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Nedenstående er DHI’s uddybende kommentarer til nogle spørgsmål fremsat af 
Vibeke Lanzky efter efleveringen af rapporten. Spørgsmålene drejede sig om: 
1. De praktiske grunde til udvælgelsen af det hydrodynamiske år (jvf. rapportens 

afsnit 3.2) 
2. Repræsentativiteten af det valgte år 
3. En generel kvantificering af usikkerhederne ved spredningsundersøgelsen 
 
 
Valg af hydrodynamisk år  
 
Da analysen af fortyndingen af udvalgte forureningsstoffer blev planlagt, dækkede 
udsivningsestimaterne året oktober2001 - september 2002. Da DHI ikke umiddelbart 
råder over drivdata til en hydrodynamisk model af det relevante område i denne 
periode, valgtes at anvende året oktober 2002 - september 2003 til den 
hydrodynamiske model.  
 
Repræsentativitet af det valgte år  
 
Det er ikke blevet undersøgt, hvor repræsentative de hydrodynamiske forhold i det 
valgte år er for de typiske forhold i området. Der kan således være en "skævhed" i 
repræsentativiteten. Det skal dog siges, at modelleringen har haft som formål at 
repræsentere "typiske" hydrodynamiske forhold og ikke ekstreme forhold, hvorfor 
effekten af en eventuel skævhed i repræsentativiteten må forventes at være beskeden i 
sammenligning med usikkerheden på belastningen.  
 
Det vurderes at en analyse af repræsentativiteten af den valgte periode kan baseres på 
vinden, da denne er styrende for både bølger og vinddrevne strømme. DHI ligger ikke 
umiddelbart inde med langtidsdata på vind i området, men sådanne data kan muligvis 
fremskaffes. Måske har amtet adgang til disse?  
 
Kvantificering af usikkerheder  
 
På trods af at man kan pege på et antal usikkerhedsfaktorer i modelleringen, vurderer 
DHI, at disse er væsentligt mindre end usikkerheden på størrelsen af udsivningen fra 
Høfde 42 depotet (og evt. end usikkerheden på nedbrydningen af visse af 
forureningsstofferne).  
 
Et stort problem for en kvantificering af usikkerheden på beregningerne er manglen 
på måledata fra området. Et dedikeret, specielt designet måleprogram i en enkelt el. 
ganske få stationer vil kunne give vigtig information om koncentrationsniveauer 
under forskellige hydrodynamiske forhold. Design af målingerne (position, tidslig 
opløsning, parametre) bør bl.a. baseres på modellens resultater. Målingerne vil være 
værdifulde både til vurdering af modelresultaterne og udsivningsestimaterne. Både 



stoffer inkluderet i fortyndingsundersøgelsen og eventuelle udsivende stoffer i 
depotet, der kan regnes konservative (ingen nedbrydning), vil være relevante at få 
målt.  
 
Uden det hold i virkeligheden, som målinger vil give, vil en kvantificering af 
modelusikkerheder være mindre frugtbar. Man kan lave følsomhedsanalyser, hvilket 
allerede er gjort for fx. dispersionskoefficienterne.  
Overordnet mener vi, at indsatsen i første omgang bør koncentreres om at forbedre 
(el. konsolidere) estimaterne for udsivningen fra depotet. Dette kan gøres ved bl.a. at 
inddrage modelresultater og målinger i recipienten. En decideret modellering af 
(grundvands-) strømningen af stof fra depotet til recipienten vil kunne give detaljeret 
kvantitativ viden om udsivningen. I sidste ende bør vel udsivningen og spredningen i 
recipienten ses som et samlet hele.  
 
 
 
 
 


