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Hvorfor udvikle en multi-level sampler

• Ingen metode kan udtage flere vandprøver samtidig i flere niveauer 
i samme filter, uden at det naturlige strømningsmønster påvirkes.

• Regioner og vandforsyninger efterspørger en pålidelig metode til at 
udtage grundvandsprøver i flere niveauer.

Primært vandspejl
Ler

Kalk

Jordforurening

Vandforurening

Alm. vandprøvetagning Multi-level 
sampler
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Formål

• Formålet er at udvikle en multi-level sampler til passiv udtagning af 
flere vandprøver samtidig i flere niveauer i samme filter, uden at 
det naturlige strømningsmønster omkring boringen påvirkes.
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Princippet bag multi-level sampler
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Udvikling af multi-level sampler
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Fordele ved multi-level sampler

• Niveauspecifikke vandprøver, som repræsenterer tidsvægtede 
gennemsnit i stedet for et øjebliksbillede.

• Metoden kan anvendes til en detaljeret bestemmelse af 
faneudbredelse og forureningskoncentrationer i grundvandet.

• Udbredelse og spredning samt den totale masse af forurening kan 
bestemmes med større sikkerhed og præcision.

• Bedre risikovurdering og konceptuel modellering.

• Metoden kan anvendes til undersøgelser, afværge og monitering.
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Status på multi-level sampler

• Tryktest, diffusionstest og brugervenlighed er gennemført med 
tilfredsstillende resultat i laboratorium og i felten.

• Oktober og november 2009 afprøvning på testlokalitet i Skuldelev, 
som er undersøgt og dokumenteret med en høj detaljeringsgrad 
og derfor er velegnet til afprøvning af multi-level sampleren.

• Præsentation af resultater på ATV Vintermødet 2010.
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