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Notat

Ringkjøbing Amt

CHEMINOVA UDLEDNINGER

Ekstern KS af DHI-rapport vedrørende spredningsberegninger

.juli 2004

1. INDLEDNING

I tilknytning til omfattende undersøgelser af udledninger fra Chemi-
nova har DHI Institut for Vand og Miljø i april udarbejdet rapporten,
"Cheminova udledninger, Spredningsberegninger for Vesterhavet",
for Ringkjøbing Amt, ref. IM. Udledningerne fra Cheminova består af
3 bidrag: Udsivning fra Høfde 42 depotet, spildevandsudledning fra
Kulhuset ved Cheminova og Cheminovas havspildevandsudløb.

På baggrund af kommentarer modtaget fra Ringkjøbing Amt selv og
fra Miljøstyrelsen har DHI Institut for Vand og Miljø efterfølgende
udsendt et tillæg til rapporten, se ref. 121.

Endelig har Ringkjøbing Amt d. 27. maj udsendt et kort notat vedrø-
rende indarbejdning af de givne kommentarer i rapporten, se ref. /3/.

Med udgangspunkt i de ovennævnte 3 dokumenter, ref. /!/ - /3/, har
Ringkjøbing Amt rettet henvendelse til NIRAS A/S med henblik på at
fa foretaget en ekstern kvalitetssikring af primært rapporten fra DHI,
ref. /!/ med tillægget ref. 121.

Nærværende notat præsenterer resultatet af denne kvalitetssikring.

I forbindelse med revision af godkendelsen af Cheminova A/S's tilla-
delse til udledning af spildevand fra havudledningen har NIRAS tidli-
gere udarbejdet to notater for Ringkjøbing Amt, se ref. /4/ og /5/, som
har indgået i grundlaget for udarbejdelse af nærværende notat.
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OVERORDNEDE KOMMENTARER TIL RAPPORTEN
Generelt virker rapporten meget overbevisende og professionel. Der er
rapporten igennem gjort rede for de væsentligste forudsætninger, både
mht. valg af inputdata og modelanvendelse mm., og begrænsninger i
resultaters gyldighed. Dog burde det i afsnit 4.2 eksplicit fremgår, at
den anvendte MIKE 21 model har begrænset værdi til beskrivelse af
sprednings- og fortyndingsforholdene i nærfeltet omkring kilden, jf.
nedenstående.

Alle de betydende mekanismer, der forårsager strømningerne i reci-
pienten, er inkluderet, dvs. tidevand, Jyllandsstrømmen, vindgenereret
strømning og bølgegenereret strømning. Sidstnævnte er især af betyd-
ning meget nær land, hvor vanddybder er mindre end ca. 3-4 m, og
hvor udsivningen fra høfdedepotet forekommer.

MIKE 21 resultatplottene er overbevisende og meget anskuelige.

Den eneste kommentar, som af NIRAS vurderes til at kunne være
kritisk mht. rapportens konklusioner, vedrører det sidste afsnit i Kapi-
tel l Resumé og Konklusion. Dette beskriver udstrækningen af nærfel-
tet omkring Cheminovas udløb, hvor opnået fortynding er mindre end
500 gange. Områdets størrelse er i rapporten (afsnit 4.2 Afledte resul-
tater) estimeret til at strække sig 200 m både mod nord og syd. Det
fremgår klart af rapporten, at dette estimat er baseret på antagelser,
som er forbundet med store usikkerheder, og at resultatet kun skal
tages som en indikation på størrelsen af nærfeltet.

NIRAS vil imidlertid her tilføje, at den anvendte metode bl.a. ikke
inddrager betydningen af vertikale densitets gradienter på den lodrette
opblanding af en fane af tungt spildevand. Hertil kommer, at den an-
vendte MIKE 21 model med 20 m horisontal netvidde også medfører,
at spildevandsudledningen i modellen får en initial fortynding ved kil-
den, som er betydeligt større end den fysiske fortynding, der sker i
naturen, jf. den specifikke kommentar til rapportens afsnit 4.2. NIRAS
vurderer af disse grunde, at det er meget usikkert i hvilken udstræk-
ning, at den anvendte MIKE 21 models resultater kan lægges til grund
for estimat af størrelsen af det nærfelt omkring havudledningen, hvor
der ikke er opnået en fortynding på 500 gange. NIRAS vurderer, at
udstrækningen af nærfeltet kan vise sig at være betydeligt større end
de 200 m estimeret i rapporten.

Pga. dette forhold og de øvrige usikkerheder, der er omkring opblan-
ding og spredning af en tung spilde vands fane nær bunden, mener NI-
RAS, at en markant reduktion på usikkerhederne forbundet med den
foretagne analyse af spredning og fortynding i nærfeltet kun kan opnås
på baggrund af egentlig 3-D modellering i kombination med analyti-



ske vurderinger afden tunge fanes indlejring ved bunden, hvor strålen
efter initialfortyndingen mister sin impuls og overgår til en tung fane,
der føres med strømmen.

3. SPECIFIKKE KOMMENTARER

Afsnit 3.4 Hydrodynamisk modellering

p. 3-7 Teksten burde inkludere en kort information om belig-
genhed af revle i området og dybde på revlen. Dette er
en nyttig baggrundsinformation ved beskuelse af Fig.
3.7, som viser effekten af bølgegenererede strømme.

p. 3-8 - 3.9: Det ville være fint, om rapporten som en kontrol havde
inkluderet en talmæssig præsentation af størrelsen af
den modellerede nettostrøm ved havudledningen (kan
ud fra Fig. 3.8 måles til ca. 3,5 cm/s) og en sammenlig-
ning med størrelsen afden nettostrøm, som opnås med
langtidssimuleringer (med varighed > l år) og i øvrigt
kan udledes fra det generelle kendskab til Jyllands-
strømmen og variationer i denne.

En evt. afvigelse i repræsentation af nettostrømmen i
modellen vil medføre, at modelberegningerne kan give
et forkert billede af "styrkeforholdet" mellem koncen-
tration s feltets udstrækning nord og syd for havudled-
ningen, jf. vurderingen nederst p 4-1. Det skal bemær-
kes, at denne kommentar også vedrører repræsentativi-
teten af det valgte år, der er blevet vurderet af DHI i til-
lægget, ref. 121.

Tilsvarende bemærkninger gælder også for nettotrans-
porten i høfdeområdet, se nedenstående kommentar til
afsnit 4. l.

I tilknytning til strømrosen i Fig. 3.9 ville det være godt,
om rapporten havde inkluderet oplysning om middel-
strømhastigheden uanset retning ("farten") ved havud-
ledningen. Denne kan ud fra strømrosen skønnes til at
ligge på omkring 0,13-0,14 cm/s, inkl. forekomsten af
situationer med hastigheder < 0,05 m/s ("Calm"). Denne
strømhastighed har betydning for vurdering af fortyn-
dingsforholdene meget nær kilden.



Afsnit 3.5 Modellering af spredning og fortynding

p. 3-10 Tabel 3.3 Kildestyrker i form afvandføringer og kon-
centrationer anvendt som modelinput:

Det ville have været fint, om tabellen eller en særskilt
tabel for hver af de 5 stoffer og for hver af de 3 kilder
havde inkluderet en præsentation af kildestyrker som
produkt (i [kg/dag] eller [g/dag] afvandføring og kon-
centrationer), således at et indtryk af de 3 kilders ind-
byrdes styrke havde kunnet aflæses direkte i tabellen.

p. 3-11 Fig. 3-10 Placering af modelkilder i lokalmodellen.

Figuren burde have inkluderet en farveskala (som alle
øvrige figurer) for vanddybderne samt specifik oplys-
ning om vanddybden ved havudledningen (faktisk først
i Fig. 4.1, at informationen om de 9 m vanddybde ved
udledningspositionen kommer).

p. 3-1 If Som kommentar til sammenligningen mellem koncen-
trationer målt under sporstofforsøget i 1981 og MIKE
21 modelresultateme skal anføres, at umiddelbart nær
kilden ser det ud til, at koncentrationerne i sporstoffanen
er betydeligt højere end beregnet af MTKE 21 modellen
(dvs. modsat det generelle resultat, at modellen simule-
rer betydeligt højere maksimalkoncentrationer).

Det skal nævnes, at ved en strømhastighed på 0,40 m/s,
en vanddybde på 9 m og en netvidde på 20 m vil vand-
føringen gennem en modelcelle være 72 m3/s. I MIKE
21 modellen vil det udledte stof initialt være fuldt op-
blandet i denne vandføring. Idet den faktiske (nuværen-
de) vandføring i havledningen i gennemsnit kun er
0,0463 nrVs, vil der i den konkrete strømsituation derfor
være tale om, at modellen reelt regner med en initialfor-
tynding af spildevandet på 72/0,0463 =1500.

På tidspunktet for sporstofforsøget gennemført i 1981
var der formentligt tale om let spildevand. Med den re-
lativt høje strømhastighed på 0,40 m/s vil ved havud-
ledningen være tale om en fysisk initial fortynding, som
er væsentligt højere end ved en relativt strømsvag situa-
tion med hastighed på 0,05 - 0,10 m/s. Det virker dog
ikke sandsynligt, om den skal overstige 100-200, og det
er på denne baggrund forståeligt, at de beregnede kon-
centrationer med MIKE 21 modellen meget nær kilden



tilsyneladende er betydeligt lavere end hvad de gennem-
førte sporstofforsøg viser.

Afsnit 4. l Simuleringsresultater

p. 4-2 øverst Vedr. spildevandsfane for depotudsivning: Det må for-
modes, at spredningen af spilde vands fanen fra høfdede-
potet i høj grad følger samme mønster som sediment-
transporten langs kysten (domineret af den bølgegenere-
rede strøm), mens spredningen af spildevandet fra hav-
udledningen følger det generelle strømningsmønster
med nordgående nettostrøm.

Området omkring Harboør-Thyborøn ligger nær det så-
kaldte nulpunkt for den langsgående sedimenttransport
på Vestkysten med to transporter mod hhv. nord og syd,
der er nogenlunde lige store, men modsat rettede. Det er
på denne baggrund forventeligt, at spredningen fra høf-
dedepotet vil være nogenlunde lige stor mod nord og
syd - og i øvrigt være mere orienteret mod syd end ved
havudledningen. En bemærkning vedr. dette vil her bi-
drage til at understøtte beregningsresultaterne.

Afsnit 4.2 Afledte resultater
p. 4-3 "Dette nærfelt er defineret som det største af de 3 områ-

der ..... " Området, der defineres her, svarer til afgræns-
ningen af det område, hvor den opnåede fysiske fortyn-
ding er mindre end 500 (idet der er set væk fra effekten
af evt. henfald i nærområdet). Det må forventes, at dette
område er af ens størrelse for de 3 stoffer, hvilket også
er resultatet præsenteret i tabel 4.2.

p. 4-5 Tabel 4.2: Der har vist indsneget sig en trykfejl for
for EP1. Skal der ikke stå 0,34 i stedet for 0,24??

p. 4-3 ff. De følgende bemærkninger udgør den mest betydende
kommentar til rapporten

Rapporten omsætter - på basis af en række forenklede
antagelser vedr. dispersionsforholdene - den med MIKE
21 dybdemidlede stofkoncentration til en vertikal forde-
ling, i Fig. 4. l eksemplificeret for en afstand på hhv.
200 og 1000 m fra kilden. Resultatet af disse betragt-
ninger ser umiddelbart plausibelt ud, og der er i øvrigt i
rapporten gjort rede for de store usikkerheder, der knyt-
ter sig til den foretagne udredning. Dog bør det tilføjes.
at den anvendte forenklede metode ikke inkluderer ef-
fekten af vertikale densitetsgradienter på opblandings-



forholdene i en tung spilde vands fane i nedre del af
vandsøjlen.

Et andet meget væsentligt forhold skal også påpeges.
Det vedrører den initial fortynding, som MIKE 21 mo-
dellen med 20 m netvidde implicit giver det udledte
spildevand, j f. ovenstående kommentar til p. 3-11 f.

Torben Larsen har i tidligere initialfortyndingsberegni-
ninger, se ref /6/, forudsat en strøm i recipienten på
0,04 m/s, mens middelstrømhastigheden i recipienten
kan skønnes til ca. 0,14 m/s, jf. ovenstående kommentar
til p. 3-8 - 3-9. For strømhastigheder på 0,04 m/s og
0,14 m/s ved en vanddybde på 9 m opnås vandføringer
gennem en MIKE 21 celle med 20 m horisontal netvid-
de på hhv. 7,2 m3/s og 25,2 m3/s. Idet vandføringen i
havledningen i gennemsnit andrager 0,0463 m3/s, vil der
altså for de to strømhastigheder være tale om en mo-
delmæssig initial fortynding på hhv. ca. 150 og 540.

Begge disse initialfortyndinger må anses for at være væ-
sentligt højere end, hvad der rent fysisk forekommer i
recipienten omkring havudledningen (for hastigheden
på 0,04 m/s er initial fortyndingen i ref. 161 beregnet til
50, dvs. en faktor 3 til forskel). Effekten vil være, at den
i modellen implicit forudsatte startbredde på fanen ved
udledningspositionen (lig netvidden på de 20 m) for-
mentligt vil være væsentligt større end den virkelige fy-
siske bredde af spildevandsfanen, og de af MIKE 21
modellen beregnede dybdemidlede koncentrationer i
havudledningens nærfelt må tilsvarende forventes at væ-
re for små.

Nærfeltet omkring Cheminovas udløb, hvor der fore-
kommer koncentrationer større end 1/500 af udled-
ningskoncentrationen (svarende til, at der ikke er opnået
en fortynding på 500), er i rapporten estimeret til en af-
stand af 200 m fra udløbet. Set i lyset af ovenstående
kommentar må det forventes, at der er en meget stor
usikkerhed omkring dette, idet modellen må forventes at
underestimere forekommende koncentrationer meget
nær kilden.

NIRAS mener, at en markant reduktion på usikkerhe-
deme forbundet med den foretagne analyse af spredning
og fortynding i nærfeltet kun kan opnås på baggrund af
egentlig 3-D modellering i kombination med analytiske
vurderinger afden tunge fanes indlejring ved bunden,



hvor strålen efter initial fortyndingen mister sin impuls
og overgår til en tung fane, der føres med strømmen.

Sluttelig skal bemærkes, at DHI i tillægget til rapporten,
ref. 121. anfører, at modelusikkerhederne er væsentligt
mindre end de usikkerheder, som knytter sig til størrel-
sen af udsivningen fra Høfde 42 depotet. Og at der i øv-
rigt generelt er mangel på måledata fra området. NIRAS
er for så vidt enige i disse betragtninger, men vil gerne
understrege, at de i særlig grad vurderes at gælde udsiv-
ningen fra høfdedepotet og spredningen af de udsivende
stoffer.

4 ANDRE BEMÆRKNINGER
Rapporten udarbejdet af DHI Institut for Vand og Miljø baseres på
valg af 5 forureningsstoffer og fastlæggelse af nogle vandkvalitetskrav
for disse.

Den foretagne kvalitetssikring har haft fokus på de hydrauliske,
spredningsmæssige og modelmæssige aspekter. Den har ikke omfattet
nogen vurdering afvandkvalitetskrav, der i rapporten er anvendt i
tilknytning til de 5 valgte forureningsstoffer. En sådan vurdering, som
ligger uden for rammerne af kvalitetssikringen, kunne bl.a. have været
baseret på anbefalinger givet i ref lll.

5. REFERENCER

/!/ "Cheminova udledninger. Spredningsberegninger for Vesterha-
vet.1' Rapport udarbejdet af DHI Institut for Vand og Miljø for
Ringkjøbing Amt, dateret 13. april 2004.

121 "Cheminova udledninger. Spredningsberegninger for Vesterha-
vet. Tillæg til Rapport.", udarbejdet af DHI Institut for Vand og
Miljø for Ringkjøbing Amt, 11. rnaj 2004.

/3/ "Indarbejdning af kommentarer til rapporten, Cheminova udled-
ninger. Spredningsberegninger for Vesterhavet", kort notat ud-
arbejdet af Ringkjøbing Amt, 27. maj 2004.

/4/ "Cheminova A/S. Fornyelse af tilladelse til spildevandsudled-
ning. Strateginotat." Notat udarbejdet af NIRAS A/S for Ring-
kjøbing Amt, 2. september 2003.



151 "Cheminovas spildevandsudledning. Supplerende notat vedr.
spredning og fortynding i nærzonen." Notat udarbejdet af NI-
RAS A/S for Ringkjøbing Amt, 1. marts 2004.

161 "Udløb fra Cheminova Agro A/S", notat udarbejdet af Torben
Larsen Hydraulics ApS, 9. juli 1996.

Ill "Udledning af miljøfarlige stoffer med spildevand." Rapport
udarbejdet af DHI - Institut for Vand og Miljø, Miljøprojekt Nr.
690, Miljøstyrelsen, 2002.


