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Høfde 42 depotet - Skitseprojekt for spunsning

Kære Vibeke,

Velkommen tilbage fra en forhåbentlig god ferie.

Vedlagt er 3 ekspl. af summarisk skitseprojekt for Høfde 42 depotets
indelukning.

Skulle l have spørgsmål er vi naturligvis til jeres disposition.

For så vidt angår økonomien må jeg beklage, at vi ikke har været i stand til at
leve op til amtets ønsker udtrykt ved jeres opringninger fredag d. 11. juli på et
tidspunkt hvor vi efter besøget på stedet og forarbejdet rundt regnet havde brugt
ca. 32.000.

Den totale pris for dette skitseprojekt til dags dato vil ligge på ca. 54.000 kr excl.
moms men incl. kørsel. Og vi håber at dette er acceptabelt for amtet.
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RÅ M B O L L

NOTAT

Kunde Ringkjøbing Amt

Opgave Høfde 42 depotet - Skitseprojekt for spunsning

Notat n r. l

Resumé

!3

På baggrund af den seneste statusrapport for forureningssituationen ved Høfde 42
på Harboøre Tange kan det konkluderes, at den eksisterende afværgeforanstalt-
ning ved høfdedepotet ikke lever op til den oprindelige målsætning om at be-
grænse spredningen af forurenet grundvand til omkringliggende arealer. Ej heller
er høfdedepotet efter den stedfundne indrykning af kysten sikret imod en 100-års
storm, der kan slå hul på depotet i den nuværende form. Og i nogle af de seneste
boringer er der også fundet fri fase af de mest miljøskadelige stoffer i såvel det
øvre som nedre grundvandsmagasin.

Ringkjøbing Amt har derfor bedt RAMBØLL om at udarbejde et meget kortfat-
tet, summarisk skitseprojekt for en indelukning af de kritiske områder af det re-
sterende høfdedepot.

Dette er beskrevet i de følgende afsnit.

Tre geometrisk forskellige forslag til afgrænsning af depotet er beskrevet baseret
på forskellige afgrænsningskriterier for forurening:

• Forslag I: ca. 60 x 40 rn afgrænsende fri fase i nederste grundvandsmaga-
sin

• Forslag II: ca. 90 x 54 m afgrænsende fri fase i nederste grundvandsma-
gasin samt delvist fri fase i øverste magasin

• Forslag III: ca. 126 x 47 m afgrænsende fri fase i begge magasiner

Forslagene er vist på fig. I.
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Figur 1: Forslag til afgrænsning af Høfdedepotet.

Den principielle udformning af alle forslag er:

• der afrømmes ca. en meter sand af området
• der rammes en stålspunsvæg til kote -9.0 eller ca. en meter ned i fjordle-

ren
• stålspunsvæggen er udstyret med polyurethan tætninger i alle låse
• det indelukkede område afdækkes med en lermembran med fald til lang-

siderne, således at overfladevand kan løbe af til omgivelserne
• lermembranen afdækkes med det tidligere afgravede sand
• imod Vesterhavet sikres spunsvæggen ved nedgravning af en

stenbeskyttelse fra kote ca. O til kote +2.

Nærværende notat har været forelagt KDI til kommentarer og sikringen af
spunsvæggen imod Vesterhavet er aftalt med KDI som den bedste.

Usikkerheden ved alle forslag er:

• at man ikke kan være 100 % sikker på at have afgrænset alle forekomster
af fri fase af forureninger

• at man ikke kan være sikker på hvor korrosiv miljøet er for en stålspuns-
væg.
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Det sidste kan dog modvirkes ved påsætning af katodisk beskyttelse i form af et
påtrykt strømanlæg. Dette anbefales dog først gjort efter at behovet er verificeret
efter feks. 5 år. Levetiden af spunsvæggen vil således være væsentlig større end
20-30 år.

Overslag for de tre forslag excl. moms er som følger:

Forslag I
Forslag II
Forslag III

Uden påtrykt strøm an-
læg

Mio. kr.
4.4
6.3
7.5

Ved anlæg rned påtryk strøm må der tillægges en investering på 0.4-0.6 Mio. kr
plus årlige driftsudgifter på 30-50.000 kr. Til verifikation af korrosionstilstanden
vil der ligeledes påløbe engangsudgifter af størrelsesordenen 15-25.000 kr hvert
5. år.

Ovennævnte overslag forudsætter:

• at der kan graves ud uden specielle miljøbeskyttelsesforanstaltninger
• at det udgravede materiale for stenbeskyttelsen kan lægges tilbage i de-

potområdet
• at spunsvæggen kan rammes uden specielle miljøbeskyttelsesforanstalt-

ninger
• at spunsvæggen ikke skal rammes 5 m ned i fjordleren, som depone-

ringsbekendtgørelsen angiver (merprisen vil i givet fald være ca. 0.8-1.8
Mio. kr afhængig af valg af tætning og korrosionsbeskyttelse)

• at den sydligste spunsvæg kan gå fri af stenene i Høfde 42's forlængelse
under sandet, alternativt flyttes spunsen nogle få meter imod nord.

Arbejdet kan tidligst udføres i foråret 2004 og vil tage 4-6 uger.

Før arbejdet sættes i gang med udarbejdelse af detailprojekt og udbudsdokumen-
ter skal følgende punkter afklares:

• hvilket af de tre - eller evt. et fjerde - forslag skal udføres
• skal spunsvæggen rammes 5 meter ned i fjordleren jf. depot bekendtgø-

relsen
• skal spunsvæggen udføres med låsetætning
• skal der udføres en ny analyserunde baseret på nye vandprøver fra borin-

gerne centralt omkring de tre forslag for at give et bedre teknisk grundlag
for en prioritering imellem de tre forslag.

• skal der udføres en risikovurdering for omgivelserne for hver af forslage-
ne.
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1. Indledning

24, juni 2003 blev RAMBØLL af Ringkjøbing Amt forespurgt om de kunne udar-
bejde et skitseprojekt for spunsning af det tilbageværende Høfde 42 depot på Har-
boøre Tange.

RAMBØLL bekræftede dette og gik i gang mandag d. 7. juli. Efter forslag fra am-
tet blev der aftalt møde med Kystdirektoratet (KDI) på stedet torsdag d. 10. juli.
KDI skulle efter aftale med amtet levere dimensioneringskriterier for indfatningen
imod havet baseret på en 100 års-situation.

Torsdag d, 10. juli afholdtes møde på stedet med deltagelse af:

• Vibeke Lanzky, Ringkjøbing Amt, Jordforureningsgruppen
• Holger Toxvig Madsen, KDI
• Maibrit Lindstrøm, KDI
• Christian Bastholm, Cheminova
• Gunther Hansen, RAMBØLL

Mødet fortsatte på Cheminova, hvor Ole Pipper også deltog.

Efter mødet afgav Gunther Hansen mundtligt et revideret budget for skitseprojek-
tet til Vibeke Lanzky, og dette blev bekræftet fredag middag ved mail til amtet.
Fredag eftermiddag meddeler amtet, at budgettet skal reduceres tit et minimum.

Dette er således baggrunden for nærværende meget summariske notat, der inde-
holder en del antagelser og forbehold og kun indeholder et minimum af tegnings-
materiale/kort og ingen specielle risikovurderinger.

2. Grundlag

Grundlaget for skitseprojektet har været følgende rapporter:

Ref. l: Høfde 42, Status over forureningssituationen ved høfde 42 på Har-
boøre Tange (Ringkjøbing Amt juni 2003)
Ref. 2: Høfde 42, Harboøre Tange, Kemikalieaffaldsdepot, Afværgekatalog
(Ringkjøbing Amt april 2001)

Derudover har RAMBØLL igennem det tidligere HOH Vand & Miljø A/S kend-
skab til miljøbelastningerne fra Cheminova igennem ca. 20 års arbejde for Chemi-
nova.

Fra førstnævnte rapport er taget følgende figur 2.1.1, der kort beskriver geologien i
området.
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Figur 2.1.1: Geologisk profilsnit som strækker sig fra Vesterhavet over
strand, havdige og "Cheminovahullet"./2/

Høfdedepotet har nu et terræn i kote ca. +5.5 faldende imod Vesterhavet med
hældning ca. 1:9. Høfdedepotet blev i 1981 oprenset til kote ca. +0.9 og der blev
efterfølgende indlagt sand, der efter ref. l afsnit 2.3.2 må antages at være rent ned
til højeste grundvandsspejl i kote ca. +1.8. Herunder findes forurenet sand ned til
kote -2.5 å -3.5, hvor der forekommer et tyndt lerlag. Dette lerlag virker som en
barriere imellem to grundvandsmagasiner, det øvre benævnt B og det nedre be-
nævnt A. Under lerlaget følger vekslende ler- og siltlag med lokale indslag af fm-
sand. Under disse lag træffes fjordleren i kote ca. -8.0.

I de to magasiner er der målt pH værdier som følger:

• Magasin B (øvre):
• Magasin A (nedre):

2.6-7.2, middel 5. l
2.9 - 6.9, middel 6.4

pH-værdien er kritisk for evt. korrosion på en spunsvæg. Udover disse værdier
findes der ingen andre oplysninger til at vurdere den forurenede jords korrosivitet
overfor stål.
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3. Forslag til indelukning

3.1 Alternativer

Umiddelbart er den nærliggende løsning til indelukning af den kritiske del af den
resterende forurening ramning af en stålspunsvæg. Men med den lave pH- værdi i
jorden kan det ikke udelukkes, at korrosion kan give en relativt kort levetid for
spunsvæggen. Derfor har det været vurderet, om der eksisterer alternativer til stål-
spunsvæggen. Sådanne alternativer kunne umiddelbart være:

• en spunsvæg i PVC
• en tætning med HDPE paneler placeret i en gravet rende
• en beton slidsevæg

en permanent bentonitvæg i en gravet rende*

Ingen af alternativerne er brugbare, idet:

• en spunsvæg i PVC kun kan fas op til 8 m og der skal bruges 13-14 m og
PVC er ikke stabil overfor de aktuelle forureninger

• en tætning med HDPE paneler (Geolock) er tidligere brugt til aflukning af
Løgstrup-grunden i Randers, men placeringen af panelet vil kræve forbo-
ring og vibrering af en 5-10 cm rende, der fyldes med bentonit før place-
ring af panelet. Løsningen skulle være konkurrencedygtig med en spuns-
væg, men forboring og deraf følgende deponeringsproblemer hvis det op-
borede materiale ikke må lægges tilbage i depotet, samt trækning af en
forurenet stålplade anvendt til vibrering kan give miljøproblemer som er
svære at prissætte og sandsynligvis vil bringe prisen op på eller over
spunsvæggen. Derudover har Geolock væggen ingen modstandsevne over-
for et evt. angreb fra havet.

• en beton slidsevæg skal 50-60 cm og har dermed endnu større miljøpro-
blemer med opgravning, derudover vurderes den som væsentlig dyrere end
en stålspunsvæg

• en permanent bentonitvæg har de samme miljøproblemer som de to oven-
nævnte og vil heller ikke have nogen modstandsevne overfor et evt. angreb
fra havet.

Derfor er der alene stålspunsvæggen tilbage, og denne må derefter beskyttes så
vidt muligt. Dette kunne gøres med epoxy baseret maling på begge sider, men
denne løsning udelukkes af to årsager:

• prisen vil være ca. 2-3 gange stålprisen
• det kan ikke undgås at der kommer skader på malingen under nedramnin-

gen, hvorved korrosionen vil blive endnu kraftigere i de beskadigede om-
råder.
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Stålspunsvæggen kan også beskyttes med katodisk beskyttelse i form af et anlæg
med påtrykt strøm og offeranoder nedboret i sandet foran væggen.

3.2 Skitseprojekt med stålspunsvæg

3.2.1 Udstrækning

På fig. l er vist tre forslag til udstrækning af indelukningen. Grundlaget for forsla-
gene er boringsoplysningerne fra de boringer der er angivet på fig. l og dejord- og
vandprøver der er udtaget og analyseret fra boringerne og som er gengivet i refe-
rence /!/. Der er valg tre løsningsforslag. De er valgt ud fra at få indkapslet den
mest koncentrerede og mest farlige del af forureningen, hvilet er den frie fase. Den
frie fase er tungere end vand og vil derfor lægge sig på bunden af de to grund-
vandsmagasiner. Ved valg af en af de tre løsninger vil der være en restforurening
der ligger uden for spunsvæggen. Der er ikke foretaget beregninger af hvilken be-
tydning denne restforurening vil have for det omkringliggende miljø. De tre for-
slag er som følger:

1. Forslag I: Ca. 60x40 m. Afgrænsning af fri fase i det nederste grund-
vandsmagasin A.

2. Forslag II: Ca. 90x54 m. Afgrænsning af fri fase i det nederste grund-
vandsmagasin, samt delvis afgrænsning af fri fase i det øverste grund-
vandsmagasin B.

3. Forslag III: Ca. 126x47 m. Afgrænsning af fri fase i øvre og nedre grund-
vandsmagasin B og A.

Ad 1) Det oprindelige klitgrydedepot måler 30x50 m og ligger inden for afgræns-
ningen af forslag I. Der er målt fri fase i magasin A i vandprøverne i boringerne
V3, V6, V7, V14 og V9. Den fri fase ligger oven på rjordleret omkring kote -*-8.
Den vil antagelig ligge i lavninger på leroverfladen. Forinden er den trængt igen-
nem det lerlag der adskiller magasin A fra magasin B. Foruden den frie fase er der
målt total P på henholdsvis 15 g/1 og 22 g/1 i V6 og V7.

Ad 2) Afgrænsningen er valgt igen for at afskære den frie fase i magasin A, men
også for at få en del af den frie fase med der er konstateret i magasin B, hvilket er i
boringerne V6, VI9 og V21. Afgrænsningen mod nord er valgt for at fa med de
meget høje koncentrationer af total P på 380 mg/1 i V13 i magasin A. Den fri fase
der er konstateret i magasin B, er kun set i jordprøverne, men ikke i vandprøverne .

Ad 3) Denne afgrænsning er valgt ud fra at afskære den observerede frie fase i
både magasin A og B, idet der i boring VI5 er fundet fri fase i jordprøven i maga-
sin B.

De tre forslag er sat op efter størrelse og er ikke et udtryk for en prioriteret række-
følge for hvilken der bør vælges. Inden et endeligt valg og før et detailprojekt kan
det være relevant at udføre nye analyser fra udvalgte boringer og desuden vurde-
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ringer for hver af de tre løsninger hvad angår miljøpåvirkning, strømningsforhold
og for den afværgning der foregår i dag for at adskille klitgryden fra Cheminova-
hullet med eksisterende dræn. I forbindelse med valg af spunsløsning bør der evt.
også opstilles et moniteringsprogram, hvor der fra udvalgte boringer udenfor inde-
lukningen udtages vandprøver til analyse for indikatorparametre, der belyser foru-
reningsudviklingen.

3.2.2 Beskrivelse

Der rammes en stålspunsvæg svarende til et af de tre forslag. For at sikre at over-
fladevand ikke trænger ned i indelukningen etableres der en membran ca. l m un-
der endeligt terræn. Denne membran kan være ca. 0.3 m komprimeret ler eller en
kunstofmembran afhængig af hvad der er billigst. Membranen gives fald imod de
to langsider, hvor der nedlægges dræn. Disse dræn føres til udløb imod omgivel-
serne midt på de to langsider. Da der er tale om rent regnvand er der ikke behov
for specielle foranstaltninger. Membranen placeres ca. l m under nuværende ter-
rænkoter større end +4.0. På forstranden hvor terrænkoten går ned til +2.0 må
membranen nødvendigvis placeres højere. Dette skyldes, at en 100-års storm jf.
KDI kan give højvande op til +2.7, og heller ikke i den situation må depotet åbnes
af havet. Følgelig foreslås det, at spunsvæggens topkote i denne zone er +3.0 og
membranens topkote det samme. At membranen ikke lægges lavere skyldes at
jordarbejdet skal minimeres af økonomiske hensyn, men samtidig skal der være en
rimelig overdækning med sand af membranen.

Spunsvæggens topkote og membrankoten er den samme. Dvs. at topkoten bliver
+3.0 og +4.5 afhængig af position i væggen.

Da der er konstateret forurening i fri fase i såvel øvre som nedre magasin må en
afskærende spunsvæg nødvendigvis rammes ned i fjordleren. Der findes kun én
boring i depotområdet der angiver koten af fj ordleret, og denne er -8. l. Det fore-
slås derfor at regne med en spidskote på -9.0. Spunsjernslængden vil således blive
12-13.5 m afhængig af den valgte topkote.

Spunsvæggen imod havet må beskyttes imod påvirkningerne fra en 100-års storm.
Efter samtaler med KDI gøres dette billigst med en stenbeskyttelse foran spuns-
væggen. Stenbeskyttelsen vil bestå af et 1-3 t dæklag på filtersten med en kroneko-
te i +2.0 og bunden i 0.0. Af økonomiske hensyn er der regnet med større skades-
procent på stenbeskyttelsen end normalt. Men skulle spunsvæggen alligevel blive
frilagt i en stormsituation kan den som fri væg afhængig af bølgehøjder ved væg-
gen holde til en udskæring ned til kote O å -2. Følgelig er en kronekote på +2.0
acceptabel. Stenbeskyttelsen må føres rundt om hjørnerne af spunsvæggen imod
havet. Derudover er forudsætningen at kysten fortsat holdes ved lige ved de årlige
kystfodringer. Etablering af denne stenbeskyttelse vil kræve opgravning til kote
0.0 og genindlægning i depotområdet af ca. 7 m3 opgravet sand pr. meter stenbe-
skyttelse.



Korrosivitet

Med de forholdsvis lave pH-værdier i depotet må det påregnes at en stålvæg kor-
roderer.

For at bedømme en jords korrosivitet skal man have oplysninger om indholdet af
mange stoffer m.v.. De væsentligste (= dem, der betyder mest) er følgende, som
alle kan måles:

• jordart
• resistivitet (måles i ohm*m)
• vandindhold [%]
• pH-værdi
• totalaciditet ved pH = 7,0 (måles i m val./kg)
• Redoxpotential ved pH = 7,0 (måles i mV)
• totalalkalitet ved pH =4,8 (måles i m val./kg)
• svovlbrinte og sulfider (måles i mg S/kg)
• klorider (måles i mg/kg)
• sulfater (måles i mg/kg)
• grundvandsspejl placering

Af disse oplysninger har vi for nærværende kun jordart, pH-værdi og grundvands-
spejl. Følgelig vil det være meget svært at sige noget konkret om en evt. korrosion
på stålspunsvæggen. Og denne kan variere væsentligt:

• Hvis vi betragter jorden som brakvandshavbund (altså ikke i vand, men under
grundvandsspejl, på den usikre side): ca. 0,05 [mm/år]

• Hvis vi får dårligst mulige resultat af ovenstående målinger (absolut maks.
værdi): < 0,5 [mm/år]

• Hvis vi far meget gunstig resultat afmålingerne (ikke særlig troligt): < 0,1
[mm/år]

• Et muligt middel resultat: < 0,25 [mm/år]

På dette grundlag er det således klart, at der må vælges en spunsvæg med størst
mulig ens tykkelse af hele profilet. Kravet om ens tykkelse på hele profilet ind-
skrænker antallet af muligheder meget. Men under hensyn til rammeomkostninger
er det bedste profil et AZ 28 med tykkelse 13.2 /14 mm og en modulbredde på
l .26 m for et dobbeltjern. Dette profil vejer 166 kg/m2.

Med en korrosion på f.eks. 0.2 mm/år på begge sider vil dette profil således have
en levetid på 20 -25 år, når hensyn tages til reststabiliteten i profilet.

Men det er yderst usikkert hvor stor korrosionen virkelig bliver. Derfor foreslås
det at ramme et antal løs ekstra jern på f.eks. fire forskellige placeringen indenfor
indeslutningen. Disse jern trækkes og genrammes så efter f.eks. 5, 10, 15 og 20 år.
Herved kan korrosionen måles, og der kan tages beslutning om en evt. etablering
af katodisk beskyttelse. Samtidig far man også en indikation af levetiden.
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På grundlag af disse trækninger kan man således udskyde beslutningen om kato-
disk beskyttelse til et senere tidspunkt og risikerer dermed ikke en overinvestering.
En katodisk beskyttelse med påtrykt strøm vil kræve årlige driftsudgifter til strøm
og monitorering.

Tæthed

En spunsvæg vil med sine låse ikke være absolut tæt. Tætheden vurderes udfra en
såkaldt permeabilitetskoefficient (k), der for en traditionel spunsvægslås af spuns-
leverandørerne angives at være ^10"6 m/sec. Efter BEK 650 af 29/06/2001 for
deponeringsanlæg stilles der krav om k< l O"9 m/sec for farligt affald og en lagtyk-
kelse af in situ lerlag på 5.0 m. Det første kan opfylde med en to-komponent po-
lyurethan tætning i låsene, som giver k< 0.3 x l O"9 m/sec. Det sidste krav vil kræ-
ve, at spunsvæggen rammes 5 m ned i fjordleren. Men i betragtning af, at den ak-
tuelle resterende del af Høfde 42 depotet har stået uden afskærmning i mere end 20
år, må det vurderes, om det er nødvendigt at følge det sidste krav.

3.2.3 Overslag

Med de usikkerheder der er beskrevet ovenfor er der udarbejdet et overslag for de
tre forskellige forslag. Overslaget er baseret på tilbudspriser fra de seneste år og er
excl. moms.

Overslag

Længde
Bredde
Middelhøj-
de af væg

Stålspuns
Låsetætning
Jordarbejde
Membran
Dræn
Brønde
Stenbeskyt-
telse
Div. uforud-
selige

ca. m
ca. m
ca. m

Enhedspri-
ser
5700 kr/t
90kr/m
50 kr/m3

50 kr/m2

300 kr/m
5000 kr/stk
3000 kr/m

10%

Projektering, tilsyn
TOTAL
Påtrykt
strømanlæg

2000
kr/amp

Forslag
I
60
40
13.6

Forslag
II
90
54
13.2

Forslag
III
126
47
13.1

Mio.kr

2.57
0.39
0.32
0.12
0.04
0.01
0.24

0.37

0.30
4.4
0.33

3.60
0.54
0.61
0.24
0.05
0.01
0.38

0.54

0.30
6.3
0.48

4.29
0.65
0.76
0.30
0.08
0.01
0.50

0.66

0.30
7.5
0.56

Over-
slagspris
pr. m
spuns-
væg

kr

12541
1893
2028
790
199
36
1342

1883

1079
21791
1632

In-
dex

%

58
9
9
4
1
0
6

9

5
100
8
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Ovennævnte overslag forudsætter:

• at der kan graves ud uden specielle miljøbeskyttelsesforanstaltninger
• at det udgravede materiale for stenbeskyttelsen kan lægges tilbage i de-

potområdet
• at spunsvæggen kan rammes uden specielle miljøbeskyttelsesforanstalt-

ninger
• at spunsvæggen ikke skal rammes 5 m ned i fjordleren, som deponerings-

bekendtgørelsen angiver (merprisen vil i givet fald være ca. 0.8-1.8 Mio.
kr afhængig af valg af tætning og korrosionsbeskyttelse)

• at den sydligste spunsvæg kan rammes uden omlægning af de to afløbs-
ledninger fra Cheminova og renseanlægget for det afskærende dræn

• at den sydligste spunsvæg kan gå fri af stenene i Høfde 42's forlængelse
under sandet, alternativt flyttes spunsen imod nord (muligvis 5 m iflg.
KDI).

Derudover skal bemærkes, at projektering og tilsyn ikke omfatter supplerende ana-
lyser og risikovurdering. Skulle disse blive besluttet for at fa et bedre beslutnings-
grundtag vil merprisen andrage op til 200.000 kr afhængig af antallet af analyser.

Det bemærkes yderligere, at et påtrykt strøm anlæg først anbefales udført når be-
hovet er dokumenteret ved trækning af jern efter tidligst 5 år. Herved spares der
0.4- 0.6 Mio. kr i nutidsinvestering og en driftsudgift i de første år. Denne drifts-
udgift til strøm og monitorering vurderes at være op til 30-50.000 kr pr. år afhæn-
gig af forslag og den aktuelle korrosion.

Trækningen og genramningen af jernene efter 5, 10, 15 år skønnes at koste af stør-
relsesordenen kr. 15-25.000 kr. pr. gang.

3.2.4 Tidsplan

Med en beslutning i Teknisk Udvalg ultimo september 2003 vil det være umuligt
at udføre arbejdet i år, idet arbejdet efter detailprojekt, udbud og licitation tidligst
kunne startes primo november. Og at udføre et arbejde som dette med en stenbe-
skyttelse der skal graves ned foran et depot i vinterperioden vurderes ikke som
acceptabelt. Arbejdet kan derfor tidligst påbegyndes i marken marts 2004 og kan
derefter udføres i løbet af 4-8 uger afhængig af valget af forslag.

Før arbejdet igangsættes skal der udføres evt. supplerende analyser og risikovurde-
ring samt detailprojekt, og udarbejdes udbudsdokumenter med henblik på en licita-
tion. Dette kan uden tidsmæssige problemer udføres i etteråret/vinteren 2003-
2004.
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