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1 Indledning 

Denne rapport er udarbejdet for Ringkjøbing Amt af NIRAS Rådgi-
vende ingeniører og planlæggere A/S. 

Rapporten præsenterer resultaterne af en supplerende forureningsun-
dersøgelse og -vurderinger udført som led i afgrænsningen af forure-
ningen omkring det tidligere høfdedepot på Harboøre Tange. Arbejdet 
er udført i perioden januar - april 2005 i tæt samarbejde mellem Ring-
kjøbing Amt og NIRAS.  

AKTOR innovation har for Miljøstyrelsen udarbejdet det indledende 
undersøgelsesoplæg /7/ og NIRAS har efterfølgende udarbejdet det 
endelige undersøgelsesprogram på baggrund af møder i den nedsatte 
Task force. /6/ 

Beliggenheden af høfdedepotet fremgår af oversigtskort i Figur 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1: Oversigtskort 

Forureningsforholdene på og omkring høfdedepotet er tidligere under-
søgt og rapporteret i /1-5/, hvor den seneste rapport ”Supplerende for-
ureningsundersøgelser af 14. juni 2005” /5/ udarbejdet af NIRAS 
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sammenfatter såvel tidligere udførte undersøgelser som undersøgelser 
udført i perioden december 2003 til maj 2004.  

Nærværende dokument afrapporterer de udførte undersøgelser om-
kring planlagt spunsvæg fra 2005 med følgende indhold: 

• Formål for undersøgelse omkring planlagt spunsvæg. 

• Udført feltarbejde. 

• Nye overordnet viden om forureningsforholdene omkring en 
foreløbig spunsplacering (spunsscenarium A). 

• Ny hydrogeologisk viden fra udførte pejlerunder, densitetsmå-
linger og slugtest.  

Rapporten indeholder derudover en lang række opdaterede bilag fra 
/5/ med boringsplacering, forureningsforholdene i sediment og grund-
vand, kote og topografi af det såkaldte indskudte ler/gytjelag og po-
tentiale kort.  

NIRAS har sideløbende med nærværende rapport udarbejdet en række 
separate notater, som bl.a. bygger på resultaterne fra undersøgelser 
omkring planlagt spunsvæg. Det drejer sig om følgende notater: 

• Beregning af forureningsmassen i sediment og grundvand for 
udvalgte kemiske stoffer /10/. 

• Beregning af udsivning til Vesterhavet fra henholdsvis den 
samlede forurening og forureningen beliggende uden for 
spunsscenarium A. I beregning af udsivning fra den samlede 
forurening tages højde for nedbrydning af parathion /12/. 

• Vurdering af mængde og forureningsbelastning af grundvand, 
som skal pumpes væk fra det af spunsvæggen inddæmmede 
område /13/. 

1.1 BAGGRUND 

Baggrunden for undersøgelsen er et ønske om at få en mere detaljeret 
afgrænsning af forureningen samt en vurdering af omfanget af efter-
ladt restforurening udenfor spuns ved den planlagte løsning A. Den 
konkrete baggrund fremgår af /6/ og /7/. 

En større viden om mængden og placering af efterladt restforurening 
udenfor forskellige spunsløsninger vil endvidere udgøre et vigtigt 
grundlag for dels at optimere spunsplaceringen og dels at vurdere om-
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fanget af fortsat udvaskning af forurening til Vesterhavet efter etable-
ring af spunsen.  

1.2 FORMÅL 

Formålet med at gennemføre en undersøgelse omkring planlagt 
spunsvæg ved Høfde 42 er følgende: 

• At forbedre afgrænsningen af forureningen ved det tidligere 
giftdepot ved Høfde 42. 

• At forbedre datagrundlaget for vurdering af mængden af efter-
ladt forurening udenfor spunsen. 
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2 Udførte undersøgelser 

2.1 UNDERSØGELSESFORLØB 

Den udførte undersøgelse omkring planlagt spunsvæg er afviklet i 
henhold til undersøgelsesprogram af 30. januar 2004 /6/. Programmet 
er opstillet i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen, Ringkjøbing Amt, 
Aktor innovation og NIRAS. 

2.2 STRATEGI 

Borearbejdet er gennemført uden for det hidtil undersøgte område. 
Som det fremgår af bilag 1, så rummer det såkaldte spunsscenarium A 
stort set alle de boringer, der hidtil er udført på strandarealet. Data-
grundlaget for vurdering af forureningsniveauet udenfor spunsscenari-
um A er således begrænset. Begrundelsen for placering af spuns A 
fremgår af /5/ og skyldes primært ønsket om at reducere udvaskningen 
af sedimentforureningen mest muligt med udgangspunkt i 600 m 
spunsvæg. Det skal for en ordens skyld nævnes, at beliggenheden af 
spunsscenarium A er ændret, som aftalt i taskforcen, og den modifice-
rede spuns A omtales efterfølgende som spuns A. 

De filtersatte boringerne er etableret i en indledende og en opfølgende 
borerunde. De indledende boringer er etableret i delområder beliggen-
de henholdsvis syd, vest og nord for spunsscenarium A med henblik 
på at styrke afgrænsningen af den kraftige sedimentforurening. De 
opfølgende boringer er typisk etableret tættere ved spuns A med hen-
blik på at belyse den vertikale forurening af sedimentet beliggende 
uden for spunsvæggen samt undersøge om spunsvæggen eventuelt 
stedvist kan rykkes tættere på forureningens hotspot område. 

2.2.1 Indledende borerunde 
Nedenfor er kort redegjort for det i /7/ skitserede behov for suppleren-
de boringer i delområderne syd, vest og nord for spuns A. 

Området syd for høfde 42  

I området syd for Høfde 42 vurderer Miljøstyrelsen, at der mangler 
data til de ønskede vurderinger. Der er tidligere gennemført et større 
antal lokaliseringsboringer (V107 – V113), hvor der er foretaget en 
visuel forureningsbedømmelse i forhold til forekomst at fri organisk 
fase oven på det indskudte lerlag. Der er således ikke foretaget analy-
ser af jordprøver. 
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Der er fundet fri fase i to boringer (V44/45 og V59/60), kraftig jord-
forurening i V42/43 og fundet signifikante koncentrationer af pa-
rathion eller nedbrydningsproduktet amino-parathion i de sydlig-
ste/yderste boringer (V2, V11B, V71, V75, V106).  

Afgræsning mod vest 

Langs kysten ud for den centrale del af depotet umiddelbart nord for 
høfde 42 er der en ydre række boringer med nogen forurening i sedi-
mentet. Disse har generelt betydelige koncentrationer af parathion 
eller amino-parathion. Der er formentlig en ydre praktisk grænse for 
placeringen af spunsen i dette område, som kan føre til at man må 
efterlade forurening her.  

Afgrænsning mod nord 
 
I den nordlige del af området omkring boringerne V29 og V73 (hvor 
der i V29 er fundet fri fase) er de afgrænsende boringer (V31/32, 
V105, V27) placeret centralt i det område, hvor der tidligere kan være 
nedsivet urenset slamholdigt spildevand. Da der er fundet signifikante 
koncentrationer af amino-parathion, kan afgrænsningen gøres mere 
sikker og der foreslås supplerende boringer i et kvadratisk mønster 
omkring de eksisterende data. 

2.2.2 Opfølgende borerunde 
For at opnå et større datagrundlag til estimering af mængden af rest-
forurening mellem spunsscenarium A og kystlinien er der udført en 
række nedstiksboringer. Nedstiksboringerne og en af de filtersatte 
boringer skulle endvidere prøve at afklare om spunsens udstrækning 
stedvis kunne reduceres.  

2.3 BOREARBEJDE 

I perioden fra 31. januar til den 7. februar 2005 er der udført 21 borin-
ger. Boringerne A, B, C, D, E, G, H, J, K, L, M, N, Q, R, S, T og U er 
etableret som afgrænsende boringer og er filtersat umiddelbart over 
toppen af det indskudte ler/gytjelag. Boringerne X1 til X4 og X7 er 
afgrænsende nedstiksboringer (ikke-filtersatte), som netop er ført ned 
igennem det indskudte ler/gytjelag.  

Boringsplaceringer fremgår af bilag 1. Borejournaler med jordlagsbe-
skrivelse, angivelse af diverse feltobservationer som fx kemikalielugt, 
misfarvninger eller tegn på forekomst af fri fase samt placering af fil-
terinterval fremgår af bilag 2.  

Boringerne er udført af Glibstrup A/S, Oksbøl med 6" snegl under 
tilsyn af NIRAS. De filtersatte boringer blev etableret med forerør og 
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er udbygget med ø 63 mm PEH. Der er etableret 1 meter filterinterval 
umiddelbart over toppen af det indskudte ler/gytjelag (ca. kote -2,5), 
hvilket i praksis vil sige fra ca. 0,2 til 1,2 meter over det indskudte lag. 

Under borearbejdet er jordlagene beskrevet af den tilsynsførende geo-
log. 

2.4 UDTAGNING AF SEDIMENTPRØVER 

I de etablerede boringer er der overordnet udtaget sedimentprøver med 
henblik på at opnå en bedre beskrivelse af den vertikale forurenings-
udbredelse i det øvre sekundære magasin, sand- og gruslagene som 
overlejrer ler/gytjelaget. De tidligere undersøgelser har påvist at der 
stedvis forekom en markant jordforurening i et tyndt sandlag belig-
gende umiddelbart oven på det indskudte lag, mens der foreligger 
ganske få data som beskriver udviklingen over den samlede lagserie, 

I hovedparten af boringerne er der udtaget 3 sedimentprøver til analy-
se. Det drejer sig om boringerne A, B, C, D, H, E, L, M, N, Q, R, S, T, 
U, X1-X4 og X7. Her er der systematisk udtaget følgende sediment-
prøver: 

• 1 søjleprøve fra toppen af ler/gytjelaget til 1 m over 
ler/gytjelaget bestående af delprøver fra ca. 0, 20, 40, 60, 80 
og 100 cm over toppen af det indskudte lerlag.  

• 1 søjleprøve fra 1 m over ler/gytjelaget til toppen af den mæt-
tede zone bestående af 5 delprøver jævnt fordelt henover seri-
en. 

• 1 enkeltprøve fra sandlaget beliggende umiddelbart oven på 
det indskudte ler/gytjelag.  

I boringerne G, J og K, som alle er etableret på forstranden mellem 
den forventede spunsplacering og kystlinien, er der systematisk udta-
get sedimentprøver som beskrevet ovenfor. Derudover er der udtaget 
en række enkeltprøver i den nedre sedimentsøjle og en sedimentprøve 
ca. 10-20 cm under oversiden af det indskudte ler/gytjelag. De supple-
rende enkeltprøver skal give en bedre belysning af den vertikale foru-
reningsudbredelse i området som må forventes ikke at blive inddæm-
met af spunsvæggen. 

Jordprøverne er udtaget i 100 ml RedCap-glas og opbevaret i køleta-
sker indtil analysetidspunktet. 
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2.5 UDTAGNING AF VANDPRØVER 

Der er udtaget vandprøver fra alle nyetablerede, filtersatte boringer, 
samt fra 7 boringer udført ved tidligere undersøgelser. Vandprøverne 
er udtaget i perioden fra 3. februar til den 9. februar 2005 samt den 20. 
april 2005. 

Vandprøverne er udtaget med 12V-dykpumper (Whale), mens der er 
foretaget måling af ledningsevne, temperatur, redox-potentiale, pH 
samt iltindhold. Vandprøverne er udtaget ved stabile feltparametre. 
Alle vandprøver fra nyetablerede boringer er filtreret i felten med en-
gangs 0,45 µm in-line-filter.   

Feltdata fra vandprøvetagningen fremgår af bilag 3. 

2.6 ANALYSEPROGRAM 

Analyseprogrammerne for henholdsvis vand og jordprøver er kort 
beskrevet nedenfor. Analyseparametrene er identiske med parametre-
ne som der er analyseret for i den afgrænsende undersøgelse i 2004. 
Baggrunden for de valgte parametre er beskrevet i fremgår af /5/ og 
vil ikke blive behandlet yderligere her. 

2.6.1 Sedimentanalyser 
Sedimentprøver analyseres for indhold af parathion, methylparathion, 
malathion/fyfanon, ethyl-sulfotep, aminoparathion, triestre samt kvik-
sølv. Der er kun analyseret for kviksølv i udvalgte prøver for boringer 
placeret nedstrøms for den centrale del af selve depotet. Sidstnævnte 
analyser skal tilvejebringe data til vurdering af efterladt restforurening 
i forstranden. 

I nedenstående Tabel 2.1 fremgår de hidtil anvendte detektionsgræn-
ser for analysearbejde udført på Cheminovas spildevandslaboratorium.  

Parametre Detektionsgrænse 
mg/kg vådvægt 

Færdigvarer (EP3, MP3 og ma-
lathion) samt ethylsulfotep og ami-
noparathion 

0,02 

Triestre 0,02 

Kviksølv 0,1  

Tabel 2.1: Detektionsgrænser for jord, Cheminova 

Laboratoriet har endvidere noteret, hvis de enkelte prøver lugter ”cre-
sol-agtig”. Analyseresultater for sedimentprøver fremgår af bilag 4. 

2.6.2 Vandanalyser 
Vandprøver analyseres for indhold af parathion, methylparathion, ma-
lathion, ethylsulfotep, aminoparathion, triestre samt P1 og P2´ere.  
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I nedenstående Tabel 2.2 fremgår detektionsgrænserne for analysear-
bejde udført på Cheminovas spildevandslaboratorium i forbindelse 
med de supplerende boringer. 

 

Parametre Dgr. Cheminova 
mg/l 

Færdigvarer (EP3, MP3 og ma-
lathion) samt ethylsulfotep og amino-
parathio 

0,002  

Triestre 0,002 

P1 og P2´ere 0,1 

Tabel 2.2: Detektionsgrænser for vand, Cheminova 

Analyserapport fra vandprøver fremgår af bilag 5. 

2.7 UFILTREREDE OG FILTREREDE VANDPRØVER 

Der er udtaget ekstra vandprøver fra 7 filtersatte boringer med henblik 
på at undersøge: 

• hvorvidt parathion er bundet til partikulært materiale eller op-
løst i grundvandet 

• sammenhængen mellem indholdet af parathion i sediment- og 
vandprøver i forhold til at vurdere størrelsen af fordelingskoef-
ficienten mellem sediment og jord 

• få verificeret det relativt lave indhold af parathion i den første 
vandprøve udtaget fra boring E, hvor der forekommer en mar-
kant forurening af sediment med parathion. 

Der er udtaget vandprøver vandprøver fra boring E, V04, V06, V09, 
V15B, V16 og V90 og prøverne er analyseret hos Cheminova hen-
holdsvis ufiltreret og filtreret (0,45 µm). 

2.8 NEDBRYDELIGHEDSFORSØG 

På baggrund af en planlagt undersøgelse af parathions nedbrydelighed 
ved Høfde 42, som beskrevet i /7/ og /8/, har NIRAS udtaget en række 
sediment- og vandprøver.  
 
Placering af prøvetagningssteder  
Prøvetagningslokaliteterne (I til III) placeres ca. 1 meter vest for bo-
ringerne V49, K og J, som alle er placeret på den vestlige del af for-
stranden. Den konkrete placering fremgår af bilag 1. 
 



 

  11 

I forhold til det oprindelige forslag til placering, som fremgår af AK-
TOR innovations oplæg af 6. januar 2005 /7/, er det valgt at se bort fra 
at placere et prøvetagningssted ved boring L. Dette begrundes dels 
med, at adgang til denne boring ofte umuliggøres på grund af vand-
standen i Vesterhavet, og dels at analyseresultat fra den indledende 
vandprøve fra boring L ikke forelå, da udtagningen blev planlagt. 
Sidstnævnte forhold gjorde at forureningsniveauet i boring L endnu 
ikke var kendt.   
  
Udtagning af sedimentprøver på lokaliteterne I til III 
Der er etableret 2-6 nedstiksboringer (8” snegl og uforede) på hver af 
lokaliteterne og disse er ført ned i det indskudte ler/gytjelag. Når sneg-
len er trukket op af hullet, er det yderste lag opboret materiale skrabet 
bort (afsmittet materiale), så de gennemborede lag fremstår ”rene”. 
Der udtages herefter henholdsvis aerobe og anaerobe sedimentprøver. 
 
Boreteknik og prøveudtagning er godkendt af Torben Madsen, DHI. 
 
Aerobe prøver er udtaget i den lyse del af sedimentet, som er belig-
gende umiddelbart under grundvandsspejlet 
 
Anaerobe prøver er udtaget fra lagserien i intervallet ca. 0,1 til 0,4 m. 
over det indskudte ler/gytjelag, hvor lagserien er kendetegnet ved at 
være meget reduceret – fremstår gråsort/sort med svovlbrinte lugt. 
Tykkelsen af den reducerede lagfølge viste sig at være mindre en an-
taget.  
 
Udtagning af vandprøver på hver af lokaliteterne I til III 
Der udtages vandprøver fra de eksisterende boringer V49, K og J, som 
ligger ca. 1 meter øst (opstrøms) for nedstiksboringerne. I boring V49 
er filterintervallet beliggende fra ca. 0,5 til 1,5 meter over det indskud-
te ler/gytjelag og i boringerne K og J er filterintervallet beliggende fra 
ca. 0,2 til 1,2 meter over det indskudte ler/gytjelag. 
 
I forbindelse med vandprøvetagningen er iltindhold, temperatur, pH 
og redoxpotentiale målt. Vandprøverne udtages med in-line-filtre 
(0,45 µm), når ovennævnte parametre er stabile. 
 
Prøvemængder, emballering og transport af prøver 
Prøvemængder og emballering af jord- og vandprøver i henhold til 
DHI-oplæg. /8/ 
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2.9 PEJLERUNDER 

Alle nyetablerede boringer blev den 7. februar 2005 indmålt med dif-
ferentiel GPS. Koordinaterne fremgår af bilag 6 og er opgivet i UTM 
zone 32 (ED 50). Der er i bilag 6 ligeledes opgivet koter på terræn ved 
alle boringer samt målepunktskoter på alle filtre. Alle koter er angivet 
i DNN. 

Der blev som led i undersøgelsen udført to pejlerunder hhv. den 7. 
februar 2005 og den 13. april 2005. Ved pejlerunderne blev der pejlet 
hhv. 23 og 51 filtre. Der var således i begge tilfælde tale om pejling af 
et antal udvalgte boringer på og omkring høfdedepotet.Ved pejlerun-
den den 13. april 2005 blev der bestemt ledningsevne af vandet ved 
nedsænkning af en datalogger af typen Diver CTD i hvert enkelt filter-
rør.  

Ved begge pejlerunder måtte pejling af en del af de planlagte boringer 
opgives som følge af at boringer ikke kunne lokaliseres. Endvidere 
blev en del af de lokaliserede boringer fundet beskadigede og/eller 
sandfyldte. 

Resultater af indmåling og pejling fremgår af tabel i bilag 6. 

2.10 SLUG TESTS 

Den 8. februar 2005 blev der udført slug tests i 6 boringer (E, G, H, K, 
L og M).  

Forud for den enkelte slug test var der monteret en datalogger af typen 
Diver D til registrering af vandstand i filterrøret. Dataloggeren foretog 
vandsstandsbestemmelse hvert sekund. Endvidere blev rovandstanden 
pejlet. Herefter blev blindrøret afblændet med en oppustelig gummi-
bold umiddelbart over top af filter. 

Slug testen blev herefter udført ved, at blindrøret fyldtes med vand til 
højest muligt niveau. Det blev tilsigtet, at det var mere end 2 meter 
blindrør over vandspejlet, og i 3 tilfælde blev der påmonteret en ekstra 
meter blindrør under testen.   

Afspærringen af filteret blev herefter fjernet momentant og retablerin-
gen af vandspejlet blev registreret af dataloggeren. Sideløbende her-
med blev retableringen af vandspejlet fulgt ved håndpejlinger indtil et 
stabilt vandspejl var genoprettet.   

Der blev udført to tests i hvert filter. Resultaterne af de udførte slug 
tests fremgår af bilag 12. 
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3 Undersøgelsesresultater 

I det følgende kapitel vil undersøgelsesresultaterne blive præsenteret 
og diskuteret. 
  
3.1 OVERORDNET GEOLOGI OG MAGASINFORHOLD 

De supplerende boringer bekræfter områdets ensartede geologiske 
opbygning, som beskrevet i /5/. Geologi og magasinforhold vil kort 
blive gennemgået. 

Fra terræn træffes enten vind-/vandaflejret finkornet strandsand eller 
tilkørt/indpumpet finkornet sand. Herunder træffes overvejende fin- til 
mellemkornet sand stedvist siltet og med indslag af tørv ned til det 
såkaldte ”indskudte ler/gytjelag”. Derudover kan der forekomme mere 
grusede og stenene sekvenser omkring kote -1 DNN. De grusede og 
stenede indslag forekommer muligvis hyppigere i den vestlige del af 
forstranden. I området umiddelbart syd for Høfde 42 er der observeret 
sten med en diameter på 10 cm. 

Områdets øvre sekundære grundvandsmagasin er knyttet til sandlage-
ne over det indskudte lerlag og har centralt i deponeringsområdet en 
mægtighed på ca. 3 meter, dog markant varierende med nedbørs-
mængder og vandstanden i Vesterhavet. 

Under det indskudte lerlag er der ned til mellem ca. kote -8,5 og -10,2 
DNN (i en enkelt boring dog kun til ca. kote -7) truffet en nedadfinen-
de sekvens af overvejende finkornet sand med indslag af silt og indlej-
rede sandede og stedvist lerede siltlag.  

Områdets nedre sekundære grundvandsmagasin er knyttet til den san-
dede del af jordlagene under det indskudte lerlag og ud fra feltobser-
vationer er det kun de øverste ca. 2,0 meter under det indskudte lerlag 
der er tilskrevet en egentlig vandføringsevne. 

Under denne sandede/siltede sekvens er der i de 8 boringer, som er 
ført gennem sekvensen (V33, V50, V51 og V90-V94), truffet en mar-
kant overgang til siltet ler (den såkaldte ”fjordler”) i kote ca. -8,5 til    
-10,2 DNN. I V92 er overgangen dog anført at være truffet i kote ca.   
-7 og i V50 er laget – formentligt fejlagtigt - beskrevet som leret silt i 
stedet for siltet ler. Dokumentationen af toppen af fjordleren er desu-
den lidt usikker i V51. Overfladen af fjordleren er ikke dokumenteret 
på et niveau, så det anses relevant at optegne et topografisk kort her-
for. Det kan dog konkluderes, at koten til toppen af fjordleren (under 
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den nedadfinende sandede/siltede sekvens) tilsyneladende varierer 
markant i området. 

I V94 der er ført ned i fjordleren er denne truffet i intervallet fra ca. 
kote -9 til kote -18,6 DNN. Lerlag antages således at have en mægtig-
hed på ca. 9-10 m. 

Boringerne V90 – V94 er udført som led i geotekniske undersøgelser 
som grundlag for projektering af spunsarbejdet. En nærmere beskri-
velse af disse boringer og resultaterne af de geotekniske undersøgelser 
findes i /9/. 

3.2 FORURENINGSUDBREDELSE I SEDIMENT/JORD 

På basis af de analyserede jordprøver fra nærværende og tidligere un-
dersøgelser er forureningens udbredelse i jord illustreret i bilag 7, hvor 
der for hver boring er angivet højeste jordkoncentration hhv. over og 
under det indskudte lerlag af stofferne: 

• Parathion (EP3) 
• Amino-parathion  
• Methyl -parathion (MP3) 
• Ethyl-sulfotep 

Det skal bemærkes, at der forekommer forskellige detektionsgrænser. 
I undersøgelserne frem til og med 2004 har Cheminovas spildevands-
laboratorium anvendt en detektionsgrænse på 0,1 mg/kg vådvægt, 
mens der i 2005 er anvendt en detektionsgrænse på 0,02 mg/kg våd-
vægt. 

I det følgende vil den overordnede forureningsudbredelse i området 
blive præsenteret. Først behandles den overordnede forureningsudbre-
delse, herefter behandles forureningsudbredelsen i det område, som 
må forventes ikke at blive indeholdt af den kommende spunsvæg. 

3.2.1 Overordnet forureningsudbredelse i sediment/jord 
I forureningsundersøgelsen fra juni 2004 /5/ er der præsenteret en 
række kriterier som anvendes til at karakterisere den kraftige del af 
forureningen. I rapporten fra 2004 konkluderes det, at forureningen 
ved Høfde 42 relativt velafgrænset horisontalt. Det fremgår således af 
/5/. 

”Afgrænsningen mod øst løber omtrent nord-syd i digekronen og an-
ses for veldokumenteret med de udførte boringer.  

Den nordlige afgrænsning anses for vellokaliseret mellem V31/V32 
og V73/V74, mens den nordøstlige afgrænsning ikke er præcist be-
stemt. 
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Afgrænsningen mod vest vurderes at være velbelyst ned til umiddel-
bart omkring Høfde 42. Der er således ikke konstateret meget høje 
jordforureningsniveauer helt ud til Vesterhavet. Hvorvidt dette skyl-
des, at en spredning af fri fase hertil ikke er forekommet, eller at foru-
reningen her er udvasket til havet er uvist. Omkring Høfde 42 er jord-
forureningen truffet nærmere havet, hvilket kan skyldes en ikke-
undersøgt jordforurening under selve høfden.  

Mod sydvest, syd og sydøst anses forureningen for relativt velafgræn-
set med boringerne V106-V111, V75, V71, V58, V11, V12, V50, 
V96, V125 og V126.  

Samlet omfatter området med kraftig forurening et større område end 
antaget i det udarbejdede skitseprojekt. Dette skyldes dels en større 
udstrækning (mod nord og øst-vest) af det forurenede område i områ-
det nord for Høfde 42 og dels, at der er truffet markant forurening i et 
mindre område syd for høfden.” 

Den supplerende undersøgelse med 21 boringer placeret uden for 
spuns A i områderne mod nord, vest og syd understøtter overordnet 
den tidligere udførte afgræsning. Der er dog blevet identificeret et 
mindre område umiddelbart syd for Høfde 42, hvor der forekommer 
en kraftig jordforurening i et lag med en omtrentlig mægtighed på 0,5 
til 1 meter. Denne forurening er ikke afgrænset ud mod Vesterhavet. 

3.2.2 Forureningsudbredelse uden for spuns A 
I det følgende gives en mere detaljeret gennemgang af forureningsfor-
holdene uden for den modificerede spuns A. I bilag 14 er området 
uden for spuns A, som kommer til at ligge nord, syd og vest for den 
modificerede spuns, indtegnet. Som det fremgår af bilag 14, så er den 
efterladte restforurening opdeles i fire delområder.  

 
• Delområde A beliggende på forstranden vest for spunsen – et 

område syd for Høfde 42. 
• Delområde B beliggende på forstranden langs med spunsens 

vestlige flanke – resterende del af forstranden. 
• Delområde C beliggende på den hævede del af stranden nord 

for spunsen. 
• Delområde D beliggende på den hævede del af stranden syd 

for spunsen. 
 
Tilstedeværelsen af 2 delområder på forstranden langs med spunsens 
vestlige flanke skyldes, at der i forbindelse med en supplerende under-
søgelse primo 2005 blev identificeret et område (delområde A) umid-
delbart syd for Høfde 42, som tilsyneladende er væsentligt mere foru-
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renet end den resterende del af forstranden mellem spunsvæg og Ve-
sterhavet (delområde B).  
 
I det følgende vil forureningsforholdene i sediment i delområde A-D 
kort blive behandlet. Der tages udgangspunkt i oversigtkort i bilag 7 
og bilag 14. 
 
Delområde A 
Udbredelsen af delområde A er fastlagt på baggrund af indhold af pa-
rathion og øvrige færdigvarer i sediment. Afgrænsningen er relativ 
usikker mod vest, da det ikke har været muligt at etablere supplerende 
boringer vest for boringerne D og X7, hvor der blev påvist markant 
forurening af sedimentet i den nedre del af det frie grundvandsmaga-
sin. 
 
I delområde A er der i alt etableret 1 filtersat boring og 2 nedstiksbo-
ringer. I alle boringer er der udtaget blandprøver af det gennemborede 
sediment ned til det indskudte lerlag samt en prøve fra selve overgan-
gen til det indskudte lerlag. Der foreligger således en beskrivelse af 
forureningsforholdene for den udvalgte fosforbaserede stoffer i lagsøj-
len med såvel blandprøver udtaget fra lagsøjlen fra det indskudte ler-
lag og op til grundvandsspejlet som en prøve fra overgangen ved det 
indskudte lerlag.  
 
Sedimentanalyserne viser følgende forureningsniveauer med parathion 
i vådt sediment: 
 
Sediment fra GVS og ned til 1 m over det indskudte lerlag:  0,2-0,4 mg/kg  
Sediment fra 1 m mægtigt lag ovenpå det indskudte lerlag:  1.100-2.500 mg/kg 
Sediment fra overside af det indskudte lerlag:  190-2.400 mg/kg   
 
Forureningsniveauet for parathion i sediment må generelt karakterise-
res som værende relativ lav i den øvre del og meget høj i den nedre 
del af det frie grundvandsmagasin i delområde A. Mægtigheden af det 
kraftigt forurenede lag er ikke kortlagt, men den antages at være mel-
lem 0,5 til 1 m.  
 
Endvidere er det meget interessant, at sedimentforureningen i delom-
råde A har en anderledes sammensætning mht. koncentrationsforhold 
mellem parathion, methyl-parathion, malathion/fyfanon og ethyl-
sulfotep. Der er således væsentligt mere parathion bundet til sedimen-
tet i forhold til methyl-parathion og malathion/fyfanon.  
 
Delområde B 
Dette delområde dækker over hovedparten af forstranden, som er be-
liggende mellem spunsscenarium A og Vesterhavet. Dvs. området 
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indeholder hele forstranden nord for Høfde 42 samt den sydlige del af 
forstranden, som ikke er indeholdt i delområde A.  
 
I delområde B er der i alt etableret 8 filtersatte boringer. I 4 boringer 
er der udtaget blandprøver af det gennemborede sediment ned til det 
indskudte lerlag samt en prøve fra selve overgangen til det indskudte 
lerlag. Derudover er der etableret 4 filtersatte boringspar, hvor der er 
udtaget sedimentprøver til analyse umiddelbart over og under det ind-
skudte lerlag. Der foreligger således en beskrivelse af forureningsfor-
holdene for den udvalgte fosforbaserede stoffer i lagsøjlen med såvel 
blandprøver udtaget fra lagsøjlen fra det indskudte lerlag og op til 
grundvandsspejlet som en prøve fra overgangen ved det indskudte 
lerlag.  
 
Sedimentanalyserne viser følgende forureningsniveauer med parathion 
i vådt sediment: 
 
Sediment fra GVS og ned til 1 m over det indskudte lerlag:  <0,02-0,1 mg/kg 
Sediment fra 1 m mægtigt lag ovenpå det indskudte lerlag:  <0,02-0,08 mg/kg 
Sediment fra overside af det indskudte lerlag:  <0,02-30 mg/kg 
 
Forureningsniveauet for parathion i sediment må generelt karakterise-
res som værende lavt i delområde B, mens der stedvis kan forekomme 
højere værdier i sediment fra overgangen til det indskudte lerlag. 
 
Delområde C 
Dette område dækker over arealet beliggende nord for spunsscenarium 
A, hvor der forekommer restforurening. 
 
I delområde C er der i alt etableret 7 filtersatte boringer. I 4 boringer 
er der udtaget blandprøver af det gennemborede sediment ned til det 
indskudte lerlag samt en prøve fra selve overgangen til det indskudte 
lerlag. Derudover er der etableret en 7 filtersatte boringspar, hvor der 
er udtaget sedimentprøver til analyse henholdsvis umiddelbart over og 
under det indskudte lerlag. Der foreligger således en beskrivelse af 
forureningsforholdene for den udvalgte fosforbaserede stoffer i lagsøj-
len med såvel blandprøver udtaget fra lagsøjlen fra det indskudte ler-
lag og op til grundvandsspejlet som en prøve fra overgangen ved det 
indskudte lerlag.  
 
Sedimentanalyserne viser følgende forureningsniveauer med parathion 
i vådt sediment: 
 
Sediment fra GVS og ned til 1 m over det indskudte lerlag:  <0,02 mg/kg  
Sediment fra 1 m mægtigt lag ovenpå det indskudte lerlag:  <0,02-<0,1 mg/kg  
Sediment fra overside af det indskudte lerlag:  <0,02-610 mg/kg   
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Forureningsniveauet for parathion i sediment må generelt karakterise-
res som værende lavt i delområde C, mens der stedvis kan forekomme 
højere værdier i sediment fra overgangen til det indskudte lerlag. 
 
Delområde D 
Dette område dækker over arealet beliggende syd for spunsscenarium 
A, hvor der forekommer restforurening. 
 
I delområde D er der i alt etableret 9 filtersatte boringer. I 5 boringer 
er der udtaget blandprøver af det gennemborede sediment ned til det 
indskudte lerlag samt en prøve fra selve overgangen til det indskudte 
lerlag. Derudover er der etableret 4 filtersatte boringspar, hvor der er 
udtaget sedimentprøver til analyse henholdsvis umiddelbart over og 
under det indskudte lerlag. Der foreligger således en beskrivelse af 
forureningsforholdene for den udvalgte fosforbaserede stoffer i lagsøj-
len med såvel blandprøver udtaget fra lagsøjlen fra det indskudte ler-
lag og op til grundvandsspejlet som en prøve fra overgangen ved det 
indskudte lerlag.  
 
Sedimentanalyserne viser følgende forureningsniveauer med parathion 
i vådt sediment: 
 
Sediment fra GVS og ned til 1 m over det indskudte lerlag:  <0,02 mg/kg  
Sediment fra 1 m mægtigt lag ovenpå det indskudte lerlag:  <0,02 mg/kg  
Sediment fra overside af det indskudte lerlag:  <0,02-0,3 mg/kg  
 
Forureningsniveauet for parathion i sediment må generelt karakterise-
res som værende lavt i delområde D. Der er ikke påvist højere værdier 
i sediment fra overgangen til det indskudte lerlag, som det er tilfældet 
i de øvrige delområder. 
 
3.3 FORURENINGSUDBREDELSE I GRUNDVAND 

I bilag 8 er angivet resultater fra udførte vandanalyser i denne og tidli-
gere undersøgelser. Hvor der foreligger flere analyser fra samme filter 
vises det højst registrerede indhold af de 4 stoffer: 

• Parathion (EP3) 
• Amino-parathion  
• Methyl-parathion (MP3) 
• Ethyl-sulfotep 
 

Det skal bemærkes, at der forekommer forskellige detektionsgrænser. 
I undersøgelserne frem til og med 2004 har Cheminovas spildevands-
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laboratorium primært anvendt en detektionsgrænse på 0,1 mg/l, mens 
et mindre antal vandprøver er analyseret med en detektionsgrænse på 
0,002 mg/l. I forbindelse med analysearbejde i 2005 er anvendt en 
detektionsgrænse på 0,002 mg/l. 

I det følgende vil forureningsforholdene i grundvandet i delområde A-
D kort blive behandlet. Der tages udgangspunkt i oversigtkort i bilag 8 
med resultaterne for udvalgte færdigvarer og nedbrydningsproduktet 
amino-parathion samt bilag 14. I notat om beregning af forurenings-
massen i det tidligere depot /10/ fremgår isoliniekort for forurenings-
udbredelsen i henholdsvis det øvre og nedre sekundære grundvands-
magasin.  
 
Delområde A 
Det fremgår af bilag 8, at koncentrationsniveauet for parathion i det 
terrænnære grundvandsmagasin ligger fra <0,1-0,2 mg/l. Indholdet af 
parathion (og de andre færdigvarer) i grundvandet er således meget 
lave set i forhold til de meget høje parathion indhold i sedimentprø-
verne.  
 
Det fremgår endvidere af resultaterne for boring E, at indholdet af 
nogle af parathions nedbrydningsprodukter amino-parathion (5,8 
mg/l) og EP2-syre (3,3 mg/l) forekommer i høje koncentrationer, 
mens paraoxon ikke er påvist over detektionsgrænsen på 0,002 mg/l i 
boring E. Der er ikke analyseret for nedbrydningsprodukterne PNF og 
des-ethyl-ethylparathion i denne vandprøve.  
 
Delområde B 
Bilag 8 viser resultaterne for udførte vandanalyser for en række ud-
valgte parametre (fosforbaserede færdigvarer og nedbrydningsproduk-
ter for parathion). Det fremgår, at koncentrationsniveauet for pa-
rathion i det terrænnære grundvandsmagasin ligger fra <0,002-0,4 
mg/l med henholdsvis middelværdi og medianværdi på 0,13 mg/l og 
0,1 mg/l. Indholdet af parathion og de øvrige færdigvarer er således 
relativt lave. 
 
Det fremgår endvidere af resultaterne for boringerne, at indholdet af 
nedbrydningsproduktet amino-parathion varierer fra <0,1-6,8 med 
henholdsvis middelværdi og medianværdi på 1 mg/l og 2,3 mg/l. 
Amino-parathion forekommer således i relativt høje koncentrationer. 
Indholdet af nedbrydningsproduktet EP2-syre varierer fra <0,1 til 0,7 
mg/l, mens paraoxon ikke er påvist over detektionsgrænsen (0,1 mg/l 
for 2004 og 0,002 mg/l for 2005). Der er ikke analyseret for nedbryd-
ningsprodukterne PNF og des-ethyl-ethylparathion i disse vandprøver. 
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Delområde C 
Bilag 8 viser resultaterne for udførte vandanalyser for en række ud-
valgte parametre (fosforbaserede færdigvarer og nedbrydningsproduk-
ter for parathion). Det fremgår, at koncentrationsniveauet for pa-
rathion i det terrænnære grundvandsmagasin ligger i alle boringer fra 
<0,002 til <0,1 mg/l med henholdsvis middelværdi og medianværdi på 
0,22 mg/l og <0,002 mg/l. Indholdet af parathion og de øvrige færdig-
varer er således meget lave. 
 
Det fremgår endvidere af resultaterne for boringerne, at indholdet af 
nedbrydningsproduktet amino-parathion varierer fra 0,002-5,1 mg/l 
med henholdsvis middelværdi og medianværdi på 0,9 mg/l og 0,2 
mg/l. Amino-parathion forekommer således i såvel relativt høje som 
meget lave koncentrationer. Indholdet af nedbrydningsproduktet EP2-
syre varierer fra <0,1 til 0,6 mg/l, mens paraoxon ikke er påvist over 
detektionsgrænsen (0,1 mg/l for 2004 og 0,002 mg/l for 2005). Der er 
ikke analyseret for nedbrydningsprodukterne PNF og des-ethyl-
ethylparathion i disse vandprøver. 

Delområde D 

Bilag 8 viser resultaterne for udførte vandanalyser for en række ud-
valgte parametre (fosforbaserede færdigvarer og nedbrydningsproduk-
ter for parathion). Det fremgår, at koncentrationsniveauet for pa-
rathion i det terrænnære grundvandsmagasin generelt er under de an-
vendte detektionsgrænser på 0,002 mg/l og 0,1 mg/l. Den eneste bo-
ring som der er detekteret parathion over detektionsgrænsen er boring 
V11, hvor der er detekteret 0,1 mg/l. Indholdet af parathion og de øv-
rige færdigvarer er således meget lave. 
 
Det fremgår endvidere af resultaterne for boringerne, at indholdet af 
nedbrydningsproduktet amino-parathion varierer fra 0,002-0,3 med 
henholdsvis middelværdi og medianværdi på 0,07 mg/l og <0,1 mg/l. 
Amino-parathion forekommer således i meget lave koncentrationer. 
Der er hverken detekteret EP2-syre (detektionsgrænsen på 0,1 mg/l) 
eller paraoxon (Detektionsgrænse på 0,1 mg/l for 2004 og 0,002 mg/l 
for 2005). Der er ikke analyseret for nedbrydningsprodukterne PNF og 
des-ethyl-ethylparathion i disse vandprøver. 

3.4 SAMLET VURDERING AF FORURENINGSAFGRÆNSNINGEN 

Der er etableret 17 boringer omkring den planlagte spuns, hvoraf én 
boring (boring E) har påvist en markant forurening af jord. En række 
opfølgende boringer omkring boring E har efterfølgende påvist en 
markant forurening i et meget kystnært område (A) syd for Høfde 42.   
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Generelt vurderes undersøgelsen omkring den planlagte spunsvæg at 
have forbedret afgrænsningen af forureningen i jord og grundvand 
væsentligt. Boringerne viser generelt relativt lave forureningsniveauer 
i sediment og grundvand. Dette gælder således for delområderne B, C 
og D, mens det arealmæssige relativt lille delområde A er markant 
forurenet. Delområde A behandles mere indgående i nedenstående 
afsnit. 

 
Delområde A er som allerede nævnt beliggende på forstranden umid-
delbart syd for Høfde 42. Der er her påvist en kraftig jordforurening af 
den nedre del af det øvre sekundære magasin og det vertikale forure-
ningsbillede er belyst med boringerne E, X3 og X7. Sedimentprøver 
fra den forurenede zone viser et forureningsniveau for parathion på ca. 
1.000 til 2.000 mg/kg vådvægt og mægtigheden af det kraftigt forure-
nede legeme er sandsynligvis mellem 0,5 m til 1 m.  
 
Den laterale udbredelse af det kraftigt forurenede sediment i delområ-
de A er ikke afgrænset og hvorledes forureningsspredningen er fore-
gået er ikke afklaret. Forureningsspredningen kan muligvis være sket 
fra nedsivningsområdet og langs med Høfde 42 eller kan eventuelt 
tilskrives en særskilt forureningskilde som følge af en utæthed langs 
Cheminovas gamle spildevandsledninger. Disse har i en periode været 
nedgravet umiddelbart syd for Høfde 42.  
 
Der blev ikke observeret fri fase i forbindelse med borearbejde, men 
det kan på den baggrund ikke udelukkes at der i delområdet kan fore-
komme fri organisk fase. Der er observeret fri organisk fase ved V44 
ca. 20 meter NØ for området. 

Mængden af forurening i Høfde 42 depotet er beregnet i et separat 
notat /10/, hvor den aktuelle mængde af parathion i området ved høf-
dedepotet er estimert til ca. 170 tons. 

3.5 UFILTREREDE OG FILTREREDE VANDPRØVER 

Der er udtaget ekstra vandprøver fra 7 filtersatte boringer med henblik 
på at undersøge: 

1. hvorvidt parathion er bundet til partikulært materiale eller op-
løst i grundvandet 

2. sammenhængen mellem indholdet af parathion i sediment- og 
vandprøver i forhold til at vurdere størrelsen af fordelingskoef-
ficienten mellem sediment og jord 
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3. få verificeret det relativt lave indhold af parathion i den første 
vandprøve udtaget fra boring E, hvor der forekommer en mar-
kant forurening af sediment med parathion. 

De udtagne vandprøver er alle analyseret hos Cheminova henholdsvis 
ufiltreret og filtreret. Resultaterne er opsummeret i nedenstående 
Tabel 3.1. 

 Sulfotep Amino-
parathion 

Malathion/ 
Fyfanon 

Methyl-
parathion 

Ethyl-
parathion Prøve 

 mg/l mg/l mg/l Mg/l mg/l 

E U 0,100 8,1 <0,002 <0,002 0,1 

E F 0,040 8,6 <0,002 0,02 0,26 

V04B U <0,5 <0,5 12 6,6 3,2 

V04B F <0,5 <0,5 10,1 6 3,2 

V06B U <0,5 <0,5 0,7 0,5 6,3 

V06B F <0,5 <0,5 0,6 0,6 6,2 

V09B U 0,1 1 0,2 0,2 3,4 

V09B F 0,100 1 0,2 0,3 4,1 

V15B U <0,1 1,2 1,2 0,4 7,7 

V15B F <0,1 1 1,1 0,5 8,4 

V16 U 130 <5 64 120 1000 

V16 F  <0,5 3  1,9  1,9  3  

V90 U 0,5 4,3 0,8 1,7 3,7 

V90 F 0,4 3,2 0,5 1,4 3,5 

Tabel 3.1: Analyseresultater, filtrerede og ufiltrerede vandprøver 

 
3.5.1 Opløst versus partikulært bundet parathion i vandprøver 
Den afgrænsende forureningsundersøgelse i 2004 havde bl.a. til for-
mål at belyse udbredelsen af fri organisk fase. I forhold til analyse af 
vandprøver for indhold af fx parathion var det derfor ikke nødvendigt 
at filtrere vandprøver før analyse. Parathion vil gerne binde sig til or-
ganisk og fin partikulært materiale, hvorfor den ”rå” vandprøves ind-
hold af parathion kunne være med til at indikere tilstedeværelse af fri 
organisk fase. 

Den i 2004 foretagne vurdering af forureningsfluxen fra hotspot om-
rådet og ud til forstranden var ligeledes baseret på de ufiltrerede vand-
analyser. NIRAS har derfor anbefalet, at udtages vandprøver fra en 
række boringer etableret langs den vestlige flanke af hotspot for at 
undersøge, om indholdet af færdigvarer m.v. i vandet er forskelligt for 
henholdsvis ufiltrerede og filtrerede prøver.  

Det fremgår af Tabel 3.1, at indholdet af færdigvarer m.v. stort set et 
ens for sammenhørende prøver, der er analyseret ufiltreret og filtreret. 
Den eneste undtagelse er B16, hvor der forekom organikholdigt 
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”svæv” i vandet. Det kan på den baggrund konkluderes at såvel 
ufiltrerede som filtrerede vandanalyser kan anvendes til at beskrive 
indholdet af opløste færdigvarer m.v., så længe at der ikke forekom-
mer organik eller organikholdigt opslemmet materiale. 

Vandprøven fra boring V16 viste et indhold af parathion på 1.000 
mg/l i den ufiltrerede prøve og 4,1 mg/l i den filtrerede prøve. Boring 
V16 er placeret i den centrale del af depotet. Cheminova har tidligere 
udført et forsøg med at analysere vandfasen fra en centrifugeret orga-
nikholdig vandprøve og vandprøven viste sig efterfølgende at inde-
holde ca. 20 mg/l /5/. Et indhold af parathion på 20 mg/l angiver sand-
synligvis en ”maksimal” koncentration, når grundvandet har haft en 
”temmelig voldsom” kontakt med den fri fase. Den filtrerede vand-
prøve fra V16 med et indhold af parathion på ca. 4 mg/l giver et bud 
på in situ niveauet af parathion i grundvandet i den centrale del af de-
potet, hvor der forekommer en massiv sedimentforurening og fri orga-
nisk fase.   

3.5.2 Fordelingskoefficienter for parathion mellem sediment og 
vand 

I forhold til at skulle vurdere udsivningen hidrørende en eventuelt 
efterladt restforurening uden for en kommende spunsvæg, er det rele-
vant at få kendskab til relevante stoffers fordelingskoefficient mellem 
sediment og grundvand. En sådan vurdering kan fx foretages på bag-
grund af konkrete målinger af indhold i henholdsvis sediment og 
grundvand fra samme dybdeintervaller. 

De udførte undersøgelser giver ikke et stort datamateriale, som kan 
danne grundlaget for en sådan vurdering. Der forelå således ikke vel-
egnede sæt med værdier for parathion i henholdsvis sediment og 
grundvand. Som et orienterende forsøg på at opnå nogle Kd-værdier 
har Taskforcen besluttet, at der skulle udtages filtrerede vandprøver 
fra et mindre antal boringer, hvor der foreligger en sedimentanalyse 
ud for filterintervallet. De målte parathion indhold og beregnede Kd-
værdier fremgår af     

Tabel 3.2. 

Boring FiIter EP3 i vand JP dybde EP3 i jord Kd Placering 

  m.u.t. mg/l m.u.t. mg/kg VV   

E 1,7 til 2,7 0,26 0,2 til 2,9 965 3.712 Forstrand 

V06B 6,5 til 7,5 6,2 7,6 20.000 3.226 Hotspot 

V09B 6,7 til 7,7 4,1 7,65 5.100 1.244 Hotspot 

V15B 6,8 til 7,8 8,4 7,75 10.000 1.190 Hotspot 
EP3: parathion       
Kd: Fordelingskoefficient mellem sediment og vand.                                                                 

Tabel 3.2: Beregnede fordelingskoefficienter for parathion på baggrund af dyb-
demæssigt sammenhørende værdier i sediment og vand 
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Som det fremgår af tabellen, så er alle sedimentprøver karakteriseret 
ved meget høje forureningsindhold på grund af forekomst af residual 
fri fase. De beregnede fordelingskoefficienter kan derfor ikke anven-
des. 

3.5.3 Ny vandprøve fra boring E  
Boring E er placeret umiddelbart syd for Høfde 42 i området (delom-
råde A), hvor det har vist sig at forekomme en kraftig sedimentforure-
ning. Da analysen af den første vandprøve viste et relativt lavt indhold 
af parathion, blev der besluttet at udtage og analysere endnu en vand-
prøve fra boringen. 

Den anden vandprøve er analyseret henholdsvis ufiltreret og filtreret 
og begge analyser viser samme relativt lave niveau på ca. 0,1 mg/l, 
som blev målt i den først udtagne prøve.  

Til sammenligning kan det oplyses, at en samleprøve udtaget ved bo-
ring E fra sediment beliggende 0 til 1 meter over det indskudte ler-
/gytjelag har påvist et indhold af parathion på 1.930 mg/kg vådvægt. 
Som udgangspunkt kunne det forventes, at den store mængde pa-
rathion bundet til sediment ville medføre et højere indhold af pa-
rathion i det omgivende porevand pga. desorption. 
 
Den konstaterede fordeling mellem sediment og grundvand ved boring 
E kan eventuelt forklares ved en kombination af følgende forhold: 
 

• En meget stor udvaskning af det forurende sediment pga. den 
havnære beliggenhed 

• En relativ lav desorptionshastighed af parathion som beskre-
vet i /11/ 

• Biologisk nedbrydning af parathion 
 

3.6 NEDBRYDELIGHED AF FORURENENDE STOFFER 

Nedbrydningsforsøget for parathion er udført af DHI. Cheminova er 
aktuelt ved at analysere de sidste prøver fra forsøget. På baggrund af 
de første resultater fra forsøget har DHI udarbejdet foreløbige rappor-
ter om den målte aerobe og anaerobe nedbrydning af parathion.  

De foreløbige resultater for det aerobe nedbrydningsforsøg med pa-
rathion (EP-3) i tre sedimenttyper viser følgende hastighedskonstanter 
for den biologiske og abiotiske (steril kontrol) nedbrydningen af EP-3. 
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Stof 1.ordenshastigheds- 
kontant (k) 

Sediment I 
(d-1) 

Sediment II 
(d-1) 

Sediment III 
(d-1) 

kbiologisk (nedbrydning) 0,45 0,44 0,45 EP-3 

kabiotisk (nedbrydning) 0,045 0,046 0,043 

Tabel 3.3: Aerobe nedbrydningskonstanter for parathion 

De foreløbige resultater for anaerobe nedbrydningsforsøg med pa-
rathion (EP-3) i tre sedimenttyper viser følgende hastighedskonstanter 
for den biologiske og abiotiske (sterile testglas) nedbrydningen af EP-
3.  
 
Stof 1.ordenshastigheds- 

kontant (k) 
Sediment I 

(d-1) 
Sediment II 

(d-1) 
Sediment III 

(d-1) 

kbiologisk (nedbrydning) 0,018 0,097 0,019 EP-3 

kabiotisk (nedbrydning) 0,029 0,019 0,02 

Tabel 3.4: Anaerobe nedbrydningskonstanter for parathion 

Ovenstående hastighedskonstanter er beregnet for delprøver udtaget 
frem til at forsøget har været i gang i 28 døgn. Forsøget er nu til ende 
bragt og Cheminova har afsluttet arbejdet med at analysere de sidste 
delprøver. DHI forventer at have yderligere resultater fra nedbryd-
ningsforsøget mandag d. 30.maj 2005. 

Der skal tages højde for den biologiske nedbrydning i forbindelse med 
nye beregninger, som skal estimere hvor stor en mængde af parathion, 
som siver ud i Vesterhavet. Som nævnt allerede så indgår disse bereg-
ninger i et særskilt notat, som NIRAS er ved at udarbejde. 

De foreløbige rapporter er vedlagt i bilag 13. 

3.7 FOREKOMST AF FRI FASE ORGANIK 

Forekomsten af fri fase er tidligere beskrevet mere indgående i /5/, 
hvor forekomsten er koblet med en konceptuel model for forurenings-
forholdene. Konklusionerne fra /5/ vil kort blive gennemgået her.  

I henhold til den konceptuelle model så forekommer den fri fase ty-
pisk i det øvre sekundære magasin, mens forekomsten i det nedre se-
kundære magasin er væsentligt mere begrænset. Dette skyldes tilste-
deværelsen af det indskudte ler/gytjelag, som fungerer som en hori-
sontal barriere, hvor den fri fase er blevet liggende efter nedsivning. 

Det kan dog ikke udelukkes, at den fri fase lokalt har kunnet sprede 
sig til det nedre sekundære magasin. En sådan spredning kan være 
foregået, hvor det indskudte lerlag evt. er mere sandet eller slet ikke til 
stede. De udførte undersøgelser har dog ikke påvist fri organisk fase in 
situ i det nedre magasin, hvor sedimentprøverne generelt er karakteri-
serede ved relativt lave forureningsindhold.  
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Endeligt er der sket en vis spredning af fri fase i forbindelse med di-
verse undersøgelsesboringer etableret i hotspot i perioden fra 1978 
frem til i dag. En del af disse boringer har gennemboret det indskudte 
ler/gytjelag, hvilket i nogle tilfælde har medført, at fri fase er blevet 
spredt til det nedre sekundære magasin. Sidstnævnte fri fase er inde-
holdt i den mængde af fri fase, som bliver estimeret til at ligge ovenpå 
det indskudte ler/gytjelag.  

Samlet set vil langt hovedparten af den fri fase være at finde i det øvre 
sekundære magasin.  

I bilag 14 fremgår alle boringer ved Høfde 42, som er ført ned til det 
indskudte lerlag. De boringer, hvor der er observeret fri fase, er mar-
keret. Med udgangspunkt i oplysningerne om observeret fri fase er et 
bud på området, hvor der er muligvis kan forekomme fri fase, marke-
ret. Området har et areal på 11.040 m2. 

Der er i alt etableret 34 boringer inden for det markerede område, hvor 
af der er observeret fri fase i 19 boringer. Det vil sige, at i 55,9 % af 
de udvalgte boringer er der observeret fri organisk fase umiddelbart 
ovenpå det indskudte ler/gytjelag eller i det nedre filterinterval.  

3.8 OVERFLADE AF INDSKUDT LER-/GYTJELAG 

Det indskudte lerlag er truffet med typiske mægtigheder på ca. 0,1 til 
0,5 meter overalt i undersøgelsesområdet. I enkelte boringer blev ler-
laget ikke umiddelbart erkendt, men senere kontrol ved hjælp af ned-
stiksboringer V127, V128 og V129 bekræftede i alle tilfælde lagets 
tilstedeværelse. 

Som nævnt er overfladen af det indskudte lerlag fundet i intervallet 
mellem kote -1,5 og -3,6 og lerlagets topografi anses for forholdsvist 
detaljeret kortlagt. I bilag 10 er det derfor valgt at vise den konturere-
de overflade af det indskudte lerlag. Lerlagets mægtighed varierer som 
nævnt typisk mellem ca. 0,1 og 0,5 meter, men det vurderes sandsyn-
liggjort, at det indskudte lerlag er sammenhængende i hele det aktuelle 
område. 

3.9 VANDSPEJLSFORHOLD 

Resultaterne af de to pejlerunder fremgår af bilag 6. 

Densitetskorrigerede vandspejlskoter fra pejlerunden der 13. april 
2005 fremgår af bilag 12 i form af potentialekort for hhv. magasinet 
over og under det indskudte ler-/gytjelag.  
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Densitetskorrektionerne er foretaget efter samme metodik som benyt-
tet i /5/ på grundlag af ledningsevnemålinger udført med datalogger i 
forbindelse med pejlingerne. 

På baggrund af erfaringsbaserede sammenhænge mellem ledningsevne 
og salinitet for ferksvand og havvand er der opstillet en lineær relation 
mellem vandets ledningsevne og salinitet:  

Salinitet = (0,009 x Ledningsevne) – 1,  

hvor ledningsevne indgår i mS/m og hvor salinitet indgår i o/oo. Af 
relationen fremgår, at havvand med ledningsevne på 4000 mS/m har 
en salinitet på 35 o/oo mens ferskvand med ledningsevne 250 mS/m 
har en salinitet på 1,25 o/oo. 

Ud fra typiske ionsammensætninger for havvand har NIRAS beregnet 
en tilsvarende lineær relation mellem salinitet og densitet. 

Densitet = 0,0008 x salinitet + 0,9995 

Princippet i densitetskorrektionen har herefter været, at højden af væ-
skesøjlen over bund af det loggede filter er omregnet til højden af en 
søjle havvand med samme vægt, efter udtrykket 

Hhavvand =  Hfilter x ρfilter/ρhavvand 

hvor  

Hhavvand =  korrigeret højde af væskesøjle (m) 
Hfilter =  registreret væskehøjde i logget filter (m) 
ρfilter =  densitet af vand i logget filter (kg/l) 
ρhavvand =  densitet af havvand = 1,025 kg/l  

Ud fra de korrigerede væskehøjder i loggede boringer er der beregnet 
densitetskorrigerede trykniveauer efter formlen: 

h = MP – nedstik = MP - (FB - Hhavvand) 

hvor  

h =  densitetskorrigeret trykniveau i m DNN 
MP =  målepunktskote (top af filterrør) i m DNN 
FB =  dybde fra målepunkt til bund af logget filter (m) 
 
Data fra beregningerne fremgår af bilag 11. 

Ved en fejl var dataloggerens måleområde begrænset til maks. 500 
mS/m. For et mindre antal af de mest havnære boringer (ca. 15 stk.) er 
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der i stedet skønnet densiteter ud fra tidligere laboratoriebestemte 
værdier (bilag 5) eller ledningsevnemålinger i nærliggende boringer.  

De udførte densitetskorrektioner udgør maksimalt ca. 10 cm vandsøj-
le.   

3.10 BESTEMMELSE AF HYDRAULISKE PARAMETRE 

Ved hjælp af programmet AQTESOLV er den hydrauliske lednings-
evne i boringerne E, G, H, K, L og M bestemt ved visuel kurvetilpas-
ning. Ved tolkningen er Bouwer-Rice løsningsmetoden benyttet. I 
bilag 12 er beregningerne nærmere specificeret. En sammenfatning af 
de beregnede ledningsevner er givet i Tabel 3.5. 

Filter Interval 
m u.t. 

Jordart Hydraulisk ledningsevne 
m/s 

   1. test 2. test Middel 

E 1,7 - 2,7 Sand, fin-ml, gruset, stenet 1,0 x 10-3 1,0 x 10-3 1,0 x 10-3 

G 1,2 - 2,2 Sand, fin-ml, st. gruset, 
stenet 

1,0 x 10-3 1,4 x 10-3 1,2 x 10-3 

H 3,7 - 4,7 Sand, fml, små sten, gruset 9,4 x 10-4 9,2 x 10-4 9,3 x 10-4 

K 3,3 -4,3 Sand, fin-ml 7,6 x 10-4 7,6 x 10-4 7,6 x 10-4 

L 2,1 - 2,2 Sand, st. gruset, 5,4 x 10-4 6,4 x 10-4 5,9 x 10-4 

M 4,6 - 5,6 Sand, fin-ml, enk. sten 4,6 x 10-4 3,2 x 10-4 3,9 x 10-4 

 
Tabel 3.5: Hydraulisk ledningsevne bestemt ved slug tests 

Det fremgår af Tabel 3.5, at den hydrauliske ledningsevne ved de ud-
førte slug tests (som alle vedrører magasinet over det indskudte ler-
/gytjelag) er større end værdien 3 x 10-4 m/s, som blev benyttet ved 
udsivningsberegningerne i /5/. Det bemærkes endvidere, at en egentlig 
prøvepumpning på forstranden i 1981, som omtalt i /5/ viste en hy-
draulisk ledningsevne på 3,3 x 10-4 m/s. 

Beregning af udsivning til Vesterhavet vil blive beskrevet i et selv-
stændigt notat. /12/ 
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4 Opsummering 

Nærværende rapport præsenterer resultaterne af undersøgelser om-
kring planlagt spunsvæg udført i perioden januar – april 2005. Det 
primære formål med undersøgelserne har været at forbedre grundlaget 
for placeringen af spunsvæggen samt for vurdering af mængden af 
efterladt restforurening uden for spuns. 

Som led i undersøgelserne blev der indledningsvis etableret 17 borin-
ger omkring den planlagte spunsvæg. I én af disse boringer (boring E) 
blev der påvist en markant forurening af jord og grundvand.  

En række opfølgende boringer omkring boring E påviste efterfølgende 
en markant forurening i et meget kystnært område syd for Høfde 42, 
Området er beliggende uden for det egentlige høfdedepot og uden for 
den planlagte spunsvæg. Kilden til forureningen er ikke afklaret men 
vurderes at kunne være udsivning fra høfdedepotet eller evt. utætheder 
på tidligere Cheminova spildevandsledninger. 
 
Generelt vurderes undersøgelsen omkring den planlagte spunsvæg at 
have forbedret afgrænsningen af forureningen i jord og grundvand 
væsentligt. På basis fundprocenten (hyppighed af forurenede boringer) 
- ved udførelsen af de omtalte 17 boringer uden for spuns - vurderes 
det, at sandsynligheden for, at der ved yderligere undersøgelser vil 
blive truffet væsentlig, ukendt forurening uden for den planlagte 
spuns, er mindre end 5 %. 

I /10/ er det estimeret, at mængden af parathion (EP3) i det forurenede 
område syd for den planlagte spuns udgør ca. 1.1 tons. Denne mængde 
kan anses for at udgøre en indikation af størrelsesordenen for usikker-
heden knyttet til forureningsafgrænsningen - og dermed opgørelser af 
forureningsmængder - ved høfdedpotet. Den samlede mængde pa-
rathion i og omkring høfdedepotet er i /10/ anslået til ca. 170 tons. 
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