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1. Indledning 
I dette notat redegøres for en beregning af udsivningen af forurenede 
stoffer fra resterne af høfdedepotet ved Høfde 42, Harboøre Tange. 

Der er tidligere udført beregninger af udsivningen i 2004 /1/ og /4/. 
Nærværende beregninger udføres på grundlag af de seneste undersø-
gelsesresultater /2/ og opgørelser af forureningsmasser /3/ og repræ-
senterer således en opdatering af beregningerne fra /1/. 

I forhold til beregningerne i /1/ og /4/, er der i kraft af undersøgelserne 
i 2005 /2/ kommet nye oplysninger om opløste forureningskoncentra-
tioner i grundvandet fra supplerende vandprøver ligesom slug tests har 
givet supplerende oplysninger om hydraulisk ledningsevne i det øvre 
grundvandsmagasin. Endvidere foreligger foreløbige resultater fra 
forsøg med nedbrydning af parathion (EP3). 

Som led i projekteringen er det valgt at arbejde med en lettere modifi-
ceret udgave af spuns A fra /1/. Forløbet af den aktuelle spuns fremgår 
af oversigtskort bilag 1. 

Formålet med nærværende notat er således: 

• At gennemføre en opdateret beregning af udsivning af forure-
nende stoffer til Vesterhavet før etablering af spuns samt ini-
tiel udsivning efter etablering af spuns. 

• At sammenholde denne udsivning med tidligere udarbejdede 
skøn over udsivningen fra spunsen under forskellige antagel-
ser vedr. tæthed af samlingerne i spunsvægge og omfang af 
grundvandssænkning inden for spunsen /7/. 

• At give skøn over den tidslige udvikling af forureningsbelast-
ningen af Vesterhavet efter etablering af spuns. 

Beregningerne gennemføres efter samme overordnede principper som 
i /1/. Der regnes således med endimensional, stationær stoftransport 
ved advektion og dispersion. Ved beregning af udsivning før etable-
ring af spuns inddrages også 1. ordens nedbrydning. Beregningerne er 
således baseret på en meget forenklet beskrivelse af forureningsfor-
holdene på stedet. Beregningerne baseres på en række forudsætninger 
m.h.t. hydraulisk ledningsevne, gradient, kildestyrkekoncentrationer, 
dispersivitet og nedbrydningsrate. 

Beregningerne omfatter stofferne: 

• Parathion (EP3). 
• E-amino-P3 
• EP2-syre. 
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• EP1. 
• Kviksølv. 

2. Forudsætninger 
Forudsætningerne for udsivningsberegningerne præsenteres i det føl-
gende. Der fokuseres på ændringer i forhold til beregningen i 2004 /1/.  

Som i 2004 beregnes på en gennemsnitlig stoftransport dækkende en 
strækning på 300 m langs kysten. Stoftransporten foregår i såvel det 
øvre som det nedre magasin med tykkelser på hhv. 2,85 m og 2 m. 
Øvrige forudsætninger, som ikke omtales, er uændrede i forhold til 
/1/. 

2.1 Gennemsnitlige opløste koncentrationer 
Med baggrund i de tilkomne analyseresultater fra vandprøver i 2005 er 
der i /3/ foretaget en konturering af opløste koncentrationer til brug for 
opgørelse af forureningsmasser. Samme konturering er benyttet i nær-
værende notat til brug for fastlæggelse af vægtede gennemsnitskon-
centrationer efter samme retningslinier som i 2004 /1/.  

Der er således beregnet vægtede gennemsnitskoncentrationer langs en 
300 m lang linie parallelt med kysten gennem den centrale del af høf-
dedepotet til fastlæggelse af kildestyrke ved beregning af udsivning 
før etablering af spuns. For samme 300 m strækning langs kysten er 
der beregnet vægtede gennemsnitskoncentrationer langs den vestlige 
rand af spunsen, som udtryk for initiel kildestyrke efter etablering af 
spuns.  

Beliggenheden af beregningsstrækningen fremgår af bilag 1. For hvert 
stof er der fastlagt længde af delstrækninger mellem konturlinier med 
tilhørende gennemsnitskoncentrationer, svarende til de benyttede i /3/. 
Ud fra strækningslængder og gennemsnitskoncentrationer er der her-
efter beregnet vægtede gennemsnitskoncentrationer for hele stræknin-
gen. Beregningsprincippet er præsenteret ved eksempler i bilag 3. 

Der er beregnet vægtede gennemsnitskoncentrationer hhv. over og 
under det indskudte ler-/gytjelag. I forhold til /1/ er "høj" og "lav" 
estimaterne udgået. Opgørelsen af gennemsnitskoncentrationer er 
nærmere præsenteret i bilag 2. 

Opgørelsen af gennemsnitskoncentrationer i bilag 2 har ikke omfattet 
kviksølv, da der ikke er tilkommet nye analyseresultater siden /4/. Der 
er således benyttet værdier fra 2004 gældende for koncentrationsni-
veauet ”mellem”. Værdierne for kviksølv er baseret på filtrerede 
vandprøver. 
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I nedenstående tabel 1 er de resulterende gennemsnitskoncentrationer 
opstillet sammen med "mellem" værdierne fra beregningen i 2004 /1/ 
for så vidt angår, parathion (EP3), EP2-syre og EP1. 

Stof Øvre magasin Nedre magasin 

 2004 2005 2004 2005 

Parathion 
(EP3) 

2,2 3,4 4,6 1,4 

EP2-syre 14,9 8,1 222,1 220 

EP1 1,3 0,9 13,9 11,5 

E-amino-P3  2,06  2,5 

Kviksølv 0,04 0,04 0,007 0,007 

 
Tabel 1: Vurderede gennemsnitskoncentrationer i grundvandet cen-
tralt i høfdedepotet (mg/l) 

For situationen langs havsiden af spunsen er der beregnet følgende 
gennemsnitskoncentrationer, jf. bilag 2. 

Stof Øvre magasin Nedre magasin 

Parathion 
(EP3) 

0,24 0,15 

EP2-syre 0,90 169 

EP1 0,01 11,0 

E-amino-P3 1,84 0,54 

Kviksølv 0,00 0,00 

 
Tabel 2: Vurderede gennemsnitskoncentrationer langs havside af 
spuns (mg/l) 

Den anvendte gennemsnitskoncentration for havsiden af spunsen er 
for parathion væsentligt højere end niveauet, som er påvist i flere af 
boringerne på selve forstranden. Den beregnede gennemsnitskoncen-
tration er således et konservativt bud på en kildestyrke. 

2.2 Hydraulisk ledningsevne 
Som led i undersøgelserne i 2005 er der udført slug tests i 6 boringer 
filtersat over det indskudte ler-/gytjelag. Resultaterne fremgår af bilag 
1 og nedenstående tabel 3. 
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Boring Filterinterval 
m u.t. 

Hydraulisk led-
ningsevne 

m/s 

E 1,7 - 2,7 1,0 x 10-3 

G 1,2 - 2,2 1,2 x 10-3 

H 3,7 - 4,7 9,3 x 10-4 

K 3,3 -4,3 7,6 x 10-4 

L 2,1 - 2,2 5,9 x 10-4 

M 4,6 - 5,6 3,9 x 10-4 

 
Tabel 3: Hydraulisk ledningsevne bestemt ved slug tests i øvre maga-
sin 

I beregningen fra 2004 /1/ blev der anvendt værdien 3 x 10-4 m/s for 
det øvre magasin, hvilket var baseret på dels en egentlig prøvepump-
ning udført på VKI-boring 8 i 1981 på forstranden /8/ og dels sigte-
analyse af jordprøver i forbindelse med de geotekniske undersøgelser i 
2004 (V91b og V93B). Placering af de nævnte boringer fremgår af 
bilag 1. Som det fremgår af bilag 1 og tabel 3 viser de udførte slug 
tests gennemgående højere værdier. 

I lyset heraf er resultaterne fra prøvepumpningen i 1981 revurderet. 
Der er tale om to pumpeforsøg i en ø 90 mm boring filtersat i en 3 m 
tyk horisont af det øvre grundvandsmagasin. Ved prøvepumpningerne 
er der pumpet med ydelser på hhv. 10,4 m3/t og 13,6 m3/t. Stignings-
forløbet efter sidstnævnte pumpning er afbildet og tolket i /8/. På den 
semilogaritmiske afbildning ses et tydeligt lineært stigningsforløb i de 
første ca. 10 minutter efter pumpestop. Herefter ophører stigningen, 
formentlig som følge af at havet virker som positiv hydrologisk græn-
se. På grundlag af det retlinede forløb er der beregnet en hydraulisk 
ledningsevne på 3 x 10-4 m/s. Der er ikke ved revurderingen fundet 
grundlag for en anden tolkning af prøvepumpningsresultaterne.   

Da slug tests kun repræsenterer de helt lokale forhold omkring det 
testede filter er det valgt fortsat at lægge hovedvægten på resultaterne 
af prøvepumpningen i 1981, som vurderes at repræsentere de generel-
le hydrauliske forhold i strandområdet bedre end de udførte, lokale 
slug tests. Dog tillægges en delstrækning på 50 m af den 300 m lange 
beregningsstrækning værdien 10-3 m/s på baggrund af slug tests. Da 
beregningerne udføres endimensionalt indgår denne delstrækning som 
en forholdsmæssig forhøjelse af den anvendte gennemsnitlige hydrau-
liske ledningsevne til 4,2 x 10-4 m/s.  

Hydraulisk ledningsevne for det nedre magasin er 4,2 x 10-5 m/s, hvil-
ket er uændret i forhold til beregningerne i /1/.  
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2.3 Gradient 
Der er som led i undersøgelserne i 2005 gennemført to pejlerunder til 
udvalgte boringer omkring høfdedepotet. Da der i begge tilfælde er 
tale om øjebliksbilleder i et område, som er stærkt påvirket af hav-
vandstand mv. er det vurderet, at disse data ikke giver grundlag for at 
afvige fra de tidligere anvendte gradienter, som er baseret på datalog-
gerserier fra udvalgte boringer samt havvandsstand. De anvendte gra-
dienter er således uændrede i forhold til /1/.  

2.4 Strømningshastigheder 
Ovennævnte forudsætninger indebærer, at strømningshastighederne, 
som lægges til grund for nærværende udsivningsberegninger, er for-
øget i det øvre magasin i forhold til 2004-beregningerne /1/. Forøgel-
sen skyldes at den hydrauliske ledningsevne for det øvre magasin er 
forhøjet med en faktor 1,4, hvilket slår lineært igennem på strøm-
ningshastighederne for det øvre magasin. Herudover er der ikke fore-
taget ændringer, som påvirker de beregnede strømningshastigheder i 
forhold til 2004 /1/. 

Den resulterende nettoudstrømning, som konsekvens af ovennævnte 
hastighedsberegninger, er sammenfattet i nedenstående tabel 4, som 
svarer til tabel 7 i /1/. 

Øvre  
magasin B10 -> V5B B8B -> V3B V5B -> hav Middel 

Afstand  (m) 22 30 108   

Kvartal ∆∆∆∆h (m) Vd (m/d) ∆∆∆∆h (m) Vd (m/d) ∆∆∆∆h (m) Vd (m/d) Vd (m/d) Q (m3/d) 

Sep-nov 2001 -0,0230 -0,0379 -0,0455 -0,0550 0,8356 0,2808 0,063 53,6 

Dec-feb 2002 0,0026 0,0043 0,0224 0,0270 0,9466 0,3161 0,116 99,6 

Mar-maj 2002 0,0332 0,0548 0,0876 0,1060 0,8328 0,2798 0,147 125,6 

Jun-aug 2002 0,0185 0,0305 0,0103 0,0125 0,6268 0,2106 0,085 72,3 

Middel  0,0129  0,0226  0,2723 0,103 87,7 

Nedre  
magasin V3A -> hav V16 -> hav   Middel 

Afstand i m 100 112     

Kvartal ∆∆∆∆h (m) Vd (m/d) ∆∆∆∆h (m) Vd (m/d)   Vd (m/d) Q (m3/d) 

Sep-nov 2001 0,5851 0,0212 0,7051 0,0228   0,022 13,2 

Dec-feb 2002 0,7248 0,0263 0,8018 0,0260   0,026 15,7 

Mar-maj 2002 0,6564 0,0238 0,7007 0,0227   0,023 14,0 

Jun-aug 2002 0,4193 0,0152 0,5815 0,0188   0,017 10,2 

Middel  0,0216  0,0226   0,022 13,3 

 
Tabel 4: Beregnet nettoudstrømning. 
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2.5 Nedbrydning 
Nedbrydningsforsøg med parathion (EP3) udført af DHI har jf. forelø-
bige resultater vist en 1. ordens nedbrydningskonstant på 0,49 dag-1 
under aerobe forhold /5/. 

Under anaerobe forhold har man på tre forskellige sedimenter målt 
halveringstider (DT50) for parathion på hhv. 5,8, 25 og 16 dage. 

Alle sedimentprøver er udtaget på forstranden ved henholdsvis boring 
K, boring J og boring V48/49, som vist på bilag 1. 

Der er ikke foretaget en systematisk karakterisering af mægtigheden 
af henholdsvis den aerobe og anaerobe zone i det øvre sekundære 
grundvandsmagasin. I hotspot området forventes den aerobe zone 
generelt at have en meget begrænset vertikal udbredelse, mens den 
anaerobe del af det øvre sekundære magasin langt overvejende er do-
minerende.  

Feltobservationer og -målinger indikerer, at mægtigheden af den aero-
be zone tiltager ud mod kystlinien. I området på forstranden, hvor der 
er udtaget sedimentprøver til nedbrydningsforsøg, er den aerobe zone 
tilsyneladende dominerende. I forbindelse med udtagning af sedi-
mentprøver blev det således observeret, at størstedelen af den gen-
nemborede lagserie var lys gullig, mens det kun var den nedre del af 
det øvre sekundære magasin, som var gråt/sort. Der er endvidere ud-
ført målinger af iltindholdet i grundvandet i forbindelse med vandprø-
vetagning fra boringerne E, G, J og K, som er beliggende på forstran-
den vest for spuns A. Der er her målt iltindhold fra 2 mg/l til 10,23 
mg/l.  

Der foreligger ikke tilstrækkeligt med data, som beskriver forholdene i 
det øvre sekundære magasin, til at inddele magasinet i en aerob og 
anaerob del. Til beregning af nedbrydningen er det derfor valgt at be-
nytte den langsomste halveringstid på 25 dage ved beregningerne, 
svarende til en 1. ordens nedbrydningskonstant på 0,04 dag-1. 

Forholdene i det nedre sekundære magasin vurderes at være udpræget 
anaerobe.   

3. Kontrolberegning - ingen nedbrydning 
Med udgangspunkt i de ovenfor beskrevne ændrede forudsætninger 
mht. opløste koncentrationer og hydraulisk ledningsevne er der gen-
nemført en fornyet beregning med samme model som anvendt i /1/, 
dvs. endimensional stoftransport ved advektion og dispersion. Bereg-
ningerne er udført for situationen før og efter etablering af spuns. 
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3.1 Før etablering af spuns  
Beregningen er udført på baggrund af kildetyrkekoncentrationerne 
angivet i tabel 1 (2005-værdier). Resultaterne er i tabel 5 sammenstil-
let med de tilsvarende resultater fra beregningerne i 2004 /1 og 4/. 

Kg/år Nedre Øvre Total Status % 

 Advektion Dispersion Advektion Dispersion   

E-amino-P3       

2005 12 7 66 15 101  

EP1       

2004 67 40 30 7 144  

2005 65 33 29 7 125 13 (�) 

EP2-syre       

2004 1076 645 341 79 2141  

2005 1066 639 259 60 2025 5 (�) 

Hg       

2004 0 0 1 0 1  

2005 0 0 1 0 1 Uænd-
ret 

Parathion (EP3)       

2004 22 13 50 12 98  

2005 7 4 109 25 145 48 (�) 

 
Tabel 5: Beregnet stofflux fra depot til Vesterhavet (kg/år) før etab-
lering af spun). 

Det fremgår af tabel 5, at - bortset fra parathion - medfører de ændrede 
forudsætning jf. afsnit 2 et svagt fald i udsivningen til Vesterhavet. 

Da der er tale om et lineært system gælder det generelt, at ændringer 
af indgående parametre som f.eks. gradient eller kildestyrkekoncentra-
tion slår proportionalt igennem på den beregnede udsivning fra det 
respektive grundvandsmagasin (øvre eller nedre). 

Til belysning af resultaternes følsomhed over for ændringer af de ind-
gående parametre er der foretaget en beregning, hvor den hydrauliske 
ledningsevne for det øvre grundvandsvandsmagasin er øget med en 
faktor ca. 2,4 til 10-3 m/s, svarende til de højeste trufne værdier ved de 
udførte slug tests. Herved øges udsivningen af parathion fra 145 kg/år 
til 330 kg/år. Udsivningen af E-amino-P3 øges fra 101 kg/år til 213 
kg/år. 

En forøgelse af grundvandsafstrømningen til havet af denne størrelse 
(faktor ca. 2,4) forudsætter en tilsvarende forøgelse af det grund-
vandsdannende opland. Med henvisning til tidligere vurderinger af 
vandbalanceforholdene i området jf. /1/ afsnit 6.1.4, anses en sådan 
forøgelse ikke at være realistisk.      
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3.2 Efter etablering af spuns 
Den projekterede spuns vil ikke komme til at omslutte hele det forure-
nede område og der forventes således at blive efterladt en vis forure-
ningsmængde på forstranden mellem spunsen og Vesterhavet. På bag-
grund af den udførte beregning af forureningsmassen i depotresterne 
beskrevet i /3/ er der udarbejdet et estimat af størrelsen af restforure-
ning med parathion (EP3). Mængden af parathion uden for spuns ba-
seret på middelværdier af målte koncentrationer fremgår af tabel 6. 

Restforurening Areal af rest-
forurening 

Zonens sam-
lede areal 

Restforure-
nings andel af 
samlet areal 

EP3 i zonen i 
alt 

EP3 i restforu-
renng 

 m2 m2 % Kg Kg 

Ydre randzone syd for H42 520 560 93 1.200 1.100 

Ydre randzone 12.000 19.000 62 66 41 

Indre randzone 530 12.000 5 33.000 1.500 

Depot-/nedsivningszone 0 4.600 0 130.000 0 

Kg i alt          2.700 

 
Tabel 6. Estimering af mængden af parathion som forventes efterladt 
på stranden henholdsvis nord, vest og syd for spuns.  

Der er udført en konservativ beregning af udsivningen fra restforure-
ningen på baggrund af kildestyrkekoncentrationerne i tabel 2. Resulta-
terne fremgår af tabel 7. 

Kg/år Nedre Øvre Total 

 Advektion Dispersion Advektion Dispersion  

E-amino-P3 59 14 3 2 77 

EP1 53 32 0 0 86 

EP2-syre 819 491 29 7 1345 

Hg 0 0 0 0 0 

Parathion (EP3) 1 0 8 2 11 

 
Tabel 7: Beregning af initiel stofflux til Vesterhavet efter etablering af 
spuns (kg/år) 

Det bør fremhæves, at de valgte gennemsnitkoncentrationer langs 
havside af spunsmængden er meget usikre, jf. tabel 2. Gennemsnit-
koncentrationen er styrende for stoffluxen og størrelsen af stoffluxen 
er naturligvis direkte proportional med gennemsnitkoncentrationen. 
Hvis gennemsnitkoncentrationen for parathion langs havside af spuns 
i det øvre sekundære magasin fx sættes til 0,05 mg/l i stedet for 0,24 
mg/l, vil det medføre en beregnet initial stofflux på ca. 2,3 kg pa-
rathion per år. 
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4. Effekt af nedbrydning – uden spuns 
I det følgende vurderes udsivningen fra restforureningen med pa-
rathion uden for spuns under hensyntagen til anaerob nedbrydning i 
forstranden. Der udføres ikke en lignende vurdering for udsivning af 
parathion efter etablering af spunsen idet den anvendte endimensiona-
le model ikke vurderes at være egnet til at beskrive forholdene så tæt 
på kystlinien. 

Til belysning af den samlede effekt af processerne advektion, disper-
sion og 1. ordens nedbrydning er der opstillet en endimensional 
grundvands- og stofttransportmodel i Modflow/MT3D99 for hvert af 
de to magasiner, hhv. over og under det indskudte ler-/gytjelag.  

I modellen regnes med gennemsnitlig Darcy-hastigheder på 38 m/år i 
det øvre magasin og 8 m/år i det nedre magasin, svarende til de anfør-
te gennemsnitsværdier i tabel 4. Strømningen er rettet mod Vesterha-
vet, dvs. vinkelret på kystlinien. Med en effektiv porøsitet på 20 % 
svarer dette til porevandshastigheder på hhv. 190 m/år og 40 m/år.  

Modellen strækker sig vinkelret på kysten med den opstrøms rand 
placeret i centrum for det tidligere høfdedepot, jf. bilag 1. Afstanden 
til kystlinien er således ca. 100 m. På tværs af strømningsretningen er 
modellens udstrækning 1 m x 1 m. 

På den opstrøms rand fastholdes koncentrationen af parathion svaren-
de til kildestyrkerne som vist i tabel 1. Under transporten mod havet 
regnes parathion udsat for 1. ordens nedbrydning med en nedbryd-
ningskonstant på 0,04 dag-1 (T½ = 25 dage). Dispersiviteten er sat til 
63 m.  

Der er foretaget simuleringer af forureningsspredningen fra den op-
strøms rand i retning mod kysten gennem en periode på 10 år fra foru-
reningens starttidspunkt. I figur 1 er vist gennembrudskurver i en af-
stand fra den opstrøms rand, som svarer til afstanden fra centrum af 
høfdedepotet til kystlinien, dvs. 100 m.  
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Figur 1: Forureningsniveau ved kystlinien (gennembrudskurver) 

Som det fremgår, stiger koncentrationerne ved kystlinien til konstante 
niveauer, i løbet af relativt få år. Dette afspejler, at forureningsforde-
lingen når en stationær tilstand, hvor forureningsfanens bevægelse i 
retning mod netop modsvares af den naturlige nedbrydning af forure-
ningskomponenterne. 

Den stationære forureningsfordeling i området mellem høfdedepot og 
kystlinie er illustreret i figur 2. 

 

 

 

 

 
Konturlinier angiver koncentration i % af kildestyrken 
Meterangivelser er afstand fra centrum af høfdedepot 

Figur 2: Fordeling af parathion i øvre magasin efter 10 år 

På grundlag af disse stationære koncentrationer ved kystlinien kan 
belastningen af Vesterhavet med parathion estimeres, som anført i 
tabel 8. 

Kystlinie 

80 m 150 m 0 m 

 

0

50

100

150

200

250

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tid (år)

K
om

ce
nt

ra
tio

n 
(µ

g/
l)

Øvre magasin
Nedre magasin



  12 

O:\SAG\01\420.08\not\Udsivningsberegning\Udsivning_221105_Final.doc 

 

Magasin Koncen-
tration 

Darcy-
hastighed 

Magasin-
tykkelse 

Bredde af 
strøm-

ningszone 

Parathion 
mængde 

Øvre 221 µg/l 38 m/år 2,85 m 300 m 7 kg/år 

Nedre 2 µg/l 8 m/år 2 m 300 m  10 g/år 

I alt      7 kg/år 

 
Tabel 8: Belastning af Vesterhavet med parathion (med nedbrydning) 

Som det fremgår af tabel 8 indikerer modelberegningerne, at de fore-
løbigt bestemte nedbrydningsrater medfører en markant reduktion af 
Vesterhavets belastning med parathion i forhold til den konservative 
beregning i afsnit 3, som viser en udsivning af parathion på 145 kg/år. 

Det kan anføres, at beregningen i tabel 8 alene repræsenterer den ad-
vektive transport i grundvandsmagasinet tværs over kystlinien, idet 
belastningen er beregnet som produktet af den årlige grundvandsstrøm 
til havet og koncentrationen i skillelinien mellem land og hav. Princi-
pielt kunne der tillægges et dispersionsbidrag, beregnet efter samme 
principper som benyttet ved tabel 5. Samtidig virker nedbrydningen 
imidlertid også i zonen omkring og umiddelbart uden for kystlinien. 
Den samlede effekt af disse transportmekanismer kan ikke umiddel-
bart beregnes manuelt.  

Massebalanceopgørelsen i den opstillede grundvandsmodel viser, at 
transporten tværs over kystlinien er begrænset til få gram pr. år, hvil-
ket afspejler, at nedbrydningen har en størrelse, som i praksis opvejer 
transportbidragene hidrørende fra advektion og dispersion. Imidlertid 
vurderes modellen ikke at repræsentere de komplekse forhold nær ved 
og uden for kystlinien på en måde, som kan begrunde at anvende ma-
sebalanceopgørelsen som estimat for belastningen af havet.  

Beregningen anvendt i tabel 8 bygger på den modelopfattelse, at 
grundvandsmagasinet stopper ved kystlinien hvorefter grundvandet 
med indhold af opløste stoffer overgår til havvand. Effekten af disper-
sion og nedbrydning i grundvandsmagasinet ophører således i henhold 
til denne model ved kystlinien.  

Det vurderes på denne baggrund, at det anvendte princip ved bereg-
ningen af udsivningen jf. tabel 8 repræsenterer et konservativt, men 
rimeligt estimat. 

Det skal understreges, at modelberegningerne repræsenterer en stærk 
forenkling af de faktiske forhold på stedet. Modellen simulerer således 
ikke påvirkning af havet fra jordforurening/residual fri fase, som lig-
ger tættere på kystlinien end centrum af høfdedepotet. De særlige for-
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hold i området umiddelbart syd for høfde 42 er således ikke beskrevet 
i modellen. 

Til belysning af resultaternes følsomhed over for ændrede forudsæt-
ninger er der foretaget supplerende modelkørsler med en 1. ordens 
nedbrydningskonstant på 0,17 dag-1 svarende til den korteste halve-
ringstid på 5,8 dage bestemt ved de anaerobe forsøg. I det øvre maga-
sin, som repræsenterer den altovervejende del af stoftransporten til 
havet jf. tabel 8, bliver den resulterende koncentration af parathion 
ved kystlinien 171 µg/l, svarende til, at den estimerede årlige belast-
ning af havet reduceres til ca. 5,5 kg. 

Såfremt der i stedet anvendes en nedbrydningskonstant på 0,49 dag-1, 
svarende til aerobe forhold, bliver den tilsvarende koncentration af 
parathion 1,3 µg/l ved kystlinien i det øvre magasin. Herved reduceres 
den estimerede årlige belastning af havet til ca. 50 gram. Vurderet ud 
fra de udførte boringer nær kysten er der overvejende aerobe forhold i 
det øvre grundvandsmagasin nær kysten. I lyset af de øvrige usikker-
heder, som er knyttet til beregningerne, vurderes det imidlertid ikke i 
overensstemmelse med ønsket om at basere risikovurderingen på kon-
servative forudsætninger, at forudsætte aerob nedbrydning i det øvre 
magasin.  

5. Udsivning fra spuns 
Som led i modelberegninger af nødvendig oppumpning til afsænkning 
af grundvandsspejlet inden for spuns er der i /7/ redegjort for vurde-
ringer af størrelsen af udsivningen gennem spunsen, såfremt der i pe-
rioder tillades udadrettet gradient over spunsvæggen af hensyn til at 
begrænse grundvandssænkningens - og dermed oppumpningens - stør-
relse. 

Beregningerne er foretaget under forskellige forudsætninger vedrø-
rende tæthed af samlingerne mellem spunspladerne og varierende krav 
til sikkerhed for indadrettet gradient. Resultaterne er gengivet i neden-
stående tabel 9. 
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Andel utætte  
samlinger i 

spuns 

Tid med 
indadret-
tet gradi-

ent 

Flux over 
vestlig 

spunsvæg 

Parathion 
(EP3) 

E-amino-
P3 

EP2-syre EP1 Kviksølv 

  m3/år kg/år kg/år kg/år kg/år Kg/år 

0 95 % 0,3 0.00073 0,00064 0,0024 0,00023 0,0000046 

0 80 % 1,9 0,0046 0,0041 0,015 0,0015 0,000029 

5 95 % 29 0,058 0,060 0.19 0,018 0,00036 

5 80 % 160 0.31 0.33 1.0 0,097 0,0019 

10 95 % 59 0.11 0.12 0.35 0,032 0,00064 

10 80 % 320 0.57 0.65 1.9 0.17 0,0035 

 
Tabel 9: Udsivende stofmængder fra spuns i perioder med udadrettet 
gradient (kg/år)/7/. 

I /7/ er der endvidere estimeret udsivende stofmængder såfremt der 
ikke foretages grundvandssænkning fra drænet i det indspunsede om-
råde. Resultaterne er anført i tabel 10 under forskellige forudsætninger 
vedrørende tætheden af samlingerne mellem pladerne i spunsvæggen.  

 Andel utætte samlinger i spuns 

 0% 5% 10% 

Vandmængde 37 m3/år 1533 m3/år 2665 m3/år 

Parathion 0.11 kg/år 4.7 kg/år 8.2 kg/år 

E-amino-P3 0.08 kg/år 3.4 kg/år 5.9 kg/år 

EP2-syre 0.37 kg/år 15 kg/år 27 kg/år 

EP1 0.04 kg/år 1.5 kg/år 2.6 kg/år 

Kviksølv 0.0007 kg/år 0.03 kg/år 0.05 kg/år 

 
Tabel 10: Udsivende stofmængder fra spuns (ingen grundvandssænk-
ning)/7/ 

6. Opsummering 
Der er i nærværende notat foretaget beregning af udsivning til havet i 
referencesituationen, dvs. før etablering af spuns. Beregningerne er 
foretaget for stofferne parathion (EP3), E-amino-P3, EP2-syre, EP1 og 
kviksølv. For parathion er beregningerne foretaget såvel med som 
uden inddragelse af naturlig nedbrydning. For de øvrige stoffer fore-
ligger ikke nedbrydningskonstanter, hvorfor beregningerne kun er 
gennemført uden nedbrydning. 

Der er endvidere foretaget beregning af udsivning til havet fra restfor-
urening efterladt uden for spuns. Disse beregninger repræsenterer 
startsituationen umiddelbart efter etablering af spuns. Det har ikke 
været muligt at foretage en nærmere kvantificering af forureningsbe-
lastningens afklingning med tiden efter spunsetablering som følge af 
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de komplicerede og meget dynamiske hydrauliske forhold i den hav-
nære zone uden for spunsen. 

I til knytning til modelberegninger af nødvendig oppumpning til af-
sænkning af grundvandsspejlet inden for spuns er der i /7/ estimeret 
udsivningen fra spunsen under forskellige forudsætninger vedrørende 
tæthed af samlingerne mellem spunspladerne og varierende krav til 
sikkerhed for indadrettet gradient over spunsvæggen. 

Endelig er der i /7/ estimeret udsivning fra spunsen såfremt grund-
vandssænkning undlades. 

I nedenstående tabel 11 opsummeres resultaterne for stoffet parathion, 
som anses for at væres mest kritisk i relation til havmiljøet. For esti-
materne relateret til udsivning fra spuns er der angivet et interval, som 
repræsenterer forskellige hyppigheder af utætte samlinger mellem 
spunsplader (0 %, 5 % eller 10 %) og forskellige forudsætninger mht. 
acceptabel periode med udadrettet gradient over spunsvæg (5 % eller 
10 % af tiden). For mere detaljerede oplysninger henvises til /7/. 

 Estimat Årlig udsivning af parathion 
kg/år 

U
de

n 
sp

un
s Udsivning 

- uden nedbrydning 

- med nedbrydning 
 
 

 

145 

7 

Udsivning fra restforurening 

- uden nedbrydning 

 

11 

Udsivning gennem spunsvæg 

- uden nedbrydning 

 

0,0007 - 0,57 

M
ed

 s
pu

ns
 

Udsivning gennem spunsvæg uden 
grundvandssænkning 

- uden nedbrydning 

 

0,11 - 8,2 

(1)  
Tabel 11: Opsummering af estimeret parathion-udsivning til havet  

Det fremgår af tabel 11, at etablering af spunsen alt andet lige medfø-
rer en markant reduktion af Vesterhavets belastning med parathion fra 
145 kg/år til 11 kg/år. Endvidere fremgår det, at naturlig nedbrydning 
har væsentlig betydning for stofbelastningen. 

Estimaterne af udsivningen gennem spunsvæggen illustrerer, at især 
tætheden af samlingerne mellem spunspladerne har afgørende betyd-
ning for afværgeforanstaltningens effekt.  
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Det skal understreges, at forholdene omkring stoftransport i det stærkt 
dynamiske hydrauliske system på stranden er yderst komplicerede. De 
præsenterede estimater er baseret på meget forenklede beregningsmo-
deller og der er derfor knyttet en række usikkerheder til resultaterne. 
Det grundlæggende princip ved beregningerne har imidlertid været at 
anvende forudsætninger, som vurderes at være på den sikre side, hvil-
ket alt andet lige indebærer en overestimering af stofbelastningen. 
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Bilag 2.1. Opgørelse af opløst forureningskoncentrationer.
Over indskudt ler/gytjelag.

Stof Beskrivelse Koncentration Længde af 
delstrækning - 

centerlinie

Vægtet 
gennemsnits-

konc. - 
centerlinie

Længde af 
delstræk-ning 

- spuns

Vægtet 
gennemsnits-
konc. - spuns

Parathion > 5 mg/l 7.50 mg/l 123 m 0 m
1 - 5 mg/l 2.50 mg/l 33 m 0 m

0.1 - 1 mg/l 0.50 mg/l 50 m 134 m
0.01 - 0.1 mg/l 0.05 mg/l 19 m 60 m

< 0.01 mg/l 0.00 mg/l
Gns. 3.44 mg/l 0.24 mg/l

EP2-syre Gennemsnit af område over 1 mg/l 11.46 mg/l 210 m 20 m
Gennemsnit af område mellem 0,01 - 1 mg/l 0.20 mg/l 40 m 206 m

Gns. 8.05 mg/l 0.90 mg/l

EP1 Gennemsnit af område over 1 mg/l 1.71 mg/l 152 m 37 m
Gennemsnit af område mellem 0,01 - 1 mg/l 0.06 mg/l 86 m 92 m

Sum 0.88 mg/l 0.23 mg/l

E-amino-P3 > 1 mg/l 2.50 mg/l 241 m 209 m
0.1 - 1 mg/l 0.50 mg/l 31 m 58 m

0.01 - 0.1 mg/l 0.05 mg/l 15 m 23 m
< 0.01 mg/l 0.00 mg/l

Sum 2.06 mg/l 1.84 mg/l
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Bilag 2.2. Opgørelse af opløste forureningskoncentraioner.
Under indskudt ler/gytjelag.

Parameter Beskrivelse Koncentration Længde af 
delstræk-ning 
- centerlinie

Vægtet 
gennemsnits-

konc. - 
centerlinie

Længde af 
delstræk-ning 

- spuns

Vægtet 
gennemsnits-
konc. - spuns

EP3 (Parathion) > 1 mg/l 2.50 mg/l 148 m 0 m
0.1 - 1 mg/l 0.50 mg/l 70 m 78 m

0.01 - 0.1 mg/l 0.05 mg/l 13 m 86 m
< 0.01 mg/l 0.00 mg/l

Sum 1.35 mg/l 0.15 mg/l

EP2-syre Gennemsnit af område 239.50 mg/l 275 m 212 m

Sum 219.54 mg/l 169.25 mg/l

EP1 Gennemsnit af område 14.80 mg/l 233 m 224 m

Sum 11.49 mg/l 11.05 mg/l
E-amino-P3 Gennemsnit af område over 1 mg/l 3.70 mg/l 200 m 37

Gennemsnit af område mellem 0,01 - 1 mg/l 0.28 mg/l 37 m 92

Gns. 2.50 mg/l 0.54 mg/l
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