuleringer af Ks,e, og dermed massetransporten, er større end
når parameteren ’andel af nedbør der strømmer i sprækkerne’ ændres. Derimod er den
mindre end ved ændring af matricen mættede hydrauliske ledningsevne. Det vurderes der-
for at Ks,e er mindre følsom end matricen hydrauliske ledningsevne, men mere følsom end
andelen af nedbøren der strømmer i sprækkerne.

106



13.4 Diskussion
På baggrund af følsomhedsanalysen ses der at alle de tre undersøgte parametre, har en
betydelig indflydelse på, hvordan vandet strømmer i den umættede kalkzone. Det er vur-
deret at der er meget vigtigt at få disse parametre fastlagt korrekt, da de også har en
indbyrdes påvirkning på hinanden og dermed også på strømningsformen.

Matricens hydrauliske ledningsevne er vurderet til at være en meget følsom parameter, da
en ændring på en faktor 10 højere end den målte værdi, giver store udslag på den akkumu-
lerede strømning ved nedre rand. Den effektive hydrauliske ledningsevne mellem matrice
og sprække og dermed massetransporten, har vist sig at have stor betydning på hvor-
dan nedbøren fordeler sig ned gennem profilet og er afgørende for om strømningsformen
er matrice- eller sprækkedomineret. Er massetransporten stor, vil vandet i sprækkerne
hurtigt transporteres ind matricen, så længe poretrykket er lavere i matricen, hvormed
der fås en matricedomineret strømningsform. Den andel af nedbør der strømmer direkte
i sprække og matrice har også stor indflydelse på om strømningsformen er matrice- eller
sprækkedomineret. Når andelen af vand der sendes i sprækkerne kommer over 50 % er
parameteren ikke så følsom mere. Her bliver strømningsformen sprækkedomineret, og der
ses kun en lille ændring i strømningen ved nedre rand, hvis parameteren øges yderligere.
Det er derfor vurderet at denne parameter er mest følsom når < 50 % af nedbøren sendes
direkte i sprækkerne. I sidste ende er det vigtig at få fastlagt alle disse parametre korrekt.

Med baggrund i det opnåede kendskab til de vigtigste parametres følsomhed, er der opstil-
let forskellige scenarier for at undersøge, hvordan de vigtigste parametre påvirker hinanden
og på den måde opnå en bedre forståelse af vandtransporten i den umættede kalkzone.
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Scenarier 14
Det ikke er muligt at bestemme de følsomme parametre præcist, og derfor anvendes vur-
deringen af deres følsomhed i stedet til opsætning af forskellige scenarier. Herigennem
forsøges det at opnå en øget forståelse af, hvordan vandtransporten foregår i den umætte-
de kalk zone og på den måde give en bedre vurdering af risikoen for grundvandsforurening.
I alt opsættes der fire scenarier.

I følsomhedsanalysen blev det fundet, at en høj effektiv hydraulisk ledningsevne, og der-
med en stor massetransport, dæmper vandfrontens bevægelse ned igennem den umættede
kalkzone. Grundet den store forskel i porevandstryk, transporteres vandet forholdsvis hur-
tigt ind i matricen, hvor vandet bevæger sig langsommere end i sprækkerne.

For alle fire scenarier, anvendes et 2-meters rent kalkprofil, med 30 dages konstant måneds-
regn, og samme tid-stedskridt, knuder, randbetingelser og startbetingelser som i følsom-
hedsanalysen. Sprækkernes hydrauliske ledningsevne, Ks,S , er sat til 1·10−6 m/s for alle
scenarier, hvilket er en faktor 10 højere end anvendt i følsomhedsanalysen, men baseret
på målinger er denne værdi vurderet til at være mere realistisk.

De anvendte parameterværdier for hvert scenarie ses i tabel 14.1.

Tabel 14.1. Værdier anvendt i de forskellige scenarier. Andel står for den andel af overfladevand
der strømmer direkte i sprækkerne. Ks,e, er den effektive hydrauliske ledningsevne
der er med i beregning af massetransporten mellem matrice og sprækker.

Andel Ks,e Ks,m

[%] [cm/dag] [cm/dag]
Scenarie 1 25 0,001 (1,16 ·10−10 m/s) 0,078 (8,9 ·10−9 m/s)
Scenarie 2 90 0,00001(1,16 ·10−12 m/s) 0,648 (7,5 ·10−8 m/s)
scenarie 3 10 0,001(1,16 ·10−10 m/s) 0,078 (8,9 ·10−9 m/s)
scenarie 4 90 0,001(1,16 ·10−10 m/s) 0,078 (8,9 ·10−9 m/s)

Scenarie 1 vurderes til at være et forholdsvis realistisk scenarie, hvor matricens hydrauliske
ledningsevne sættes til den målte værdi og massetransporten mellem sprækker og matrice
er høj. Andelen af vand der nedsiver i sprækkerne sættes til 25 %, hvilket stemmer overens
med undersøgelser lavet af [Mathias et al., 2006] der vurderer at 17-30 % af årsnedbøren
strømmer i sprækkerne.

Scenarie 2 vurderes til at være det hurtigste strømmende scenarie, da det har en lille
massetransport mellem matrice og sprækker, 90 % af nedbøren strømmer i sprækkerne og
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den mættede hydrauliske ledningsevne for matricen er høj. Parametrene giver en hurtig
strømning i sprækkerne, uden at sprækkerne afgiver meget vand til matricen og det vand
der nedsiver i matricen bevæger sig relativt hurtigt. Værdien for matricens høje lednings-
evne er baseret på forsøg og repræsentere den hurtigst fundne værdi.

For scenarie 3 anvendes den målte mættede hydrauliske ledningsevne for matricen. Yder-
ligere er massetransporten stor, da den effektive hydrauliske ledningsevne er sat til at
være høj, svarende til 1,16 ·10−10 m/s og andelen af regn der nedsiver i sprækkerne sat
til at være 10 %. Dette scenarie vurderes til at være det langsomste strømmende scenarie,
da matricen har en lav ledningsevne, massetransporten er stor og størstedelen af vandet
nedsiver i matricen.

Scenarie 4 er en mellemting mellem scenarie 2 og 3, da både massetransporten og andelen
af nedbør der nedsiver i sprækkerne er stor. Matricens mættede hydrauliske ledningsev-
ne sættes til den målte værdi. Scenariet simuleres for at se om en stor massetransport
kan håndtere den store mængde vand i sprækkerne eller om strømningsformen forbliver
sprækkedomineret.

Først vurderes scenarierne hver for sig og derefter undersøges det hvilket scenarie, der
giver det største gennembrud og om hvorvidt de er realistiske eller ej.

14.1 Scenarie 1
Illustrationsskitse for scenarie 1, ses i figur 14.1.

Ks,s=8,64 cm/dag

Figur 14.1. Illustrationsskitse for scenarie 1, hvor de blå pile viser vandtransporten. Den
vandrette pil repræsenterer massetransporten mellem matrice og sprække, hvor
værdien under viser den anvendte effektive hydrauliske ledningsevne. Ks,m og Ks,s
er henholdsvis den mættede hydrauliske ledningsevne for matrice og sprækker.

Figur 14.2 viser henholdsvis den akkumulerede strømning ved nedre rand og massetrans-
porten mellem kalksprækkerne og kalkmatricen.
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Figur 14.2. T.v. ses akkumuleret strømning på nedre rand og t.h. ses massetransporten
mellem kalksprækkerne og kalkmatricen for scenarie 1. Blå=5dage, grøn=10dage,
turkis=15dage, rød=20dage, lilla=25dage og brun =30 dage.

Som ved følsomhedsanalysen svarer de forskellige farver på graferne til forskellige tids-
punkter gennem simuleringen over de 30 dage.

Der ses, at den akkumulerede strømning på nedre rand er stigende. Det betyder, at vandet
i profilet ikke er nået ned til den nedre rand efter 30 dage og derfor er grundvandsind-
sivningen stadig dominerende her. Da porevandstrykket i matricen ofte er meget lavere
end i sprækkerne, vil vandet transporteres fra spækkerne og ind i matricen, det er først
når matricen opnår fuld vandmætning at der vil være transport ud i sprækkerne igen.
Positive og negative værdier på massetransportgrafen angiver, som nævnt i afsnit, 13.3,
henholdsvis transport fra sprække til matrice, og transport fra matrice til sprække.

Ud fra massetransportgrafen ses der, at alt vandet når at blive transporteret fra spræk-
kerne og ind i matricen i løbet af de øverste 30 cm af profilet. I bunden af profilet ses
derimod en transport til sprækkerne, hvilket kan forklares ved, at den store indsivning
der kommer fra grundvandet har medført at matricen har opnået fuld vandmætning.

Figur 14.3 viser variationen i flux ned igennem dybden for henholdsvis matrice og
sprækker.
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Figur 14.3. T.v. ses flux for matrice og t.h. ses flux for sprækkerne, for scenarie 1. Blå=5dage,
grøn=10dage, turkis=15dage, rød=20dage, lilla=25dage og brun =30 dage.

Fluxen i matricen er nedadgående (negativ) i de første ca. 100 cm, omvendt er fluxen i
bunden af profilet opadgående (positiv), hvilket betyder den her er domineret af grund-
vandets indsivning. I løbet af de 30 dage er grundvandet blevet suget halvvejs op i profilet.
Det ses, at den nedadgående flux aftager med dybden, og matricestrømningen er dermed
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ikke blevet konstant endnu.

I sprækkerne ses en nedadgående og aftagende flux i de øverste 10-20 cm, der stammer fra
de 25 % af nedbøren der sendes direkte i sprækkerne. Efter de 20 cm er fluxen i sprækkerne
meget lav og konstant.

Porevandstrykket i profilet styrer som nævnt vandudvekslingen mellem matricen og
sprækkerne, og for scenarie 1 ses variationen i porevandstryk over dybden for henholdsvis
matrice og sprækker på figur 14.4.
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Figur 14.4. T.v. ses poretrykket for matrice og t.h. ses poretrykket for sprækkerne, for scenarie
1. Blå=5dage, grøn=10dage, turkis=15dage, rød=20dage, lilla=25dage og brun =30
dage.

Der simuleres, som tidligere nævnt, med en konstant nedbør over 30 dage. Porevandstryk-
ket er både højt i toppen og i bunden matricen, hvilket skyldes infiltrationen af nedbøren
fra terræn og indsivning af grundvand. Det ses at matricen bliver mere og mere vand-
mættet i løbet af den simulerede periode, og at matricen kun næsten har kapacitet til
at håndtere de 75 % af den anvendte nedbør i simuleringstiden, da matricen endnu ikke
er mættet, men nærmer sig vandmætning. Omvendt er det ikke sikkert, at matricen vil
kunne fortsætte med at håndtere denne nedbørsrate i en længere periode. Hertil skal også
nævnes at den anvendte nedbørsrate på 0,12 cm/dag, svarer til en høj midlet månedsin-
tensitet og at den i andre måneder vil være lavere.

Som følge af massetransporten, ses det at poretrykket falder i sprækkerne efter de første
20-30 cm. Omvendt ses det at poretrykket herunder stiger, som følge af at der strømmer
mere og mere vand i sprækkerne og det underbygger teorien om at matricen måske ikke
har kapacitet nok til at håndtere den anvendte regn over en længere periode.

Opsummering af scenarie 1

25 % af den totale nedbør strømmer direkte i sprækkerne og efter 10-20 cm er vandet
i sprækkerne stort set transporteret over i matricen, hvilket betyder at strømningen er
matricedomineret.

Scenariet er vurderet til at være et realistisk scenarie blandt andet på baggrund af, at
den mættede hydrauliske ledningsevne for matricen er målt og at andelen af nedbør der
nedsiver i sprækkerne, tager udgangspunkt i litteraturværdier. Derudover er massetrans-
porten tilnærmet matricens hydrauliske ledningsevne, hvilket er antaget at være realistisk,
da værdien skal repræsentere den ledningsevne der er ved matricevæggen. Ved simulering
af dette scenarie kan det konkluderes at matricen kan håndtere dele af regnen, men på
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længere sigt, bliver det nødvendigt med sprækketransport af og til, da matricen vil komme
tættere på vandmætning.

14.2 Scenarie 2
Illustrationsskitse for scenarie 2, ses i figur 14.5.

Ks,s=8,64 cm/dagKs,m=0,648 cm/dag

0,00001 cm/dag

Figur 14.5. Illustrationsskitse for scenarie 2, hvor de blå pile viser vandtransporten. Den
vandrette pil repræsenterer massetransporten mellem matrice og sprække, hvor
værdien under viser den anvendte effektive hydrauliske ledningsevne. Ks,m og Ks,s
er henholdsvis den hydrauliske ledningsevne for matrice og sprækker.

Figur 14.6 viser henholdsvis den akkumulerede strømning ved nedre rand og massetrans-
porten mellem kalksprækkerne og kalkmatricen.
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Figur 14.6. T.v ses akkumuleret strømning på nedre rand og t.h ses massetransporten
mellem kalksprækkerne og kalkmatricen for scenarie 2. Blå=5dage, grøn=10dage,
turkis=15dage, rød=20dage, lilla=25dage og brun =30 dage.

Det ses at, i løbet af de 30 dage der simuleres for, begynder vandet at bidrage til grundvan-
det allerede efter 15 dage. Massetransporten er langsom og vandet når derfor at strømme
helt ned til grundvandet uden der når at blive sendt meget vand over i matricen.

Figur 14.7 viser variationen i flux ned igennem dybden for henholdsvis matrice og
sprækker.

113



-200

-150

-100

-50

0

-0.2 0 0.2 0.4 0.6
v [cm/days]

-200

-150

-100

-50

0

-0.2 -0.1 0 0.1 0.2
v [cm/days]

Figur 14.7. T.v ses flux for matrice og t.h ses flux for sprækkerne, for scenarie 2. Blå=5dage,
grøn=10dage, turkis=15dage, rød=20dage, lilla=25dage og brun =30 dage.

Når fluxen undersøges er det tydeligt at vandstrømningen i sprækkerne bliver konstant
meget hurtigt og der sker ikke den store ændring over de 30 dage der simuleres for. Ved
at se på matricens flux er der meget stor indsivning af grundvand de første 20 dage og
herefter strømmer vandet konstant nedad i profilet (fluxen er konstant lodret og nega-
tiv). Indsivningen af grundvand er større end hvad der strømmer ud af sprækkerne og
det er med til at forklare hvorfor kurven for akkumuleret strømning ved nedre rand først
knækker efter 15 dage. Indsivningen i matricen fra grundvandet er meget stor da der ikke
bliver sendt meget vand i matricen, og derfor er det grundvandsindsivningen der forsøger
at mindske trykgradienten i matricen.

Poretrykket i profilet styrer vandudvekslingen mellem matricen og sprækkerne. Figur 14.8
viser variationen i poretrykket ned gennem dybden for henholdsvis matrice og sprækker.
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Figur 14.8. T.v ses poretrykket for matrice og t.h ses poretrykket for sprækkerne, for scenarie 2.
Blå=5dage, grøn=10dage, turkis=15dage, rød=20dage, lilla=25dage og brun =30
dage.

Vandindholdet og poretrykket i sprækkerne er konstant allerede ved første tidskridt. I
matricen bliver trykgradienten lineær og ændringerne mellem tidskridtene bliver mindre
og mindre, hvilket betyder at situationen er ved at blive konstant.

Opsummering af scenarie 2

Ud fra graferne ses det, at strømningen er sprækkedomineret og at vandet transporteres
forholdsvis hurtig. Der ses at regnvandet når grundvandet efter 15 dage. Massetransporten
er ikke stor nok til at vandet fra sprækkerne bliver transporteret ind i matricen i løbet af
profilets to meters dybde. Matrice mættede hydrauliske ledningsevne er sat høj (7,5 ·10−8
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m/s) og derfor når vandet i matricen også at bidrage til grundvandet indenfor de 30 dage.

Scenariet vurderes ikke at være særlig realistisk, men kan anvendes til at vise hvad det
betyder at massetransporten er lille og matricens ledningsevne er høj, når scenariet senere
sammenlignes med scenarie 4, hvor massetransporten er stor og matricens ledningsevne
er lav.

14.3 Scenarie 3
Illustrationsskitse for scenarie 3, ses i figur 14.9.

Ks,s=8,64 cm/dag

Figur 14.9. Illustrationsskitse for scenarie 3, hvor de blå pile viser vandtransporten. Den
vandrette pil repræsenterer massetransporten mellem matrice og sprække, hvor
værdien under viser den anvendte effektive hydrauliske ledningsevne. Ks,m og Ks,s
er henholdsvis den hydrauliske ledningsevne for matrice og sprækker.

Den akkumulerede strømning ved nedre rand og massetransporten mellem kalksprækkerne
og matricen for scenarie 3 ses på figur 14.10.
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Figur 14.10. T.v. ses akkumuleret strømning på nedre rand og t.h. ses massetransporten
mellem kalksprækkerne og kalkmatricen for scenarie 3. Blå=5dage, grøn=10dage,
tyrkisk=15dage, rød=20dage, lilla=25dage og brun =30 dage.

Den akkumulerede strømning ved nedre rand er stigende efter 30 dage, hvilket betyder at
indsivningen af grundvand på dette tidspunkt stadig er større end mængden af regn der
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er transporteret ned gennem profilet. Den høje massetransporten viser, at alt vandet fra
sprækkerne ledes over i matricen i løbet af de første 10 cm, og dermed fås en matricedo-
mineret strømning.

Figur 14.11 viser variationen i flux ned igennem profilet for henholdsvis matrice og
sprækker.
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Figur 14.11. T.v ses flux for matrice og t.h ses flux for sprækkerne, for scenarie 3. Blå=5dage,
grøn=10dage, tyrkisk=15dage, rød=20dage, lilla=25dage og brun =30 dage.

Når fluxen i sprækkerne undersøges ses det, at mængden af vand der kommer i sprækkerne
er meget lille, hvilket også forklarer at vandet hurtigt kan ledes over i matricen. Fluxen
i matricen er derimod meget større, da alt vandet transporteres her. Samtidig er grund-
vandsindsivningen stor og fluxen er opadgående de nederste 110 cm.

Variation i poretrykket ned gennem profilet for henholdsvis matrice og sprækker ses i figur
14.16.
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Figur 14.12. T.v ses poretrykket for matricen og t.h ses poretrykket for sprækkerne, for scenarie
3. Blå=5dage, grøn=10dage, tyrkisk=15dage, rød=20dage, lilla=25dage og brun
=30 dage.

Vandindholdet og poretrykket i matricen er stigende i løbet af de 30 dage, men der opnås
ikke en stabil tilstand. I sprækkerne bliver poretrykket meget lavt efter de første 10 cm,
men der ses en jævn stigning efterfølgende, hvilket betyder at der langsomt kommer mere
vand i sprækkerne i takt med at matricens kapacitet bliver udnyttet mere og mere. Som
beskrevet tidligere giver en lille ændring i vandindhold i sprækkerne en stor ændring i
poretrykket, da retentionskurven er antaget meget stejl.
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Opsummering af scenarie 3

På baggrund af at 10 % af vandet nedsiver i sprækkerne og at størstedelen af vandet over-
føres til matricen, kan det konkluderes, at den dominerende strømning sker i matricen.
Med den anvendte nedbørsrate vil sprækkerne på sigt blive mere og mere aktiverede som
følge af, at matricen kommer tæt på vandmætning og dermed transporteres vand over i
sprækkerne.

Parametrene vurderes at være i den realistiske skala, og scenariet er derfor ikke utænkeligt.
Mængden af vand der nedsiver i henholdsvis sprækker og matrice kan diskuteres, men
med den nuværende ledningsevne, er matricen i stand til at kunne håndtere 90 % af
årsmiddelnedbøren på 300 mm/år og sprækkerne vurderes dermed at håndtere de sidste
10 %. Igen skal det tilføjes at den nedbørsrate der simuleres med (0,12 cm/dag) svarer
til en årsmiddelnedbør på 430 mm/år og simuleres dette scenarie over længere tid, vil
sprækkerne skulle håndtere mere end 10 % af nedbøren.

14.4 Scenarie 4
Illustrationsskitse for scenarie 4, ses i figur 14.13.

Ks,s=8,64 cm/dag

Figur 14.13. Illustrationsskitse for scenarie 4, hvor de blå pile viser vandtransporten. Den
vandrette pil repræsenterer massetransporten mellem matrice og sprække, hvor
værdien under viser den anvendte effektive hydrauliske ledningsevne. Ks,m og
Ks,s er henholdsvis den hydrauliske ledningsevne for matrice og sprækker.

Den akkumulerede strømning ved nedre rand og massetransporten mellem kalksprækkerne
og matricen for scenarie 4, ses på figur 14.14.
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Figur 14.14. T.v ses akkumuleret strømning på nedre rand og t.h ses masstransporten
mellem kalksprækkerne og kalkmatricen for scenarie 4. Blå=5dage, grøn=10dage,
tyrkisk=15dage, rød=20dage, lilla=25dage og brun =30 dage.

Ved at se på den akkumulerede strømning ved nedre rand i scenarie 4, ses det at regnvandet
ikke når bunden af profilet i løbet af de 30 dage der simuleres for og dermed er der ingen
bidrag til grundvandet. Ses der på grafen af massetransporten mellem kalksprækkerne og
matricen, ses der at vandet strømmer fra sprækkerne og ind i kalkmatricen i en dybde fra
ca. 30-60 cm, og i bunden af profilet ses det, at vandet strømmer fra kalkmatricen og ind
i sprækkerne. Det betyder at grundvandets indsivning i bunden af matricen har ført til at
matricen er vandmættet, hvilket sprækkerne ikke er, og derved transporteres vandet fra
matricen til sprækkerne.

Figur 14.15 viser variationen i flux ned igennem profilet for henholdsvis matrice og
sprækker.
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Figur 14.15. T.v. ses flux for matrice og t.h. ses flux for sprækkerne, for scenarie 4. Blå=5dage,
grøn=10dage, tyrkisk=15dage, rød=20dage, lilla=25dage og brun =30 dage.

Ses der på fluxen i sprækkerne er strømningen nedadgående de første 50 cm af profilet og
derefter bliver den konstant på nul. Ses der på grafen over flux i matricen, er strømningen
i matricen negativ ned til omkring 80 cm, hvor det mødes med grundvandet, der har nået
120 cm op, som følge af det store porevandsundertryk. Når sprækkernes flux rammer nul,
er matricens flux på sit maks, hvilket sker som følge af massetransporten.

Variation i poretrykket ned gennem profilet for henholdsvis matrice og sprækker ses i figur
14.16.
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Figur 14.16. T.v ses poretrykket for matrice og t.h ses poretrykket for sprækkerne, for scenarie
4. Blå=5dage, grøn=10dage, tyrkisk=15dage, rød=20dage, lilla=25dage og brun
=30 dage.

Poretrykket i sprækkerne varierer fra næsten nul i toppen til negativt i en dybde omkring
40-60 cm. Det store negative poretryk i sprækkerne indikerer at størstedelen af vandet er
sendt over i matricen, hvor der ses en svag stigning i poretryk. Den langsomme stigning
i poretryk i matricen, indikerer også at der sendes lidt mindre vand over i matricen fra
sprækkerne ved det sidste tidskridt end ved det første tidskridt.

Opsummering af scenarie 4

På trods af den store andel af vand der nedsiver i sprækkerne (90 %), bliver
matricestrømningen stadig stor, da massetransporten samtidig er stor. Sprækkerne
er dominerende den første halve meter, hvorefter matricestrømningen overtager. Det
var forventet at den store mængde regn der blev sendt i sprækkerne ville gøre
strømningsformen sprækkedomineret, men massetransporten og det lave porevandstryk
i matricen er tilstrækkeligt til at lede vandet over i matricen i løbet af de første 50 cm.

14.5 Akkumuleret strømning ved nedre rand
Den akkumulerede strømning til nedre rand for hvert scenarie giver et tydeligt billede af
strømningsformen ned gennem profilet. En negativ hældning betyder, som nævnt tidligere,
at vandet i profilet bidrager til grundvandet og modsat betyder en positiv hældning, at
vandet ikke er nået ned til bunden af profilet endnu. Figur 14.17 og 14.18 viser den
akkumulerede strømning på nedre rand over en simuleringstid på 30 dage, for henholdsvis
scenarie 1, 2, 3 og 4.
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Figur 14.17. Akkumuleret strømning på nedre rand for henholdsvis scenarie 1 t.v og scenarie 2
t.h.
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Figur 14.18. Akkumuleret strømning på nedre rand for henholdsvis scenarie 3 t.v og scenarie 4
t.h.

Scenarie 2 er den eneste af de simulerede scenarier, hvor der ses en negativ hældning på
den akkumulerede strømningskurve, hvilket betyder at regnvandet er nedsivet til grund-
vandet. Strømningsforholdene i scenarie 2 er dermed noget hurtigere i forhold til de tre
andre scenarier, hvor der fortsat ses en stigende tendens. Det betyder også at strømningen
er matricedomineret i tre ud af fire scenarier.

14.6 Vurdering af scenarier
Scenarie 1 og 3 er fundet til at være de mere realistiske scenarier baseret på, at de bygger på
parametre, der er fastsat ud fra målinger og litteraturstudier. Kalkmatricens hydrauliske
ledningsevne er fundet ved målinger for kalken i Rørdal Kridtgrav og er sat til 8,9·10−10

m/s for begge scenarier. Andelen af nedbør der strømmer til sprækkerne er sat til 25
og 10 % for henholdsvis scenarie 1 og 3, hvilket stemmer overens med undersøgelser på
området, hvor det som tidligere nævnt vurderes, at ca. 17 - 30 % af årsnedbøren hånd-
teres af sprækkerne [Mathias et al., 2006]. Massetransporten og herunder den effektive
hydrauliske ledningsevne mellem kalksprækkerne og matricen er vurderet til at ligge om-
kring eller lidt under værdien for matricens mættede hydrauliske ledningsevne og er sat
til 1,16 ·10−10 m/s for begge scenarier. Dermed bliver andelen af nedbør der strømmer
direkte i sprækkerne den eneste forskel mellem scenarie 1 og 3.

Ud fra andelen af vand der sendes direkte i sprækkerne i scenarie 1 og 3, var det først
antaget at vandtransporten var langsomst i scenarie 3, hvor kun 10 % af nedbøren sendes
direkte i sprækkerne. Det begrundes med, at den højere andel vand i sprækkerne ved sce-
narie 1, var forventet at ville give i en hurtigere gennemstrømning. Alligevel viste scenarie
1, hvor 25% af nedbøren strømmer direkte i sprækkerne, at være det langsomst strøm-
mende scenarie.

For at kunne forklare hvorfor vandtransporten viste sig at være hurtigst i scenarie 3, så
skal kalks retentionskurve tages i betragtning. Da andelen af vand der sendes direkte i
matricen er stor, vil det resultere i en højere vandmætning og dermed en højere hydraulisk
ledningsevne. Det højere vandindhold i matricen ved scenarie 3, resulterer derfor i en hur-
tigere vandtransport i forhold til scenarie 1, hvor vandindholdet er lavere.

Ud fra strømningsformen ned gennem profilet for de fire forskellige scenarier, gav scenarie
2, hvor 90 % af nedbøren sendes direkte i sprækkerne, en forventet hurtigere sprække-
strømning. Det vil sige, at vandet i løbet af de 30 dage der simuleres for, når at blive
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transporteret ned til den nedre rand af profilet og dermed bidrage til grundvandet.

For de tre andre scenarier er strømningen nogenlunde lige langsom, på trods af at andelen
af nedbør fordeles forskelligt. I scenarie 4 infiltrerer for eksempel 90 % af nedbøren direkte i
sprækkerne hvilket sammenlignet med litteraturværdier er en meget høj andel. Det indike-
rer derfor at massetransporten bliver en afgørende faktor for at vurdere strømningsformen
i kalkens umættede zone. Yderligere ses det, at det er vigtigt at fastsætte kalkmatricens
hydrauliske ledningsevne rigtigt i forhold til at vurdere en korrekt transporthastighed af
vand eller stof ned gennem kalkprofilet.

Ved at sammenligne scenarie 2 og 4, hvor 90 % af nedbøren strømmer i sprækkerne, men
massetransporten er henholdsvis lille og stor, ses det også at massetransporten er en vig-
tig faktor. I scenarie 4 bliver strømningen matricedomineret, selv om næsten alt vandet
sendes i sprækkerne, som følge af den store massetransport.

Det simulerede 2-meters profil, repræsenterer kun et lille modeludsnit af virkeligheden,
men det er tydeligt at når de mest realistiske eller de målte parametre sættes på, så bliver
strømningen matricedomineret. Yderligere står det klart at massetransporten spiller en
afgørende rolle for strømningsformen og for hvordan vandet fordeler sig mellem matrice
og sprækker ned gennem profilet og den er dermed vigtig at få undersøgt nærmere. Det in-
dikerer videre, at hvis den effektive hydrauliske ledningsevne mellem matrice og sprækker
er forholdsvis høj, dog stadig en faktor 100 under matricens ledningsevne, så bliver strøm-
ningsformen matricedomineret. Hertil skal der nævnes, at det er nødvendigt at simulere
over en længere tidsperiode for at se, hvordan vandet fordeler sig, når kalkmatricen bli-
ver mere mættet. På baggrund af litteraturstudier og forsøg og målinger af både vand- og
stoftransport forventes det, at hvis modellen opbygges med en varierende nedbør, svarende
til årsmiddelnedbøren, og et overliggende jordlag, der kan udjævne variationen i regninten-
sitet, så vil den dominerende strømning foregå i kalkmatricen hvor transporten er langsom.

For at vurdere, hvordan mergellagene påvirker strømningsformen, indsættes der et
indskudt mergellag i det to meter dybe kalkprofil.
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Effekt af indskudt mergellag 15
Den umættede zone i Rørdal Kridtgrav består som tidligere nævnt både af kalk og ho-
risontale mergellag. De tidligere simuleringer har kun været for et 2-meters profil, med
ren kalk. For at se hvilken effekt et indskudt mergellag har på strømningen ned gennem
kalkens umættede zone, indsættes et 20 cm mergellag beliggende fra -50 til -70 cm under
terræn i det to meter dybe kalkprofil. Illustrationsstegning for kalk og det indskudte mer-
gellag ses i figur 15.1.

Figur 15.1. Illustrationsstegning med kalk og indskudt mergellag, hvor de små blå pile
repræsenter massetransporten af vand mellem kalksprækkerne og kalkmatricen,
mens de lidt større blå pile repræsenterer den vertikale vandtransport i både
kalkmatricen og i sprækkerne.

For at være sikker på at der simuleres længe nok til at se effekten under mergellaget,
simuleres der for 60 dage i stedet for de tidligere 30 dage. På grund af problemer med
numerisk ustabilitet i modellen, er mergellagene modelleret uden sprækker. Indholdet af
kalk i merglen er tidligere fundet til at ligge omkring 80 % og det er vurderet at merg-
len ligner kalken meget, se afsnit 7.2,. Det kan derfor ikke afvises, at der findes et større
sprækkesystem i merglen.

Parametrene for mergellaget og kalkmatricen ses i nedenstående tabel 15.1. De forskellige
værdier hørende til kalksprækkerne er beskrevet i afsnit 12.2.
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Tabel 15.1. Mergellaget og kalkmatricens parametre.

Jordtype θr θs α n Ks I
[cm3vand/cm3totalkalk] [1/cm] [-] [cm/dag] [-]

Kalkmatrice 0,01 0,44 0,002 2,5 0,0776 0,5
Mergel 0,01 0,41 0,005 1,6 0,1165* og 1,165* 0,5
*repræsenterer de to hydrauliske ledningsevner der simuleres med for mergellaget.

Der simuleres med to forskellige mættede hydrauliske ledningsevner for merglen,
henholdsvis en målt værdi på 0,1165 cm/dag (1,35 · 10−8m/s) og en faktor 10 højere
på 1,165 cm/dag (1,35 · 10−7m/s). Den målte værdi er en gennemsnitsværdi af
resultaterne for de kørte strømningsforsøg med irregulære mergelblokke. Den mættede
hydrauliske ledningsevne for merglen er lidt højere end kalkmatricens mættede hydrauliske
ledningsevne på 8,98·10−9 m/s, men langsommere end kalksprækkerne på 8,65 cm/dag
(1,0·10−6 m/s).
Retentionskurven og den hydraulisk ledningsevnekurve for kalkmatricen og mergellaget
ses i figur 15.2
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Figur 15.2. Kalkmatricen og mergellagets retentionskurven er vist til venstre og den tilhørende
hydrauliske ledningsevnekurve er vist til højre.

Selv om mergel og kalk ligner hinanden, strømmer vandet forskelligt gennem de to medier.
Da kalkindholdet i merglen er stort, vurderes det at retentionskurven for merglen ligner
kalkmatricens retentionskurve meget, men på grund af lerindholdet i merglen, er formen
på merglens retentionskurven mere stejl og nærmere sig derved lers retentionskurve. Det
mættede vandindhold for mergellaget er sat til den målte værdi for Rørdal Kridtgrav.
Kalksprækkernes retentions- og hydrauliske ledningsevnekurve er beskrevet i afsnit 12.2.

For hver af de to ledningsevner, simuleres der først med 10 % nedbør i sprækkerne og
derefter med 90 % nedbør i sprækkerne.

15.1 Vandindhold og poretryk
Startbetingelsen for profilet angives som vandindhold og for at få en jævn trykgradi-
ent, sættes vandindholdet til at variere fra 0,35 til 0,44 cm3vand/cm3totalkalk afbrudt af
mergellaget der har et øvre vandindhold på 0,276 til 0,283 cm3vand/cm3totalmergel. De
forskellige værdier skyldes som tidligere nævnt, at de to jordtyper, kalk og mergel, har
hver deres retentionskurve. Det gør at mergellagenes indflydelse er tydelig, når der ses på
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vandindholdet i profilet. Startbetingelserne for poretryk og vandindhold ved tiden nul, ses
i figur 15.3.
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Figur 15.3. Poretryk vs. dybde vises til venstre, mens vandindhold vs. dybde vises til højre.
Blå=10dage, grøn=20dage, turkis=30dage, rød=40dage, lilla=50dage og brun=60
dage.

Matricen

Ændring i matricens vandindhold ned gennem profilet, vises i figur 15.4 og 15.5, hvor
simuleringerne med henholdsvis 10 og 90 % infiltration i sprækkerne vises sammen med
simuleringerne af de to forskellige hydrauliske ledningsevner.
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Figur 15.4. Vandindhold vs. dybde for både kalkmatricen og det indskudte mergellag.
Mergellaget simuleres med målt Ks på 1,35 · 10−8m/s. Andelen af nedbøren der
sendes direkte i sprækkerne er henholdsvis 10% til venstre og 90% til højre.
Blå=10dage, grøn=20dage, turkis=30dage, rød=40dage, lilla=50dage og brun=60
dage.
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Figur 15.5. Vandindhold vs. dybde for både kalkmatricen og det indskudte mergellag.
Mergellaget simuleres med, Ks på 1,35 · 10−7m/s, hvilket er en faktor 10 lavere end
den målte. Andelen af nedbøren der strømmer direkte i sprækkerne er henholdsvis
10% til venstre og 90% til højre. Blå=10dage, grøn=20dage, turkis=30dage,
rød=40dage, lilla=50dage og brun=60 dage.

Af figurene ses det at vandindholdet i mergellaget bliver højest når størstedelen af nedbø-
ren strømmer direkte i kalkmatricen og kun 10 % strømmer i sprækkerne. I løbet af de 60
dage der simuleres for, når kalkmatricen at blive næsten vandmættet for de to simuleringer
hvor 90 % af nedbøren strømmer i sprækkerne og helt vandmættet for de to simuleringer,
hvor kun 10 % af nedbøren sendes direkte i sprækkerne og den resterende del sendes i
kalkmatricen.

Sammenlignes de forskellige grafer ses der en mere skarp vandfront inde i mergellaget, når
Ks for mergel er lille, hvilket skyldes den langsommere strømning.

Forskellen mellem simuleringerne med de forskellige andele af nedbør der strømmer direk-
te i sprækker og matrice, ses tydeligst i mergellaget og den øvre del af kalkmatricen, hvor
vandindholdet stiger hurtigere. Under mergellaget er der ikke så meget forskel mellem de
fire simuleringer, hvilket tyder på, at mergellaget har en dæmpende effekt på vandstrøm-
ningen .

Sprækkerne

Når der ses på sprækkernes vandindhold har andelen af vand der sendes i henholdsvis
kalkmatrice og sprækker større betydning end ved kalkmatricens og mergellagets
vandindhold. Ændring i sprækkernes vandindhold ned igennem profilet, for de fire
simuleringer ses i figur 15.6 og 15.7.

126



-200

-150

-100

-50

0

0 0.0004 0.0008 0.0012 0.0016 0.002
Theta [-]

-200

-150

-100

-50

0

0.0000 0.0005 0.0010 0.0015 0.0020
Theta [-]

Figur 15.6. Vandindhold i sprækkerne vs. dybde. Mergellaget simuleres med målt Ks på 1,35 ·
10−8m/s. Andelen af nedbøren der strømmer direkte i sprækkerne er henholdsvis
10% til venstre og 90% til højre. Blå=10dage, grøn=20dage, turkis=30dage,
rød=40dage, lilla=50dage og brun=60 dage.
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Figur 15.7. Vandindhold i sprækkerne vs. dybde. Mergellaget simuleres med, Ks på 1,35 ·
10−7m/s, hvilket er en faktor 10 større end den målte. Andelen af nedbøren der
strømmer direkte i sprækkerne er henholdsvis 10% til venstre og 90% til højre.
Blå=10dage, grøn=20dage, turkis=30dage, rød=40dage, lilla=50dage og brun=60
dage.

Når 90 % af nedbøren strømmer direkte i sprækkerne, bliver vandet i sprækkerne trans-
porteret hurtigere ned til mergellaget i forhold til når kun 10 % strømmer i sprækkerne.
Mergellaget simuleres som nævnt uden sprækker og vandet transporteres derfor ind i kalk-
matricen og mergellaget.

Når 90 % af nedbøren strømmer direkte i sprækkerne er vandindholdet under mergellaget
lavere end når kun 10 % strømmer i sprækkerne. Det skyldes, at når der sendes meget
vand i kalkmatricen, bliver den hydrauliske ledningsevne større her og derved transporte-
res vandet hurtigere ned til og igennem mergellaget. Det betyder at kalkmatricen når at
blive mættet i løbet af de 60 dage og begynder derved at afgive vand til sprækkerne igen.
Forskellen mellem vandindholdet i kalkmatricen i de fire simuleringer er dog lille, og med
en længere simuleringstid, vil de alle blive vandmættet.

Vandindholdet i sprækkerne over mergellaget falder, når merglens hydrauliske lednings-
evne øges. Det skyldes at mergellaget kan håndtere mere vand og sprækkerne kan derved
hurtigere transportere vandet ind i kalkmatricen og mergellaget.

Når 90 % af nedbøren transporteres i sprækkerne, bliver vandindholdet konstant efter 20
dage, mens det ved 10 % nedbør i sprækkerne og en målt Ks i mergellaget tager 60 dage.
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Ved en høj Ks i mergellaget og 10 % nedbør i sprækkerne, når vandindholdet i sprækker-
ne ikke at blive konstant i simuleringstiden, da kalkmatricen og mergellaget endnu kan
håndtere nedbørsmængden.

Ændringerne i tryk over dybden, er afhængige af vandindholdet og graferne for trykkets
variation med dybden for både matrice og sprækker, kan ses i bilag I.1.

15.2 Flux i matrice og sprækker
Variationen i flux ned gennem profilet for de fire simuleringer ses i figur 15.8 og 15.9.
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Figur 15.8. Flux i matricen vs. dybde. Mergellaget simuleres med målt Ks på 1,35 · 10−8m/s.
Andelen af nedbøren der strømmer direkte i sprækkerne er henholdsvis 10% til
venstre og 90% til højre. Blå=10dage, grøn=20dage, turkis=30dage, rød=40dage,
lilla=50dage og brun=60 dage.
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Figur 15.9. Flux i matricen vs. dybde. Mergellaget simuleres med, Ks på 1,35 · 10−7m/s,
hvilket er en faktor 10 større end den målte. Andelen af nedbøren der strømmer
direkte i sprækkerne er henholdsvis 10% til venstre og 90% til højre. Blå=10dage,
grøn=20dage, turkis=30dage, rød=40dage, lilla=50dage og brun=60 dage.

Ved at se på fluxen, ses det at mergellaget dæmper strømningen under laget ved alle fire
simuleringer.

I de første 50 dage af simuleringen stiger fluxen i kalkmatricen over merglen, men herefter
er den øvre del af kalkmatricen mættet og vandet begynder at hobe sig op, hvilket dæm-
per fluxen. Det kan forklares ved at vandet transporteres langsommere i merglen end i
kalkmatricen, da vandindholdet i mergellaget er lavere. Havde der været sprækker i mer-
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gellaget, ville vandet nu strømme her.

Der ses at ved den laveste hydrauliske ledningsevne for merglen transporteres vandet lang-
sommere igennem mergellaget og vandet ophobes derfor i den øvre del af kalkmatricen.
Det gør at fluxen i kalkmatricen falder hurtigere i det sidste tidskridt end når den hy-
draulisk ledningsevne i merglen gøres en faktor 10 større.

Det er tydeligt, at andelen af nedbør der sendes i henholdsvis sprækker og matrice har
en større påvirkning på fluxen end en ændring af mergellagets hydrauliske ledningsevne.
Strømningen under mergellaget bliver forholdsvis ensartet for henholdsvis de to simulerin-
ger hvor 10 % af nedbøren strømmer direkte i sprækkerne og de to simuleringer med 90 %.

For sprækkerne ses den største ændring også når andelen af vand der sendes i sprækkerne
ændres. Ændringen af mergellagets hydrauliske ledningsevne har kun lille betydning for
fluxen i sprækkerne. Graferne for hvordan fluxen ændrer sig med dybden for sprækkerne
kan ses i bilag I.2.

15.3 Massetransport mellem matrice og sprækker
Massetransporten ned igennem profilet for de fire simuleringer ses i figur 15.10 og 15.11.
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Figur 15.10. Massetransport vs. dybde. Mergellaget simuleres med målt Ks på 1,35 · 10−8m/s.
Andelen af nedbøren der strømmer direkte i sprækkerne er henholdsvis 10% til
venstre og 90% til højre. Blå=10dage, grøn=20dage, turkis=30dage, rød=40dage,
lilla=50dage og brun=60 dage.
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Figur 15.11. Massetransport vs. dybde. Mergellaget simuleres med, Ks på 1,35 · 10−7m/s,
hvilket er en faktor 10 større end den målte. Andelen af nedbøren der strømmer
direkte i sprækkerne er henholdsvis 10% til venstre og 90% til højre. Blå=10dage,
grøn=20dage, turkis=30dage, rød=40dage, lilla=50dage og brun=60 dage.

Det ses at mergellaget tvinger vandet fra sprækkerne og ind i matricen. Ved store mæng-
der vand, kan mergellaget dæmpe vandstrømningen, hvis der vel og mærke ikke er nogle
sprækker i merglen. Eventuelle sprækker vil have den modsatte effekt og lave strømningen
om til en sprækkestrømning.

Akkumuleret strømning ved nedre rand

Den akkumulerede strømning ved nedre rand for de fire simuleringer ses i figur 15.12 og
15.13.
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Figur 15.12. Akkumulerede strømning ved nedre rand, hvor mergellaget simuleres med målt
Ks på 1,35 · 10−8m/s. Andelen af nedbøren der strømmer direkte i sprækkerne
er henholdsvis 10% til venstre og 90% til højre. Blå=10dage, grøn=20dage,
turkis=30dage, rød=40dage, lilla=50dage og brun=60 dage.
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Figur 15.13. Akkumulerede strømning ved nedre rand vs. dybde. Mergellaget simuleres med, Ks

på 1,35·10−7m/s, hvilket er en faktor 10 større end den målte. Andelen af nedbøren
der strømmer direkte i sprækkerne er henholdsvis 10% til venstre og 90% til højre.
Blå=10dage, grøn=20dage, turkis=30dage, rød=40dage, lilla=50dage og brun=60
dage.

Ved at se på den akkumulerede strømning ved nedre rand, ses det at en højere hydraulisk
ledningsevne for mergellaget, medfører at nedbøren hurtigere transporteres ned til grund-
vandet, men ved alle fire simuleringer når vandet ned til nedre rand. Andelen af vand der
sendes i henholdsvis matrice og sprækker har ikke så stor indflydelse her, men det ses dog,
at transporten går hurtigst når der sendes mest vand i matricen.

15.4 Opsumering
Igennem analysen af mergellaget uden sprækker ses det, at laget har en dæmpende ef-
fekt på strømningen. Jo lavere hydraulisk ledningsevne af mergellaget, jo mere dæmpende
bliver det. Da mergellaget er uden sprækker, betyder det at kalkens sprækkestrømning bli-
ver brudt af mergellaget der tvinger vandet ind i kalkmatricen og mergellaget. Det gør at
strømningsforholdene bliver mere ensartet under mergellaget end over og at strømningsfor-
holdende under mergellaget bliver matricedomineret i den gældende simuleringstid. I takt
med at matricen under mergellaget bliver mættet, strømmer det overskydende vand over
i sprækkerne igen. Den nedre del af kalkmatricen bliver hurtigt vandmættet, da grund-
vandsindsivningen har en stor påvirkning her.

Ses der på den akkumulerede strømning ved nedre rand er forskellene mellem de fire
simuleringer ikke så stor. Den hurtigste transport af vandet opstår når mergellagets led-
ningsevne er høj og der samtidig sendes mest vand i matricen.

I modellen modelleres mergellaget som kontinuert over hele fladen, men i naturen vil dette
ikke være tilfældet. Her vil mergellaget være afbrudt flere steder og have en varierende
tykkelse, hvilket betyder, at den dæmpende effekt være varierende. Var mergellaget simu-
leret med sprækker, havde det ophobede vand over mergellaget afstrømmet heri.
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Konklusion 16
Formålet med projektet har været at undersøge, hvordan vand- og stoftransporten foregår
i den umættede kalkzone, der består af kalk og horisontale mergellag. Dette undersø-
ges på baggrund af de problemer Aalborg Forsyning, Vand A/S har med stadig stigende
nitratkoncentrationer i grundvandet på kildepladser, hvor der har været udført grund-
vandsbeskyttelse siden starten af 1980’erne. Der er opstillet tre hypoteser for vand- og
stoftransport i den umættede kalkzone og de er blevet undersøgt gennem forsøg og nume-
risk modellering af den umættede kalkzone.

Der er lavet strømningsforsøg på intaktprøver af både kalk og mergel og yderligere er der
udviklet en ny metode til lave Darcy strømningsforsøg på irregulære kalk og mergelblokke.
Metoden går ud på at de irregulære blokke skæres til og støbes ind i ”vandtæt” beton,
hvorefter bund og top skæres fri. Herefter sættes der vandtryk på og gennemstrømnin-
gen over tid måles. Der blev yderligere lavet et farvestofforsøg på en af de irregulære
blokke og den fundne hydrauliske ledningsevne herfra viste en faktor 10 lavere end hvad
der er målt ved Darcy forsøget på de irregulære blokke. Det vurderes derfor at resulta-
terne fra strømningsforsøgene med de irregulære blokke har en usikkerhed på en faktor 10.

Resultaterne fra strømningsforsøgene viste både sprække- og matricestrømning, mens der
for mergel kun blev målt matricestrømning. Den mættede hydrauliske ledningsevne for
kalkmatricen blev fundet til at ligge mellem 1,37·10−8 – 4,25·10−9 m/s svarende til en
vandtransporthastighed på 0,3 - 0,98 m/år, hvis der forudsættes en totalporøsitet for
kalkmatricen på 0,44 cm3porer/cm3totalkalk. Merglens mættede hydrauliske ledningsevne
blev fundet til at ligge mellem 1,17·10−8 - 1,93·10−9 m/s svarende til en vandtransport-
hastighed på mellem 0,15 m/år og 0,90 m/år, hvis der forudsættes en totalporøsitet for
mergel på 0,41 cm3porer/cm3totalmergel.

Ved hjælp af målinger af nitratprofilet i den umættede zone, er nitratens transportha-
stigheder estimeret og sammenlignes disse transporthastigheder, med vandtransportha-
stighederne fundet gennem strømningsforsøg, ligger de indenfor samme interval. Den mest
logiske transporthastighed for det estimerede nitratprofil er vurderet til at være 0,54 m/år.
På baggrund af de langsomme transporthastigheder, vurderes vand- og stoftransporten i
kalkens umættede zone at være matricedomineret. Ved anvendelse af transporthastighe-
den for nitraten på 0,54 m/år, vurderes fordelingen af vand mellem sprækker og matrice
at udgøre ca. 80 % matricestrømning og 20 % sprækkestrømning.

Det blev yderligere vurderet, at denne fordeling af vand, ved selv helt lave nitratkoncentra-
tioner i sprækkerne, medføre at nitratkoncentrationen i grundvandet ved Rørdal Kridtgrav
overstiger drikkevandskriteriet for nitrat på 50 mg/L indenfor den næste 10-årige periode.
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Resultatet er dog usikkert, da det baserer sig på flere antagelser. Ved analysering af ni-
tratprofilet blev der fundet nødvendigt med flere undersøgelser af vand- og stoftransport
i kalkens umættede zone, før de målte værdier kan forklares til bunds.

Transporten af nitrat ned gennem den umættede kalkzone, kan være påvirket af denitri-
fikation. Der blev fundet indhold af organisk stof på omkring 1-2 % for henholdsvis kalk
og mergel i den umættede kalkzone og yderligere blev der fundet et potentiale for deni-
trifikation i den øvre grundvandszone. Dette indikerer, at der muligvis er et potentiale for
nitratreducering, men det kræver flere undersøgelser, før det kan vurderes om potentialet
også er til stede i den umættede kalkzone og om det kan udnyttes her. Iltforbrugsraten i
både den umættede og mættede zone er undersøgt, da den har betydning for muligheden
for om denitrifikationspotentialet kan udnyttes. Den konvektive og diffusive transport af
ilt i kalkmatricen er fundet lige store i den umættede kalkzone, hvilket kræver, at der
regnes dynamisk på de to processer for at beskrive stoftransporten af ilten.

Gennem en detaljeret modelanalyse med Hydrus 1D blev de styrende parametre for beskri-
velsen af vandtransporten i kalkens umættede zone fundet til at være massetransporten
mellem sprækker og matrice, matricens hydrauliske ledningsevne og fordelingen af vand
mellem sprækker og matrice. Især massetransporten vurderes at have afgørende indflydelse
på om strømningsformen er matrice eller sprækkedomineret. Yderligere står det klart, at
det kræver flere undersøgelser af merglens hydrauliske egenskaber før mergellagets reelle
indvirkning på vand og stoftransporten i den umættede zone kan beskrives.

På baggrund af forsøg og detaljeret modelanalyse af vandtransporten i den umættede
kalkzone vurderes det, at den første opsatte hypotese, der antager fuld sprækkestrøm-
ning uden indvirkning fra kalkmatrice og mergellag, med stor sandsynlighed beskriver
transporten i den umættede kalkzone forkert. Det begrundes udfra at de tidligere nævnte
vandtransporthastigheder indikerer en matricedomineret strømning. Yderligere viser tre
ud af fire af de modellerede scenarier, at strømningen bliver matricedomineret.

Hypotese 2 og 3, der beskriver vand og stoftransporten som matricedomineret strømning
henholdsvis uden og med påvirkning fra mergellag, vurderes derimod som mest sandsynli-
ge. Det kan med den nuværende viden om mergellagets indflydelse ikke vurderes, hvilken
af de to hypoteser der bedst beskriver transporten af nitrat i den umættede kalkzone.

De dominerende processer er gennem analysen af den umættede kalkzone, fundet til at
være konvektion, diffusion, iltforbrug og denitrifikation. For at forstå systemet korrekt er
det nødvendigt med yderligere analyse af de enkelte processer og samspillet mellem dem.
Samtidig er en nøjagtig fastsættelse af de styrende parametre essentiel for at opnå en
korrekt systemforståelse. Det er derfor nødvendigt med yderligere undersøgelser af både
de dominerende processer og de vigtige parametre.
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Perspektivering 17
På baggrund af analysen af transporten af nitrat i den umættede zone er det fundet at
medmindre halvdelen eller mere af nedbøren transporteres i sprækkerne, så kommer ni-
tratkoncentrationerne i grundvandet ikke under grænseværdien for nitrat på 50 mg/L. På
baggrund af analysen af nitratprofilet er den mest logiske transporthastighed for nitrat i
kalkmatricen estimeret til at være 0,54 m/år, hvilket nødvendiggør en fordeling af ned-
børen på 80 % i matricen og 20 % i sprækkerne. Når nitratpuljen rammer grundvandet,
forventes den aktuelle nitratkoncentration i grundvandet dermed at overskride grænse-
værdien.

Med den estimerede transporthastighed betyder det yderligere, at den antagende nitrat-
pulje forventes at nå grundvandet indenfor en 10-årig periode. Det betyder dermed at
effekten af en indsatplanlægning, for at sikre grundvandet mod nitratforurening, først
vil kunne ses om mange år og dermed først efter den nuværende nitratpulje har ramt
grundvandet. I Rørdal er den umættede zone ca. 20 meter dyb og med den estimerede
transporthastighed forventes en effekt af indsatsplanlægningen først at kunne ses 40 år
senere. Resultaterne er forbundet med usikkerhed, da systemet endnu ikke er forstået til
bunds.

Der er fundet potentiale for denitrifikation i den øvre del af grundvandszonen og findes
dette potentiale også i den umættede zone, kan det yderligere have indflydelse på nitrat-
koncentrationen. Aktor et al. [2013] har ikke fundet spor efter denitrifikation, men hvis
denitrifikationen foregår ved brug af organisk stof som elektrondonor, er der umiddelbart
ingen spor herefter. Det er derfor nødvendigt at undersøge dette potentiale nærmere for
at forstå, hvordan nitrattransporten foregår i den umættede kalkzone.

Igennem analysen af den umættede kalkzone er det blevet tydeligt, at der er brug for
et betydeligt større sæt inputdata før det bliver muligt at beskrive hele den umættede
kalkzone i en numerisk model, der kan regne med dobbelt-permeabilitet for både vand
og stoftransporten. For at bestemme de styrende parametre kræves det, at den videre
fremgangsmåde skifter mellem feltarbejde og modelberegninger. På baggrund af forsøg
og modellering, er det vurderet at de nødvendige parametre inkluderer kalkmatricens hy-
drauliske ledningsevne, udveksling af vand og stof mellem matrice og sprækker, samt hvor
stor en andel af nettonedbøren der strømmer direkte i sprækkerne. Derudover er det også
nødvendigt at måle på retentionskurven for mergel og bestemme de tilhørende parametre,
samtidig med at det bør undersøges om merglen indeholder et sprækkesystem svarende til
kalkens.

Yderligere er det vigtigt, at der opnås en større forståelse af de styrende processer og
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deres påvirkning på hinanden. Som nævnt er konvektionen og diffusionen af ilt i kalk-
matricen fundet lige store og det er derfor nødvendigt med en numerisk model, der kan
regne dynamisk på de to processer. Her er Hydrus 1D sandsynligvis ikke længere optimal,
eftersom den regner på diffusion som massetransport og ikke tager højde for det skiftende
koncentrationsprofil inde i kalkmatricen. Det kan derfor blive nødvendigt at anvende et
andet numerisk modelleringsprogram.

Der bør laves forsøg på større skala i laboratoriet og så bør der laves en to meters målegrav
ude i den umættede kalkzone, hvor der kan måles direkte på både vand- og stoftransport.
Gennem måling i Rørdal Kridtgrav har det været muligt at måle på hele den umættede
kalkzone. På samme måde kunne det være optimalt at have flere målegrave i flere dybder
eventuelt med og uden mergellag for at sammenholde resultaterne og se om eller hvordan
de varierer med dybden. I målegraven bør der yderligere indsættes mikrokasser til måling
af iltforbrugsrater og aktuel denitrifikation i den umættede kalkzone.

På baggrund af forsøgsanalyserne opsættes forskellige hypoteser, der efterfølgende verifice-
res gennem modelberegninger. Modelberegningerne skal yderligere hjælpe med at definere,
hvad og hvilke parametre der skal undersøges som det næste, for at beregninger og må-
linger kommer til at stemme overens. Hypoteserne undersøges ved løbene at forsøge at
fitte de målte data med modelsimuleringen af samme system og på denne måde udbygges
forståelsen af systemet.

Først når nøgleparametrene er på plads og de dominerende processer og deres indvirkning
på hinanden er forstået, kan den reelle vand- og stoftransport i kalkens umættede zone
beskrives gennem modellering af det samlede system i den umættede kalkzone.
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Del IV

Bilag

I





pH-måling A
Til måling af pH-niveauet anvendes et pH-meter. Til at starte med blev pH-meteret kali-
breret med to flasker der indeholdt væske med henholdsvis pH 4 og pH 7, for at sikre at
pH-meteret målte korrekt. pH-meteret kan ses i figur A.1.

Figur A.1. pH-meter til måling af pH-værdi i kalkprøverne.

For at måle pH niveauet i de forskellige løsprøver blev lidt kalk fra hver prøve opslammet
og der blev lavet en a og b flaske for hver prøve. Forsøget blev lavet i forbindelse med
forsøg for måling af nitrat, der beskrives senere, og der blev derfor anvendt 1 molær Kalci-
umklorid til at opslamme kalken. Gennemsnittet for flaske a og b er anvendt for at få det
mest præcise resultat.

III





Kalkindhold i mergel B
Følgende forsøgsafsnit er baseret på metodebeskrivelse i [Dansk Geotekniske Forening,
2001].

Formålet med syretititreringforsøget er at bestemme kalkindholdet i mergel, ved at måle
på calciumcarbonat CaC03 i mergelprøverne.

Ved syretitreringsforsøg kan kalkindholdet i en prøve bestemmes. Til forsøget er der an-
vendt mergelprøver fra det detaljerede 3-meters profil. Det er vurderet, at de valgte prøver
er repræsentative for mergellagene i den umættede kalkzone i Rørdal Kridtgrav. 3-meters
profilet blev valgt på baggrund af, at mergellagene her er lokaliseret mere nøjagtigt end i
de andre profiler. Prøverne der blev valgt er yderligere udvalgt på baggrund af noteringer
lavet under prøvetagning og pH målinger, for at være sikker på, at det er en mergelprøve
der arbejdes med. Prøverne der med sikkerhed er mergel slås sammen, svarende til hvert
mergellag i profilet, i alt er der 3 mergellag.

Omkring 40-50 g prøve for hver enkelt mergellag blev homogeniseret, tørret i varmeskab
ved 105 °C og derefter placeret i en ekssikator for at være sikre på, at der er nul luftfugtig-
hed, da prøven ellers vil optage fugtighed fra luften indtil den er kølet ned. Der blev brugt
3x10 g delprøve for hvert mergellag, som blev hældt i en 250 mL konisk kolbe sammen med
200 ml Hydrogenchlorid (1 N HCl), saltsyre, som er en stærk syre med pH < 1. Merglen
bruste kraftigt op, da der blev tilsat HCl, hvilket skyldes det høje kalkindhold. Herefter
blev kolben fyldt op med 100 mL demineraliseret vand og blandingen blev kogt i ca. 30
min. Billeder fra forsøget ses på figur B.1.
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Figur B.1. Tv. ses ekssikatoren med de tørrede mergelprøver og th. ses hvordan merglen bruser
op når der tilsættes HCl.

Prøven blev efterfølgende afkølet og fenoftalein blev tilsat som indikator. Der blev brugt
Natriumhydroxid (1 N NaOH), der er en svag base, for at titrere tilbage. Under tilsætnin-
gen omrørers blandingen ved hjælp af en magnetomrører. Kalken i prøven reagerer med
den tilførte mængde NaOH og neutralisere dermed syren. Når opløsningen skiftede farve
fra klar til svagt rød, blev den tilførte mængde natriumhydroxyd noteret. På figur B.2 ses
hvordan blandingen før og efter der er titreret med NaOH.
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Figur B.2. Tv. ses to prøver hvor den ene er klar til at blive titreret og den anden er titreret og
har skiftet farve. Th. ses forsøgsopstillingen med en færdig titreret prøve.

Kalkindholdet i hver enkelt mergelprøve beregnes efterfølgende ved at dividere den tilsatte
mængde HCl med vægten af den tørrede prøve. Den tilsatte mængde HCl findes ved at
substrahere de 200 mL HCl med den tilsatte mængde NaOH. Derved findes den nødvendige
mængde HCl, der skal anvendes til at neutralisere kalken i merglen, der også er basisk.
Som formel (B.1).

Kalkindhold = 5.(TilsatHCl
Tørkalk T ilsatHCl = 200mLHCl − TilsatmLNaOH (B.1)

Rådata og resultater for hver delprøve ses i tabel B.1.

Tabel B.1. Kalkindholdet i de tre mergelprøver fra Rørdal Kridtgrav.

Prøve Tør kalk HCl NaOH Tilsat HCL Ca (Kalkindholdet) Kalk i prøven
[g] [mL] [mL] [mL] % af tørvægt g

M1a 9,91 200 0,1 199,9 100,86 10,00
M1b 9,97 200 30,9 169,1 84,80 8,46
M1c 10,05 200 29,3 170,7 84,93 8,54
M2a 10,18 200 37,8 162,2 79,67 8,11
M2b 10,04 200 39,9 160,1 79,73 8,01
M2c 10,04 200 40,2 159,8 79,58 7,99
M3a 10,03 200 40,5 159,5 79,51 7,98
M3b 10,15 200 38,1 161,9 79,75 8,10
M3c 10,12 200 38,2 161,8 79,94 8,09
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Porøsitet bestemmelse C
Den effektive porøsitet af en prøve kan bestemmes ved at veje intaktprøven før og efter den
har stået en given tid i en retentionsboks med et valgt undertryk på. Metoden er beskrevet
i [Møldrup & Loll, 2000], og er en metode for måling af jord-vand retentionskurven. Den
totale porøsitet af en prøve kan bestemmes ved vejning efter tørring ved 105 ◦C.

Fire intaktprøver af størrelsen 100 cm3, to mergelprøver, benævnt Mergel A og B og to
kalkprøver, benævnt Kalk A og B. Mergelprøverne er horisontale intaktprøver fra Rør-
dal Kridtgrav udtaget i niveau 1, ca. seks meter under terræn. Intaktprøverne af kalken
stammer fra Eternitgrunden i Aalborg, men som nævnt i afsnit 2.3 er kalken omkring
Aalborg og i Nordjylland sammenlignelig. Intaktprøverne af kalken er taget horisontalt og
forholdsvis tæt på terræn, hvor kalken muligvis er mere opsprækket end dybere nede.

Når der tages intaktprøver i hårde medier, som kalk og mergel, kan der nemt opstå una-
turlige revner og sprækker i prøven. Der er derfor stor sandsynlighed for at porøsiteten
overestimeres, hvilket medfører, at der også er usikkerheder på de beregninger, hvori por-
øsiteten indgår, såsom vandmætningsgraden.

Intaktprøverne sættes på en vådtningsboks med kaolin i, for at sikre at prøverne er vand-
mættede før forsøgets start. Kaolinen er hele tiden fugtigt og intaktprøverne mættes der-
med med vand fra bunden. De fire intaktprøver på vådtningsboksen og retentionsboksen
ses på figur C.1.
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Figur C.1. T.v intaktprøverne i vådtningsboksen. De to mergelprøver ses nederst i billedet, og
øverst ses de to kalkprøver. T.h retentionsboks anvendt til bestemmelse af effektiv
porøsitet.

Intaktprøverne med kalk er de to længst væk, mens intaktprøverne med mergel er de to
nærmest i billedet. Det er tydeligt at se forskel på mergel og kalk, da mergel har en væ-
sentligt mørkere farve end kalken.

Ved at anvende vådtningsboksen udnyttes intaktprøvens naturlige suge effekter. Det vur-
deres, at et døgn er tilstrækkeligt til at sikre, at prøven bliver fuldstændig vandmættet.
Der blev sat stof omkring bunden af intaktprøverne for at sikre, at der ikke skete tab af
kalk fra prøverne. Intaktprøverne blev vejet før og efter vådtningsprocessen.

Efterfølgende blev de vandmættede intaktprøver sat i retentionsboksen med et undertryk
på 100 cm vandsøjletryk (cmVs). Prøverne drænes dermed til markkapacitet, det vil sige
at der måles på porer > 30 µm. Det giver et bud på sprækkernes effektive porøsitet, da
matricens porer vurderes til hovedsagligt at være mindre end 30 µm. [Per Møldrup, 2013-
14]

Efter tre dage vejes prøverne og undertrykket øges til 800 cmVs for at dræne prøverne
yderligere. Hermed fås et bud på den effektive porøsitet for porer ned til ca. 4 µm. Efter
syv dage, tages prøverne af retentionsboksen og vejes igen. De syv dage er med til at sikre,
at prøverne har haft tid til at blive fuldstændig drænet. Til slut tømmes intaktprøverne i
en foliebakke og tørres ved 105 ◦C i to dage, for så at blive vejet igen. På den måde kan
den totale porøsitet og den effektive porøsitet for store og mellemstore porer ned til 4 µm
bestemmes for hver prøve.

Resultaterne for ændringen i vandindhold for prøverne er vist i tabel C.1.
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Tabel C.1. Ændring i prøvernes vandindhold under forsøget, er vist som en ændring af
totalvægten. Vægt efter 1 dag, er prøvernes totalvægt uden intaktring og låg efter 1
dag på vådtningsboksen.

Prøve Mættet vægt Vægt efter Vægt efter Vægt efter
-100 cmVs -800 cmVs tørring (105 ◦C)

[g] [g] [g] [g]
Mergel A 199,23 198,79 198,24 158,73
Mergel B 198,86 197,91 197,10 157,60
Kalk A 175,90 169,47 168,96 127,24
Kalk B 190,04 185,31 184,87 145,28

Ved at kende vands densitet, intaktprøvens volumen og de tilhørende volumenvægte, kan
prøvernes totale og effektive porøsitet bestemmes. [Møldrup & Loll, 2000]
Intaktprøverne er taget in-situ, men resultaterne for den totale og effektive porøsitet
repræsenterer kun en lokal værdi for kalken, hvilket betyder at der måles på lille-skala.
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Strømningsforsøg D
Kapitlet tager udgangspunkt i [Møldrup & Loll, 2000] og [Malte Ahm, 2013].

For at bestemme den mættede hydrauliske ledningsevne i kalken anvendes Darcys strøm-
ningsforsøg. Strømningsforsøget har til formål at bestemme kalkens og merglens mættede
hydrauliske ledningsevne ud fra prøvens permeabilitet og vandets temperatur.

Ved at måle mængden af vand der strømmer gennem en vandmættet intaktprøve til en
given tid, kan den mættede hydrauliske ledningsevne, K, beregnes.

Strømningsforsøget blev lavet med de samme fire intaktprøver som er anvendt til bestem-
melse af porøsitet, vandindhold og vandmætning, og udføres sideløbende med porøsitets-
forsøget. Prøverne benævnes stadig Mergel A og B og Kalk A og B.

Som nævnt i bilag C kan der nemt opstå unaturlige revner og sprækker i intaktprøven,
når den udtages. Er der sket en forstyrrelse af prøven, kan det resultere i en ukorrekt
bestemmelse af den mættede hydrauliske ledningsevne. Intaktprøven skal derfor under-
søges nøje for synlige gennemgående sprækker, både før og efter forsøget og resultaterne
skal vurderes i forhold til litteraturværdier og andre forsøgsresultater. På trods af at der
ikke er synlige sprækker, kan prøven stadig være forstyrret og små sprækkesystemer kan
være blevet større og nye kommet til. Er intaktprøven blevet forstyrret under udtagningen
betyder det, at det i bedste fald er sprækkernes ledningsevne der måles på og ikke matricen.

Forsøget blev udført ved hjælp af forsøgsopstillingen, vist på figur D.1.
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Figur D.1. Darcy strømningsforsøg.

Før strømningsforsøgets start blev intaktprøverne vandmættede ved at de stod et døgn
på vådtningsboksen, som beskrevet i bilag C. De vandmættede intaktprøver indsættes
på skift i forsøgsopstillingen. Er intaktprøverne ikke fuldstændigt vandmættede, vil det
betyde, at prøvens mættede hydrauliske ledningsevne underestimeres. For hver af de fire
intaktprøver er forsøget lavet to gange, for at sikre en korrekt bestemmelse af den mættede
hydrauliske ledningsevne for den givne intaktprøve.

Selve forsøget startes ved, at der sættes tryk på vandstrømningen. Det gøres ved at hæve
vandtanken op i en meters højde. Trykhøjden øges så, hvis der ikke er kommet vand igen-
nem efter ca. en time. Den anvendte trykhøjde samt andre relevante parametre for hver
enkelt intaktprøve, findes i resultat afsnittet, se afsnit 6.1.

Ved at måle mængden af vand der er gennemstrømmet til en given tid, Q, og samtidig
kende temperaturen, tværsnitsarealet af intaktprøven, densiteten af vandet og den an-
vendte trykhøjde, er det muligt at bestemme den mættede hydrauliske ledningsevne for
den pågældende intaktprøve.

Forsøget er baseret på en omskrevet udgave af Darcys lov, se ligning (D.1). Det vurderes,
at vandstanden i vandbeholderen, vist på figur D.1, ikke ændrer sig med mere end 2 cm
under et forsøg og trykhøjden antages derfor konstant.

Q = K A
dh

dl
→ K = Q

A

dl

dh
(D.1)

hvor

• K, hudraulisk ledningsevne [m/s]

• A, tværsnitsareal [m2]

• dh, trykforskel [m]

• dl, længde af intaktprøve [m]
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K afhænger både af jorden og væsken, mens permeabiliteten, k, kun er jordafhængig. For
at kunne bestemme K svarende til in situ temperaturen den umættede zone, omregnes K
til k, ved hjælp af ligning (D.2).

k = −K µ

ρw g
(D.2)

hvor

• k, permeabilitet [m2]

• µ, viskositet [kg/(m s)]

• ρw, densitet af vand [kg/m3]

• g, tyngdeacceleration [m/s2]

Ved at kende vandtemperaturen in situ og viskositeten svarende hertil, samt k, kan den
mættede hydrauliske ledningsevne korrigeres, så den svarer til en vandtemperatur på otte
grader, hvilket er antaget at være in situ temperatur. Vandtemperaturen i laboratoriet er
omkring 20 °C. Til korregering af den mættede hydrauliske ledningsevne for intaktprøven
anvendes formel (D.3).

K8 = k ρw g

µ
(D.3)

Den fundende værdi af den mættede hydraulisk ledningsevne er dog stadig målt på lille
skala, og vil derfor ikke svare direkte til en in situ målt mættet hydraulisk ledningsevne
på trods af, at der er taget højde for temperaturforskelle.

Resultaterne fra de kørte forsøg, kan ses i tabel D.1.

Tabel D.1. Værdier af målte mættede hydrauliske ledningsevne for de fire intaktprøver af kalk
og mergel.

Prøve Hydralisk ledningsevne
[m/s]

Mergel A -
Mergel B 1,81·10−9

2,05·10−9

Kalk A 4,68·10−6

2,93·10−6

Kalk B 2,23·10−5

2,34·10−5

2,20·10−5

4,34·10−6

Resultaterne fra de kørte forsøg med irregulære blokke, med angivelse af om vandet sendes
ind oppefra eller nedefra i blokken, kan ses i tabel D.2.
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Tabel D.2. Værdier af målte mættede hydrauliske ledningsevne for de fem irregulære kalk- og
mergelblokke.

Prøve Hydralisk ledningsevne Strømningsretning
[m/s]

Kalk 1 5.22·10−9 Oppefra
4.75·10−9 Oppefra
4.48·10−9 Oppefra
4.62·10−9 Oppefra
1.89·10−9 Oppefra
4.51·10−9 Oppefra
4.05·10−9 Oppefra
4.09·10−9 Nedefra
4.65·10−9 Nedefra

Kalk 2 7.38·10−8 Oppefra
7.32·10−8 Nedefra
7.75·10−8 Nedefra

Kalk 3 1.49·10−8 Oppefra
1.46·10−8 Oppefra
1.36·10−8 Oppefra
1.35·10−8 Oppefra
1.24·10−8 Oppefra
1.25·10−8 Nedefra
1.47·10−8 Nedefra

Mergel 1 2.08·10−8 Oppefra
1.88·10−8 Oppefra
8.15·10−9 Oppefra
7.38·10−9 Oppefra
1.78·10−8 Oppefra
1.56·10−8 Nedefra
1.60·10−8 Nedefra
1.62·10−8 Nedefra
1.60·10−8 Nedefra
1.58·10−8 Nedefra

Mergel 2 1.11·10−8 Oppefra
1.12·10−8 Oppefra
2.41·10−8 Oppefra
2.39·10−8 Oppefra
9.46·10−9 Oppefra
7.78·10−9 Oppefra
7.57·10−9 Oppefra
7.48·10−9 Oppefra
7.29·10−9 Oppefra
7.21·10−9 Oppefra
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Måling af nitrat-, nitrit- og
ammoniumkoncentrationer E

Ændringen i nitratkoncentrationen ned gennem den umættede kalkzone, bestemmes ved
anvendelse af løsprøverne fra de to niveauer i Rørdal Kridtgrav.

Samtlige prøver blev homogeniseret grundigt i en morter. Homogeniseringen er nødvendig
for at opnå en ensartet prøve således at den udtagne prøvemængde er repræsentativ for
hele prøven. Mellem homogeniseringen af hver prøve, blev udstyret vasket grundigt, for at
undgå at prøverne blandes og dermed giver fejlagtige måleresultater.

Der blev anvendt 100 mL plastflasker med 10 gram homogeniseret prøve og 25 mL ek-
straktionsvæske. Ekstraktionsvæsken, der er lavet af 1 molær kaliumklorid, KCl, får de
positiv ladede ammoniumioner, der normalt sidder på jordpartiklerne, til at opløses i væ-
skefasen. Nitrat består af negativt ladede ioner, der naturligt findes i jordvandet og vil
dermed opløses nemt i ekstraktionsvæsken. For hver prøve, blev der lavet en dobbeltprøve.

Efter tilsætning af ekstraktionsvæsken blev flaskerne rystet i 2 timer for at sikre, at alt
nitrat og ammonium opløses og frigives til væsken. Efterfølgende blev væsken i flaskerne,
hældt over i små reagensglas og centrifugeret. Centrifugeringen gør at ekstraktionsvæsken
adskilles fra kalken, da kalken under centrifugeringen vil sedimentere i bunden af flasker-
ne. Til sidst filtreres væsken over i små plastflasker for at sikre, at der ikke er rester af
sediment tilbage i væsken. Herefter fryses prøverne ned indtil de analyseres for nitrat, da
det kølige miljø sikrer, at der ikke foregår nogle bakterielle processer i mellemtiden.

E.1 Ammonium- og nitritkoncentrationer
Udover målinger af nitrat er indholdet af nitrit og ammonium også målt. Høje nitritni-
veauer tyder på høj bakteriologisk aktivitet og kan muligvis skyldes denitrifikation, hvor
nitrat omdannes til nitrit, men det er en proces, der kræver anaerobe forhold. Ammonium
findes ofte i den øverste del af den umættede zone, da det absorberes til jordpartiklerne.
Nitratindholdet i den umættede zone kan stige ved nitritifikation, hvor ammonium om-
dannes til nitrat under tilstedeværelse af ilt. [Fathy Ahmed Abdalla Ahmed, 2004].

Nitrit
Målingerne af nitrit ned gennem den umættede kalkzone ses i figur E.1.
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Niveau 1

Niveau 2

Figur E.1. Nitritkoncentrationerne målt i de fire kolonner. De grå markeringer angiver omtrent-
lige placeringer af mergellag. Den striplede blå linje repræsenterer grundvandsspejlet.

Analyseresultaterne viser nitritkoncentrationer varierende i intervallet 0 – 1,09 mg/L, og
generelt ligger koncentrationerne langt over grænseværdien på 0,017 mg nitrit/L.

Kolonne 1 viser de højeste nitritkoncentrationer sammenlignet med de andre kolonner.
Værdierne er her generelt højest i niveau 1, men peaker i starten af niveau 2 og er derefter
faldende. I kolonne 2 ses kun nitrit peaks i kote 14,5 m DVR90 og kote 6,5 til 4,5 m
DVR90, hvor værdierne ligger i intervallet 0,27 til 0,55 mg/L. De resterende målinger i
kolonne 2 viser nul nitrit.

Kolonne 3 viser højest værdier i niveau 1 og omkring kote 9,5 m DVR90 i niveau 2 falder
de til nul. Kolonne 4 er den eneste kolonne, hvor nitrit koncentrationerne synes mere jævnt
fordelt gennem hele profilet, sammenlignet med nitritprofilerne fra de andre kolonner. Ge-
nerelt tyder det på, at nitritkoncentrationerne falder med dybden. Det var forventet, at
høje nitrit koncentrationer ville resultere i lavere nitrat koncentrationer, grundet reduce-
ring af nitrat, men umiddelbart ses der ikke en direkte sammenhæng mellem nitrat og
nitritkoncentrationerne.

Ammonium

Ammoniumkoncentrationer for de 4 kolonner i den umættede kalkzone forventes at være
lav. Målingerne af ammonium ned gennem den umættede kalkzone ses i figur E.2.
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Niveau 1

Niveau 2

Figur E.2. Målte ammoniumkoncentrationer i de fire kolonner. De grå markeringer angiver om-
trentlige placeringer af mergellag. Den striplede blå linje repræsenterer grundvands-
spejlet.

Resultaterne viser dog ret høje ammoniumværdier, specielt for kolonne 2, samtidig er der
for denne kolonne målt høje nitratværdier og lave nitritværdier.
Udsvingningerne i ammoniumkoncentrationerne i kolonne 2 varierer fra omkring 21 mg/L
til 2 mg/L. Ses der bort fra kolonne 2, varierer ammoniumværdierne generelt forholdsvis
ens mellem kolonnerne. Værdierne ligger omkring 3 mg ammonium/L ned gennem hele
den umættede kalkzone, hvilket er en del over grænseværdien på 0,05 mg/L.
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Denitrifikationsprocessen i jord
og grundvand. F

Denitrifikationsprocessen, hvor nitrat,NO3, omdannes til frit kvælstof, N2, er en proces
hvor bakterier anvender nitrat i stedet for ilt som elektronacceptor [Skov- og Naturstyrel-
sen, 2013]. Processen er opstillet herunder.

Nitrat −−→ Nitrit −−→ Kvaelstofilte −−→ Lattergas −−→ Atm.kvaelstof
NO3

− −−→ NO2
− −−→ NO −−→ N2O −−→ N2

Processen udføres af anaerobe bakterier som både kan anvende ilt og nitrat som elek-
tronacceptor, men så længe ilt er til stede i systemet vil bakterierne anvende ilten som
elektronacceptor. Der afgives hovedsageligt frit kvælstof, som er denitrifikationsprocessens
hovedprodukt, men der afgives også mindre mængder af mellemproduktet lattergas.

For at disse anaerobe bakterie kan omdanne nitrat til frit kvælstof, er det nødvendigt
med tilstedeværelse af en energikilde (elektrondonor) i form af let omsætteligt organisk
stof eller pyrit, da processen er ret energikrævende. Denitrifikationsprocessen foregår
normalt ved heterotrof denitrifikation, hvor bakterierne anvender organisk stof som
elektrondonor. Denitrifikationsprocessen med organisk bundet kulstof ses herunder. [Skov-
og Naturstyrelsen, 2013]

Organisk stof + Nitrat + Brintioner −−→ Kuldioxid + Atm.kvaelstof + Vand
5(CH2O) + 4NO3

− + 4H+ −−→ 5CO2 + 2N2 + 7H2O

Denitrifikationsprocessen med pyrit som elektrondonor, sker i to trin:

Pyrit + Nitrat + Brintioner −−→ Atm.kvaelstof + Sulfat + Ferroioner + Vand
5FeS2 + 14NO3

− + 4H+ −−→ 7N2 + 10SO4
2− + 5Fe2

+ + 2H2O
Ferroioner + Nitrat + Vand −−→ Geothit + Atm.kvaelstof + Brintioner

5Fe2
+ + NO3

− + 7H2O −−→ 5FeOOH + 0,5N2 + 9H+

De to procestrin bliver udført af forskellige bakterier og trinnene kan udføres hver for sig.
Reduktion af nitrat foregår under anaerobe forhold i grundvandszonen, men der kan også
forekomme denitrifikation i den umættede zone, hvis anaerobe lommer er tilstedet.
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F.1 Metode til måling af denitrifikationspotentialet i øvre
grundvandszone

For direkte måling af denitrifikationsraten er acetylblokeringsmetoden den mest anvendte,
da en acetylenkoncentration på 0,1 atm vil gå ind og blokere denitrifikationen ved trin-
net fra N2O til N2, uden at omsætningsprocessen bliver påvirket. Hermed kan stigningen i
N2O i gastætte flasker måles over tid og en denitrifikationsrate kan efterfølgende beregnes.
[Tiedje et al., 1989]. I dette projekt blev acetylenblokeringsmetoden anvendt til måling af
den potentielle denitrifikationsrate under fuldt anerobe forhold. Forsøget blev udført i la-
boratoriet (22 °C) og med en målt nitratkoncentration af grundvandet på 21,7 mg NO3/L.

Til bestemmelse af den potentielle denitrifikationsrate er der anvendt prøver af kalk ud-
taget med dybdegraveren i Rørdal Kridtgrav, fra 0-30 m under gvs (blandingsprøve fra
hele dybden). De opgravede kalkblokke blev opbevaret på køl (5 °C) i lukkede plastspande
indtil de skulle anvendes til forsøg. En blandingsprøve på omkring 2 kg blev homogeniseret
og der blev lavet 4 prøveflasker til bestemmelse af porevandsindhold og den potentielle
denitrifikationsrate. Hver glasflaske (total volumen på 585 mL), blev tilført 200 g kalk-
prøve (friskvægt) og 200 mL sterilfiltreret grundvand og efterfølgende lukket med gastætte
neoprenpropper. Der blev derefter lavet en udsugning med kvælstof på hver flaske for at
udskifte ilten i gas- og vandfasen med kvælstof. Udsugningen blev udført med henholdsvis
over- og undertryk (+/- 0,8 bar) og med justeret sluttryk på 1 atm. 20 mL ren acetylen,
omkring 10 % af gasfasen, blev tilsat i hver flaske, hvorefter flaskerne blev rystet indtil
der var opnået ligevægt mellem gas- og vandfasen.

Gasprøver (10 mL) blev udtaget i gastætte evakulerede Labco extainers og blev opbevaret
indtil analysering. Analysen blev udført på en gaskromatograf(GC), microECD detektor
(Agilent 7820 GC), med tilkoblet autosampler og ”flushback”-system, der sørger for at
bortventilerer acetylentoppen før detektoren.

F.2 Rådata og beregning af denitrifikationspotentialet
Hver analyse blev sammenholdt med kendt gasstandard for N2O for at kunne beregne
koncentrationen i ppm N2O og samtidig for at kvalitetssikre hver tidsserie. Der blev taget
gasprøver efter 0, 1, 2, 3.9, 7, 16 og 21 døgn i perioden fra 12. marts til 21. april. Rådata
over målte N2O koncentrationer, i ppm pr. døgn, ses i tabel F.1, hvor der også vises et
gennemsnit for alle de fire prøveflasker.

Tabel F.1. Rådata for ppm N2O pr. døgn for alle prøveflaskerne. Temperatur (22 °C)

Tid ———— Rate pr. flaske: [ppm N2O/flaske/dag] ————
Prøveflaske 1 Prøveflaske 2 Prøveflaske 3 Prøveflaske 4 Gennemsnit

12-03-2014 1,5373 1,0116 1,7574 1,5734 1,4699
13-03-2014 35,3261 28,0793 38,039 28,1719 32,4041
14-03-2014 94,6663 83,6732 112,9111 68,0483 89,8247
19-03-2014 214,8086 173,2903 235,3787 136,6362 190,0285
28-03-2014 304,3746 229,7771 321,7309 199,0350 263,7294
02-04-2014 342,0058 260 358,9734 214,4156 293,8487
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Plot af de gennemsnitlige N2O koncentrationer i ppm over tid, ses i figur F.1.

Figur F.1. Gennemsnitlige målinger af ppm N2O/dag over tid

Der ses, at kurven er forholdsvis stejl til at starte med, men efter et stykke tid har kur-
ven en mere svag lineær stigning. Stejlheden i starten kan muligvis forklares ved at det
organisk stof der sidder i kalken er blevet eksponeret for bakterierne under homogenise-
ringen, hvormed der fås en såkaldt ”first flush” hændelse i starten af måleperioden. Som
følge af det, er der valgt at anvende de tre første målinger til beregning af en initale
potentiel denitrifikationsrate, mens de tre sidste målinger er udvalgt til beregning af en
potentiel konservativ denitrifikationsrate. Den midterste måling bliver ikke taget med, da
denne værdi ligger midt i mellem de to rater, og det er dermed svært at vurdere, hvilken
rate den skal regnes med i. I sidste ende er den potentielle konservative denitrifikationsra-
te, nok den rate der giver det mest realistiske billede af denitrifikationspotentialet i Rørdal.

Der blev lavet lineær regression af de gennemsnitlige værdier af ppm N2O/dag, for
henholdsvis de tre første værdier (initial rate) og de tre sidste værdier (konservativ rate).
Gennemsnitstraterne for N2O produktion for henholdsvis intial og konservativ for både
forsøgstemperatur (22 °C) og grundvandstemperatur (10 °C), ses i tabel F.2.

Tabel F.2. Initial og konservativ gennemsnitsrate for N2O produktion for forsøgstemperatur (22
°C) og grundvandstemperatur (10 °C).

22 °C 10 °C
Intial 44 ppm N2O/dag 14,5 ppm N2O/dag
Konservativ 7,5 ppm N2O/dag 2,5 ppm N2O/dag

Gennemsnitstraterne blev temperaturkorrigeret fra 22 °C til grundvandets 10 °C ved hjælp
af en Q10 på 2,5.

44ppm N2O/dag
2,5 22−10

10
= 14,5ppm N2O/dag

7,5ppm N2O/dag
2,5 22−10

10
= 2,5ppm N2O/dag

Den temperaturkorrigerede gennemsnitsrate for N2O produktion (10 °C), er anvendt vi-
dere i beregningerne, da denne temperatur stemmer bedre overens med virkeligheden end
forsøgets 22 °C.
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De fundne gennemsnitsrater for N2O produktion blev efterfølgende omregnet til en
tilsvarende reduktion af nitrat (mg NO−

3 /L porevand/dag). Omregningen blev udført ved
anvendelse af kendt porevandsindhold i flaskerne, molvægtforholdet mellem NO−

3 og N og
hvad 1 ppm svarer til i N2O-N. De anvendte beregningsparametre er:

• Porevandsindhold pr. flaske = 47 [mL]

• Molvægt forhold mellem NO−
3 og N = 4,43 [-]

• 1 ppm = 0,37540 µ N2O-N

Udregningseksempel for omregning af den konservative potentielle denitrifikationsrate i
(ppm N2O/flaske/dag) til (mg NO−

3 /L porevand/dag) ses i ligning (F.1).

Konservativ = 2,5ppm N2O/flaske/dag · 0,37540 N2O-N · 4,43
47mL (F.1)

= 0,087 mg NO−
3 /L porevand/dag

De beregnede potentielle denitrifikationsrater blev omregnet til følgende:

• Initial = 0,506 [mg NO−
3 /L porevand/dag]

• Konservativ = 0,087 [mg NO−
3 /L porevand/dag]

F.3 Omregning til litteraturværdiens enhed
For at kunne sammenligne de fundne potentielle denitrifikationsrater med litteraturværdi-
er er det nødvendigt at have de potentielle denitrifikationsrater i enheden mg N/kg/d. Det
vides at tørvægten i flasken er 152,3 g, og dermed kan raten omregnes til mg NO−

3 /kg/dag.
Der bruges igen et udregningseksempel for den potentielle konservative rate, se ligning
(F.2).

Konservativ = 2,5 ppm N2O/flaske/dag · 0,37540 µg N2O-N
153 g (F.2)

= 0,01 mg N/kg kalk/dag

Det skal her nævnes at µg/g tør kalk/dag = mg/kg kalk/dag.

F.4 Beregning af mulig total nitratreducering i
grundvandet

Med de beregnede potentielle denitrifikationsrater (initial og konservativ), beregnes det,
hvor lang tid det tager før nitratkoncentrationen i kalken i grundvandet er helt reduceret.
Nitratkoncentrationen i kalkens porevand er fundet til 32,8 mg NO−

3 /L porevand. Resultat
og beregningsgang ses i ligning (F.3).

Intial : 32,8 mg NO−
3 /L porevand

0,506 mg NO−
3 /L porevand porevand/dag

= 65 dage(0,18 år) (F.3)

Konservativ : 32,8 mg NO−
3 /L porevand

0,087 mg NO−
3 /L porevand/dag

= 377 dage(1,03 år)
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Med den initiale og konservative potentielle dentrifikationsrate tager det henholdsvis 65
og 377 dage at reducere den nævnte nitratkoncentration på 32,8 mg/L.

F.5 Beregning af nødvendig iltfrie meter for
kvælstoffjernelse

De mængder kvælstof der sprøjtes ud på markerne er fundet til at være omkring 29 kg
N/ha/år for planteavl, og mellem 71-110 kg N/ha/år for husdyrgødning. Hvor mange ilt-
frie kalkmeter der er nødvendigt for at fjerne disse nævnte mængder ved henholdsvis den
konservative og initiale potentielle denitrifikationsrate er undersøgt. Kvælstofsmængderne
omregnes fra (kg N/ha/år) til (kg N/m2/år) til videre beregning.

De potentielle denitrifikationsraterne er opgivet i mg NO−
3 /L H2O/dag, og der omregnes

først til mg NO−
3 /total kalk/år, ved anvendelse af kalkens totale porøsitet på 47 %.

Udregningseksempel ses for den konservative potentielle denitrifikationsrate.

Konservativ = 0,087 mg NO−
3 /L porevand/d · 0,47 L porevand/L kalk · 365 dage

(F.4)
= 14,93 mg NO−

3 /L kalk/år

Konservativ = 14,93 mg NO−
3 /L kalk/år

1000 g (F.5)

= 0,01 kg NO−
3 /m3 kalk/år

Det skal her nævnes at mg NO−
3 /L kalk/år = g NO−

3 /m3 kalk/år. For at kunne regne på
de nødvendige iltfrie meter med de tilførte kvælstofsmængder, omregnes mg NO−

3 til mg
N ved anvendelse af molvægtsforholdet.

Konservativ = 0,01 kg NO−
3 /m3 kalk/år

4,43 (F.6)

= 0,00337 kg N/m3 kalk/år

29 kg N/ha/år svarer til 0,0029 kg N/m2/år, og de nødvendige iltfrie meter findes

Konservativ = 0,0029 kg N/m2/år
0,00337 kg N/m3 kalk/år

(F.7)

= 0,86 m

Det betyder at det er nødvendigt med 0,86 iltfrie meter for at reducere den givne
kvælstofsmængde.
Alle beregninger er lavet i excel og ses i Elektronisk bilag J.2 på side XLVII
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Iltforbrug i kalk og mergel G
For at kunne vurdere om der er mulighed for at udnytte denitrifikationspotentialet, un-
dersøges muligheden for at opnå iltfrie zoner i kalkmatricen. Ilten i porevandet forbruges
gennem aerob respiration, hvor organisk stof, der er den mest almindelige elektrondonor
i grundvandet, oxideres med ilt som elektronacceptor. [Tesoriero & Puckett, 2011] Bakte-
riernes iltforbrug kan dermed måles over tid og der kan bestemmes en iltforbrugsrate.

Iltforbrug kan måles ved anvendelse af en optisk sensor. De optiske sensorer indeholder
et farvestof som er fluorescensen, som sender lys ud med en bestemt bølgelængde. Ved
at sende et lyssignal via en optisk sensor gennem en sensor plet, kan der måles på sen-
sorsignalet. Sensorsignalet afhænger af mængden af antal iltmolekyler der er i flasken og
signalet giver dermed en måling på iltmængden.[PreSens - Precision Sensing GmbH, 2014]

Der er 8 styk 100 mL blue cap flasker, med påsat sensor plet til rådighed til iltforbrugs-
forsøget, hvorfor der er udvalgt 4 prøverækker, hvor der så er lavet en dobbeltprøve for
hver. De 4 udvalgte prøver er fra grundvandskalken, et tykt mergellag og to kalklag, hvor
begge er placeret mellem mergellag.

Til at bestemme iltmætningsgraden i flaskerne, er der anvendt en optisk sensor, (polymer
optisk fiber), der forbundet til en transmitter, Fibox 3 (Fiber optic oxygen transmitter)
som udsender et lyssignal i en sinusbølge. Lyssignalet rettes mod sensor pletten og når
lyset rammer, sker der en elektron reaktion. Elektronerne i den optiske sensor modtager
energi fra lyset og springer dermed et elektron-skal niveau op. Mængden af ilt i flasken
afgør så, hvor hurtigt de springer tilbage igen. Denne reaktion skaber en faseforskydning
af lysbølgens sinuskurve, og derudfra kan mængden af ilt i flasken beregnes. Til omreg-
ningen, fra faseforskydning til iltmætningsgrad, er programmet PreSens GmbH – oxygen
calculation V2 anvendt.

Før forsøget blev startet, blev der udført en kalibrering ved 100 % og 0 % iltmætning.
Kaliberingen er lavet individuelt for hver flaske med antagelse om at der måles ved 22
◦C, det skyldes at sensor pletterne ikke er helt ens og derfor har forskellige værdier for
nulpunkt og 100 % mætning. Der blev brugt en iltsten for at få vandet 100 % iltmættet,
og til at gøre vandet iltfrit, blev der blev anvendt Natrium Sulfit.

Efter kalibreringen blev der i hver flaske tilført 40 g kalk, hvorefter flaskerne blev fyldt op
med sterilfiltreret postevand. Flaskerne blev efterfølgende iltet ved brug af en magnetom-
rører i bunden, de blev ikke 100 % iltmættet, men havde en høj iltmætningsgrad omkring
80-90 % ilt. Lågene blev derefter sat på under vand for at undgå luftbobler i flaskerne. Til
det blev der brugt et 2 L stort desinficeret glasbæger, fyldt med sterilfiltreret og iltmættet
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vand. Dermed sikres det, at der kun måles på de naturlige bakterier i flaskerne og at der
opnås et luftfrit miljø med iltmættet vand. Kun meget lidt kalk sivede ud, mens lågene
blev sat på flaskerne.

Efterfølgende blev der målt på iltniveauet i flaskerne. Målingen sker ved, at den optiske
sensor rettes mod sensor pletten og for hvert 2. sekund viser displayet den givne fase-
forskydelse. Aflæsningen sker så ved at vurdere et middel og vælge denne værdi. Sensor
pletterne er påsat flaskerne i 2010, og har været opbevaret tørt og mørkt i mellemtiden. I
starten af forsøget blev der målt hver time, for at vurdere, hvor hurtigt processen forlø-
ber. Efterfølgende blev det løbende vurderet, hvor ofte det var nødvendigt at måle. Det
skyldes, at iltindholdet ændres meget langsomt og det kan derfor være svært, at vurdere
om der sker en ændring eller om det kun er svingninger forårsaget af temperaturændringer.

Der beregnes to iltforbrugsrater pr. kurve, en initial rate og en konservativ rate ved at
lave liniær regression på henholdsvis den første og den sidste del af måleperioderne på
kurverne, markeret på figur 10.1 på side 80. Iltforbrugsraterne bestemmes i enheden µg
O2/g kalk/dag.

Alle de målte iltforbrugskurver ses i figur G.1.

Initial rate

Konservativ rate

Figur G.1. Ændring af iltmætningsgrad som følge af bakteriernes iltforbrug over et givent
tidsrum. Initial og konservativ rate er markeret på grafen.

G.1 Beregningseksempel på iltforbrugsraten
Et beregningseksempel for beregning af iltforbrugsraten for grundvandskalken vises her-
under, de resterende beregningerne kan ses i excel i Elektronisk bilag J.3.

De anvendte data i beregningen, ud over de fundne iltmætningsgrader, er følgende:

• Iltmætning ved 22 ◦C: 8,7 µg O2/mL vand

• Gram tørstof: 29,1 g tør kalk

• Volumen af tør kalk i flasken: 11 cm3 tørkalk

• Væskemængde i flasken: 129 cm3 (eller mL)
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Først bestemmes det totale iltindhold der er i flasken, se ligning (G.1).

8,7µg O2/mL vand · 129mL vand = 1122,48 µg O2 i flasken (G.1)

Herefter plottes de fundne iltmætningsgrader, vist på figur 10.1 på side 80, og der laves
lineær regression på den første og den sidste del af kurven, hvorved der opnås både en
initial iltforbrugsrate og en konservativ iltforbrugsrate.

• Initial iltforbrugsrate: 9,28 %iltforbrug/dag

• Konservativ iltforbrugsrate: 1,28 %iltforbrug/dag

Ved hjælp af den totale iltmætning i flasken og mængden af tør kalk der er anvendt,
omregnes enheden af de to iltforbrugsrater fra % iltforbrug/dag til µg O2/g tørkalk/dag,
se ligning (G.2) og (G.3).

Initialrate:0,928 · 1122,48 µg O2 i flasken
29,1 g tørkalk = 3,32 µg O2/g tørkalk/dag (G.2)

Konservativrate:0,128 · 1122,48 µg O2 i flasken
29,1 g tørkalk = 0,49 µg O2/g tørkalk/dag (G.3)

Den fundne iltforbrugsrate er målt ved 22 ◦C og temperaturtilpasses derfor, så den svarer
til ca. in situ temperaturen på 10 ◦C. Det gøres ved at anvende en Q10 på 2,5, se ligning
(G.4) og (G.5).

Initialrate:3,32 µg O2/g tørkalk/dag
2,5 22−10

10
= 1,19 µg O2/g tørkalk/dag (G.4)

Konservativrate:0,49 µg O2/g tørkalk/dag
2,5 22−10

10
= 0,16 µg O2/g tørkalk/dag (G.5)

For at omregne fra µg O2/g tørkalk/dag til µg O2/cm3 tørkalk/dag anvendes den speci-
fikke densitet for kalk, fundet til 2,65 gTS/cm3TS i forsøg ved tørring af intaktprøve Kalk
B. Intaktprøve B blev også anvendt i afsnit 6.1. Omregning ses i ligning (G.6) og (G.7).

Initialrate:

1,19 µg O2/g tørkalk/dag
1000 · 2,65 g tørkalk/cm3tørkalk = 0,0032 mg O2/cm3 tørkalk/dag

(G.6)

Konservativrate:

0,16 µg O2/g tørkalk/dag
1000 · 2,65 g tørkalk/cm3tørkalk = 0,00043 mg O2/cm3 tørkalk/dag

(G.7)
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G.2 Ilttransport i kalkmatricen ved diffusion
Med udgangspunkt i den fundende konservative iltforbrugsrate undersøges det, hvor lang
tid det tager at forbruge ilten i porevandet, hvorefter den givne tid anvendes til at beregne,
hvor langt ind i kalkmatricen ilten kan diffundere.

Til beregningen af, hvor lang tid det tager at forbruge ilten, anvendes den gennemsnitlige
konservative iltforbrugsrate. Iltforbrugsraten er fundet i enheden µg O2/g tørkalk/dag og
omregnes derfor først til mg O2/cm3porevand/dag. Omregningen er udført ved anvendel-
se af matricens mættede vandindhold (totalporøsiteten for matricen), fundet til 0,44 cm3

porevand/cm3totalkalk for kalken, samt volumenvægten for kalk på 1,44 g tørkalk/cm3

totalkalk. Beregningen ses i ligning (G.8) og (G.9).

0,18 µg ilt/g tørkalk/dag
1000 · 1,44 g tørkalk/cm3 totalkalk = 0,00026 mg ilt/cm3 totalkalk/dag

(G.8)

0,00026 mg ilt/cm3 totalkalk/dag
0,44 cm3 porevand/cm3totalkalk

= 0,0006 mg ilt/cm3 porevand/dag (G.9)

Vandet i kalksprækkerne vurderes at have et iltindhold svarende til grundvandets iltkon-
centration og i afsnit 2.4 er iltkoncentrationen i grundvandet fundet til 6,05 mg ilt/L
(0,00605 mg ilt/cm3vand) i en boring tæt ved Rørdal Kridtgrav. Iltkoncentrationen er et
gennemsnit af seks målinger i perioden 1989 til 2007, hvor den mindste og største koncen-
tration er fundet til henholdsvis 5,5 og 6,6 mg O2/L. Den gennemsnitlige iltkoncentration
på 6,05 mg ilt/L, vurderes derfor at kunne repræsentere iltkoncentrationen i sprækkevan-
det og det beregnes så, hvor lang tid det tager at forbruge denne koncentration, se ligning
(G.10).

0,00605 mg ilt/cm3vand
0,0006 mg ilt/cm3 porevand/dag

= 10,1 dag (G.10)

Den fundne tid omregnes til timer og anvendes herefter til at bestemme, hvor langt
ind i kalkmatrice ilten kan nå at diffundere før al ilten er opbrugt. Til beregning
af diffusionsafstanden ind i kalkmatricen anvendes en modificeret udgave af Einstein-
Smoluchowskis løsning til Ficks lov [Per Møldrup, 2012]. Einstein-Smoluchowskis løsning
anvendes til at beregne diffusionstiden og diffusionsafstanden, og heri er Buckinghams
formel anvendt til at beregne diffusiviteten af opløst stof i jordvandet (Ds = D0 · θs).
Mortensen & Lorenzen [1999] har lavet forsøg med diffusion i Aalborg kalk og eftervist
at sammenhængen mellem diffusiviteten af opløst stof i jordvandet og diffusion i fri vand
kan beskrives ved θ2, nærmere bestemt Buckinghams formel. Den modificerede Einstein-
Smoluchowski løsning ses ligning (G.11).

x =
(
ESv

D0 · θ2
s

θs
t

)0.5

(G.11)

hvor input parametrene er angivet i tabel G.1.
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Tabel G.1. Inputparametre til Modificeret Einstein-Smoluchowski formel

Parameter Parameterværdi Enhed Parameterbeskrivelse
θs 0,44 [ cm3porer

cm3matrice
] Mættet vandindhold i kalkmatricen

ESv 2,647 [-] Einstein-Smoluchowskis variabel
svarende til 25% gennembrud

D0 0,055* [ cm2

time ] Diffusionskoefficient i vand (10 ◦C)
t 241,5 [time] Diffusionstid (9,3 dage omregnet

til timer)
x - [cm] Diffusionsafstanden
*[Glinski & Stepniewski, 1985]

Einstein-Smoluchowski beregner gennembrudskurven for ilten, enten i forhold til tid eller
afstand. Her er tiden kendt og det er derfor diffusionsafstanden der beregnes. Einstein-
Smoluchowski formlen anvender en række forskellige Einstein-Smoluchowski variable
(ESv), der beskriver forskellige gennembrudsprocenter af den anvendte koncentration.
Det vil sige, hvor langt eksempelvis 1, 25, 50 og 99 % af koncentrationen kommer ind
i kalkmatricen på den givne tid. Ved anvendelse af de forskellige gennembrudskoefficienter
fås diffusionsafstandene vist i tabel G.2

Tabel G.2. Diffusionsafstande fundet ved forskellige gennembrudskoefficienter.

C0 = 0,00605 mg O2/cm3H2O Esv Diffusionsafstand Gennembruds-
koncentration

C/C0 [-] [cm] [mg O2/cm3H2O]
0,99 0,000314 0,0 0,0060
0,95 0,00786 0,2 0,0057
0,90 0,0316 0,4 0,0054
0,75 0,203 1,1 0,0045
0,50 0,91 2,2 0,0030
0,25 2,647 3,8 0,0015
0,10 5,41 5,4 0,0006
0,05 7,68 6,5 0,0003
0,01 13,27 8,5 0,0001

G.3 Konvektiv transport af ilten i kalkmatricen.
Ofte er den konvektive transport i jorden meget større end diffussionen, men da strøm-
ningen i kalkmatricen er meget langsom, undersøges det derfor om vandstrømningen i
matricen er langsommere end diffusionen af ilt ind i matricen.

Til denne beregning sættes trykgradienten lig enhedsgradienten og Darcys hastighed i
matricen bliver dermed lig den hydrauliske ledningsevne for matricen, Ks,m. Porevands-
hastigheden findes herefter ved at dividere Ks,m med kalkmatricens total porøsitet, se
ligning (G.12). Beregningerne er foretaget i excel og ses i Elektronisk bilag J.3.

v = Ks,m → n = Ks,m

θs
(G.12)

hvor
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θs Mættet vandindhold i kalkmatricen [-]
v Darcy flux [m/s]
Ks,m Kalkmatricens hydrauliske ledningsevne [m/s]
n Porevandshastigheden i kalkmatricen [m/s]
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Følsomhedsanalyse H
H.1 Ændring af matricens ledningsevne

Vandindhold i matricen

For at undersøge hvordan kalkmatricens hydrauliske ledningsevne styrer strømningen i
kalken, simuleres der for tre forskellige værdier, hvor værdierne er valgt på baggrund af
forsøg og litteratur.

Tabel H.1. De simulerede værdier af kalkmatricens hydrauliske ledningsevne

Parameter Værdi
Ks,m1 0,008 cm/dag (1 ·10−9 m/s)
Ks,m2 (målt værdi) 0,078 cm/dag (8,9 ·10−9 m/s)
Ks,m3 0,648 cm/dag (7,5 ·10−8 m/s)

Gennemgang af grafer for vandindhold og flux igennem profilet for de tre simuleringer. På
figur H.1 og H.2 ses, hvordan vandindholdet varierer med dybden for de tre simuleringer.
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Figur H.1. Vandindhold vs. dybde for simulering af matricens hydrauliske ledningsevne med
Ks,m1 til venstre og Ks,m2 til højre.

XXXIII



-200

-150

-100

-50

0

0.32 0.34 0.36 0.38 0.40 0.42
Theta [-]

Figur H.2. Vandindhold vs. dybde for simulering af matricens hydrauliske ledningsevne med
Ks,m3.

Fluxen i matricen

På figur H.3 og H.4 ses, hvordan fluxen varierer med dybden for de tre simuleringer.
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Figur H.3. Flux vs. dybde for simulering af matricens hydrauliske ledningsevne med Ks,m1 til
venstre og Ks,m2 til højre.
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Figur H.4. Flux vs. dybde for simulering af matricens hydrauliske ledningsevne med Ks,m3

Ved at se på fluxen i matricen ses det at der, ved alle tre figurer, en negativ (nedadgåen-
de) flux i toppen, der indikerer infiltration af regnvand. Samtidig er der en positiv flux i
bunden der repræsenterer indsivning af grundvand.
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På Ks,m1 ses en mere skarp-kurvet front i top og bund end ved Ks,m2 og 3. Fluxen er
større ved Ks,m2 og Ks,m3 end ved Ks,m1, hvilket betyder, at regnvandet strømmer hur-
tigere og indsivningen af grundvandet er større her. Ellers er situationen for Ks,m1, 2 og
3 lidt den samme her som beskrevet ved trykket og vandindholdet, hvor indsivningen af
grundvand og infiltrationen af nedbøren også afspejles tydeligt i fluxen.

Ved Ks,m3 ses en stor positiv flux ved de to første tidskridt, hvilket skyldes den store
hydrauliske ledningsevne, der tillader vandet at strømme meget hurtigere i matricen,
hvormed vandet i profilet når at bidrage til grundvandet.

H.2 Ændring af andelen af overfladevand der nedsiver i
sprækkerne

Gennemgang af graferne hørerne til tryk og flux for både sprækker og matrice for simu-
leringen af ændring af andelen af overfladevand der nedsiver i sprækkerne. Som nævnt
simuleres modellen tre gange med tre forskellige andele sat til henholdsvis 10 % (Andel1),
50 % (Andel2) og 90 % (Andel3). Matricens hydrauliske ledningsevne, Ks,m, er sat til
den målte værdi, 0,078 cm/dag ( 8,9 ·10−9 m/s), og massetransport mellem matrice og
sprækker er nul.

Tryk

Parameterens indflydelse på vandindholdet og trykket undersøges først for kalkmatricen
og derefter for sprækkerne.
Matricen
Ændringen i poretrykket følger ændringen i vandindhold og graferne for, hvordan
poretrykket i matricen varierer med dybden for de tre simuleringer ses i figur H.5 og
H.6.
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Figur H.5. Tryk vs. dybde i matricen, for henholdsvis Andel1 til venstre og Andel2 til højre.
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Figur H.6. Tryk vs. dybde i matricen, for Andel3

Jo mere vand der nedsiver i sprækkerne i forhold til matricen, jo lavere tryk er der i
matricen efter 30 dage. Som ved vandindholdet sker ændringen i tryk hurtigst i Andel1,
hvor kun 10 % af regnen strømmer direkte i sprækkerne, og langsomst i Andel3 hvor 90
% strømmer i sprækkerne. Generelt sker ændringen i poretryk jævnt mellem de tre simu-
leringer.

Sprækkerne
På figur H.7 og H.8 ses, hvordan trykket i sprækkerne varierer med dybden for de tre
simuleringer. Ændringen i tryk ligner situationen der ses for vandindholdets variation med
dybden i sprækkerne.
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Figur H.7. Tryk vs. dybde i sprækkerne, for henholdsvis Andel1 til venstre og Andel2 til højre.
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Figur H.8. Tryk vs. dybde i sprækkerne, for Andel3

Igen ses den store ændring mellem Andel1 og Andel2, hvor den mindre vandmængde og
det højere tryk i Andel 1 gør vandstrømningen langsommere. Efter 5 dage er trykket ved
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Andel1 på ca. -310 cmVs, mens trykket ved Andel2 hurtigt er oppe på -185 cmVS. Igen
ligner Andel2 og Andel3 hinanden, men ved Andel3 når trykket ned på ca. -177 cmVS,
hvilket stemmer overens med det lidt højere vandindhold. Allerede efter 5 dage ses et
positivt tryk i toppen af profilet helt ned til en dybde på 140 cm, hvilket kunne tyde på at
der er vandmætning. Eftersom der ikke infiltrerer så store mængder vand, når sprækkerne,
med deres kapacitet, aldrig vandmætning. Trykket nul er derfor en indikation på, at der
er lidt opstuvning på terræn ikke at sprækkerne er mættede. Efter 10 dage er trykket
positivt i næsten hele profilet.

Flux

Parameterens indflydelse på fluxen undersøges først i matricen og derefter i sprækkerne.

Matrice

På figur H.9 og H.10 ses, hvordan fluxen i matrice varierer med dybden for de tre
simuleringer.
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Figur H.9. Flux vs. dybde i matricen, for henholdsvis Andel1 til venstre og Andel2 til højre.
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Figur H.10. Flux vs. dybde i matricen, for Andel3

Ved Andel1 ses den største flux, da det er her matricen modtager mest vand. Efter 30
dage er vandet begyndt at blive blandet med grundvandet, men fluxen i bunden er stadig
positiv (opadgående).

Den lavere vandmætning giver lavere flux i toppen. Fluxen i bunden ændrer sig ikke meget
ved Andel2 og 3, da nedbøren ikke når at nedsive så langt i matricen og fluxen viser der-
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med kun grundvandsindsivningen. Til gengæld når grundvandet højere op (fluxen bliver
positiv højere oppe), da der ikke nedsiver nok vand, til at presse det ned.

Sprækker
På figur H.11 og H.12 ses, hvordan fluxen i sprækkerne varierer med dybden for de tre
simuleringer.
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Figur H.11. Flux vs. dybde i sprækkerne, for henholdsvis Andel1 til venstre og Andel2 til højre.
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Figur H.12. Flux vs. dybde i sprækkerne, for Andel3

Fluxen for de tre simuleringer stemmer godt overens med, hvad der lige er beskrevet for
sprækkerne under tryk og vandindhold. Ved Andel1 er fluxen konstant på omkring 0,02
cm/dag. Fordi der er sat en konstant nedbør på, er fluxen også konstant. Forskellen mel-
lem Andel2 og 3 er igen meget lille, fluxen ændrer sig fra 0,065 cm/dag i Andel2 til 0,07
cm/dag i Andel3.

H.3 Ændring af massetransport

Tryk

På figur H.13 og H.14 ses, hvordan poretrykket i matricen varierer med dybden for de tre
simuleringer.
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Figur H.13. Tryk vs. dybde i matricen, for henholdsvis Ks,e1 til venstre og Ks,e2 til højre.
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Figur H.14. Tryk vs. dybde i matricen, Ks,e3.

Det høje vandindhold i simuleringen ved Ks,e3, stemmer godt overens med det højere po-
retryk her. Ændringer mellem de tre simuleringer sker jævnt.

Flux

Parameterens indflydelse på fluxen undersøges først i matrice og derefter i sprækkerne.

Matrice
På figur H.15 og H.16 ses, hvordan strømningen i matricen variere med dybden for de tre
simuleringer.
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Figur H.15. Flux vs. dybde i matricen, for henholdsvis Ks,e1 til venstre og Ks,e2 til højre.
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Figur H.16. Flux vs. dybde i matricen, for Ks,e3.

Jo større massetransport jo større flux i toppen af matricen. I bunden af matricen ses en
positiv flux. Den positive flux i bunden er størst når massetransporten er lille, da der går
længere tid før top og bund fluxen mødes. Omvendt når massetransporten er stor, opnås
den største flux der hvor vandet bliver transporteret fra sprækkerne og ind i matricen.

Sprækker
På figur H.17 og H.18 ses, hvordan fluxen i sprækkerne varierer med dybden for de tre
simuleringer.
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Figur H.17. Flux vs. dybde i sprækkerne, for henholdsvis Ks,e1 til venstre og Ks,e2 til højre.
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Figur H.18. Flux vs. dybde i sprækkerne, Ks,e3.

Ved høj effektiv hydraulisk ledningsevne, (Ks,e3), og dermed stor massetransport ses der
kun flux i toppen. Når massetransporten bliver en faktor 10 lavere ses det, at der efter 10
dage er en nedadgående flux i hele profilet. Mindskes den effektive hydrauliske ledningsevne
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og dermed massetransporten til 0,00001 cm/dag (1,16 ·10−10 m/s) , er fluxen næsten
konstant efter 10 dage og der går lidt længere tid før fluxen bliver nul i tidskridtet efter 5
dage.
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Effekt af indskudt mergellag I
I.1 Tryk
Trykkets variation med dybden for matricen ses i figur I.1 og I.2
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Figur I.1. Tryk i sprækkerne vs. dybde med målt Ks for mergellaget, og henholdsvis 10% (t.h)
og 90% (t.v) nedbør til sprækkerne
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Figur I.2. Tryk i sprækkerne vs. dybde med Ks for mergellaget en faktor 10 større end målt, og
henholdsvis 10% (t.h) og 90% (t.v) nedbør til sprækkerne.

Trykkets variation med dybden for sprækkerne ses i figur I.3 og I.4
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Figur I.3. Tryk i sprækkerne vs. dybde med målt Ks for mergellaget, og henholdsvis 10% (t.h)
og 90% (t.v) nedbør til sprækkerne
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Figur I.4. Tryk i sprækkerne vs. dybde med Ks for mergellaget en faktor 10 større end målt, og
henholdsvis 10% (t.h) og 90% (t.v) nedbør til sprækkerne.

Sammenhængen mellem tryk og vandindhold i sprækkerne er tydelig. Som beskrevet tidli-
gere er sprækkernes retentionskurve meget stejl og derfor vil små ændringer i vandindhold
give store ændringer i tryk. Når 90 % af nedbøren strømmer i sprækkerne ses der et positiv
tryk lige over mergellaget, hvilket betyder at kalkmatricen og mergellaget ikke kan hånd-
tere mere vand hvormed der sker en opstuvning af vand i sprækkerne. Det sker ved både
en høj og lav værdi af mergels hydrauliske ledningsevne. Når 10 % af vandet strømmer i
sprækkerne sker der en opstuvning ved en lavere hydraulisk ledningsevne i mergelen, da
vandet strømmer langsommere. Ved en højere værdi af mergels hydrauliske ledningsevne
kan den håndtere nedbøren hvormed der ikke ses en opstuvning i simuleringsperioden.
Under mergellaget ses det at på trods af at ændringen i vandindhold i sprækkerne er lille,
ses det at trykket ændrer sig meget i løbet af de 60 dage for alle fire simuleringer.

I.2 Flux
Flux variation med dybden for sprækkerne ses i figur I.5 og I.6
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Figur I.5. Flux i sprækkerne vs. dybde med målt Ks for mergellaget, og henholdsvis 10% (t.h)
og 90% (t.v) nedbør til sprækkerne
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Figur I.6. Flux i sprækkerne vs. dybde med Ks for mergellaget en faktor 10 større end målt, og
henholdsvis 10% (t.h) og 90% (t.v) nedbør til sprækkerne.
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Elektronisk bilag J
Følgende elektroniske bilag er vedlagt på en CD-ROM bagerst i rapporten.

J.1 Beregning af mættet hydraulisk ledningsevne [.xlsx]

J.2 Beregning af denitrifikationspotentiale [.xlsx]

J.3 Beregning af iltforbrugsrate og ilttransport i
kalkmatrice [.xlsx]
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