Applikasjon for
beregning av
innblandingssoner
OM PROSJEKTET
Acona AS og Ranold AS utvikler
en interaktiv
programvareapplikasjon for
beregning av innblandingssoner
fra utslipp med landbaserte
og/eller landnære kilder.
Prosjektet er støttet av
Forskningsrådet.

OM ACONA OG RANOLD
Ranold er et spesialistmiljø på
strømningsteknologi og
modellering. Acona har lang
erfaring med å utvikle og bruke
analyseverktøy for
konsekvensvurderinger av
utslipp fra olje- og
gassvirksomhet.
Sammen utvikler vi denne

programvareapplikasjon

APPLIKASJONEN
Skal beregne primærfortynningen, innlagringsdybden og
usikkerhet (illustrert i fig 1), men kan også benyttes til å
identifisere området for nærstasjoner.
Applikasjonen er tenkt å kunne beskrive behovet for endret
fortynning slik at influensområdet ikke overskrider anbefalt
størrelse i vannforekomsten, i tillegg til å kartlegge evt. behov for
modellering av sekundærfortynningen. Det skal sikres at
applikasjonen har gyldighetsområde for et stort utvalg av stoffer
og vannforekomster. Erfaring fra offshore viser at det både er
faglig forsvarlig og effektivt å predikere utfallet av utslipp basert
på en slik standardisert metodikk

Figur 1

OM MODELLEN
Det utvikles et nytt modellverktøy
basert på integralmodeller, som er
benyttet i Cormix og andre kjente
modellverktøy. Vårt modellverktøy
løser hydrodynamiske ligninger for
kontinuitet og momentum ved å
anta av tverrsnittsfordelingen av
tilstandsparameterne i
oppdriftsjeten er normalfordelt.
Hydrodynamiske førsteordens
differensiallikninger løses ved hjelp
av en fjerdeordens Runga Kuttametode. Det bygges i tillegg opp en
database over resipientparametere
(tabell 1), som skal redusere
datainnsamlingsarbeid for
brukeren.
Tabell 1

MÅLGRUPPE
Forvaltning og bedrifter/foretak
som må søke om, eller bistå
andre i søknad om
utslippstillatelse til vann.
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Figur 2. Mulighet for å skissere andre utslipp og beregne innblandingssone ved kjent konsentrasjon

BRUKERGRENSESNITT
Det legges opp til et enkelt brukergrensesnitt og det etterstrebes å automatisere
innhenting av data om vannforekomsten, økologisk tilstand og EQS-verdier for
ulike påvirkningskomponenter (tab. 1). Vi vurderer også muligheten for å legge
inn kartdatainformasjon om nærliggende utslipp fra andre aktører (illustrert i
figur 2 og 3). Innblandingssonen beregnes ved hjelp av ulike modeller og
visualiseres i kart og om mulig fremstilles i 3D.
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Figur 3

OM INNBLANDINGSSONER
En innblandingssone er det
området et utslipp kan
overskride EQS-verdien uten at
dette får betydning for
tilstandsklassifiseringen i
vannforekomsten, gitt at
tilstanden i denne ikke endres
som følge av utslippet.
Tillatt størrelse på
innblandingssonen er ofte satt i
forhold til størrelsen på
vannforekomsten og må settes
av sentrale myndigheter. Dette er
ikke gjort i Norge, men i om lag ¼
av medlemslandene i EU.
OM NÆRSTASJONER
En nærstasjon er en
overvåkningstasjon plassert
innenfor et forventet
influensområde for et utslipp.
Influensområdet er et område
det forventes en viss grad av
påvirkning. Miljødirektoratet har
utarbeidet et faktaark som
beskriver hvordan man kan
fastsette og identifisere
nærstasjoner.

