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1.1 Baggrund: 

I forbindelse med etablering af et nyt forsøgsfelt er der udført 7 boringer med SONIC 
boremetoden. Det primære formål med boringerne har været at finde det mest forurenede område 
inden for spunsen. Området er udvalgt på baggrund af resultater fra de tidligere udførte 
undersøgelser og ud fra en viden om Klitgrydedepotets beliggenhed.  
 
 

 
Figur 1. Det nye forsøgsområde med boringerne F1 – F7 markeret med gult. 
 
På figur 1 er vist placeringen af de 7 nye boringer F1 – F7, markeret med gult og beliggende 
inden for et område på ca. 20m x 20m. Omkring 20 – 30m mod vest ligger det gamle forsøgsfelt 
på 4m x 4m, med DGE boringerne. De to røde skraverede felter markerer affaldsjord fra 
anlægsarbejde indenfor spunsen. 
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Forsøgsområdet er valgt på baggrund af tidligere undersøgelsesresultater. På figur 2 er vist 
formodet forekomst af fri fase med grøn skravering og konstateret fri fase med røde cirkler om 
boringen. Det nye forsøgsfelt er lagt imellem V08 og V03. 
 

        

 
Figur 2. Billedet viser forekomst af fri fase (røde cirkler) og mulig forekomst af fri fase (grøn 
skravering).  
 
Nærværende notat beskriver borearbejdet og vurderer de geologiske og de forureningsmæssige 
forhold omkring det nye forsøgsfelt. Foruden de nye resultater inddrages materiale fra de 
tidligere undersøgelser, herunder det første forsøgsfelt i det omfang, at det understøtter de nye 
resultater. 
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1.2 Borearbejde 

Borearbejdet ved begge forsøgsfelter er udført af Arkil A/S. Det gamle forsøgsfelt blev udført 
den 17. – 19. oktober 2007. Det nye forsøgsfelt blev udført den 13. – 14. oktober 2009. Begge 
borefelterne er udført i stærkt forurenede områder inden for spunsen. Det gamle forsøgsområde 
er udført umiddelbart vest for eller på flanken af det gamle Klitgrydedepot. Det nye 
forsøgsområde er på grundlag af tidligere udførte undersøgelser forsøgt udført direkte i det 
gamle Klitgrydedepot. Begge felter er valgt på baggrund af forureningsgraden fra 
analyseresultater af sedimentprøver fra tidligere udførte boringer.  
 
I forbindelse med tidligere undersøgelser er der i perioden fra ca. 2000 – 2005 udført en lang 
række undersøgelsesboringer som snegleboringer. Enkelte af disse boringer er inddraget i den 
geologiske model. 
 
Boringerne på begge forsøgsfelter er udført som SONIC boringer , dvs. boringerne vibreres ned 
med en stålcylinder, hvorfra det indvendigt er muligt at udtage intakte kerneprøver med en 
diameter på 40mm. Efterfølgende er det muligt at filtersætte indvendigt i en dimension på op til 
50mm. Principielt anvendes der ikke vand under boreprocessen, men når borestængerne trækkes 
op, spules de med vand via tre dyser, der sidder i terræn, for at fjerne forurenet jord fra 
borestangen. Den tilførte vandmængde er ikke stor nok til at forhindre, at bunden skyder op når 
borerøret trækkes op, hvilket gør, at det er svært at placere filtrene i nøjagtig den ønskede dybde 
og at de derved kan komme til at stå op til en halv meter højere oppe i formationen end ønsket. 
 
I det gamle forsøgsfelt er der i alt udført 21 boringer, hvorfra det er muligt at udtage vandprøver. 
Alle boringerne er filtersatte lige over et siltlag beliggende i ca. 8 – 8,5 m`s dybde. Der er 5 
klyngeboringer, dvs. at hver boring er udbygget med 3 separate PEH filtre á en halv meters 
længde i niveauerne 6,5 – 7,0 og 7,0 – 7,5 og 7,5 – 8,0 mut. så afstanden over siltlaget for det 
nederste filter varierer fra 0 – 50cm. De 3 separate filtre står med en indbyrdes afstand på ca. 
30cm. Alle fore- og filterrør i klyngeboringer er 50 mm i diameter. Der er 4 enkeltstående 
boringer med filter fra 7 – 8m også 50mm PEH og endelig 2 boringer med henholdsvis 2m og 
3m 63mm PEH filter. 
 
I det nye forsøgsfelt er der udført 7 boringer, hvoraf 6 er filtersat over siltlaget. Filtrene står fra 
5cm til 50cm over siltlaget. F1 er filtersat under siltlaget fra 11 – 11,5m under terræn. Alle filtre 
er 50mm i diameter. F6 er med stålfilter og de andre er PEH filtre. Borejournalerne er vedlagt i 
bilag 1. 
 

1.3 Sedimentprøvetagning 

Sedimentprøvetagningen til analyse er denne gang udført mere detaljeret end tidligere, både med 
hensyn til prøveafstand og analysenøjagtighed idet der er udtaget flere prøver i profilet, der er 
udtaget dobbeltprøver og prøverne er lagt i særlige prøveglas med membran låg.  
 
Prøvetagningen er foretaget med en ske og der er udtaget 5 – 8 skefulde fordelt over en halv 
meter, i alt ca. 50g jord, der blev afvejet med en vægt i felten. Der er taget en A og en B prøve og 
de er forsøgt taget samme sted. Prøverne er vejet i felten, så uligheder på vægten er under 5%. 
Efterfølgende er ekstraktionsvæske i form af toluen tilsat. 
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1.4 Geologisk beskrivelse af forsøgsfelterne: 

Ved begge forsøgsfelter er der ført tilsyn og der er udført en detaljeret geologisk beskrivelse af 
intakte borekerner. Geolog Lars Elkjær WaterVision har udført begge tilsyn og beskrivelser. 
 
 
Det gamle forsøgsfelt 

Der er udført en detaljeret geologisk bestemmelse af 3 boringer til 8m i selve forsøgsfeltet på 4m 
x 4m og af en boring til 15m ca. 10m øst for forsøgsfeltet. Generelt er prøvetagningen startet i 2 
m`s dybde. 
 
De øverste ca. 2 – 2,5m er fyld. Derpå følger postglacialt sand fin til mellemkornet generelt ned 
til ca. 7 – 8m. Der findes sekvenser med et større eller mindre stenindhold og også som egentlige 
tynde sten lag. Endvidere findes der sorte og brune striber af formodentlig organisk materiale, 
ligesom der også kan være tynde lag med skaller. Det er ikke muligt at korrelere striber og tynde 
lag indbyrdes boringerne imellem. Ned til ca. 5m er farven lysegrå, derpå skifter farven til grå 
eller mørkegrå, skiftet svarer til hvor grundvandsniveauet er. 
 
Omkring 8m bliver materialet finere og der kommer et siltlag med et lavt indhold af ler og fint 
sand. I den dybe boring er siltlaget 50cm tykt og kan her betegnes som leret silt (siltlaget 
betegnes også som det ”indskudte” lerlag). Under det siltede lerlag kommer der ca. 1m siltet 
finsand, hvorefter der følger 0,5m silt med fint sand. Derpå følger der i 11 meters dybde et 1m 
tykt siltlag, der er sandet og derpå 20cm sand der er siltet. I omkring 12m kommer der silt, der er 
leret og det fortsætter til 15m, hvor boringen slutter. Omkring 11mut. starter det såkaldte 
”Fjordler” 
 
Det nye forsøgsfelt 

Der er udført detaljeret geologisk beskrivelse af 7 boringer inden for feltet på 20m x 20m, heraf 
6 til ca. 8 – 9m og en til 16m. Generelt er kerneprøvetagningen og beskrivelsen startet i 6 meters 
dybde, da der inden for Klitgrydedepotets område er pålagt ca. 6m fyld. 
 
Fra 6m under terræn og til siltlaget starter, varierende fra 7,5m - 9,6m under terræn er der 
generelt fin – mellemkornet sand. I flere af boringerne var der sten på op til 3 – 4 cm, men ikke i 
egentlige lag. Inden overgangen til siltlaget er der ofte en zone på 5 – 10 cm hvor sandlaget 
bliver mere siltet, hvilket ses på figur 3, der viser boring F3, hvor siltlaget tydelig ses til højre i 
billedet, som fast og sammenhængende og forinden noget lidt mindre sammenhængende siltet 
sand, ca. 10cm og til venstre mere usammenhængende fin – mellemkornet sand. 
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Figur 3. F3. Overgang til siltlaget, der ses til højre i billedet. Længde af billedet ca. 20cm. 
 

 
Figur 4. F5. Til venstre i billedet ses overgangen fra fin – mellemkornet sand til siltlaget. 
Længde af billedet ca. 25cm. 
 
På figur 4 ses til venstre i billedet en mere skarp overgang fra fin – mellemkornet sand til silt. 
 
Siltlaget er perforeret 4 steder, henholdsvis i F1, F2, F3 og F6. I F1 var det hensigten da boringen 
skulle ned i Fjordleret og i de andre tilfælde var det uheld, der skyldes, at siltlagets dybde under 
terræn varierede godt 2m på et tilsyneladende fladt terræn. I to tilfælde blev der boret 50cm ned i 
siltlaget, henholdsvis i F4 og i F5. I alle tilfælde blev perforeringen forseglet med bentonit, 
hvilket også blev gjort i de 2 andre tilfælde hvor laget blev anboret med en halv meter.  
 
Under siltlaget, der blev truffet i alle 7 boringer og varierede i tykkelse fra 30cm – 70cm, blev 
der truffet fint sand, der i 3 tilfælde var siltet. I den dybe boring F1 varierede lagfølgen imellem 
fin sand og siltet fin sand indtil ca. 12 m`s dybde hvorefter silt- og lerindholdet tiltog indtil 
13,4m hvorefter det må betegnes som ler (det såkaldte Fjordler). 
 
Generelt er der god geologisk overensstemmelse imellem de to forsøgsfelter.  
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1.5 Geologisk model  

På grundlag af de udførte boringer kan der opstilles en lokal geologisk model i området, der 
forbinder det gamle og det nye forsøgsområde. Foruden de boringer der er udført i forbindelse 
med etableringen af de to forsøgsfelter, er der yderligere inddraget tidligere udførte boringer, fra 
perioden 2000 - 2005 til støtte for modellen. På figur 5 er vist et oversigtskort lokalt omkring de 
to forsøgsfelter og der er indtegnet beliggenheden af tre profilsnit og samtidig er markeret hvilke 
boringer der er anvendt.  
 

 
Figur 5. Oversigtskort over profilerne 1 – 3 (se bilag 2). 
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Figur 6. Profil 1. Vest- østligt profil fra det gamle til det nye forsøgsfelt (se bilag 3). 
 

 
Figur 7. Profil 2. Sydvest – nordøstlig profil (se bilag 4). 
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Figur 8. Profil 3. Syd – nordlig profil (se bilag 5). 
 
Profil 1, der ses på figur 6, er vest – østligt og ca. 50m langt. Profilet forbinder de to forsøgsfelter 
gennem de to ”dybe” boringer DGE 3 og F1, der begge er ca. 16m dybe og ender i et postglacialt 
marint lerlag, der betegnes som ”Fjordleret”. På profil 1 er også markeret analyseresultatet for 
EP3 i mg/kg jord. Forureningen vil blive kommenteret i afsnit 1.6. Fjordleret er gennemboret ved 
Høfde 42 og ved Høfde 44 og begge steder er laget ca. 20m mægtigt og under fjordleret træffes 
der et sandlag 
 
Modellen bekræfter det billede som tidligere udførte modeller giver - at der over Fjordleret er et 
marint sandlag på ca. 9 – 12m. Sandlaget er delt i to enheder, et øvre og et nedre lag, der er 
adskilt af et ca. 20 – 70cm tykt siltlag, der i tidligere afrapporteringer er betegnet som ”Det 
indskudte lerlag”. Det bemærkes, at siltlaget ikke ligger plant, men at lagets overflade ligger i 
varierende dybde fra ca. kote ÷2 til kote ÷4. Det skal ligeledes bemærkes, at der i tidligere 
undersøgelser er udført boringer, hvor siltlaget ikke er påtruffet. Over siltlaget er sandets 
kornstørrelse overvejende fin til mellemkornet, ofte med dropsten og skalfragmenter. Under 
siltlaget er sandet overvejende finkornet med et varierende indhold af silt, der kan gå over i et 
egentlig finsandet siltlag. Den nedre sandformation er således klart finere end den øvre 
sandformation.  
 
Dette stemmer ganske godt overens med de tidligere udførte geologiske modeller og at 
tolkningen skal ses i relation til kystlinjens tilbagetrækning imod øst og dermed at tangen 
(barrieren) har ændret position gennem tiden ved gennem Vesterhavets erosion at rykke tilbage 
mod øst (transgressiv barriere). Denne transgression af barrieren har medført at aflejringsmiljøet 
med tiden er blevet mere uroligt, fordi positionen hvor depotet ligger kommer nærmere barrieren 



   

11                                                                                                                                          
                                                                                                                                                            

                        
                                                               WaterVision as                                                  

   

og Vesterhavet og dermed tiltager kornstørrelsen på aflejringerne, på grund af stærkere 
strømningsforhold, når der har været en åben forbindelse imellem Vesterhavet og Lagunen. Det 
vides fra tidligere kort at kystlinjen lå ca. 1½ km længere mod vest for ca. 200 år siden og at der 
ligeledes på de gamle kort er markeret byer, der nu er forsvunden. 
 
Forudsætningen for et forløb med tiltagende grovhed af sandet er, at tangen bevæger sig imod 
øst og at Barrieren er gennembrudt, så der er direkte kontakt imellem Vesterhavet og Lagunen. 
Når bruddet lukkes, hvilket naturligt sker gennem kystparallel strømning, bliver 
aflejringsforholdene i Lagunen roligere og der er basis for at få siltlaget aflejret. Når Tangen 
gennembrydes ved det næste stormflodsgennembrud og kontakten imellem Vesterhavet og 
Lagunen genoprettes, så ændres aflejringsforholdene markant, således at fin – mellemkornet 
sand kan aflejres.  
 
Siltlaget (Det indskudte lerlag) 

Texturanalyse af siltlaget fra boringer ved Høfde 44 viser at lerindholdet er ca. 4%, hvilket 
formodentlig også kan forventes ved Høfde 42. Vurderet ved feltkarakteristik er det næppe over 
5 %. Ud over at siltlaget markerer et skifte i aflejringsmiljøet, så har det stor betydning for de 
hydrauliske forhold og specielt om siltlaget har en bremsende effekt på den vertikale 
forureningstransport og i den forbindelse om en eventuel fri fase vil følge overfladen og søge 
mod lavninger og danne egentlige ”pools”. Der har tidligere været fremstillet overfladekort over 
siltlaget, henholdsvis af HOH Vand & Miljø i 2002 og af NIRAS i 2005 og begge fremstillinger 
har vist at siltoverfladen er meget uregelmæssig. 
 
I forbindelse med udførelsen af de 7 nye boringer, er det blevet muligt at fremstille et 
overfladekort over siltlaget, der er mere detaljeret end de tidligere kort. Foruden beliggenheden 
af siltlaget, har det været muligt at udtage sedimentprøver fra siltlaget, for at vurdere om siltlaget 
er forurenet. 
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Figur 9. Koten til siltlagets overflade (se bilag 6). 
 
På figur 9 er vist et kontureret kort over siltlagets overflade. Det bemærkes at der omkring F1 er 
en kraftig sænkning og at der f.eks. imellem boringerne F5 og F1 er en markant hældning på 
omkring 15 %. Dette meget urolige relief er overraskende eftersom aflejringsformen afspejler et 
roligt miljø. Det kan skyldes at underlaget, det siltede finsand er blevet nederoderet i form af 
strømrender dannet ved tidligere barriere gennembrud og at siltlaget er aflejret over en ujævn 
bund. Dette forekommer dog ikke sandsynligt eftersom det siltede finsand under siltlaget også er 
aflejret under rolige og relativt dybe forhold, hvilket ikke skulle give anledning til en 
strømningsbetinget erosion i form af strømrender. Desuden kunne det forventes, at hvis det var 
en udfyldning over et ujævnt relief, så skulle siltlaget variere mere  i tykkelse, end det gør, 
jævnfør profilerne figur 6 - 8 og figur 10, der er et tykkelseskort over siltlaget. 
 
Selve tragtformen omkring F1 er interessant og formodentlig er F1 ikke det dybeste punkt på 
siltoverfladen. Hvis forureningen i form af fri fase følger siltoverfladen, må det formodes, at der 
et sted i østlig retning er mulighed for et potentielt hotspot. 
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Figur 10. Tykkelseskort over siltlaget (se bilag 7).  
 
På figur 10 er vist et kort over tykkelsen af siltlaget og det viser at imellem det gamle og det nye 
forsøgsfelt, er siltlaget her omkring 50cm tykt, varierende med 20cm til hver side. Kaj Strand 
Petersen har tidligere bestemt sedimentationsraten for Fjordleret ved Aggerboringerne og fundet 
at den er 2,6mm om året. Hvis tilsvarende sedimentationsrater gælder for siltlaget, må det 
formodes at Tangen ikke har været gennembrudt i en periode på ca. 200 år.  
 
Forklaringen på siltlagets form er formodentlig ikke kun aflejringsbetinget, men også tektonisk 
betinget. Dette er der umiddelbart to forklaringer på. Den ene forklaring er, at Fjordleret i 
området varierer i mægtighed fra 1 - 40m, og at aflejringen er afsat over en meget kort periode. 
Det indebærer at en efterfølgende pålejring af nye sedimenter bevirker en konsolidering af 
Fjordleret og sætningen vil afhænge af Fjordlerets tykkelse det pågældende sted. Fjordleret ved 
Høfde 42 og Høfde 44 er ca. 20m mægtigt og hviler direkte på glaciale aflejringer, enten 
smeltevandssand eller moræneler, der kan have et stærkt varierende relief. Det anses ikke for 
sandsynligt, at sætninger alene skulle kunne forklare foldningen på siltlaget, eftersom en 
sætningsbetinget foldning ikke vil være så markant som tilfældet er ved Høfde 42. 
 
En anden forklaring skal søges i den underliggende salthorst, der som følge af vægtfyldeforskel, 
er skudt op i de overliggende formationer og at denne fortrængning bevirker en randsænke, som 
derved kan forstyrre de overliggende lag. Salthorstens betydning for områdets geologiske 
udformning var tidligere amtsgeolog Vagn Jensen en varm fortaler for. En sænkningspåvirkning 
vil formodentlig også vise sig i mere bløde former 
 
Hvorvidt siltlagets foldning er en udfyldning af strømrender eller en konsekvens af en 
randsænkeeffekt eller en sætningseffekt, eller begge dele skal foreløbig få lov at stå åbent, men 
det må formodes, at siltlaget er forstyrret efter, at det er aflejret. 
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1.6 Sedimentforureningen omkring det nye forsøgsfelt. 

Der er i forbindelse med borearbejdet af de 7 nye boringer udtaget 102 sedimentprøver. Der er 
udtaget dobbeltprøver til analyse. Prøverne er præpareret i felten og bragt til analyse hos 
Cheminovas analyselaboratorium. Formålet er at belyse forureningsgraden i boreprofilet, samt 
ved dobbeltbestemmelse at belyse variationen i selve prøvetagningen. Under prøvetagningen 
kunne der ved flere boringer observeres forekomst af fri fase og på figur 11 er vist et eksempel. 
 
 

 
Figur 11. I F6 ses organik i og under siltlaget (til højre). Længde ca. 40cm. 
 
På figur 11 er vist et billede af F6 med siltlaget til højre og siltet finsand til venstre. Der ses 
tydeligt fri fase, såkaldt ”Organik” hvilket hovedsagelig er EP3, men der indgår også andre 
forbindelser i form af P2-syrer, opløsningsmidler, færdigvarer og mellemprodukter. Den højre 
del af prøven, som ses delt ved skiltet, er siltlaget og det ses at siltlaget er mættet med organik. 
Til venstre ses siltet fin sand gennemvædet af fri fase af organik. Det ses at organikken er i færd 
med at dræne ud af sedimentet. Den fri fase er således truffet i og under siltlaget. 
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Figur 12. Forureningsprofiler fra det nye forsøgsfelt, belyst ved EP3 i mg/kg jord 
 
På figur 12 er vist forureningsfordelingen i boreprofilerne for de 7 nye boringer. Forureningen er 
angivet som EP3 i mg/kg jord. Tallene til højre ud for hver enkelt profil udtrykker et gennemsnit 
for dobbeltprøverne. Det ses tydeligt, at de 4 profiler der ligger længst imod vest (F3, F4, F5 og 
F6) er de mest forurenede. Samtidig ses det, at siltlaget generelt er stærkt forurenet og at den 
vertikale fordeling af forureningen begrænser sig henholdsvis til ca. en meter over siltlaget og til 
ca. en halv meter under siltlaget. Sammenlagt ligger den værste forurening indenfor et ca. to 
meter bredt bælte. 
 
Ved sammenligning af figur 6 (profil 1) og figur 9 (koten til siltlagets overflade) med figur 12 
(forureningsfordelingen) bemærkes det, at hvis den fri fase af forureningen skulle følge siltlagets 
overflade, så skulle den værste forurening forventeligt være omkring F1, eller F7. Dette er ikke 
tilfældet. Det er dog bemærkelsesværdigt at ved F1 findes forureningen tilbage i siltlaget, hvilket 



   

16                                                                                                                                          
                                                                                                                                                            

                        
                                                               WaterVision as                                                  

   

kan indikere, at forureningen delvis er sivet ned og at der samtidig er sket en lateral flytning, der 
i givet fald vil det være imod en østlig retning. 
 
Den tydelige forurening ved F4, F5 og F6 tyder ikke umiddelbart på, at den fri fase følger 
overfladehældningen på siltlaget. Specielt ved F6 hvor der ses en kraftig forurening i siltlaget og 
direkte under, samtidig med at siltlaget hælder betydeligt imod øst. Dette tyder på at 
forureningen går igennem siltlaget. Desuden sker der en forøgelse af EP3 i selve laget og under 
laget forekommer der en kraftig akkumulering af fri fase. Det tyder på, at siltlaget ikke er 
standsende for den vertikale transport af den fri fase, men det udelukker ikke, at der i et eller 
andet omfang kan have foregået en lateral transport, antagelig i en østlig retning, som i tilfældet 
ved F1. 
 
I tidligere undersøgelser har der været flere tilfælde, hvor der er konstateret fri fase under 
siltlaget og det har delvis været forklaret med den anvendte boremetode, som har været 
traditionel snegleboring uden foring, der så kunne give anledning til lækage. Et af argumenterne 
har været, at hvis der var et højt indhold af forurening over siltlaget og et lavt indhold af 
forurening i sedimentprøven under siltlaget og at der samtidig efterfølgende fandtes fri fase i en 
boring filtersat under siltlaget i samme position, som sedimentprøven under siltlaget var taget i, 
så måtte den fri fase stamme fra over siltlaget og at den vertikalt gennem pumpning og 
gravitation var transporteret ned i filteret under siltlaget via lækage, der var forårsaget af den 
uforede boremetode og af den efterfølgende manglende forsegling.  
 
I en SONIC boring, hvor en stålcylinder presses igennem siltlaget og den 2m lange intakte kerne 
tages op, er der ikke mulighed for en krydskontaminering af sedimentet.  
 
 

m F1    F2 F3 F4 F5 F6 F7 

over/under 
siltlag   m 

EP3 
mg/kg 

EP3 
mg/kg 

EP3 
mg/kg 

EP3 
mg/kg 

EP3 
mg/kg 

EP3 mg/kg EP3 
mg/kg 

2,5-3 <1 - - <1/5 - - 4/5 

2-2,5 <1 <1 - 4/3 - 8/3 2/640 

1,5-2 <1 <1 - 440/304 - 2/2 4/1640 

1-1,5 <1 <1 - 5/8 22/38 14/10 2/1 

0,5-1 1 <1 48/52 720/1560 4/5 2000/1000 <1/2 

0-0,5 1 96/284 2000/5120 1320/2720 1080/920 640/640 172/148 

Siltlag 400/600 68/39 - - 3680/4400 5600/1640 - 

0-0,5 4/2 - - - - 13200/11600 - 

0,5-1 <1 - - - - - - 

1-1,5 <1 - - - - - - 

1,5-2 <1 - - - - - - 

2-2,5 <1 - - - - - - 

Tabel 1. Forureningsfordelingen vist som dobbeltbestemmelse af EP3 over og under siltlaget i de 
7 F-boringer. (-) betyder ingen analyse. Ved lave koncentrationer er dobbeltbestemmelsen slået 
sammen til en værdi 
 
Tabel 1 viser EP3 koncentrationen og hvordan forureningen er lokaliseret vertikalt i profilet og 
desuden resultatet af dobbeltprøveudtagningen.  
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En vægtforskel imellem dobbeltprøverne formodes kun at kunne give en koncentrationsforskel 
de to prøver imellem på op imod 5%. Dobbeltbestemmelsen viser, at enten er 
sedimentforureningen inhomogen fordelt, eller at prøvetagningen ikke har kunnet reproduceres, 
eller en kombination af begge dele. Dobbeltprøveudtagelsen er søgt reproduceret, men i praksis 
kan det være vanskeligt. Den største forskel i dobbeltbestemmelsen er fundet i F7 hvor A-prøven 
viser 4 mg EP3/kg jord og den tilsvarende B-prøve viser 1640 mg/kg. Lige over denne prøve i 
F7 er tilsvarende A og B værdier henholdsvis 2mg og 640mg EP3/kg. Cheminova har 
kontrolleret proceduren og gentaget analysen med samme resultat. I de øvrige dobbeltprøver kan 
der være op til en faktor 2 – 3 til forskel. 
 
Som det fremgår af tabellen er siltprøverne stærkt forurenede og samtidig ser det ud til at 
hovedparten af forureningen tilsyneladende er koncentreret omkring siltlaget henholdsvis ca. en 
meter over og ca. en halv meter under siltlaget i alt en zone på ca. 2m.  
 
Fra tidligere undersøgelser forelægger der stort set ingen prøver fra siltlaget. I en boring V34 er 
der konstateret et EP3 indhold på 3.100 mg/kg i siltlaget og 50 mg/kg lige over laget (se profil 2 
figur 7), samtidig er der konstateret fri fase under siltlaget og i en sedimentprøve 1,5m under 
siltlaget er EP3 indholdet under detentionsgrænsen. I en anden boring V8 ( se profil 1 figur 6) er 
der konstateret et EP3 indhold på 1,7mg/kg i toppen af siltlaget og <0,1 mg/kg i et sort misfarvet 
sandlag lige over siltlaget, hvor der samtidig blev konstateret fri fase af organik i felten. Fra de 
tidligere undersøgelser er der ikke taget mange sedimentanalyser under siltlaget og en stor del af 
de prøver der er taget under siltlaget er taget 1 – 1,5m under siltlaget. Sedimentprøver inden for 
den første halve meter under siltlaget viser ofte høje værdier. 
 
Det tyder således på, at forureningen trænger igennem siltlaget og samtidig tyder det på, at 
forureningen opkoncentreres i siltlaget, gennem en forsinket transport, formodentlig som følge af  
sorption og den generelt lavere vertikale hydrauliske ledningsevne der er i siltlaget. Til en vis 
grad formodes det at den fri fase også følger en hældende gradient på overfladen. 
 
Gennemsnitsindholdet for de 8 sedimentprøver i de 4 boringer hvor forureningen er bestemt i 
siltlaget er ca. 2.000 mg EP3/kg. Hvis arealet inden for spunsen er ca. 20.000m² og siltlaget i 
gennemsnit er 0,5m og forudsat at der gennemsnitligt er 2.000 mg EP3/kg, så kan der i alt være 
op imod ca. 40 ton EP3 bundet i siltlaget. Hvis det antages, at der ligger mindst lige så meget 
EP3 under siltlaget inden for den øverste halve meter af det nedre sandlag, så kan der 
sammenlagt være op imod 80 ton EP3 i siltlaget og lige under. Eftersom at EP3 ”kun” udgør 
typisk 57% af ”organikken” kan forureningsmængden i værste fald udgøre knap det dobbelte. 
 
Dette forhold, at hvis der skulle være store mængder forurening bundet i og lige under siltlaget, 
er interessant set i lyset af de planlagte afværgeforanstaltninger og i relation til 
oprensningskriterier og efterladelse af restforurening. Forundersøgelserne til afværge med basisk 
hydrolyse har vist, at der er et kontaktproblem med at få luden ud i formationen i den øvre 
sandformation, der er fin – mellemkornet. Problemet vil ikke blive mindre, hvis forureningen, 
der er bundet i siltlaget og lige under, også skal oprenses, eller for den sags skyld bliver efterladt. 
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1.7 Forureningen på de to forsøgsfelter 

 

 
Figur 13. Placering af de to forsøgsfelter. Der er ca. 40m imellem boringerne DGE03 og F1 (se 
bilag 8). 
 
På figur 13 er vist boringerne i de to forsøgsfelter. De to DGE boringer DGE 08 og DGE 14, der 
ligger i det nye forsøgsfelt, er sedimentboringer og ikke filtersatte. 
 
I tabel 2 er vist sedimentforureningen på de to forsøgsfelter. I det gamle forsøgsfelt ligger 
boringerne inden for en indbyrdes afstand af 4 – 5m. Boringerne DGE1, DGE2, DGE4, DGE5, 
DGE6 og DGE7 viser relativt lave værdier af EP3. Det paradoksale er, at efter ludbehandlingen 
er udført i 3 måneder og gennemslag i observationsboringerne er opnået, er boringerne DGE17, 
DGE18 og DGE19 udført indenfor det gamle forsøgsfelt ved siden af observationsboringerne og 
koncentrationerne er nu væsentlig højere i forhold til da forsøget startede, op til 5.000 mg 
EP3/kg nu i DGE 17, mod 850 mg EP3/kg i DGE 6. Det siger både noget om inhomogeniteten 
og om problemerne med at få luden ud i formationen. DGE3 er lavet ca. 10m fra det gamle 
forsøgsfelt i retning af det nye forsøgsfelt og her foreligger der kun en enkelt prøve fra det øvre 
sandlag, ca. en meter over siltlaget og der er indholdet af EP3 900 mg/kg. 
 
På det nye forsøgsfelt der er spredt over ca. 20 x 20m ses der her generelt højere værdier af EP3 
lige over siltlaget. DGE8 og DGE14 ligger indenfor det nye felt, hvilket kan ses på 
oversigtskortet figur 1 og på figur 13. EP3 indholdet i DGE 8 er relativt lavt. I de to gamle 
boringer V6 og V7, der ligger inden for det nye forsøgsområde, er koncentrationen af EP3 lige 
over siltlaget henholdsvis 20.000 og 13.000 og under siltlaget henholdsvis 0,6 og ikke analyseret. 
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Oktober 
2007 
Boringsnr. 

Dybde 
(m.u.t.) 
 

EP3 
 

mg/kg 

Oktober 
2009 

Boringsnr. 

Dybde 
(m.u.t.) 

EP3 
 

mg/kg 

Gamle 

forsøgsfelt 

  Nye 

forsøgsfelt 

  

DGE-1 7,0 - 7,5 1 F1A/B 8,0 – 8,5 <1 

DGE-1 7,5 - 8,0 12 F1A/B 8,5 – 9,0 1 

DGE-2 6,5 - 7,0 1 F1A/B 9,0 – 9,5 1 

DGE-2 7,0 - 7,5 400 F2A/B 7,0 – 7,5 <1 

DGE-2 7,5 - 8,0 53 F2A/B 7,5 – 8,0 <1 

DGE-4 6,5 - 7,0 1 F2A/B 8,0 – 8,3 190 

DGE-4 7,0 - 7,5 8,1 F3A/B 7,2 – 7,7 50 

DGE-4 7,5 - 8,0 110 F3A/B 7,7 – 8,4 3.560 

DGE-5 6,5 - 7,0 27 F4A/B 6,5 – 7,0 6 

DGE-5 7,0 - 7,5 11 F4A/B 7,0 – 7,5 1.140 

DGE-5 7,5 - 8,0 84 F4A/B 7,5 – 8,0 2.020 

DGE-6 6,5 - 7,0 850 F5A/B 6,0 – 6,5 30 

DGE-6 7,0 - 7,5 35 F5A/B 6,5 – 7,0 4 

DGE-6 7,5 - 8,0 33 F5A/B 7,0 – 7,5 1.000 

DGE-7 6,5 - 7,0 300 F6A/B 7,0 – 7,5 12 

DGE-7 7,0 - 7,5 38 F6A/B 7,5 – 8,0 1.500 

DGE-7 7,5 - 8,0 40 F6A/B 8,0 – 8,5 640 

DGE-17 7,0 – 7,5 1.400 F7A/B 7,5 – 8,0 2 

DGE-17 7,5 – 8,0 5.000 F7A/B 8,0 – 8,5 1 

DGE-18 6,0 – 6,5 3.600 F7A/B 8,5 – 9,0 160 

DGE-18 6,5 – 7,0 280        DGE-8 6,0 – 7,0 22 

DGE-18 7,0 – 7,5 86        DGE-8 7,0 – 8,0 37 

DGE-18 7,5 – 8,0 890        DGE-8 8,0 – 8,5 17 

DGE-19 7,5 – 8,0 820        DGE-14 7,0 – 7,5 43 

          DGE-14 7,5 – 8,0 3 

DGE-3 7,0 – 7,5 900        DGE-14 8,0 – 8,5 930 

Tabel 2. Forureningsgrad over siltlaget i de to forsøgsfelter. Værdien for F-boringerne er et 
gennemsnit af dobbeltprøven. Med gult er markeret prøven lige over siltlaget. 
 
Generelt kunne det tyde på, at der findes kraftige forureninger indenfor begge forsøgsfelter, men 
at forureningen er inhomogen fordelt, såvel over som under siltlaget. Desværre er der for få 
analyser fra siltlaget. Hvis der er bundet store forureningsmængder i siltlaget som antydet i 
nærværende undersøgelse, så har det stor betydning for den strategi og metode der skal vælges 
for at få kontakt med forureningen i siltlaget. 
 
Resultaterne kunne tyde på at det nye forsøgsfelt skal rykkes lidt imod vest, specielt viser de 
gamle boringer V6, V7 og DGE 14 høje forureningsværdier. 
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1.8 Sammenfatning   

Der er udført 7 nye SONIC-boringer med udtagelse af intakte lagfølgekerner og der er udtaget 
102 sedimentprøver udtaget som dobbeltprøver til analyse for Cheminova relaterede stoffer.  
 
Sedimentprøverne er geologisk beskrevet og der er opstillet en geologisk model for området 
omkring det nye og det gamle forsøgsfelt. Overordnet set kan modellen deles op i et øvre 
sandmagasin på 3 – 5 meters tykkelse, sandets tekstur er fin til mellemkornet, derpå følger et 30 
– 70cm tykt siltlag, hvis overflade bølger imellem kote ÷2 og ÷4. Under siltlaget træffes der et 
nyt sandlag, der er finkornet og stedvis siltet, laget er 3 – 4m tykt, derunder træffes der omkring 
kote ÷11 til ÷13 Fjordler, der formodentlig har en mægtighed på mere end 10m. 
 
Nærværende notat har sat speciel fokus på siltlaget. Der er lavet et overfladekort der viser at 
siltlagets overflade varierer meget og at der i det nye forsøgsområdes østlige side tilsyneladende 
er en tragtform og hvor siderne hælder op imod 15 %. Siltlaget tykkelse omkring det nye 
forsøgsområde ligger på ca. 50cm. De geologiske forhold tyder på at siltlaget bugtende form 
delvis er sket efter at aflejringen har været afsat og at det er sket som følge af tektoniske 
forstyrrelser og til dels et uregelmæssigt relief på havbunden hvor siltlaget er aflejret. 
 
Sedimentforureningen i det nye forsøgsfelt viser, at den vestlige del er kraftig forurenet. 
Forureningen ligger typisk ca. en meter over siltlaget og i selve siltlaget, samt i ca. en halv meter 
lige under siltlaget. Forureningsmønsteret tyder på, at siltlaget ikke virker standsende på den fri 
fases bevægelse i vertikal retning og tillige virker det som at forureningen akkumuleres i 
siltlaget, formodentlig pga. den ringe vertikale hydrauliske ledningsevne og sorption af fri fase til 
sedimentet. Det kan dog ikke udelukkes at siltlaget i et vist omfang kan være styrende for den fri 
fases bevægelse i horisontalplanet. 
 
Hvis siltlaget generelt er stærkt forurenet, vil det have konsekvenser for de afværgetiltag der skal 
forøge tilgængeligheden af forureningen. Samtidig kan der være så store mængder forurening 
knyttet til siltlaget og lige under, at det ikke kan negligeres i oprydningssammenhæng. 
 

1.9 Anbefaling 

Det kan anbefales i forbindelse med de videregående undersøgelser at udføre supplerende 
boringer i det nye forsøgsfelts vestlige del og at kortlægge forureningen lige omkring siltlaget, 
dvs. henholdsvis lige over, i og lige under siltlaget, idet dette ikke tidligere er gjort. 
 
For at bedre kunne vurdere tilgængeligheden til forureningen kan det anbefales at undersøge de 
hydrauliske egenskaber mere indgående i siltlaget og desuden undersøge hvordan den 
hydrauliske sammenhæng er imellem det øvre og det nedre sandlag.  
 
Det kan endvidere anbefales at sammenfatte den hydrauliske information der foreligger fra 
tidligere undersøgelser.  
 
Det foreslås, at der suppleres med hydrauliske tests i det nye forsøgsområde i form af 
prøvepumpninger og slugtest. 
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                                  BILAG 2. Oversigtskort over geologiske profiler 
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                                                   BILAG 3. Profil 1 

 
                                                 BILAG 4. Profil 2 
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                                                    BILAG 5. Profil 3 
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                                        BILAG 6. Kort over siltlagets overflade 
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                                        BILAG 7. Tykkelseskort over siltlaget 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   BILAG 8. Detailkort over de to forsøgsfelter 
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