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2 Indledning 

2.1 Baggrund 

I 2006 gennemførte Ringkjøbing Amt og Miljøstyrelsen en systematisk vurdering af 6 
forskellige afværgeteknologier overfor sediment- og grundvandsforureningen i 
depotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange. De undersøgte afværgeteknologier var 
basisk hydrolyse, biologisk nedbrydning, termisk assisteret oprensning, kemisk 
oxidation, anvendelse af nul-valent jern samt bortgravning. 
 
På basis af resultater fra disse vurderinger blev basisk hydrolyse /1/ og biologisk 
nedbrydning /2/ udvalgt til det videre forløb. Derfor inviterede Miljøstyrelsen, 
Region Midtjylland og Aktor Innovation udvalgte firmaer til et møde den 30. januar 
2007 om det videre forløb. DGE, Watertech (senere ALECTIA) og DHI blev 
anmodet om at indlede et samarbejde med henblik på demonstration af en 
afværgeforanstaltning bestående af en kombination af basisk hydrolyse og biologisk 
nedbrydning. Det nuværende notat indgår i afrapportering af denne demonstration. 

2.2 Formålet med demonstrationsprojektet 

Formålet med projektet var at udføre en demonstration i pilotskala under realistiske 
feltforhold på lokaliteten med henblik på at danne grundlaget for projektering af 
fuldskala afværgeforanstaltninger og præcise vurderinger af anlægsøkonomien.  

2.3 Demonstrationsprojektets hovedaktiviteter 

Hovedaktiviteterne til dette arbejde blev fastlagt via en række skrivelser og møder (en 
opfordringsskrivelse /3/, to møder /4/ & /5/, separate oplæg fra hhv. 
DGE/Watertech & DHI, et fællesoplæg, et revideret fællesoplæg /6/ og opfølgende 
skrivelser /7/, /8/ & /9/). Dette resulterede i følgende 11 hovedaktiviteter, der var 
opdelt i 3 faser: 
 
Fase 1 Fase 2 
- Borearbejde/hydrologiske tests - Kolonne tests 
- Batch tests - Ludinfiltration 
- Robusthed af materialer - Biologisk vandrensning 
- Påvirkning af geokemi 
- Bufferkapacitet Fase 3 
- Infiltration tests - Skitseprojekt 
- Vurdering af redoxforhold 
 

2.4 Forureningssituationen i depotet ved Høfde 42 

Den væsentligste forurening ved Høfde 42 er i 2005 blevet indkapslet med en 
spunsvæg, der går ned i et tæt lerlag i ca. 11 meters dybde. I figur 2-1 er området 
med indtegnet placering af spunsvæggen vist. Af figur 2-1 fremgår også placering af 
boringer, som er etableret inden for de senere år. Siden 2005 har der periodevist 
været pumpet vand fra depotet for at fastholde grundvandets trykniveau inde i 
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depotet, således at det er sikret, at der for grundvandet er en indadrettet 
trykgradient. Herved sikres det, at hvor der er utætheder, vil grundvand strømme ind 
i depotet, og forurening vil derfor ikke kunne sive ud til omgivelserne. 
Oppumpningen sker fra såkaldte ”grædebrønde”, hvoraf der er etableret 8 stk. Drift 
mv. af disse har ikke været omfattet af projektet.  
  

 
Figur 2-1 Depotet ved Høfde 42 med angivelse af boringer og spunsvæg. 
 
I figur 2-2 er vist et snit gennem depotet med angivelse af dybder mm. Det skal 
understreges, at angivelsen af ”kraftig forurenet” kun skal opfattes som, at der i 
depotet er meget varierende grad af forurening. Som det fremgår, er depotet dækket 
af en plastmembran således, at der ikke siver regnvand ned i depotet. Det 
foreliggende demonstrationsprojekt har omfattet oprensning inden for spunsvæggen 
og over det tynde lerlag, hvor langt den største del af forureningen findes. 
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Figur 2-2 Snit gennem depotet ved Høfde 42 
 
Indholdet af forurening i depotet er opgjort i rapporten ”Ringkjøbing Amt. Høfde 
42, Harbøre Tange. Beregning af forureningsmasse. Udarbejdet af Niras. 2005” 
/13/.  
 
I forbindelse med risikovurdering af restforurening er der identificeret en række 
stoffer, som er vurderet til at udgøre den største risiko for vandkvaliteten i 
Vesterhavet. Risikovurderingen er overordnet baseret på forholdet mellem påvist 
koncentration i grundvandet og potentielle vandkvalitetskrav for overfladevand. Det 
drejer sig om følgende parametre: 
 

• Parathion 
• Methylparathion 
• Ethylsulfotep 
• Fyfanon (malathion) 
• Kviksølv 
• EP1 
• EP2-syre 

 
Et overslag af massen af udvalgte parametre i Høfdedepotet fremgår af Tabel 2-1. 
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Parameter Samlet forurening 
  Ton 
Parathion 170 
Methylparathion 53 
Ethylsulfotep 6 
Ethylaminoparathion 3,5 
Fyfanon 18 
Kviksølv 1,7 

Tabel 2-1. Forureningsmasse for udvalgte parametre i høfdedepotet. 
 
 
Forureningen ved Høfde 42 kan, som nævnt, karakteriseres som en meget kompleks 
blandingsforurening, der er sammensat af mere end 100 forskellige kemiske 
forbindelser. I et notat /3/ er forureningsmassen af disse stoffer beregnet i 
henholdsvis bundet til sediment (adsorberet og residual fri fase), opløst i grundvand 
og fri organisk fase, se Tabel 2-2 nedenfor.  
 
 
Parameter Sediment Fri fase Grundvand I alt 
  Ton Ton Ton Ton 
Parathion 160 6 0,04 170 
Methylparathion 53 1,7 0,07 55 
Fyfanon (malathion) 18 0,2 0,05 18 
Ethylsulfotep 6,3 0,3 0,03 6,7 
Aminoparathion 3,5 0,1 0,2 3,8 
EP2-syre i.b. i.b. 13 13 
EP1 i.b. i.b. 0,8 0,8 
Kviksølv 1,7 0,1 0,02 1,8 
i.b.: Ikke beregnet. Summen er angivet med to betydende cifre. 
Tabel 2-2: Den skønnede mængde af vigtige forureningsparametre i Høfde 42 depotet /3/. 
 
Den udførte estimering af den aktuelle fordeling viser, at langt hovedparten af 
forureningen er bundet til sedimentet, se den grafiske fremstilling i Figur 2-3. Den 
udførte estimering af forureningsmasse dokumenterer endvidere, at langt 
hovedparten af forureningen forefindes i det øvre sekundære grundvandsmagasin. 
Disse oplysninger tydeliggør, at afværgeforanstaltningen skal rettes mod 
forureningen adsorberet og som residual fri fase i sedimentet i det sekundære 
magasin. 
 

Sediment
Fri fase
Grundvand

 
Figur 2-3 Visualisering af forureningsfordelingen fra Tabel 2-2. 
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Stofferne i depotet kan generelt karakteriseres som færdigvarer (hovedsagelig 
parathion, methylparathion, malathion, ethylsulfotep og aminoparathion) og 
hydrolyse-resterne (EP2-syre, EP1, PNF). 
 
Det er færdigvarerne, der har den ønskede pesticidvirkning. Sagt på en anden måde, 
er færdigvarerne toksiske. Disse varer består generelt af 2 halvdele, forbundet af en 
ester binding, der brydes (hydrolyseres) relativt let ved forhøjede pH-værdier. 
Hermed deles færdigvarerne i 2 dele. Færdigvarerne er ikke ladede, organiske stoffer, 
hvormed de binder relativt stærkt til jordens indhold af ler og naturligt organisk stof.  
 
Hydrolyse-resterne har ca. den halve størrelse i forhold til færdigvarerne. De består af 
carboxylsyre, der ved almindelige eller forhøjede pH-værdier har mistet en proton og 
er dermed negativt ladede. Disse forhold har afgørende betydning for mobiliteten, 
da der ikke sker sorption til negativt ladede lerpartikler, og da vandopløseligheden 
stiger enormt. Herudover har hydrolyse-resterne ikke den ønskede pesticidvirkning. 
Det vil sige, at når færdigvarerne omdannes til hydrolyse-rester, fjernes langt den 
største del af risikoen for toksiske effekter. Desuden bliver forureningen mobiliseret, 
hvor det let kan oppumpes. 
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3 Resume af de udførte undersøgelser 

Projektet er som nævnt under kapitel 1 gennemført i form af en række koordinerede 
delprojekter, hvor der ligger en delrapport for hvert delprojekt. I de følgende afsnit 
er formål, vigtigste resultater samt konklusioner for de respektive delprojekter 
resumeret. For mere detaljeret information henvises der til de respektive 
delrapporter. Rækken af delrapporter er følgende: 
 
1. Borearbejde, geologi og slugtest 
2. Optimering af hydrolyseprocessen og indvirken på nedbrydningspotentiale  
3. Infiltrationstest 
4. Redoxforhold 
5. Robusthed af materialer 
6. Påvirkning af geokemi 
7. Sedimentets bufferkapacitet 
8. Vandretention 
9. Demonstration af ludinfiltration 
10. Søjleforsøg og nedbrydning 
11. Ventilationstest 
12. Demonstration af biologisk rensning 
  

3.1 Borearbejde, geologi og slugtest 

Borearbejdet er udført som SONIC-boringer d. 17. – 19. oktober 2007, d. 1. og 2. 
april 2008 og d. 16. – 17. september 2008. 
 
Forsøgsfeltet på 4 x 4 m er etableret i oktober 2007 med en central injektionsboring 
med filter i 5 – 8 mut. Derpå  5 klyngeboringer med hver 3 boringer med filtre i 
henholdsvis 6,5 – 7,0 m, 7,0 – 7,5 m og 7,5 – 8,0 m. I april 2008 udføres der 2 
sedimentboringer og 5 ventilationsboringer udenfor forsøgsfeltet. I september 2008 
udføres der 5 sedimentboringer i forsøgsfeltet, hvorefter de 4 filtersættes til brug for 
at udføre vacum- og airspargingtest. Yderligere 2 boringer etableres uden for 
forsøgsfeltet til vacum- og airspargingtestene. 
 
Den geologiske lagfølge viser at der øverst er 2 – 2,5 m fyld, derpå fin- til 
mellemkornet sand med islæt af tynde stenlag, sorte lag og skallag. I ca. 8 m kommer 
der et  siltlag ( det såkaldte ”Indskudte lerlag” ). Derunder følger finkornet sand og 
silt, som næppe kan betegnes som et grundvandsmagasin. Omkring 11 m er der 
sikker indikation på ”Fjordler” som består af leret silt. 
 
Der er udtaget sedimentprøver til analyse og til søjleforsøg. Analyseresultaterne af 
sedimentprøverne viser, at de fundne koncentrationer ved forsøgsfeltet, udtaget i 
oktober 2007, er svage til middel. Sedimentanalyserne udført efter 
ludinfiltrationsforsøget, september 2008, viser højere koncentrationer end ved start. 
 
De udførte slugtests henholdsvis i april 2008 og i oktober 2008 viser en 
gennemsnitlig hydraulisk konduktivitet på 1,9 10-3 m/sek. Efter ludforsøget er den 
hydrauliske ledningsevne faldet med en faktor ca. 10 i forsøgsområdet og en faktor 
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ca. 5 udenfor forsøgsområdet. Årsagen er sandsynligvis, at filterslidserne lukker til på 
grund af kemisk opløsning og opsvulmning af plastmaterialet. 
 

3.2 Optimering af hydrolyseprocessen og indvirken på nedbrydningspotentiale 

Dette delprojekt omhandler aktiviteten ”batch tests” af projektets fase 1. Batch 
testene er udført som pH-statiske. Fra batch testene er der udtaget prøver til 
undersøgelse af respiration og bestemmelse af kimtal. Formålet med forsøgene var at 
belyse sammenhængen mellem pH (og dermed hydrolysehastigheden) og de 
efterfølgende muligheder for at gennemføre biologisk nedbrydning af 
hydrolyseprodukterne. Til dette formål blev der udtaget sedimentprøver fra Høfde 
42.  
 
Resultaterne fra de pH-statiske tests viste, at koncentrationen af EP3 faldt i løbet af 
forsøgene med op til 53%, og at der for prøve DGE 3 var nedbrydningsprodukter til 
stede. Dette indikerer hydrolyseaktivitet, biologisk nedbrydning eller fotolyse. 
Dannelsen af hydrolyseproduktet er ikke i støkiometrisk forhold til fjernelsen af 
parathion. Beregnet på baggrund af dannelse af hydrolyseprodukter er der fjernet 
mellem 2% og 6% af EP3 som resultat af hydrolyse. Analyseresultaterne for EP2-syre 
tyder på, at der dannes mere ved pH 11 end ved pH 10.  
 
Sammenspillet af de forskellige bidrag til basebehov har påvirket resultatet af de pH-
statiske tests, og det har derfor ikke været muligt at fastlægge en hydrolyserate. Det 
samlede basebehov for at hæve pH til 10 og 11 er estimeret til hhv. 0,38 kg 
NaOH/ton sediment og 0,78 kg NaOH/ton sediment. Beregningerne tager 
udgangspunkt i et forureningsniveau på 420 mg/kg EP3 og inkluderer bidrag til 
fuldstændig hydrolyse af EP3, sedimentets bufferkapacitet samt andre 
buffersystemer. Resultaterne fra neutralisering med HNO3 har vist, at der ved 
neutralisering skal tilsættes mellem 0,68 kg HNO3/ton sediment og 
1,43 kg HNO3/ton sediment på grund af sedimentets kalkindhold og buffervirkning.  
 
Resultater fra de biologiske forsøg viser, at der er et højt indhold af bakterier i 
sedimenterne, hvilket betyder, at det er sandsynligt, at der er bakterier til stede, som 
kan nedbryde forureningen. Når pH hæves, sker der et markant fald i kimtallet, 
hvilket betyder, at der er risiko for, at alle bakterier vil inaktiveres ved 
ludbehandlingen. Ved højere pH vil denne risiko være større. Bakteriernes 
overlevelse vil dog være højere in situ end i sediment slurries. Der er isoleret en 
Pseudomonas flourescens, som kunne være kandidat til podning. Resultaterne 
indikerer, at der stadig vil være muligheder for at gennemføre biologisk 
nedbrydning, når pH har været hævet til 11.  
 

3.3 Infiltrationstest 

 Formålet med denne aktivitet er at bestemme hastigheden, hvormed vand kan 
infiltreres i det tømte magasin med henblik på beregning af det antal boringer, der 
vil være behov for til infiltration af lud ved en fuldskalaoprensning. 
Demonstrationen er foregået i pilotskala under realistiske feltforhold på lokaliteten. 
 
I forbindelse med hovedaktiviteten ”Infiltration” blev følgende delaktiviteter udført: 
 

• Opstilling af infiltrationsudstyr 
• Infiltration af vand med et enkelt flow i forskellige boringer 
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• Infiltration af vand ved forskellige flow i samme boring. 
 
Resultaterne viste følgende: 
 
• Infiltrationstests viste, at flere af de eksisterende boringer inden for spunsen er 

for tilstoppede til at kunne anvendes som infiltrationsboringer. 
• Infiltrationshastigheden varierede fra 5 liter/minut til >30 liter/minut. 
• Test i boring 5 viste som forventet, at vandspejlet i boringen steg ved stigende 

infiltrationshastighed (ca. 25 liter/minut pr. meter stigning). 
• Det anbefales at anvende almindelige filtersatte boringer frem for dræn til 

infiltration i fuldskala. 
• Hvis der infiltreres 50 liter/minut i hver boring, vil der til fuldskala kun være 

behov for 12 boringer. Hvis der infiltreres med 12 liter/minut, vil der være 
behov for 50 boringer. Hermed vurderes borearbejde til fuldskala infiltration 
som meget overkommelig. Beregningerne er baseret på at infiltrere 12.000 m3 
fortyndet lud i depotet på 14 dage. 

• Ved fuldskala skal infiltration ske ved en hastighed på ca. 36 m3/timen, såfremt 
opfyldning af spunsen med lud skal ske inden for ca. 14 dage. 

• Til fuldskala skal der etableres en alternativ vandforsyning til 
ludfortyndingsvand, da den eksisterende drikkevandsledning kun giver ca. 10 % 
af det nødvendige flow. Det foreslås at indvinde forurenet vand terræn nært 
umiddelbart opstrøms for spunsen, evt. blandet med havvand for at opnå den 
rigtige (høje) densitet. 

• Hvis der anvendes gravitation frem for pumpning for at fordele luden ud til de 
enkelte infiltrationsboringer, er der behov for at maksimere højdeforskel og 
minimere modstanden for at opnå et tilstrækkeligt flow.  

 
Blandt de uafklarede spørgsmål i forbindelse med infiltration er: 
 
• Kvalitet af fortyndingsvand: Såfremt der anvendes grundvand umiddelbart 

opstrøms for spunsen, er der p.t. ingen analyser af vandets indhold af 
boringskontrolparametre for at vurdere, om det vil give anledning til behov for 
et vandbehandlingsanlæg (fx til jernfældning), inden vandet infiltreres. 

• Maksimum infiltrationshastighed: På grund af begrænsninger i vandforsyningen har 
de udførte tests ikke fastlagt den maksimale infiltrationshastighed i boringer, der 
ikke var tilklogget. 

• Årsag til ringe infiltrationshastighed: De udførte tests har ikke fastlagt årsagen til 
den ringe infiltrationshastighed i visse boringer. Årsagen kan være en ringe 
hydraulisk ledningsevne i magasinet (evt. forårsaget af forurening) eller 
tilklogning af boringernes filtre (forårsaget af jern eller bakterievækst). Det er 
vanskeligt at adskille disse årsager i dårligt ydende boringer ved en almindelig 
slugtest, da infiltrationshastigheden er så ringe og ikke vil påvirke magasinets 
vandspejl i større afstand. Til gengæld vil en slugtest med en meget nærliggende 
observationsboring være et stærkt redskab til denne vurdering. 

 

3.4 Redoxforhold 

Formålet med dette delprojekt er at belyse grundens redoxforhold i poreluft, 
grundvand og sediment. Det er derimod ikke formålet at udføre en fuldstændig 
kortlægning af redoxforholdene. 
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I forbindelse med hovedaktiviteten ”Grundens redoxforhold” blev følgende 
delaktiviteter udført: 
 
• Poreluftsmålinger 
• Udtagning og analyse af grundvandsprøver 
• Analyse af sedimentprøver 
 
Undersøgelserne viste at: 
 
 Alle 3 matrix – poreluft, grundvand og sediment – viser stærkt reducerede forhold. 
Der er set op til 70 % methan i poreluft, op til 200 mg/l svovlbrinte i grundvandet 
og op til 0,3 % pyrit i sediment. 

 Måling af poreluft i den umættede zone viser, at hotspot området har anaerob 
nedbrydning, mens de øvrige områder har aerob nedbrydning. En boring filtersat 
lige under topmembranen viste, at der også findes methan i dette lag. 

 Grundvandet er karakteriseret ved meget salt, stor hårdhed og store mængder 
sulfat til trods for, at der foregår sulfatreduktion. Der blev fundet væsentlige 
overskridelser af grundvandskvalitetskriterier for arsen og nikkel, men kun 
begrænsede overskridelser af kviksølv. Næringsstofferne N & P er til stede i rigelige 
mængder til, at biologisk nedbrydning kan finde sted, og kan være til stede i så 
høje koncentrationer, at de er problematiske for udledning af det behandlede vand 
til havet. 

 Når det indspunsede område skal gøres aerobt i forbindelse med det sidste trin i 
afværgeforanstaltningen (in-situ biologisk nedbrydning), kan specielt forurening og 
pyrit i sediment medføre væsentligt iltbehov. 

 Oxidation af pyrit kan medføre en væsentlig forsuring. Det formodes, at 
hovedparten af pyritoxidation først vil ske i forbindelse med ventilation/sparging, 
og dermed blot medføre kalkopløsning. 

 
Et uafklaret spørgsmål i forbindelse med grundens redoxforhold er: 
 

 Det blev ikke endelig afgjort, om der kan være tale om indtrængning af falsk 
luft i forbindelse med poreluftsmålinger i ”PR”-boringer, og dermed om der er 
væsentlig methan i poreluften udenfor hotspot-området. 

 Det bemærkes, at redoxmålingerne i poreluft, grundvand og sediment ikke har 
haft til formål at kortlægge redoxparametre over hele grunden. Specielt 
pyritmålingerne i sedimentprøverne er begrænset til det meget lille område ved 
forsøgsfeltet (dvs. udenfor hotspot). Der er heller ikke udtaget 
grundvandsprøver i hotspot, hvor der evt. kan være et højere indhold af fx 
kviksølv.  

 

3.5 Robusthed af materialer 

Formålet med denne aktivitet er at vurdere hvilke materialer i i form af rør, filter, 
fittings, slanger, pumper og lignende, som er robuste i det kemiske miljø de bliver 
udsat for i form af syre, stærk base og opløsningsmidler i depotet ved Høfde 42. 
 
På grundlag af de indsamlede erfaringer fra arbejdet ved Høfde 42 samt information 
fra litteratur, er  der konkluderet følgende vedrørende materialer, som kommer i 
kontakt med forurening i eller fra depotet ved Høfde 42: 
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 Af plastmaterialer er flourplast herunder Polytetrafluorethylen (PTFE) 
tilsyneladende det eneste relevante plastmateriale, som generelt kan forventes at 
være bestandigt 

 
 Af gummimaterialer er flourgummi (FPM) tilsyneladende det eneste bestandige 

 
 Af stål kræves syrefast stål af kvalitet efter EN-norm 1.4435 (316 L) eller bedre 

 
Ovenstående bestandigheder er vurderet efter, at de skal være holdbare under hele 
de påtænkte forløb af oprensning fra oppumpning af forurenet vand under de 
nuværende betingelser, etablering af stærkt basiske forhold, neutralisering, 
ventilering og monitering af biologisk omsætning mm. Såfremt materiale kun skal 
anvendes under f.eks. den sidste del af forløbet, vil materialer blive udsat for mindre 
aggressive forhold. Det kan således vise sig attraktivt at anvende andre mindre 
robuste materialer under de forskellige aktiviteter, men materialeegenskaber bør i 
givet fald vurderes specifikt i hvert tilfælde.  
 

3.6 Påvirkning af geokemi 

Formålet med denne aktivitet er at belyse evt. væsentlige ændringer i magasinets 
naturlige geokemiske miljø som følge af den planlagte afværgeforanstaltning.  
 
I forbindelse med hovedaktiviteten ”Geokemi” blev følgende delaktiviteter udført: 
 
• Borearbejde 
• Sedimentanalyser (teksturanalyse, XRD, XRF, organisk kulstof, kalk, Si, Al & Fe 

efter specialekstraktion) 
• Henstandstest (Si, Al, pH, scanningsmikroskopi) 
• Indsamling af viden om silicium og silikagel 
• Geokemisk modellering (speciering og ligevægt) 
• Analyse af prøver fra DHI (labforsøg) 
• Analyse af vandprøver fra forsøgsfeltet 
 
Undersøgelserne viste at følgende: 

• Teksturanalyser viste, at summen af ler og silt i de øvre lag ved Høfde 44 
generelt er mindre end 10 %. Det såkaldte indskudte lerlag på dette sted 
består ikke af særligt meget ler (ca. 5 %), men har et stort indhold af silt (> 
30 %). 

• Indholdet af organisk kulstof var generelt < ½ % (men op mod 1 % i de 
finkornede prøver). Indholdet af kalk var generelt < ½ % (men op til 2,5 % i 
de finkornede prøver). Hertil fandtes synlige skaller i flere prøver (disse blev 
sigtet fra inden kalkmålingen). 

• Røntgendiffraktion (XRD) viste, at sedimentets mineralsammensætning som 
forventet domineres af kvarts, men at feldspat også forekommer, specielt i de 
finkornede prøver (op mod 30 %). Røntgen fluorescens (XRF) viste, at 
grundstofferne domineredes af silicium og aluminium (med mindre 
mængder calcium, magnesium, natrium, kalium og jern). Af spormetaller 
blev der fundet mest zink i intervallet 250-450 mg/kg. 

• En successiv ekstraktion (Hashimoto) viste opløsning af ca. 6.000 mg/kg 
silicium i de mest finkornede sedimentprøver (og mindre mængder af 
aluminium og jern). Dette skulle være udtryk for den amorfe (og dermed 
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mest reaktive) del af sedimentet. Det skal dog huskes, at beregning af den 
amorfe del ikke er en absolut størrelse, men er metodeafhængig. 

• De udført henstandstests vedrørende opløsning af silicium og aluminium i 
prøver med 10g sediment og 23 ml fortyndet lud viste: A) Jo finere 
kornstørrelse, jo mere opløses, B) Opløsning stiger kraftigt, når NaOH > 1 
M, hvorfor dette skal undgås i fuldskala, og C) Opløsning er forholdsvis 
langsom og stiger over tid (ligevægt formentlig ikke opnået efter 3 måneder). 

• Dannelse af silikagel vil formentlig ikke finde sted, så længe der ikke 
anvendes NaOH > 1 M. Ved højere NaOH-koncentrationer og lang 
kontakttid er der risiko for dannelse af gel ved neutralisering. Derfor bør 
depotet først neutraliseres in-situ, når der er tilstrækkelig lavt silicium-
indhold. 

• Analyse af vandprøver fra et DHI labforsøg tyder på, at kviksølv og arsen 
eventuelt kan medføre kvalitetsproblemer ved bortskaffelse af vandet. 

• Analyse af vandprøver fra forsøgsfeltet (3 måneder efter ludinfiltration) viser 
opløsning af op mod 2.000 mg/l silicium i de mest påvirkede prøver. 

• Opløsning af silicium over tid medfører et ludbehov ud over det ”straks” 
behov, som titreringer i notatet om bufferkapacitet viste. Det samlede 
ludbehov estimeres at være ca. 1,0 kg NaOH pr. ton sediment, hvilket svarer 
til 370.000 kr. i udgifter til lud. Hermed er sedimentets naturlige 
bufferkapacitet væsentlig, men ikke afgørende for afværgeprojektet. 

• Opløst silicium (samt øvrige uorganiske stoffer som aluminium og jern) 
forventes at skulle udfældes i forbindelse med forbehandling på 
renseanlægget. Dette medfører behov for håndtering af slam, hvor ca. 50 
tons tørstof stammer alene fra siliciumoxid. Det formodes, at dette slam vil 
være forurenet bl.a. med pesticidrester og kviksølv. 

• Ingen af de anvendte pH-elektroder var egnede til målinger over 1M NaOH. 
Det anbefales, at anvende en speciel H-glas pH elektrode fremover, da den 
måler meget mere nøjagtigt ved ludstyrker mellem 0,001M og 1M (det 
område, som er vigtigst for basisk hydrolyse). 

• Det er vanskeligt at undgå en uønsket neutralisering (og hermed pH fald) i 
laboratorieforsøg udført med lud og vand uden buffer (alkalinitet). Dette 
skyldes påvirkning fra atmosfærens indhold af kuldioxid. Forsigtighed skal 
udvises ved forsøgsopstillinger og fortolkning af resultater, specielt i pH-
området under 12. Ved højere pH er indholdet af base så stort, at det tager 
længere tid for kuldioxid at have indflydelse. 

 
Et uafklaret spørgsmål i forbindelse med infiltration er: 
 
• Fortsat opløsning af silicium: Afværgeprojektet planlægger gentagne behandlinger 

af depotet med lud. I mellem hver behandling oppumpes grundvandet til 
behandling. Hermed fjernes det opløste silicium. Det formodes, at der vil 
opløses væsentlig mindre silicium ved de efterfølgende behandlinger, men dette 
er ikke undersøgt i praksis. 

 

3.7 Sedimentets bufferkapacitet 

Formålet med denne aktivitet er at bestemme sedimentets bufferkapacitet med 
henblik på beregning af den mængde lud, der er nødvendig for at sikre basisk 
hydrolyse ved en fuldskala oprensning.  
 
I forbindelse med hovedaktiviteten ”Bufferkapacitet” blev følgende delaktiviteter 
udført: 
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• Udtagning af sedimentprøver fra Høfde 42 og 44 
• Titrering af sedimentprøver med natronlud 
• Forsøg med neutralisering af prøver titreret med lud 
• Henstandsforsøg  
• Kemiske analyser af forurenede sedimentprøver 
• Beregninger. 

 
Måling af sedimentprøver fra forsøgsfeltet viste en forurenings sammensætning, der 
ligner det, der er fundet andre steder på grunden. Indholdet af forurening i prøverne 
var dog langt mindre end gennemsnittet for hele det indspunsede område. Generelt 
var pH-værdien af sedimentprøverne ikke lave. 
 
Undersøgelserne har resulteret i en mere nuanceret forståelse af bufferkapaciteten. 
Uforurenede prøver viser, at den naturligt forekommende bufferkapacitet af 
sedimentet er begrænset. Baseforbrug til at neutralisere hydrolyseprodukter og 
overvinde grundvandets naturlige bufferkapacitet er ligeledes meget begrænset. Til 
gengæld er der et meget stort baseforbrug i forurenede prøver, som ikke er forklaret. 
Det ukendte buffersystem vurderes at bestå af summen af de stoffer, der kan optræde 
som syrer, og som er relateret til forureningen. Disse syrer kan evt. inkludere 
phosphat, phenolgrupper på organisk stof, svovlbrinte, ammonium m.fl. 
 
Titrering af forurenede prøver viser et behov for base på 4,3 kg NaOH pr. ton 
sediment. Dette kan omregnes til 2,0 mio. kr. for lud til den første behandling. Det 
forventes, at ludbehovet for efterfølgende behandlinger vil være væsentligt reduceret. 
 
Ved 5 uforurenede prøver blev der titreret til pH ca. 13,5, hvor pH blev målt både 
med en almindelig elektrode og en elektrode med H-glas, der er velegnet til høj-pH 
målinger. Disse titreringsforsøg viste, at den almindelige elektrode måler lavere end 
H-elektroden ved høj pH (og omvendt ved neutral pH). Forskellen er omkring ½ 
pH-enhed ved de relevante pH-værdier omkring 12-13. Hermed vurderes, at 
elektrodevalg er meget væsentlig for nøjagtigheden af beregninger, der er baseret på 
pH-målinger. 
 
 
Resultaterne viser, at CO2 i luften har stor indflydelse på vand med høj pH og kan 
medvirke til en uønsket neutralisering af den tilsatte lud. Det vurderes umiddelbart, 
at denne effekt har mindre betydning for fuldskala projektet, men kan have meget 
stor betydning for design af laboratorieforsøg. Der er desuden behov for forsigtighed 
i forbindelse med valg af pH-elektroder samt kalibreringsprocedurer, når der arbejdes 
med høj pH. 
 
Blandt de uafklarede spørgsmål i forbindelse med bufferkapacitet er: 
 
• Hvad er bufferkapaciteten af sedimentprøver fra det egentlige hotspot? 
• Hvad er årsagen til det ukendte buffersystem, og hvordan er fordelingen på 

grunden? 
• Stiger baseforbruget over tid fx på grund af opløsning af fx silicium? Dette er 

belyst nærmere i det separate notat om ”Geokemi” 
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3.8 Vandretention 

Denne aktivitet er belyst dels ved beregninger og dels ved praktiske forsøg. Formålet 
med denne aktivitet er at bestemme sedimentets vandindhold i forskellige dybder 
efter afdræning, samt bestemme hvor lang tid afdræningen tager.   
 
I forbindelse med den beregningsmæssige del blev følgende delaktiviteter udført: 
 

• Opstilling af scenarier 
• Fastlæggelse af sedimenttekstur 
• Estimering af hydrauliske parametre (HYPRES) 
• Opstilling og kørsel af Daisy-model 

 
Disse resultater viste følgende: 
 Der efterlades mere end halvdelen af den oprindelige vandmængde i den mættede 
zone efter en afdræning. Hermed kan det forventes, at der kan oppumpes ca. 
12.000 m3, hvis vandspejlet sænkes 3 meter. 

 Især den nederste halve meter over grundvandsspejlet er næsten vandfyldt efter en 
afdræning. 

 Det efterladte vand har indflydelse på den infiltrerede lud. I den nederste halve 
meter vil det infiltrerede lud i gennemsnit blive fortyndet 4-5 gange. 

 Hovedparten af afdræningen sker meget hurtigt, og følger dermed stort set med 
pumpernes vandspejlssænkning. Yderligere afdræning er til gengæld så langsom, at 
det ikke kan betale sig at vente ret meget længere end den tid (her 2 måneder), det 
kræver at sænke vandspejlet.  

 
Med henblik på at vurdere mulighederne for at optimere tilsætningen af NaOH på 
Høfde 42 har DGE udført vandretentionsforsøg på udvalgte sedimentprøver fra 
boringerne DGE 1, DGE 2, DGE 8 og DGE 14, herunder bestemt sandlagenes 
porøsitet og lagenes effektive dræning ved forskellige tensioner. 
 
Prøverne er forbehandlet med basisk hydrolyse og herefter overført til stålringe, hvor 
tæt lejring er opnået ved at udsætte prøverne for vibrationer i vandbad. Derefter er 
prøverne drænet på keramiske plader ved forskellige tensioner (tension 0 cm-200 cm 
vandsøjle). 
 
Ved vandretentionsforsøgene er opnået relativt ensartede resultater. Ud af en samlet 
porøsitet på 39-42 vol % er opnået en afvanding af 91-95 % af det tilgængelige vand 
ved en tension på maksimalt 200 cm vandsøjle. 
 
Af forsøgene fremgår, at vandindholdet falder til 33,5-38 volumen % ved tension 
12,5cm vandsøjle og 27,0-34,5 volumen % ved tension 25 cm vandsøjle. Disse 
tensioner svarer til en ækvivalent porediameter på ca. 100-300 µm. Ved tension 50 
cm afvandes en stor del af det tilgængelige vandindhold, og det resterende 
vandindhold udgør nu kun 7-10,5 volumenprocent af det totale porevolumen. Ved 
tensioner større end 75 cm vandsøjle afgives kun få procent vand, og ved 200 cm 
vandsøjle afgives kun 0,5-4 volumen af vandindholdet. 
 
Med henblik på at bestemme mængden af tilsat NaOH ved forskellige 
grundvandssænkninger er de resulterende effektive porøsiteter beregnet ved de målte 
tensioner svarende til forskellige grundvandssænkninger. Da en stor del af vandet er 
bundet mellem tension 0 og 50 cm vandsøjle, ses at godt 30 volumenprocent af 
sedimentet vil være drænet ved en grundvandssænkning på blot 0,5 meter. Kun ca. 
7-10 volumenprocent vand afdrænes yderligere ved at sænke grundvandet til 2-3 
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meter. Man vil således opnå, at der er en lille vandmængde tilbage inden 
basetilsætning ved at sænke grundvandet til umiddelbart over det indskudte silt-
/lerlag. 
 
De teoretiske beregninger og de udførte forsøg for vandretention er overordnet 
overensstemmende. Imidlertid indikerer resultaterne af de praktiske forsøg en 
mindre tilbageholdelse af vand end de teoretiske forsøg.   
 

3.9 Demonstration af ludinfiltration 

Formålet med denne aktivitet er at dokumentere virkningen af in-situ basisk 
hydrolyse i felten. Demonstrationen foregår i pilotskala under realistiske feltforhold 
på lokaliteten med henblik på at danne grundlaget for projektering af fuldskala 
afværgeforanstaltninger samt vurdere anlægsøkonomien.  
 
I forbindelse med hovedaktiviteten ”Ludinfiltration” blev følgende delaktiviteter 
udført: 
 

• Borearbejde 
• Infiltration af lud 
• Monitering 
• Mobilisering af forurening med sprit 

 
Undersøgelserne viste følgende: 
  
 Der blev fundet hovedsagelig EP3 i sedimentet ved forsøgsfeltet. 
 Parathion i sedimentet er meget inhomogent fordelt. 
 Infiltration af lud (1:20 fortynding af 27 % natronlud) skete uden problemer 
 Hydrolyseprocessen blev indledt meget hurtigt (efter få timer var der dannet 
hydrolyseprodukter og vandet blev misfarvet). 

 Den høje pH-værdi i forsøgsfeltet holdt sig i minimum 3 måneder. 
 Efter 3 måneder blev der dannet store mængder hydrolyseprodukterne EP2-syre og 
PNF i forsøgsfeltet (op til hhv. 504 og 136 mg/l). 

 Forholdet mellem dannelse af EP2-syre og PNF var tæt på den forventede 
støkiometriske fordeling. 

 I pilotforsøget var der formentlig tale om en svag densitetsflow (pH målinger 
indikerede, at luden sank lidt). 

 Der kunne ikke observeres noget fald i sedimentets indhold af EP3 ved 
forsøgsfeltet efter 6 måneder.  

 Der var dårlig overensstemmelse mellem felt og laboratorie pH-målinger. 
 Der blev fundet op til 10 mg/l kviksølv i grundvandet ved forsøgsfeltet 3 måneder 
efter ludinfiltration. Resultater indikerer, at en del af depotets kviksølv mobiliseres 
af luden og dermed kan fjernes. 

 Der er ikke umiddelbare tegn på, at sprit mobiliserer parathion fra sedimentet. Det 
kan dog ikke afvises, at længere tid end de anvendte 4 timer vil medføre en større 
mobilisering. 

 Hurtig måling for organofosforstoffer er for kompliceret til at være egnet til 
feltbrug. Anvendelse af total-P som indikator for opløst forurening kan være 
anvendelig til visse forhold. 
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Blandt de uafklarede spørgsmål i forbindelse med infiltration er: 
 
 Kontakt mellem lud og forureningen.  Selv om indholdet af hydrolyseprodukter i 
vandfasen steg kraftigt, blev indholdet af EP3 i sedimentet ikke formindsket. Da 
hydrolysereaktionen i vandfasen vides at være hurtig ved høj pH, vurderes dette at 
skyldes manglende kontakt mellem lud og forureningen. Det er uklart, hvad 
årsagen til den manglende kontakt er, og hvordan kontakten kan forbedres mest 
muligt. En række metoder ”enhancements” er foreslået. 

 
 Hvordan vil hydrolyse forløbe i et hot spot? Målinger viser, at forsøgsfeltet ikke er 
placeret i et hotspot. Udviklingen i koncentrationen af hydrolyselprodukter med 
tiden i en hotspot er dermed ikke afprøvet i praksis.  

 
 Hvor væsentlig er densitetsflow?  Hastigheden, hvormed lud synker er ikke klarlagt ved 
de eksisterende undersøgelser. Hertil kommer, at koncentrationen af klorid og 
dermed densiteten er ujævnt fordelt i depotet. Det foreslås, at fordeling af klorid 
kortlægges (evt. ved ledningsevnemålinger), og at densitetsflow modelleres. 

 
 Kviksølv. Demonstrationen har vist, at kviksølv mobiliseres af lud. Det er dog ikke 
klarlagt hvilken tilstandsform, det befinder sig i, og derfor er det ikke klarlagt, 
hvorfor det opløses. 

 
Metodeudvikling. Der er behov for udvikling af den anvendte procedure omkring 
prøvetagning og kemiske analyser, specielt mht. prøvemængde/homogenisering, 
ekstraktion og pH-regulering. 

3.10 Søjleforsøg og nedbrydning 

Der er gennemført henstandsforsøg, søjleforsøg og nedbrydningsforsøg til simulering 
af oprensningen på Høfde 42. Henstandsforsøget blev reduceret til det indledende 
forsøg på baggrund af de indledende resultater og de øvrige resultater, som er blevet 
opnået i projektet. Endvidere er der udført analyser af indholdet af bakterier i 
sedimentet efter in-situ injektionsforsøget, og der er gennemført tests af pH 
elektroder ved høj pH. 
 
Henstandsforsøget viste, at færdigvarerne blev fjernet i stor grad over en periode på 
56 dage. Startkoncentrationer på 3-400 mg/kg blev reduceret til under 50 mg/kg. 
Ved pH 14 blev alle færdigvarer fjernet. Ved lavere pH var der varierende resultater. 
Neutralisering med postevand (pH 7,4) medførte en blivende reduktion af pH. 
 
I søjleforsøget viste en undersøgelse af basegennembruddets form, at pakningen af 
kolonnen og de hydrauliske egenskaber var tilfredsstillende. pH blev holdt på 13 i 
hele 10 dages perioden, hvor søjlen henstod. Neutraliseringen krævede skylning med 
5 porevolumener for at opnå pH på 8,6 og yderligere 5 porevolumener for at opnå 
8,2. Resultatet antyder, at man vil kunne neutralisere med drikkevand i starten og 
tilsætte en syre senere, hvis vandforbruget ønskes minimeret til den sidste sænkning. 
 
Tilsætning af base til søjlen påvirkede farven af eluatet kraftigt. Farveskiftet kan 
skyldes mobilisering af f.eks. humusstoffer fra sedimentet eller skyldes dannelse af 
PNF.  
 
Ved ludbehandlingen reduceredes MP3 fra 20 mg/kg til et niveau, der er nær 
analysemetodens detektionsgrænse på 0,1 mg/kg. E-sulfotep reduceres fra 8 mg/kg 
til 0,1 mg/kg, mens EP3 reduceres fra 365 mg/kg til 120 mg/kg. Reduktionen af 
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MP3 of E-sulfotep tilskrives næsten udelukkende hydrolyse, mens det vurderes, at op 
til 15 % af EP3 fjernes ved udvaskning. 
 
Det er sandsynligt, at en del af sedimentets oprindelige bakterier har overlevet 
basetilsætningen. 
 
Den bakterielle vækst, der er observeret i nedbrydningsforsøget, viser, at der er gode 
forhold for bakterierne efter ludbehandling og neutralisering. Sedimentet er ikke 
toksisk, og konkurrenter og bakteriernes naturlige fjender er reduceret til et lavt 
niveau, hvilket giver de tilsatte bakterier gode forhold. 
 
De valgte podematerialer har ikke haft den fornødne kvalitet til at påvise en 
nedbrydning efter ludbehandlingen og neutraliseringen. Der kan være analytiske 
forklaringer på, at der ikke ses nedbrydning, når der anvendes podemateriale fra 
depotet.  
 
Samlet set har ludbehandlingen og neutraliseringen opfyldt ønsket om af fjerne 
færdigvarer og nedbrydningsprodukter. Undersøgelsen har ikke kunnet 
dokumentere en efterfølgende nedbrydning, men det er sandsynliggjort, at 
forholdene for nedbrydning vil være gunstige efter en neutralisering. Stoffernes 
nedbrydelighed og de gunstige forhold, der er for bakterier i det ludbehandlede og 
neutraliserede sediment, viser, at der vil være optimale muligheder for en 
efterfølgende biologisk rensning, såfremt de rette podematerialer anvendes. 
 

3.11 Ventilationstest 

Der er udført fire air-sparging tests, fire fler fase ekstraktionstests samt syv vakuum 
ekstraktionstests.   
 
Testene skulle undersøge, hvilke muligheder der var for at få tilført ilt til den 
umættede og mættede zone, dels undersøge mulighederne for at sænke 
grundvandsspejlet markant ved anvendelse af fler fase ekstraktion. 
 
Resultaterne fra air-sparging testene viser, at air-sparging kan anvendes på lokaliteten 
til at få iltet grundvandet, samtidig med at der vil ske en afstripning af de flygtige 
forureningskomponenter. Tykkelsen af grundvandsmagasinet (2,5 m) sætter dog 
nogle naturlige begrænsninger for, hvor stor en influensradius, der kan opnås ved at 
sparge på boringerne. Der er fundet en influensradius på 2-3 meter. 
 
Ved at udføre air-spargingen med alternerende drift vil der som supplement til 
iltningen af grundvandet kunne opnås den effekt, at store vandmængder vil blive 
flyttet rundt i grundvandsmagasinet, og der derved vil ske en kraftig omrøring af 
vandet. Dermed vil der via grundvandet have større mulighed for at komme i 
kontakt med de områder, hvor der er forurening. Dette vil dels stimulere 
udvaskningen fra områder, hvor forureningen måtte sidde svært tilgængeligt, dels 
stimulere en biologisk nedbrydning af forureningskomponenterne. 
 
Fler fase ekstraktionstestene viste, at det var muligt at få fjerne store mængder vand 
fra formationen ved anvendelse af vakuum. Vandmængderne var dog så markante, at 
det skabte store tryk- og dermed energi tab i slangerne. Samtidig var 
vandtilstrømningen forholdsvis hurtig til boringerne. Hvis flerfase ekstraktion skal 
anvendes til at sænke grundvandet, bør det overvejes, at der anvendes et to-pumpe 
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system, hvor en pumpe udelukkende pumper grundvand op, mens vakuumpumpen 
ekstraherer vand og luft. 
 
Vakuumekstraktionen i den umættede zone gav nogle store virkningsradier ved 
forholdsvis lavt anvendt diff. vakuum. Det vil derfor være muligt at fjerne store 
mængder luft fra formationen. Hvis det besluttes at anvende air-sparging vil det være 
muligt at fjerne den injicerede luft i den umættede zone ved hjælp af vakuum 
ekstraktion.  
 
 

3.12 Demonstration af biologisk rensning 

Der er udført pilotforsøg med biologisk rensning af hydrolyseprodukter. Aktiviteten 
har afdækket nogle procesparametre, der kan benyttes til design af et fuldskala-anlæg 
til neutralisering og rensning af grundvandet. 
 
Undersøgelserne viste: 
 Neutralisering af ludbehandlet grundvand kan foregå med svovlsyre. Ved forsøget med 
vand fra forsøgsfeltet kræves mellem 1,25 og 2 liter svovlsyre (37,5%) pr. m3. I 
forsøget er neutraliseret til pH=7. Erfaringerne fra forsøgsfeltet er ikke 
nødvendigvis repræsentativt for hele depotet, ligesom det kan vise sig at være et for 
højt estimat, da de fleste biologiske renseanlæg også fungerer, selv om tilløbet har 
pH-værdier på 9-10. 

 Hydrolyseproduktet EP2-syre kan nedbrydes umiddelbart i aktiv slam podet fra Cheminovas 
renseanlæg. Der blev fundet en omsætningshastighed på mindst 10 mg/g/d. 

 Der kræves ikke en særlig opvarmning af bioreaktoren for at sikre en god omsætning. 
Erfaringen fra Cheminova, der siger at processerne ikke er effektive under ca. 30 
oC, kan således ikke overføres til rensning af depotvand. 

 Der dannes en del kemisk slam i processen. Det betyder, at en rensning baseret på 
biofilm ikke er hensigtsmæssig, da mikroorganismer sætter sig i det kemiske slam 
og danner en suspenderet kultur. Det betyder også at det kan være en fordel at 
udfælde kemisk slam i en forklaring. 

 Det er ikke nødvendigt, at anvende ekstra kulstof for at sikre en omsætning af 
hydrolyseprodukterne. Ekstra kulstof efterligner til dels den proces som fungerer på 
Cheminovas renseanlæg, hvor der er store mængder letomsætteligt materiale i 
spildevandet. Ved at undvære dette undgås til gengæld en række ulemper 
forbundet hermed. 

 Det vil være nødvendigt at installere anlæg for skumdæmpning i fuldskala anlæg. I 
pilotforsøget opstod der store mængder skum i perioder fra beluftningen af 
slammet. Dette kan dæmpes med særlige skumdæmpende kemikalier eller ved at 
undgå for høj slamkoncentrationen i bioreaktoren. 

 Der er ikke væsentlige lugtgener fra afgasning i det aktive slam, når dette er kørt ind. Ved 
pilotforsøget blev der ikke registreret lugtgener fra bioreaktoren. Det er kendt at 
biologisk slam er effektivt til at lugtfjerne en lang række flygtige forbindelser. Det 
er derfor ikke nødvendigt at overdække fuldskalaanlæggets luftningstank. 
Overdækning kan være nødvendigt i neutraliseringstank og forklaring. 

 Der vil kunne fjernes en væsentlig mængde kemisk slam ved udfældning af neutraliseret 
hydrolysevand. Det kan være en fordel at udtage det kemiske slam før den biologiske 
nedbrydning for at holde en højere andel af aktivt biologisk slam.  

 Der er mulighed for at anvende det biologisk rensede vand som fortyndingsvand til 
opblanding af lud ved de gentagne hydrolyse-opfyldninger. Derved undgås at skulle rense 
det hydrolyserede vand til de meget strenge afløbsværdier, der kræves for direkte 
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udledning til recipienten. For at gøre dette operationelt er det nødvendigt at 
opdele depotet i 3 felter vha. 2 nye spunsvægge. 

 
Blandt de uafklarede forhold ved vandrensning er: 
 
 Der er ikke klarhed over om kviksølv opfanges og tilbageholdes i biologisk/kemisk slam ved 
vandrensningen. Opsamling af kviksølv i slammet eller en kemisk flokkulering og 
bundfældning kan være den mest effektive vej til fjernelse af kviksølv fra depotet. 

 En minimumtemperatur for biologisk nedbrydning er ikke fundet. Det må dog forventes at 
højere temperatur sikrer en hurtigere omsætning. Det er derfor usikkert hvordan 
renseanlægget vil fungere ved temperaturer under ca. 17 oC, som var den laveste 
undersøgte temperatur under pilotforsøget. 

 Den maksimale omsætningshastighed for hydrolysestofferne er ikke fastlagt. En hastighed 
på ca. 10 mg/gVSS/d er effektiv for fjernelse af EP2-syre, men drives anlægget med 
for lav belastning kan det kræve en konstant tilførsel af frisk biologisk slam fra 
Cheminova med henblik på at opretholde en høj aktivitet. 

 Omsætningen af PNF er ikke dokumenteret, da analysen af dette hydrolyseprodukt ved en 
fejl ikke er gennemført. Der var som udgangspunkt større usikkerhed om 
nedbrydning af EP2-syre sammenlignet med PNF, og det vurderes ikke at denne vil 
være flaskehals i en biologisk nedbrydning af hydrolyseprodukter. PNF nedbrydes i 
øvrigt uden problemer i Cheminovas renseanlæg. 

 Bundfældning af aktiv slam i fuldskala kan vise sig at være anderledes end fundet ved 
pilotforsøget. Der blev konstateret en del skumdannelse ved ”stressning” af 
biomassen, men det er ikke klart, om dette skyldes uens belastning, skift i 
temperatur eller en generelt højere slamkoncentration ved slutningen af forsøget. 
En løsning med båndfilter kan være mere operationel. 

 Udfældning af silikat fra hydrolysevand ved forfælding kan være nødvendigt for at undgå for 
meget kemisk slam i den biologiske rensning. Samspillet med udfældning af kviksølv er 
ikke undersøgt. Det kan således være både en ulempe og en fordel, at der udfældes 
silikat i vandrensningen. 
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4 Design af oprensning  

 

4.1 Oprensningskoncept 

De foretagne delundersøgelser har dokumenteret, at en indledende behandling af 
forureningen i depotet med stærk base er en effektiv proces til at omsætte og 
mobilisere forureningen. Undersøgelserne har overordnet dokumenteret at: 
 De hydrauliske forhold er så gunstige, at væske nemt strømmer i depotet, og 
dermed nemt kan fyldes op med base 

 Basen har vist sig effektiv til omsætning af parathion, aminoparathion, sulfotep 
m.fl. til mindre toksiske stoffer som hydrolyseresterne  PNF, EP2-syre og lignende. 

 Kviksølv mobiliseres ved den basiske hydrolyse 
 Ved den basiske hydrolyse mobiliseres meget forurening, som kan oppumpes og 
frarenses 

 Der kan blive opløst silicium ved hydrolysen, hvilket kan være problemgivende i 
form af genudfældninger. 

 
Forsøgene af biologisk omsætning har overordnet dokumenteret at: 
 Bakterier kun i ringe omfang kan forventes at overleve en indledende behandling 
med base, hvor pH niveauet kan nå op på 12 

 Bakteriekulturer kan under iltrige forhold nedbryde hydrolyseprodukterne fra den 
basiske hydrolyse. 

 
Med dette overordnede udgangspunkt, de øvrige resultater og forudsætninger jf. 
kapitel 3 og delrapporterne, vurderes et oprensningskoncept som illustreret i figur 4-
1 at kunne fjerne den betydende forurening i depotet ved Høfde 42. 
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Figur 4-1 Koncept for oprensning af depotet ved Høfde 42 
 
I de følgende afsnit er de enkelte aktiviteter beskrevet og de tiltag, anlæg mv. der er 
knyttet til aktiviteterne. 
 
Der er dog en række forhold der har vist sig i forbindelse med demonstrations-
forsøgene, hvor det vil være attraktivt at afklare disse spørgsmål med mere robuste 
resultater forinden eller i forbindelse med en detailprojektering. Det drejer sig 
primært om følgende forhold: 
 Opstilling af grundvandsmodel til belysning og dimensionering af 
boringskonfigurationer, pumpestrategier og varighed af disse og suppleret med 
modellerering af densitetsflow 

 Detailkendskab til behov for neutralisering efter ludbehandling 
 Bestemmelse at mobilitet af bakterier i forbindelse med infiltration af bakterier. 
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 Nærmere analyse og vurdering af konsekvensen af mobilisering af kviksølv i 
forbindelse med ludbehandlinger og herunder muligheder og teknikker til 
rensning af kviksølv og efterfølgende disponering af kviksølv. 

 Kortlægning af kloridindhold og redoxforhold i hele depotet. 
 
Det vurderes, at det vil være mest hensigtsmæssigt at afklare disse forhold 
indledningsvist. De gennemførte demonstrationsprojekter er foretages i et forsøgsfelt 
med middel forureningskoncentrationer for depotet. Det vil derfor være attraktivt at 
demonstrere og dokumentere metodernes effektivitet, hvor det højeste 
forureningsindhold er. Demonstrationsforsøgene har givet så mange resultater, at et 
sådant forsøg kan målrettes, så hele forløbet med den påtænkte ludbehandling  og 
efterfølgende biologiske nedbrydning vil give et robust grundlag for dokumentation 
og dimensionering af den samlede afværge. Ved sådanne forsøg vil forholdene 
omkring neutralisering, bakteriemobilitet og nedbrydning kunne integreres, samt 
problematikken med kviksølv afklares.  
 
I kapitel 4 om tidsplan og kapitel 5 om økonomi, er det dog forudsat, at der kun 
laves målrettede forsøg for delaktiviteterne.      
 

4.2 Indretning af byggepladsfaciliter 

Der forventes drift på depotet i 10-15 år, så det vil være attraktivt at etablere mere 
faste anlæg og installationer. 
 
Der vil foregå en række aktiviteter på depotet, så derfor bør depotet indhegnes for at 
hindre, at uvedkommende kommer i kontakt med installationer og forurening. 
 
Der vil løbende være en række aktiviter på depotet så det bør være faciliteter til: 
 Opholdsrum, sanitære installationer og kontor 
 Minilaboratorium til håndtering af prøver og opbevaring 
 Lokale til opbevaring af udstyr 
 Arbejdsmiljøfaciliteter i form af omklædningsrum, opbevaring af arbejdstøj og 
personbeskyttelsesudstyr, vaskefaciliter, omklædning til rent tøj etc. Dette bør 
etableres i form af en ”sluse” med indgang/udgang til og fra arbejdsplads og 
indgang/udgang efter omklædning til rent tøj. 
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Figur 4-2 Placering af byggepladsfaciliteter mm. 
 
Der skal være tilført strøm, vand og afløb til faciliteterne. For nuværende er der ført 
strøm og vand frem til depotet. Afløb ledes til nedgravet opsamlingstank, der 
tømmes efter behov. 
 
Anlægsmæssige tiltag 
 Indhegning af depotområde og arbejdsområde 
 Pavillon med kontor-, køkken- og opholdsfaciliteter 
 Pavillon med lagerfaciliteter, udsugning, bord, vask mv. 
 Miljøpavillon med vaskefaciliteter, omklædning, opbevaring af arbejdstøj mv. 
 Opstilling/nedtagning 

 
 
Driftmæssige aktiviteter 
 Energi til varme   
 Almindeligt vedligehold (rengøring etc.) 

  
 

4.3 Etablering af spuns 

Oppumpet vand, efter at den basiske proces har forløbet, er stærkt forurenet og vil 
kræve en rensning inden en bortledning. For at minimere dette behov foretages 
indledningsvist en opdeling at depotet i 3 delområder, der adskilles af en spunsvæg. 
Denne behøver kun at have en levetid på få år, mens den basiske hydrolyse står på, 
og kan derfor være en mindre robust type end den nuværende spunsvæg omkring 
hele depotet.  Endvidere behøver spunsen kun at være til en dybde til lige under det 
indskudte lerlag, dvs. til ca. til 8 meters dybde. Princippet for opdelingen fremgår af 
figur 4-3. Ved en sådan opdeling opnås at: 
1. Indledningsvist kan vand oppumpes fra det ene delområde og behandles i det 

eksisterende kulfilter svarende til den nuværende vandbehandling. 

Kontor 

Renseanlæg 

Arb. miljøfaciliteter 
Lager, lab. 

Dosering, blanding 

Hegn 
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2. Efterfølgende kan vand fra det andet delområde anvendes i forbindelse med 
tilsætning af base til det andet delområde, mens det 3. delområde er fyldt med 
lud. 

3. Herefter kan det samme vand genbruges til skiftevis opfyldning af delområderne. 
Det vil dog være attraktivt at rense den kraftige forurening fra i vandet, som 
opstår på grund af den basiske hydrolyse. Samtidig kan der være behov for 
rensning af opløst silicium, samt eventuelt behov for en afkalkning/blødgøring 
af vandet for at minimere udfældninger i forbindelse med infiltration 

4. En opdeling med 3 delområder betyder, at det biologiske renseanlæg kan være i 
drift hele tiden og effektiviteten af i den aktive biomasse kan holdes i gang.  

 

 
Figur 4-3 Opdeling af depot med ny spuns 
 
Ved at anvende ovenstående princip opnås der endvidere følgende miljømæssige 
fordele: 
 Vandet skal efter basisk hydrolyse ikke renses til lav koncentration af hensyn til 
recipient eller bortledning andetsteds 

 Der skal ikke anvendes store mængder vand fra anden kilde 
 
Anlægsmæssige aktiviteter 
 Mobilisering, drift og demobilisering 
 Forberedende jordarbejder 
 Omlægning af ledninger og kabler 
 Levering og nedvibrering af stålspuns AZ12-70 
 Retableringsarbejder, nedskæring af spuns 

 
  

Delområde Nord 

Delområde Syd 

Nye opdelende spuns 

Delområde Midt 
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4.4 Depot tømmes for vand 

De gennemførte feltforsøg har vist, at det er en udfordring at få en total opblanding 
af base i sedimentet. Sedimentet i depotet over det tynde lerlag er homogent 
vurderet udfra de geologiske beskrivelser baseret bl.a. på intakt prøveudtagning i hele 
lagsøjlen. Imidlertid er der normalt altid partier med mere finkornede partikler, hvor 
vandet vanskeligt fortrænges fra. Endvidere er der partier, hvor forureningen findes 
som fri fase i kornskelettet. For at få en effektiv opfyldning med base i depotet bør 
depotet indledningsvist afvandes totalt. De gennemførte forsøg og beregninger for 
vandretention viser, at ved total afdræning i depotet kan forventes et 
restvandindhold på gennemsnitlig 5 volumenprocent. Basen er tungere end vand, og 
derfor vil en opfyldning nedefra bevirke, at base skubber vand opefter.  
 
Tørlæggelsen af delområderne sker via boringer med korte filtersætninger lige over 
det indskudte lerlag. Depotet har så stor hydraulisk ledningevne, typisk 1-2 x 10-3 

m/sek, så relativt få boringer vil være tilstrækkeligt til at oppumpe vandet inden for 
en kort periode. Imidlertid er det afgørende, at grundvandet bliver sænket mest 
muligt, så dette forhold er dimensionsgivende. For en nærmere analyse af disse 
forhold vil det være attraktivt at opstille en grundvandmodel for depotet. Dette har 
dog ikke været ønsket i demonstrationsprojektet, men må gennemføres i en senere 
fase eksempelvis i forbindelse med en detailprojektering.  
 
På grundlag af de gennemførte slugtests kan der beregnes en gennemsnitlig 
hydraulisk ledningsevne for depotet på 1,9 10-3 m/sek. Med denne forudsætning 
samt en opppumpning på 1 m3/time kan ved anvendelse af ”Theis ligning” beregnes 
afstand/sænkning. Beregningen tager dog ikke højde for randbetingelser og 
påvirkning fra samtidig pumpning fra de øvrige boringer, og der er således alene tale 
om beskrivende overslagsberegninger. I figur 4-4 er vist afsænkning versus tid for 
pumpning fra en boring. På grund af den høje permeabilitet fås en relativ flad 
afsænkningskurve, som i figur 4-4 illustreres af, at der er en relativ lille forskel i 
afsænkning i forhold til afstand. Således er der kun en forskel i afsænkning mellem 
0,25 meter og 20 meter på 10-15 cm. Det betyder, at der opnås en afsænkning i f.eks. 
20 meters afstand, som stort set svarer til afsænkningen tæt ved pumpeboringen.    
 

Theis sænkning/tid
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 Figur 4-4 Afsænkning versus tid og afstand. Beregning baseret på Theis ligning forudsat transmissivitet på 10-3 
m2/sek, frit vandspejl og oppumpning med 1 m3/time. 
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Det vurderes derfor, at der kan foretages en effektiv oppumpning ved etableringer af 
boringer med en indbyrdes afstand på omkring 30 meter. På figur 4-5 er skitseret 
forslag til placering af boringer. Det skal understreges, at der bør opstilles en 
grundvandsmodel for depotet, hvilket er relativt simpelt på grund af de givne robuste 
randbetingelser i form af spuns mm. som grundlag for en endelig dimensionering af 
boringsantal, placering mv. I forbindelse med modelleringen bør der endvidere tages 
højde for overfladekonjunkturen af det indskudte silt-/lerlag, således at 
oppumpningsboringer så vidt muligt etableres i ”lavninger”. På figur 4-5 er angivet 
16 boringer, som skal filtersættes umiddelbart over det indskudte lerlag, og så vidt 
muligt hvor det indskudte lerlag ligger lavest, med en kort filterstrækning bl.a. for at 
sikre, at efterfølgende tilførsel af base sker fra bund af depot. Endvidere giver det 
mulighed for at anvende et vacuumanlæg til oppumpning. Boringerne indgår også i 
systemet efterfølgende med injektion af lud. 
 

100 meter 

 
Figur 4-5 Forlag til placering af filtersatte boringer 
 
Ved en oppumpning med 1-2 m3/time pr. boring skønnes et delområde at kunne 
tømmes for vand i løbet at 2-4 uger. Imidlertid vil kapacitet for rensning med aktivt 
kul ”kulhuset” være begrænsende ved den første oppumpning i et delområde. 
”Kulshuset” har en kapacitet til behandling af xx m/time. 
 
Oppumpningen kan foretages ved installation af dykpumper eller ved etablering af et 
vacuumanlæg efter samme princip som et sugespidsanlæg. Fordelen ved et 
vacuumanlæg er dets robusthed i og med, at der ikke er installationer i boringerne 
udover eventuelle slanger. Samtidigt etableres der et vacuum, som bevirker at større 
vandmængde  fra den umættede zone trækkes ud, hvilket er attraktivt for den 
efterfølgende behandling med base, som dermed får bedre kontakt med 
forureningen.    

Oppumpnings- og injiceringsboringer 
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Det anbefales, at slanger, rør mv. i forbindelse med boringerne placeres overjordisk. 
Det giver større fleksibilitet, god overvågning af tilstand, gør det nemt at lave 
reparationer og udskiftninger samt i det hele taget større fleksibilitet. Det begrænser 
dog anvendelse i frostperioder, men det vurderes ikke af væsentlig betydning. 
Desuden vil der være betydeligt billigere end nedgravede faste installationer. Der 
forudsætter dog indhegning af området, så der ikke er adgang for uvedkommende.  
 
Materialevalget er kritisk for boringer, slanger, rør mv. Som udgangspunkt bør der 
anvendes materialer af flourplast (eksempelvis teflon) eller stål. Der kan dog 
anvendes mindre robuste materialer, hvor bestandigheden er mindre kritisk. 
Eksempelvis kan filterinstallationer laves med blindrør af PEH og slidsestrækning af 
flourplast eller rustfrit stål. Desuden kan overjordiske slanger mv. evt. ligeledes laves 
af mindre bestandigt materiale, men det kræve kontrol og overvågning for tilstand, 
men det kan være attraktivt af prismæssige årsager. Denne mere lempelige 
anvendelse af materialer bør dog ikke anvendes udenfor depotafgræsningen, mens 
evt. lækager inden for depotet blot vil sive ned i depotet. Materialevalget kan være 
mindre kritisk i senere faser af oprensninger, men bør vurderes i hvert tilfælde. 
 
Anlægsmæssige aktiviter 
 Etablering af 16 filtersatte boringer til i gennemsnit 8 meters dybde 
 Etablering af vacuumanlæg incl. slanger, ventiler etc. 
 Tilslutning til ledning til kulhus 

 
Driftmæssige aktiviteter 
 Oppumpning (energiforbrug)   
 Tilsyn 

  
     

4.5 Ludtilsætning 

Når den ene af depotets tre sektioner er helt tømt for grundvand skal det fyldes op 
igen til kote 0 med fortyndet lud, således at der skabes basiske forhold med pH på 
ca. 12. Det foreslås, at der startes med Sektion Midt, som indeholder den kraftigste 
forurening. Det foreslås, at der anvendes den halve ludstyrke i Sektion Nord og 
Sektion Syd ved den første opfyldning. Hvis pH værdien kan holde sig højt i de 3 
måneder efter opfyldning vil dette medføre væsentlige besparelser i forhold til 
indkøb af lud og syre til neutralisering, samt formindske siliciumopløsning og 
begrænse, at vandet bliver meget salt efter flere hydrolysecyklus. Hvis pH falder for 
meget, må der bruges pH 12 ved anden opfyldning. 
 
I prisoverslaget regnes der med anvendelse af 27 % natriumhydroxid (NaOH), som 
fortyndes 20 gange og tilsættes depotet via infiltrationsboringer, dvs. en 
koncentration, der bør få pH til at stige til over 12. Det forudsættes, at der kan være 
12.000 m3 fortyndet lud i depotet og at den ene tredjedel (svarende til 4.000 m3) 
bliver opfyldt over en periode på 90 dage (svarende til ca. 1,8 m3/t eller 44 
m3/døgn). 
 
Der etableres en lagertank af stål til opbevaring af luden ved vendepladsen, se figur 4-
2. Luden leveres med tankbil til depotet og fyldes i lagertanken. Kapaciteten af 
tankbilen forventes at være 32 t, svarende til ca. 25 m3 pr. læs (densiteten af 27 % 
lud er 1,3 t/m3).  På denne baggrund foreslås, at lagertanken skal have en størrelse 
på ca. 40 m3. Da der er tale om infiltration af 44 m3/døgn fortyndet lud og en 
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fortyndingsfaktor på 20, svarer dette til et forbrug på 2,2 m3 koncentreret lud pr. 
døgn. Hermed er der behov for en tankbil med ca. 11 dages mellemrum. 
 
Fortyndingsvandet stammer normalt fra behandlet vand fra renseanlægget. Ved 
opfyldning af de første to sektioner kan der være behov for supplering af det vand, 
der oppumpes fra den tredje sektion.  Supplerende fortyndingsvand kan stamme fra 
grundvand oppumpet udenfor spunsen og/eller byvand. Efter denne indledende 
opfyldning vil der udelukkende være tale om anvendelse af vand, der er oppumpet 
fra én sektion, behandlet på renseanlægget og tilsat ny lud. 
 
Der planlægges anvendt en doseringspumpe til at sikre den korrekte blanding 
mellem fortyndingsvandet og den koncentrerede lud. Doseringspumpen planlægges 
styret af en flowmåler på fortyndingsvandet. Doseringshastigheden er foreløbigt 
dimensioneret til 1,5 liter pr. minut, se nedenfor:  
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Den koncentrerede lud og fortyndingsvandet planlægges blandet i et blandingskar 
placeret på klitrækken mellem vendepladsen og depotet, se figur 4-2. Begrundelsen 
for at placere blandingskarret højt er dels for at skabe højdeforskel til 
infiltrationsboringerne, således at der kan anvendes gravitation og dels for at 
formindske længden af de mange ludledninger. Tilledning af fortyndet lud fra 
blandingsanlægget til infiltrationsboringerne i depotet planlægges at ske ved 
gravitation og via en manifold med nåleventiler og overjordiske slanger. Hvis der er 
behov, kan slangerne placeres f.eks. 1 meter nede i infiltrationsboringerne for at 
skabe endnu 1 meters højdeforskel og dermed overkomme modstand i rør og 
fittings. Hvis der fx infiltreres i 5 boringer ad gangen, er der tale om et begrænset 
flow på 0,36 m3/t eller 6 liter/min. I følge udførte infiltrationsforsøg i feltet kan 
boringer tage i mod mere end 10 gange så meget. Formålet med at bruge 5 boringer 
er dels at opnå en sikkerhed mod tilstopning og dels at opnå direkte kontakt mellem 
fortyndet lud og forurening flere steder i hotspot.  
 
Denne opstilling giver en stor fleksibilitet med hensyn til anvendelse af skiftende 
infiltrationsboringer. Infiltration i hver boring justeres efter behov ved hjælp af 
ventilerne. 
 
Infiltration med lud sker umiddelbart over det indskudte lerlag, slåedes at depotet 
fyldes op fra neden. Denne fremgangsmåde sikrer, at poreluften presses opad og ud 
af den mættede zone og minimerer risikoen for, at der dannes luftlommer, hvor 
luden ikke kan strømme. Ved den første infiltration er vægtfylden af den fortyndede 
lud ca. det samme som det saltholdige grundvand. Ved hver hydrolysecyklus stiger 
saltindholdet, da tilsætning af lud øger indholdet af natrium og neutralisering ved 
svovlsyre i renseanlægget forøger indholdet af sulfat. Det bevirker, at det fortyndede 
lud lettere synker igennem det grundvand, som det ikke er lykkedes at pumpe op. 
Luden vil hermed sænke ned til lerlaget, hvor indholdet af forureningen er særligt 
højt. Hvis der anvendes svovlsyre til neutralisering, vil én hydrolysecyklus svare til 
følgende forøgelse af saltindhold: 
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Det bemærkes, at indholdet af natrium og sulfat kan blive så højt, at natriumsulfat 
udfælder. Opløseligheden af Na2SO4·10H2O er i følge PHREEQC (med Wateq 
database) ca. 70 g/l ved 10 ºC. Hvis monitering viser, at man nærmer sig denne 
grænse, bør svovlsyre erstattes af saltsyre, eller der bør suppleres med ferskvand. 
 
Efter sektionen er fyldt, planlægges at det fortyndede lud skal forblive i yderligere tre 
måneder mens hydrolyse foregår. I denne periode moniteres udvikling af pH 
niveauet, koncentrationen af hydrolyseprodukter samt silicium i 
moniteringsboringerne. I denne periode er der også mulighed for tiltag, der 
forbedrer kontakten mellem fortyndet lud og forureningen (”enhancements”). Her 
tænkes fx på periodisk indblæsning af atmosfærisk luft via spargingboringer for at 
skabe en kraftig cirkulation i nærområdet af boringerne. Anvendelse af atmosfærisk 
luft skal dog begrænses, da det indeholder kuldioxid, der neutraliserer luden.  
 
Ved den første ludtilsætning vil baseforbruget foruden hydrolyse gå til forureningens 
bufferkapacitet samt opløsning af amorf silika. Ved efterfølgende ludtilsætninger kan 
ludbehovet for at opretholde pH 12 over tid evt. være mindre.  
 
Kriteriet for hvor længe luden skal være i depotet (reaktionstiden) afhænger af 
moniteringsresultater. Oppumpning af det fortyndede lud med dens indhold af 
hydrolyseprodukter påbegyndes 1) når renseanlægget er klar til at modtage 
spildevand for at sikre en kontinuerlig drift, 2) hvis pH-niveauet falder væsentligt, 
således at hydrolysehastigheden formindskes, 3) hvis siliciumkoncentrationen stiger 
så højt, at der er risiko for dannelse af silikagel ved neutralisering.  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlægsmæssige tiltag 
 Glasfiber lagertank til lud med påfyldningsrør 
 Doseringspumpe til lud og flowmåler 
 Blandingstank med omrør 
 Manifold med ventiler 
 Infiltrationsslanger 
 Blødgøringsanlæg 
Opstilling/nedtagning 

Driftsmæssige tiltag 
 Ludindkøb inkl. levering 
 Drift og vedligehold 
 Strøm til blander, doseringspumpe 

Dimensioneringsgrundlag 
 27 % koncentreret natronlud fortyndet 1:20 
 Infiltration af 4.000 m3/fortyndet lud på 90 dage 
 Forbrug af 2,2 m3 koncentreret lud pr. døgn 
 40 m3 lagertank til lud 
1 m3 blandingskar 
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4.6 Ludoppumpning 

Efter reaktionstiden udløber skal det fortyndede lud med hydrolyseprodukter 
pumpes op. Pilotforsøget har vist, at vandet kan forventes stadig at være meget basisk 
og blandt andet indeholde i størrelsesorden 500 mg/l EP2-syre, 130 mg/l PNF, 
2.000 mg/l silicium og 10 mg/l af kviksølv. I hotspot områder vil man forvente 
endnu højere koncentrationer.  
 
Hvis det antages, at depotet behandles tre gange med lud, og at ovenstående 
koncentrationer er gældende for alle 12.000 m3 vand i hele depotet alle tre gange,  
svarer dette til 5 tons EP2-syre, 1,3 tons PNF, 150 t silicium dioxid og 100 kg 
kviksølv.  
 
Oppumpning planlægges at ske på to måder: 1) ved hjælp af dykpumper placeret i 
tømningsboringer, der er filtersat umiddelbart over det indskudte siltlag og 2) ved 
hjælp af sugespidsanlæg til at tømme det sidste vand over siltlaget. Dykpumperne 
anvendes ved starten og så længe, som det er muligt. Så snart vandspejlet falder så 
meget, at pumperne ikke længere er dækket af vand, anvendes sugespidsanlæg. 
 
Oppumpning med dykpumper sker fra ca. 5 boringer. Hvis man antager, at der skal 
oppumpes 4.000 m3 over 90 dage (svarende til 1,8 m3/t), skal de enkelte pumper 
have en meget begrænset ydelse på ca. 0,4 m3/t.  
 
Løftehøjden for sugespidsanlægget er tæt ved denne metodes maksimumhøjde. 
Derfor kan det være nødvendig at anvende en lille buffertank tæt ved kote 0, hvortil 
vandet kan ledes fra vakuumanlægget. Fra buffertanken anvendes en ny pumpe til at 
viderepumpe vandet til renseanlægget. Sugespidserne placeres i områder, hvor det 
indskudte lerlag ligger lavest. Hermed opnås den bedste tømning af depotet. 
 
Under oppumpning af vandet i depotet moniteres vandspejlet i pejleboringer og der 
noteres mængden af vand, der oppumpes. Desuden udføres kemiske analyser af 
forurening, silicium, salte, pH, m.m.. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlægsmæssige tiltag 
 5 dykpumper til 0,4 m3/t i hver 
 Sugespidsanlæg 
 Lille buffertank med dykpumpe til viderepumpning 

Driftsmæssige tiltag 
 Oppumpning af forurenet vand fra depotet 
 Monitering (pejling, notering af vandmængder, kemiske analyser) 

Dimensioneringsgrundlag 
 Dykpumpeydelse på 0,4 m3/t hver 
 Transportpumpe på 2 m3/t 
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4.7  Følgende ludtilsætninger og -oppumpning 

En hydrolysecyklus består af 3 trin: 1) blanding af vand og lud under opfyldning af 
en sektion 2) en periode med evt. ”enhancements” (for at forbedre kontakt mellem 
lud og forurening), hvor hydrolyse foregår, samt 3) tømning af vandet med dets 
indhold af hydrolyseprodukter, silicium, kviksølv, m.m. og efterfølgende rensning. 
 
Denne proces køres forskudt i depotets 3 sektioner. Når alle 3 trin er gennemført, 
gentages en cyklus. Hvis der belæg er for det, kan ludkoncentrationen tilpasses 
mellem hver cyklus og hver sektion. Der gøres opmærksom på, at indholdet af salt 
stiger for hver cyklus. 
 
 
 
 
 
 
 

4.8 Neutralisering 

Efter at det sidste forurenede grundvand fra depotet er  oppumpet i forbindelse med 
den sidste runde med basisk hydrolyse, vil depotet stå tilbage i umættet tilstand, men 
stadig stærk basisk. Der er behov for at regulere pH forholdene til f.eks. pH = 8,0 - 
8,5 for at sikre gode betingelser for den efterfølgende in-situ biologiske nedbrydning.  
  
Neutralisering planlægges at foregå ved endnu en opfyldning og tømning af de 
enkelte sektioner af depotet.  
  
Opfyldning af en sektion sker ikke som tidligere med renset og neutraliseret vand fra 
renseanlægget, da der kan være behov for at sænke saltindholdet af hensyn til de 
bakterier, der senere skal tilsættes. Det vand, der anvendes til neutralisering kan 
hentes fra terrænnært grundvand opstrøms depotet, fra byvand eller en blanding. 
Der planlægges foreløbigt at blødgøre vandet (automatisk regenerering) og tilsætte 
syre til vandet ved hjælp af en doseringspumpe indtil pH 4-5 inden infiltration for at 
fremme neutralisering i depotet.  
 
Den efterfølgende tømning af de enkelte sektioner vil afvige fra tidligere tømninger 
af fortyndet lud. Det forventes, at det oppumpede vand vil være væsentlig mindre 
forurenet og have en lavere pH-værdi. 
  
Når neutralisering af den første sektion har medført en passende pH, påbegyndes 
ventilation af den tømte sektion, se andet afsnit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensioneringsgrundlag 
 Drift i 3 år 

Anlægsmæssige tiltag 
 Anlæg til blødgøring af fersk vand 
 Evt. anlæg til indvinding af grundvand 
 Doseringspumpe til syretilsætning 
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4.9 Renseanlæg 

Demonstrationsprojektet har vist at det er muligt at foretage en biologisk rensning 
efter en neutralisering af det hydrolyserede depotvand. For at få en jævn belastning 
af fuldskalarenseanlægget er det nødvendigt at opdele depotet i 3 sektioner vha. 2 
spunsvægge. Derved bliver det muligt at tømme en sektion, der er færdig-
hydrolyseret efter 6 måneder og i løbet af ca. 3 måneder, rense vandet og benytte 
dette til ludopblanding og infiltration i en anden sektion. Imens dette foregår, kan 
den 3. sektion hydrolysere, og efterfølgende tømmes over i første sektion. Flowet 
gennem renseanlægget vil da svare til 4000 m3 over 3 måneder eller ca. 44 m3/døgn. 
På den måde vil vandet i depotet kunne genanvendes 3-4 gange ved gentagne 
ludopblandinger og neutraliseringer. Saltindholdet bliver derved forhøjet, og det er 
pt. ikke klart, om dette giver problemer i renseprocessen. Hvis det er tilfældet, må 
der suppleres med vand uden for spunsvæggen til ludopblandning, og samtidigt 
afledning af renset vand til kulhuset før udledning til recipient. 
 
I det følgende beskrives de anlægsdele, som et fuldskala-anlæg planlægges at bestå af. 
 
Når en sektion i depotet skal tømmes, pumpes forurenet grundvand direkte fra 
tømningsboringerne over klitrækken til en neutraliseringstank ved renseanlægget. 
Når sektionen næsten er tømt, anvendes et sugespidsanlæg til oppumpning af det 
sidste vand. På grund af den begrænsede løfdehøjde af et sugespidsanlæg planlægges 
derfor at bygge en pumpestation ved depotet. Pumpestationen skal omfatte en 
beholder, hvor vandet fra sugespidsanlægget tilledes. Herfra pumpes vandet videre 
via overfladiske ledninger til renseanlægget. Pumpestationen bygges til at håndtere 
min. 50 m3/dag (2 m3/t). 
 
Det forurenede og basiske vand, der oppumpes fra depotet ledes til en 
neutraliserings-, flokkulerings- og bundfældningsenhed. Denne enhed planlægges at 
bestå af en tank på ca. 2 m3 med omrøring. pH-værdien af vandet sænkes ved 
dosering af syre, der opbevares i en lagertank på 20 m3. Der tilsættes 
flokkuleringsmiddel fra en 1 m3 lagertank. Det forventes, at der ved pH-justering og 
tilsætning af flokkuleringsmiddel vil ske en bundfældning, hvor slammet består af en 
blanding af uorganiske stoffer (herunder silicium, jern, aluminium) og organiske 
forureninger. Til at klare vandet inden den biologiske rensning påbegyndes, kan der 
bruges en forklaringstank eller evt. et filterbånd i umiddelbart forlængelse af 
neutraliseringstanken. Der planlægges fældningsforsøg til endelig fastlæggelse af 
denne proces, herunder dimensionering af forklaringstanken/filterbåndsenhed. 

Driftsmæssige tiltag 
 Indvinding af fersk vand 
 Blødgøring af vand og tilsætning af syre 
 Opfyldning af depotet 
 Tømning af depotet 

Dimensioneringsgrundlag 
 12.000 m3 
 2m3/t 
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Fra fældningsenheden ledes det forbehandlede vand til en luftningstank med 
omrøring, beluftning og skumdæmpning. Det er i denne tank at der sker en 
biologisk omdannelse af de organiske forureningskomponenter, herunder PNF og 
EP2-syre. Den nødvendige opholdstid i denne tank – og dermed tankens størrelse – 
er ikke endelig fastlagt. Til prissætning antages en størrelse på 2.000 m3, hvilket 
medfører en opholdstid på ca. 50 dage. Luften blæses ind i tanken via diffusere, og 
tanken udstyres med iltmåler, der styrer beluftningen. Skumdæmpningsmiddel 
doseres efter behov fra en 1 m3 lagertank.  
 
Efter biologisk nedbrydning i luftningstanken ledes vandet til en efterklaringstank.på 
10-30 m3 eller et filterbånd i umiddelbart forlængelse af luftningstanken. Her er det 
hovedsagelig biologisk slam, der skal skilles fra (frem for uorganiske parametre og 
forureningskomponenter). Det rensede vand føres tilbage til depotet ved hjælp af en 
pumpestation dimensioneret til minimum 40 m3/t. Inden det rensede vand 
infiltreres i depotet, doseres lud for igen at hæve pH-værdien til ca. 12. 
 
Slammet fra forklaring og efterklaring afvandes ved hjælp af en centifuge eller 
slampresse. Der er mulighed for at kombinere et filterbånd med et presse-bånd og 
derved undgå en separat slamafvanding. Det planlægges foreløbigt at ende med et 
slamprodukt, der stadig er pumpbart, fx slam med et tørstofindhold på 15 %. Dette 
gør det lettere at transportere og håndtere slammet. Flere detaljer om bortskaffelse af 
slammet findes i næste afsnit. 
 
Diverse maskiner (blæser, pumper, m.m.) kan fx indbygges i 2 stk. 40 fods 
containere. Der indbygges desuden et SRO-anlæg til overvågning og styring, 
herunder fjernovervågning. Renseanlægget indhegnes og skiltes for at forhindre 
adgang af uvedkommende. 
 
Renseanlæggets drift og vedligehold varetages af en fuldtidsansat person. 
Vandrensningsprocessen skal desuden moniteres, vurderes og justeres løbende af 
rådgiveren. Dette sker ved gennemgang af døgnrapporter fra SRO-anlægget, 
udtagning af prøver af råvand og renset vand, registrering af kemikalieforbrug, 
analyse af slam-tørstof, m.m. Resultater sammenstilles i skriftlige rapporter.   
 
Det bemærkes, at det sidste vand, der oppumpes fra depotet vil være noget 
anderledes. Her er der tale om at surt vand er blevet infiltreret i depotet for at 
neutralisere depotet og skabe gode forhold for den efterfølgende vækst af bakterier. 
Derfor vil det sidste oppumpede vand ikke være så basisk og indholdet af forurening 
og uorganiske stoffer som silicium vil formentlig være meget lavere. Det sidste vand 
skal udledes til havet, da depotet skal efterlades i umættet tilstand for at muliggøre 
ventilation. Her kan der være behov for efterpolering af vand med aktiv kul for at 
sikre, at udledningskrav overholdes. Det planlægges at anvende den eksisterende 
behandling ved kulhuset til denne aktivitet. 
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4.10 Behandling af slam fra renseanlægget 

Slam forventes at ophobes i renseanlægget. Her vil der både være tale om 
udfældning af naturligt forekommende uorganiske stoffer som silicium, jern og 
aluminium og om udfældning af bioslam bestående af mikroorganismer, der findes i 
renseanlægget. Begge af disse slamtyper forventes at kunne være forurenet med såvel 
parathion og kviksølv som andre forurenede stoffer. 
 
Uorganisk slam kan dannes i forbindelse med forbehandling, hvor der sker en 
neutralisering. Bioslam dannes først i eller efter renseanlæggets reaktor. Det 
planlægges at opkoncentrere slammet til maksimum 15 % tørstof, således at slammet 
stadig er pumpbart. Dette letter håndtering i forbindelse med bortskaffelse. 
 
Det er tidligere beregnet, at der vil fjernes i størrelsesorden 50 t SiO2 (tørstof) i løbet 
af den første tømning af depotet. Her antages, at den første tømning af depotet 
sammen med de efterfølgende tømninger medfører, at der i alt i løbet af projektet 
dannes 100 t slam (tørstof). Slammet består hovedsageligt af silicium, jern, 
aluminium og bioslam. Med et tørstofindhold på 15 % fås ca. 650 t slam (vådvægt), 
der skal behandles. 
 
Det planlægges foreløbigt, at slammet opkoncentreres (afvandes) med en centrifug til 
ca. 15 % tørstof. Herefter opbevares slammet i en tank med en kapacitet på ca. 30 
m3 indtil afhentning. Afhentning sker ved slamsuger med kapacitet på ca. 25 t. 
Hermed er der tale om 26 læs, svarende til et læs hver 6. uge. 
 
Det planlægges foreløbigt at køre slammet til Kommunekemi i Nyborg. Her bliver 
slammet brændt ved 1200-1300 ºC i roterovn med 3-trins røggasrensning til blandt 
andet fældning af kviksølv. Det tilbageværende restprodukt presses i en filterkage og 

Anlægsmæssige aktiviteter 
 Pumpestation fra depot til renseanlæg. 40- 60 m3/d. 
 Ledninger mellem depot og renseanlæg. 
 Bygning for husning af slamafvanding og blæser. 
 Fremføring af vand, el. 
 Neutraliserings-, flokkulerings- og bundfældningsenhed 
 Beluftningstank ca. 2000 m3. Inkl. iltmåler, omrøring, skumdæmpning og 
diffusere. 

 Slamseparationsenhed. Filterbånd eller bundfældning, inkl. afvanding. Ca. 2 
m3/d.  

 Pumpestation fra renseanlæg til depot, 50 m3/d. 
 Blæser til beluftning af slam. 
SRO-anlæg til overvågning og styring, inkl. fjernovervågning. 

Driftsmæssige aktiviteter 
 Omrøring, neutralisering, slamseparering, beluftning, skumdæmpning 
 Pumpning af renset vand til station ved depotet for iblanding af lud. 
 Prøvetagning og analyser af renset vand. Analyser af slam-tørstof og registrering 
af kemikalieforbrug. 

 Check af døgnrapporter fra SRO-anlæg. 
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deponeres ved Kommunekemis kystnære kontrollerede losseplads ved Klintholm 
med opsamling af perkolat. 
   
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

4.11 Podemateriale til in-situ oprensning ved bioaugmentering  

Der vil være en rest af hydrolyseprodukter og eventuelt mindre mængde af 
færdigvarer efter ludbehandllingen.  Denne rest skal fjernes ved biologisk 
nedbrydning. Litteraturgennemgangen har vist, at alle færdigvarer og 
nedbrydningsprodukter er nedbrydelige og derfor også egnede til biologisk 
oprensning /2/. Ludbehandlingen vil slå de fleste eller alle bakterier ihjel. Derfor vil 
det være nødvendigt at pode sedimentet med egnede bakterier for at få sat 
nedbrydningen i gang. Oprensning ved hjælp af tilsatte bakterier benævnes 
bioaugmentering. 
 
Litteraturen viser, at oprensning ved bioaugmentering i mange tilfælde mislykkes. 
Det hævdes, at det for en stor dels vedkommende skyldes, at de bakterier, der er 
anvendt, ikke har haft de rette egenskaber /11,12/. Ud over at skulle kunne 
nedbryde forureningen, skal de også kunne spredes i det forurenede sediment og 
sidenhen overleve og være aktive. Udvælgelsen af bakterier er derfor et afgørende 
trin i oprensning ved bioaugmentering. 
 
Bakteriernes overlevelse efter tilsætning til jorden afhænger af både biologiske og 
kemiske faktorer. De biologiske faktorer er konkurrence fra ”indfødte” bakterier og 
prædation fra encellede dyr /11/. Efter ludbehandling og neutralisering vil de fleste 
konkurrenter være fjernet, og det samme forventes at være gældende med hensyn til 
prædatorer. Ud fra et biologisk synspunkt vurderes det derfor, at det ludbehandlede 
og neutraliserede sediment være optimalt for gennemførelse af in-situ oprensning 
ved bioaugmentering.  
 
De kemiske faktorer omfatter tilgængelighed af elektronacceptorer og næringssalte, 
samt eventuel tilstedeværelse af toksiske komponenter, herunder færdigvarer, 
nedbrydningsprodukter og tungmetaller som f.eks. kviksølv. De gennemførte søjle og 
nedbrydningsforsøg har vist, at forholdene for de tilsatte bakterier i sedimentet er 
gode, idet der blev observeret en kraftig bakteriel vækst. Det formodes derfor, at der 
ikke er toksiske komponenter i sedimentet efter ludbehandling og neutralisering. 

Anlægsmæssige tiltag 
 Centrifuge 
 Slam opbevaringstank 

Driftsmæssige tiltag 
 Centrifugering af slam 
 Tømning af slambed med slamsuger og bortkørsel til Kommunekemi 
 Afbrænding af slammet og deponering af restprodukt ved Klintholm 

Dimensioneringsgrundlag 
 15 % tørstof i slammet 
 650 t slam (vådvægt) i alt 
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Færdigvarerne indeholder N, P og S og vil kunne levere de nødvendige næringssalte, 
og ventilering af sedimentet vil tilføre elektronacceptor. 
 
Samlet set vurderes det, at bioaugmentering vil være yderst anvendelig på Høfde 42, 
forudsat at de rette bakterier anvendes.  
 
For at dokumentere spredning og overlevelsen af bakterierne er det vigtigt at kunne 
overvåge bakterierne efter tilsætning. For at kunne gennemføre en overvågning af 
spredningen er det nødvendigt at kunne detektere dem. Detektion af specifikke 
bakterier kan kun ske ved anvendelse af molekylære metoder, som udvikles til de 
aktuelle bakterier.  Det foreslås, at der afsættes midler til at gennemføre et eller to 
PhD- projekter med det formål at dokumentere effekten af podningen. Det kan 
eventuelt ske i samarbejde med ”MIRESOVA” under ledelse af Jens Aamand, 
GEUS. MIRESOVA er et 27 mill. kr stort forskningsprojekt, der etableret med 
støtte fra DSF, og som skal udvikle bioaugmentering som oprensningsmetode for 
pesticider. Denne aktivitet er ikke budgetlagt her. 
  
Udover at overvågningen bør ske ved detektion af de tilsatte mikroorganismer, bør 
der gennemføres in-situ respirationsmålinger for at dokumentere den biologiske 
aktivitet, og at der gennemføres traditionelle kimtalsmålinger på sediment- og 
vandprøver. Disse aktiviteter er ikke budgetsat her. 
 
Krav til podemateriale 
Podematerialets egenskaber skal sikre, at de tilsatte bakterier kan spredes, overleve og 
nedbryde restforureningen.  De tilsatte bakterier skal derfor: 
 kunne nedbryde de væsentligste restforureninger (Især parathion, PNF, EP2 syre, 
e-sulfotep og e-amino-P3) 

 være vidt udbredt i høfdedepotet for at sikre, at de har gode overlevelsesegenskaber 
 være relativ mobile 
 kunne opformeres i tilstrækkeligt store mængder 

 
Kilder til og udvælgelse af podemateriale 
Da podematerialet skal kunne nedbryde en blanding af stoffer, skal der udvælges en 
vifte af bakterier, som tilsammen kan nedbryde alle de væsentlige stoffer. Der bør 
udvælges flere, der kan nedbryde samme stof, for at forøge chancerne for succes. 
 
Der isoleres bakterier fra et antal sedimentprøver og vandprøver udtaget fra 
forskellige lokaliteter på Høfden.  Disse prøver skal udtages, inden der gennemføres 
ludbehandling, og opbevares f.eks. i en container på Høfden, så de er tilgængelige i 
hele projektperioden. Jordprøverne tilsættes de forskellige stoffer, der skal  renses 
for, gentagne gange, og inkuberes ved relevant temperatur og fugtighed. Det 
verificeres ved kemiske analyser, at der foregår en nedbrydning. Efterfølgende 
gennemføres en selektiv opformering på fortyndinger af jordsuspensioner og siden 
en isolation på agarplader. Dele af jordsuspensionerne pumpes igennem 
ludbehandlet neutraliseret sediment inden den selektive opformering og isolering, 
for at udvælge bakterier med størst mobilitet. 
 
Parallelt gennemføres en isolation af bakterier fra anlægget, der anvendes til 
rensning af vand fra ludbehandlingen.  
 
Efter isoleringen karakteriseres bakterierne morfologisk, fænotypisk og så vidt muligt 
genetisk. Endvidere sikres det, at de udvalgte bakterier bibeholder deres egenskaber 
med hensyn til nedbrydning efter opdyrkning.  
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Endvidere gennemgås bakteriesamlingerne for isolater, der vides at kunne nedbryde 
en eller flere at de relevante stoffer.  Disse vil muligvis med fordel kunne anvendes til 
podning. 
 
De bakterier, der findes vidt udbredt, har de rette nedbryderegenskaber, har højt 
potentiale for transport og bibeholder sine nedbryderegenskaber efter opformering, 
udvælges. 
 
Der gennemføres en opdyrkning af bakterier i pilotskala for at fastlægge tidsskala og 
krav til beholderstørrelse etc. med henblik på dimensionering af den endelige 
opdyrkning, som påregnes gennemført on-site. 
 
De konkrete aktiviteter er: 
 Udtagning af sediment og vand prøver. Prøver udtages i forbindelse med 
borearbejde og arbejde med spuns. Sedimentprøver opbevares i container på 
pladsen. Vandprøver tages i bearbejdning umiddelbart.  

 Selektiv opformering ved sekventiel tilsætning af udvalgte stoffer til f.eks. 25 
sedimentprøver.  

 Selektion ved transport gennem sedimentsøjler.  
 Opformering af fortyndinger på udvalgte stoffer, rendyrkning og nedfrysning.  
 Opdyrkning på sekundære substrater. 
 Karakterisering 
 Verifikation af nedbrydningspotentiale 
 Opdyrkning af bakterier til tilsætning på Høfden i pilotskala.  
 Rapportering, projektstyring, projektkoordinering 
 Opdyrkning af bakterier on-site  
 Tilsætning af bakterier gennemføres med det eksisterende udstyr. Dog vil der 
kræves en doseringspumpe til dosering af bakteriekulturer. 

 
Anlægsmæssige aktiviteter 
 Container til opbevaring af jord.  
 Doseringspumpe til bakterier 
 Beholder og omrører til opdyrkning af bakterier 

 
 
Driftsmæssige tiltag 
 Isolation af bakterier fra vand, 2009 
 Isolation, karakterisering og opdyrkning af bakterier fra sediment og vand 2010-
2013. 

 Pilotskala opdyrkning 2013 
 On site opdyrkning og tilsætning 2013 

 
 

4.12 Tilsætning af bakterier 

Efter neutralisering er depotet klar til at få tilført bakterier. For at få spredt bakterier 
bedst muligt tømmes depotet for vand igen, således at spredning af bakterier ikke er 
begrænset af opblandingsforhold. Normalt kan forventes, at bakterie kan forventes 
at spredes til flere hundrede meter i grundvandsmagasiner, ref /xx/. På dette 
grundlag forudsættes de etablerede boringer i forbindelse med tømning, 
ludtilsætning etc. at være tilstrækkeligt antal punkter for injektion. 
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Bakteriesuspension tilsættes overfladevand fra dræn og vådområdet bag klitrækken. 
Der anvendes samme doseringsanlæg, som anvendt i forbindelse med luddosering. 
Der forestages en iltning af vandet ved iltinjektion inden tilledning. For at hindre 
udfældinger på grund af evt. jernindhold ledes vandet gennem et sandfilter inden 
tilledning.  
 
Efter at depotet er fyldt op med vand tilsat bakterier etableres pumpning med 
reinjektion for at skabe yderligere opblanding og fordeling af bakterier.  
 
For at øge opblanding og iltning suppleres med airsparging i boringer. Forsøgene 
med airsparging har vist, at det er muligt at opnå en effektiv iltning og opblanding, 
men med en relativt lille influens radius på 2-3 meter. Der gennemføres en 
kampagne med airsparging på egnende boringer, i alt 35 stk. Der laves airsparging på 
en boring, hvorefter der flyttes til næste osv. 
 
Efter airsparging etableres strategisk oppumpning og reinjektion for at skabe 
strømning i depoter for yderligere fordeling af bakterier. Efter hvert delforløb 
foretages monitering af tilstedeværelse af bakterier i depotet.  
 
Herefter tømmes depotet for vand for at give gode betingelser for iltrige forhold i 
depotet. Det oppumpede vand ledes til renseanlægget og efterfølgende over kulfiltret 
i ”Kulhuset for ”efterpolering”. Den basiske hydrolyse kan dog have nedbragt 
forureningsgraden så meget, at der ikke er behov for en indledende rensning før 
kulhuset.  
  
Anlægsmæssige aktiviter 
 Iltningsaggregat 
 Sandfilter 
 Rørføringer og pumper 
 Kompressor til airsparging incl. fittings, slanger etc. 
 Pumper og slanger til recirkulering 

 
 
Driftmæssige aktiviteter 
 Oppumpning (energiforbrug)   
 Airsparging (energi og mandtimer) 
 Recirkulering (energi og mandtimer) 
 Vandrensing (energi og mandtimer) 
 Monitering og tilsyn 

  
 

4.13 Biologisk omsætning og bioventilering 

Efter at depotet er tømt for vand, skal der etableres ventilationsanlæg, som sikrer 
iltrige forhold i depotet for den efterfølgende nedbrydning. De gennemførte 
ventilationstest har vist, at der er særdeles gunstige betingelser for ventilation af 
depotet. 
 
Der er tale om en lang driftsperiode på forventeligt 10 år, så det vil være attraktivt at 
etablere et ventilationsanlæg, som kræver et minimum  af vedligehold, tilsyn og især 
energiforbrug. 
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Det vurderes, at der er to muligheder, hvor valg af metode bør afhænge af en 
afprøvning. Behov for rensning af luften, som suges op er vanskelig at vurdere på det 
foreliggende grundlag, men det er forudsat, at luften skal suges gennem et kulfilter. 
Endelig beslutning om dette foretages, når ludbehandlinger er afsluttet, så indhold af 
flygtige forbindelser kan måles. Det er forudsat for nuværende, at der vil være behov 
for rensning af luft i kulfilter. De to muligheder er: 
• Opstilling at små vindmøller der mekanisk direkte driver en luftpumpe.  
• Montering af vindturbiner direkte på borerør 
 
Vindmøllser 
Ventileringen kan ske ved opstilling af små vindmøller, som suger luft op ved 
mekanisk at drive en luftpumpe i de respektive boringer. Eksempelvis kan anvendes 
mølletyper i kategorien, som kan producere 1kW ved en vindstyrke på 12,5 m/sek, 
men uden elproduktion ved denne anvendelse. I figur 3.6 er vist eksempel på en 
sådan mølle. En mølle at typen som vist i figur 4-6 kan fungere med vindstyrker på 
op til 50 m/sek. Til sammenligning kan nævnes, at vindstyrke ved orkan er over 33 
m/sek.  
 
 

 
Figur 4-6 Eksempel på anvendelig vindmølletype        
 
Centrifugalventilatorer har normalt en ydelse på over 500 m3/time med et 
energiforbrug under 1 kW. Det har ikke umiddelbart været muligt at finde 
kombination af enheder, hvor vindmøller er direkte koblet til en ventilator, så som 
udgangspunkt er anvendt overslagsberegninger baseret på vindmøller med en 
middelkapacitet på 1kW. I forbindelse med en detailprojektering skal der i givet fald 
projekteres et kombineret system.  
 
Ved en skønnet ventilationsydelse på 100 m3/time pr. mølle sammenholdt med en 
porevolumen på 16.000 m3 i depotet vil 7 møller beregningsmæssigt udskifte 
luftvolumenet i depotet ca. 1 gang pr. døgn. Imidlertid skal det sikres, at luft 
udskiftes i hele depotet, så det skønnes, at der med en konfiguration med 10 
vindmøller vil kunne etableres en effektiv udluftning og dermed gode iltforhold i 
depotet.  
 
Luften suges ud af depotet for at give mulighed for rensning ved udsugningspunkter. 
Der er uafklaret hvilken forureningsgrad der vil være i udluftningsluften, men der er 
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kalkuleret med kulfilterrensning ved hvert udsugningpunkt. Det er ligeledes 
forudsat, at kul skal udskiftes en gang årligt.   
 
Vindturbiner 
En alternativ løsning er anvendelse af vindturbine monteret direkte på borerøret 
efter princip, som vist i figur 3.7. Kapacitet for en vindturbine Turbo Ventura 6” er 
som vist i figur 4-8.  
 

    
Figur 4-7Vindturbine Turbo Ventura 6" 
 
 

Kapacitet Turbo Ventura 6" vindturbine
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Figur 4-8 Kapacitet  
 
En installation kan eksempelvis udføres som vist i figur 4-9. 
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Figur 4-9 Montering af vindturbine på filterrør 
 
Den angiven kapaciteten af vindturbinen beror på lille trykdifference.  Ved 
montering af kulfilter vil trykdifferencen blive større, og dermed en reducering i 
vindturbinernes kapacitet. Desuden kan der opstå kondensproblemer i filtret og 
dermed større tryktab og ringere effektivitet i perioder, hvor lufttemperaturen er 
højere i depotet end i udeluften. Dette kan minimeres ved at placere kulfiltret i 
niveau under terræn i kolde perioder. Endvidere kan sandflugt eventuelt give 
anledning til tilstopninger. Derfor bør vindturbinen placeres eksempelvis et par 
meter over terræn og i øvrigt jævnligt tilses. 
 
Valg af design 
Som det fremgår af ovenstående er der flere uafklarede forhold, som kan begrunde 
endeligt valg af teknik og metode, herunder typen og graden af forurening i 
poreluften. Så endeligt valg at metode anbefales af afvente undersøgelsen af 
forureningsomfanget, efter den basiske hydrolyse er gennemført herunder eventuel 
test.  
 
Det forudsættes, at den eksisterende membran over depotet bibeholdes, men der 
foretages optagning af membranen i striber/områder, så der sikres mest effektiv 
ventilering af depotet.   
 
For prissætning i skitseprojektet er forudsat etablering af 15 punkter med ventilering 
med vindturbine samt installation af kulfilter. 
 
Anlægsmæssige aktiviteter 
 15 ventilationsboringer incl. kulfilter og vindturbiner 
 Pumper til at fastholde lavt vandspejl 
 Optagning af membrandele 
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4.14 Drift og monitering 

Ved valg af metoder er der lagt vægt på, at drift i form af ventilering og monitering 
kun vil kræve begrænsede ressourcer. Der vil i driftsperioden ikke være tale om 
energiforbrug til ventilationen, men eventuelt forbrug af aktivt kul. Såfremt der er 
behov for rensning med aktivt kul, kan det vise sig at forureningsindholdet i løbet af 
driftsperioden er blevet så lavt, at der ikke er behov for rensning af luft. 
 
For at sikre at der ikke sker uønsket luftindsivning, lukkes alle øvrige eksisterende 
boringer luftæt samt huller i membranen. Lukning af huller i membranen skønnes 
at kunne tætnes tilstrækkeligt ved anvendelse af bentonit. 
 
Der vil ske indsivning af vand fra omgivelserne til depotet, så der er behov for at 
etablere at system i form af pumper i boringer, så vandstanden i depotet holdes lav. 
Erfaringer fra den nuværende grundvandsænkning viser, at der indstrømmer ca. 1 
m3/time svarende til ca. 9.000 m3/år. Denne begrænsede vandmængde forudsættes 
at kunne renses i det eksisterende kulfilter svarende til nuværende drift. 
 
Der skal løbende moniteres for, at der opretholdes aerobe forhold i depotet. Dette 
foreslås foretaget ved nedramning af poreluftspyd i 100 punkter i depotet og placeret 
i forskellig dybde. Der måles for iltindhold og kuldioxidindhold 1 gang hver anden 
måned det første år og herefter en gang halvårligt eller efter behov. Der skal 
endvidere moniteres for biologisk aktivitet i 10 udvalgte poreluftspyd. Den 
biologiske aktivitet vil få iltkoncentrationen til at falde og kuldioxidkoncentrationen 
til at stige. Derfor lukkes ventileringen i en periode til ligevægt. Der injiceres 
atmosfærisk luft blandet med helium ned i boringen. Herefter bestemmes Ilt, 
kuldioxid og helium 8 gange fordelt over 72 timer, og respirationsraten beregnes. 
Der følges principper som angivet i afsnit 1.4 i /14/. Måling af aktivitet foretages en 
gang årligt. 
 
Det første år moniteres for indhold af forureningskomponenter i poreluft som 
bortventileres før og efter passage af kulfilter 4 gange årligt. Efterfølgende påregnes 
moniteret på samme vis en gang årligt. Første års monitering vil give grundlag for 
vurdering af levetid af kulfiltre. Hvis der ikke er gennemslag af forurening af 
kulfiltre, tilrettelægges ny strategi for bestemmelse af levetid af kulfiltre.   
 
Efter 1 års drift foretages monitering med stikprøveudtagning af sediment for 
bestemmelse af bakterieindhold og forureningsindhold. Der påregnes udtaget 
sediment via boringer i 25 punkter med prøvetagning i forskellig dybde. 
Efterfølgende foretages tilsvarende stikprøvetagning hver 3. år.  
 
Anlægsmæssige aktiviteter 
 100 poreluftspyd 
 Lufttæt lukning at øvrige eksisterende boringer og huller i membran 

 
Driftmæssige aktiviteter 
 25 boringer 4 gange, dvs. 100 boringer i alt. 
 Prøvetagning af poreluft og sediment 
 Prøvetagning af bortventileret luft før og efter passage af kulfilter 
 Måling af bakterieindhold 
 Vedligehold af anlæg, bygninger etc. herunder generelt tilsyn 
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4.15 Arbejdsmiljø 

Projektet involverer arbejde med en række giftige stoffer, der vil kræve agtpågivenhed 
i forhold til sikkerhed og sundhed. Der skal derfor være speciel opmærksomhed 
knyttet til de specifikke stoffer, som træffes i prøver fra Høfde 42. I forbindelse med 
øvrige analyser, der udføres skal laboratorier informeres om hvilke stoffer, der kan 
være tale om, så den fornødne sikkerhed kan opnås. De stoffer, der kan forventes, 
fremgår af rapport, som er tilgængelig for alle parter og løbende opdateres. 
 
I forbindelse med undersøgelser og anlægsarbejder samt drift skal der for hver 
aktivitet udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed. Generelt vil foranstaltninger 
følge de gældende love og bestemmelser, hvor specielt skal fremhæves: 
o Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om 

indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. 
o Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 af lov om 

arbejdsmiljø. 
o Beskæftigelsesministeriets lov nr. 300 af 19. april 2006 om ændring af lov om 

arbejdsmiljø 
o Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om 

virksomheders sikkerheds- og sundhedsarbejde, som ændret ved bekendtgørelse 
nr.491 af 20. juni 2002. 

o Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 775 af 17. september 1992 om 
indretning af skurvogne og lignende 

o Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1502 af 21. december 2004 om 
asbest. 

o Arbejdstilsynets meddelelse nr. 2.08.1, februar 1985: Vejledning om 
gravemaskiner. 

o Arbejdstilsynets meddelelse nr. 4.0.16, maj 1990: Arbejde i jord, forurenet med 
sundhedsskadelige kemikalier. 

o Arbejdstilsynets vejledning nr. D.2.13, januar 2005 om gravearbejde. 
o Arbejdstilsynets øvrige anvisninger, meddelelser og vejledninger.  
 
De respektive planer skal bestå af retningslinier for: 
o Pladsindretning 
o Oprydning og rengøring 
o Mandskabsfaciliteter 
o Adfærd på arbejdspladsen 
o Risici ved arbejde med forurenet jord og vand 
o Niveauer og retningslinier for anvendelse af værnemidler 
o Manglende overholdelse af retningsliner 
o Uheld og redningssituationer 
o Retningslinier for arbejdsmiljøtilsyn 
 
 
 



 
 

47

5 Tidsplan 

Tidsplanen beror på de aktiviteter, som er beskrevet i kapitel 3. De primært styrende 
faktorer for tidsplanen er: 
 Opfyldning med lud, reaktionsperiode for den basiske hydrolyse samt tømning og 
rensning, som påregnes at skulle gentages 3 gange i de respektive delområder.  

 Tid for den biologiske nedbrydning til at nedbryde restforureningen. 
Demonstrationsprojektet har ikke givet grundlag for et estimere 
nedbrydningshastighed, men baseret på resultater fra litteraturen vurderes 
nedbrydningen at kunne ske relativt hurtigt, hvis de rette betingelser skabes for 
bakteriernes omsætning. Det er skønnet, at en periode på 10 år vil være 
tilstrækkelig. 

 
I oprensningsforløbet er der indlagt en monitering i relation til aktiviteterne. 
Resultater fra disse kan begrunde ændring eksempelvis i behovet for færre eller flere 
behandlinger med lud eller kortere tid for nedbrydning etc. Disse forhold vil 
naturligvis have væsentlig betydning for fremdriften og tidsplanen. 
 
Såfremt det for eksempel viser sig attraktivt at supplere med en behandling mere 
med lud kan det være begrundet i, at der ved en yderligere behandling kan foretages 
endnu en betydende massefjernelse af forurening i depotet, og dermed mindske 
kravet til biologisk oprensning. 
 
I tidsplanen er der indlagt et traditionelt forløb med udarbejdelse af detailprojekt og 
udbud.  Den samlede tidsplan for projektet er vist i figur 5-1. I tabel 5-1 er vist 
hvordan ludbehandlingen for de respektive delområder er planlagt. 
 
Aktiviteten slut

år måneder Sektion Midt Sektion Syd Sektion Nord
indledende tømning

0 3 tilfyldning med lud indledende tømning
0 6 hydrolyse tilfyldning med lud indledende tømning
0 9 tømning hydrolyse tilfyldning med lud
1 0 tilfyldning med lud tømning hydrolyse
1 3 hydrolyse tilfyldning med lud tømning
1 6 tømning hydrolyse tilfyldning med lud
1 9 tilfyldning med lud tømning hydrolyse
2 0 hydrolyse tilfyldning med lud tømning
2 3 tømning hydrolyse tilfyldning med lud
2 6 tilfyldning med lud tømning hydrolyse
2 9 hydrolyse tilfyldning med syre tømning
3 0 tømning tømning tilfyldning med syre
3 3 tilfyldning med syre indledende ventilering tømning
3 6 tømning indledende ventilering
3 9 indledende ventilering

t=0: tilfyldning med lud i Sektion M påbegynder
1. behandling
2. behandling
3. behandling
4. behandling  
Tabel 5-1 Forløb af ludbehanlinger i de respektive sektioner i depotet 
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Figur 5-1 Overordnet tidsplan 
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6 Budgetoverslag 

I nedenstående tabel 6-1 er givet overslag over de forventede omkostninger til 
gennemførelse af oprensningen baseret på basisk hydrolyse og biologisk 
nedbrydning. 
 
De prissatte aktiviteter svarer til de fremhævede anlægsmæssige og driftmæssige 
aktiviteter i kapitel 3. De angivne priser er excl. moms og er baseret på prisniveau i 
2008. Som forudsætninger er der anvendt enhedspriser fra priskataloger, og for de 
områder, som DGE/Alectia/DHI arbejder indenfor, er der anvendt erfaringspriser.  
 
Dog er der indhentet supplerende prisoverslag i forbindelse med følgende: 
 Pavilloner  og lignende i relation til byggeplads fra Remirent A/S 
 Spunsvæg fra Arkil A/S 
 Materialepriser til filterrør og lignende fra Rotek A/S 
 Levering af natriumhydroxid fra xx 
 Anlægsdele til renseanlæg fra Steeltank A/S i Esbjerg 

 
Det er forudsat, at kemiske analyser for organiske forbindelser på sediment og vand  
udføres af Cheminova A/S uden beregning. 
 
I prisoverslaget er detailprojektering og udbud/kontrahering angive som én 
sammenhængende aktivitet. Det vurderes dog, at det kan være formålstjenligt at 
projektere anlæg og udbyde dem i mindre enheder svarende til fremdriften af 
projektet. Eksempelvis kan aktiviteten ludbehandling og tilhørende rensning 
betragtes som en aktivitet.  
 
Der er en lang række af drifts- og tilsynsmæssige aktiviteter, herunder prøvetagninger 
og lignende. Dels for at sikre kontinuitet og besparelse forslås der i den første 5 års 
periode fastansættelse af en fuldtidsmedarbejder til disse funktioner. Denne person 
er kun indregnet med kostpris. Medarbejderen kan evt. ansættes hos Region 
Midtjylland og superviseres af Regionen eller bygherrerådgiver. 
 
I budgetoverslaget er medtaget indledende supplerende undersøgelser af flere 
forhold, som det vil være attraktivt at foretage for at gøre projektet metodemæssigt 
mere robust jf. afsnit 3.1. 
 
Der er ikke indregnet eventuelt salg af anlægsdele efter brug. I givet fald bør 
omkostninger til rengøring medtages. 
 
Samlet prisoverslag er overordnet vist i tabel 6-1. Der er ikke lavet et detaljeret oplæg 
og plan for de supplerende indledningsmæssige undersøgelser, så de angivne beløb 
skal betragtes som størrelsesorden.  
 
Der er ikke indregnet beløb til uforudsete hændelser i projektet. På grund af 
projektets kompleksitet, og der er tale om metoder, som ikke foreligger erfaringer 
med, anbefales det at afsætte et beløb af størrelsesorden på 20% af den samlede 
projektsum til udforudset. 
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Aktivitet Prisoverslag Delsum 
Forberedende arbejder:  3.150.000 
Supplerende undersøgelser 1.200.000  
Detailprojektering 1.800.000  
Udbud og kontrahering 150.000  
Anlæg:  16.750.350 
Byggeplads. Pavillioner, arbejdsmiljøfaciliteter mm. 1.750.000  
Etablering af 2 spuns a 100 meter 2.320.000  
Tømning af første delområde for vand 648.000  
Ludtilsætning, ludoppumpning og neutralisering 1.395.000  
Renseanlæg 7.375.000  
Podemateriale til bioaugmentering 1.697.350  
Anlæg til bakterietilsægning 960.000  
Anlæg til bioventilering 605.000  
Drift:  20.457.000 
Projektmedarbejder i 5 år mm. 2.100.000  
Skurby, energi, vedligehold mm. i 15 år 400.000  
Tømning af depot, energiforbrug 25.000  
Ludtilsætning, 1.800 m3 lud, drift, dok. mm. 4.110.000  
Vandrensning, syreforbrug, slamdisp., energi mm. 7.117.000  
Neutralisering, syre og energi 35.000  
Bakterietilsætning, energi og mandtimer 300.000  
Monitering af biologisk nedbrydning 5.070.000  
Arbejdsmiljøforanstaltninger 300.000  
Overordnet byggestyring, planlægning, møder etc. 1.000.000  
Total kr. excl. moms.  40.357.350 
Tabel 6-1 Budgetoverslag for oprensning på depot ved Høfde 42 baseret på basisk hydrolyse og biologisk 
nedbrydning 
  



 
 

51

7 Referencer 

/1/ Watertech & DGE, 2006. Basis Hydrolyse – Indledende Laboratorieforsøg 
& Forslag til Demonstration i Pilotskala. Høfde 42, Harboøre Tange. 
December 2006. 

/2/ DHI, 2006. Biologisk nedbrydning. Høfde 42. 
/3/ Miljøstyrelsen, 2005. Opfordringsskrivelse vedr. fase 1: projektbeskrivelse og 

forundersøgelse, 7 sider. 
/4/ DGE, Watertech & DHI, 2007. Mødereferat af møde d. 30. januar 2007 

hos Miljøstyrelsen om demonstrationsforsøg i pilotskala på Høfde 42, 
Harboøre Tange. Fremsendt d. 2. februar 2007. 

/5/ Watertech, 2007. Mødereferat af møde d. 12. juni, 2007. Intern. Dateret 13. 
juni 2007. 

/6/ DGE, Watertech & DHI, 2007. Oplæg: Basis hydrolyse/biologisk 
nedbrydning. Demonstration i laboratorie- og pilotskala. Høfde 42, 
Harboøre Tange, april 2007. 

/7/ Region Midtjylland, 2007. Kommentarer/forslag/spørgsmål til oplægget. 
Dateret 25. maj, 2007. 

/8/ DGE, Watertech & DHI, 2007. Svar på kommentarer/forslag/spørgsmål fra 
Region Midtjylland og Miljøstyrelsen vedr. oplægget. Dateret  

/9/ Ramsay, 2007. Brev vedr. Opfølgning af møde d.12. juni 2007. Dateret 15. 
juni 2007. 

/10/  NIRAS, 2005. Beregning af forureningsmasse. Høfde 42, Harboøre 
Tange. Notat udarbejdet for Ringkjøbing Amt, november 2005. 

/11/  Fantroussi , S.E. og Agathos, S.N. (2005) Is Bioaugmentation a feasible 
strategy for pollutant removal and site remediation. Current opinion in 
Microbiology. 8:268-275. 

/12/  Tompson, I.P.;  van der Gast, C.J. Ciric, L.; and Singer, A.C. (2005) 
Bioaugmentation for bioremediation: the challenge of strain selection. 
Environmental Microbiology 7(7):909-915. 

/13/ Ringkjøbing Amt. Høfde 42, Harbøre Tange. Beregning af 
forureningsmasse. Udarbejdet af Niras 

/14/ EPA. Manual. Bioventing Principles and Practice. Volume II: Bioventing 
Design. September 1995. 

 
 
 
 
 
 


