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Sammenfatning  
 
Høfde 42 er en stærkforurenet lokalitet beliggende ved Nordsøen på Harboøre 
Tange. For at forhindre forureningen i at udsive til havet, har miljømyndighederne 
planer om at udføre en oprydning på grunden. Denne fase af arbejdet har til formål 
at forberede en afprøvning af afværgeforanstaltning ”basiske hydrolyse” i et hot spot 
område. Aktiviteter i denne fase omfatter følgende: 

1. Optimering af analysearbejde 
2. Undersøgelse af det gamle forsøgsfelt 
3. Alternative spunsemetoder  
4. Forundersøgelse ved nyt forsøgsfelt 
5. Vurdering af enhancements 

 
Det aktuelle notat beskriver aktiviteten ”Forundersøgelse af det nye forsøgsfelt”, der 
har til formål at udpege en mulig lokalitet for et nyt forsøgsfelt og dokumentere 
lokalitetens forureningsindhold. Forundersøgelserne omfatter følgende 
delaktiviteter: 
 

• Udpegning af mulig lokalitet 
• Borearbejde 
• Udtagning af sedimentprøver 
• Udtagning af grundvandsprøver 
• Kemiske analyser 
• Dokumentation 

 
Resultaterne viste følgende: 

1. På grund af risiko for unøjagtigheder i fastlæggelse af dybden til toppen af 
siltlaget under borearbejdet, skal der udvises forsigtighed ved vurdering af 
siltlagets hældning for at undgå overfortolkning. 

2. Sedimentmålinger viste koncentrationer af EP3 fra under detektionsgrænsen 
(0,4 mg/kg TS) til 12,400 mg/kg TS. Resultaterne er ikke normalfordelte da 
der findes en del forholdsvis lave værdier og få ekstremt høje værdier. 

3. Den geografiske fordeling af EP3 i sedimentprøver viser, at de tre boringer 
mod øst og syd (F1, F2 og F7) har et lavt forureningsindhold, der er 
begrænset til dybden omkring siltlaget. Det kan være, at boringerne ligger 
lidt øst for klitgrydedepotet. 

4. Den vertikale fordeling af forureningen viser at siltlaget er forurenet, samt at 
forurening stedvist kan være trængt helt igennem siltlaget. Dette var 
tilfældet i boring F6. 

5. Med undtagelse af to prøver (der kan have været ombyttet) er der generelt en 
god overensstemmelse mellem dobbeltprøverne. Variationen mellem 
dobbeltprøverne var ofte 50 - 300 %.  

6. Tørstofmålinger af sedimentprøver viste 61 % og 84 % tørstof med median 
omkring 69 %. Ved omregning til porøsitet fås 62 %, som er noget højere 
end ventet. 

7. Gennemsnittet af kviksølvmålinger i sedimentet er 36 mg/kg TS (hvis man 
undlader prøver under 10 m i F1, som var uforurenet). Hermed er 
kviksølvresultater lidt højere end tidligere resultater. 

8. På grund af manglende tilstrømning af grundvand, var det kun muligt at 
udtage prøver fra to af de syv nye boringer. Årsagen til den langsomme 
tilstrømning kendes ikke men kan skyldes den kraftige forurening. 
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9. Der er fundet koncentrationer af hydrolyseprodukter i grundvandet som 
ligger en faktor 10 under værdier målt ved det gamle forsøgsfelt, hvor der er 
behandlet med lud. 

10. Som det ses af tabellen, er der en vis korrelation mellem i grundvandet af 
fosfat og af fosforholdige forureningskomponenter. 

 
 
Der anbefales følgende: 

1. På grund af risikoen for at komme i kontakt med forurening, anbefales det 
at opstramme sikkerheden under borearbejde. Her er det specielt anvendelse 
af beskyttelsesdragter og -briller, der tænkes på. 

2. Ved fremtidigt borearbejde med SONIC boremetoden i forbindelse med 
dokumentation af siltlagets beliggenhed anbefales følgende: a) at der måles 
laggrænser straks efter den intakte kerne presses ud i tagrenden, b) at hele 
den intakte kernens længde opmåles af hensyn til dokumentation, og c) at 
der anvendes fx tandstiksflag til markering af bestemte dybder langs kernen 
for at lette den efterfølgende udtagning af sedimentprøver. 

3. Det anbefales, at porøsiteten, tørstof og densiteten undersøges nærmere 
med henblik på fastlæggelse af mere nøjagtige værdier i forbindelse med 
næste gang, der skal udføres borearbejde. 

4. Det anbefales, at årsagen til den dårlige tilstrømning af vand til filtrene 
undersøges nærmere, fx ved vertikal permeabilitetsmålinger i uforstyrede 
kerner eller oparbejdning af eksisterende boringer med hexametafosfat og 
slugtests før og efter behandlingen. 
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1 Indledning 

Høfde 42 er en stærkforurenet lokalitet beliggende ved Nordsøen på Harboøre 
Tange /1/. I 1950’erne og 1960’erne, blev store mængder pesticider og andre 
forureningskomponenter deponeret på grunden. For at forhindre forureningen i at 
udsive til havet, har miljømyndighederne planer om at udføre en oprydning på 
grunden. 
 
Den nuværende fase af arbejdet omfatter en række aktiviteter, der skal tjene som 
forberedelse til et pilotskala forsøg, hvor afværgemetoden ”in-situ basisk hydrolyse” 
afprøves i et hot-spot område /2/. Denne forberedelse er nødvendig for at sikre et 
egnet design af feltforsøgene, for at minimere forsøgets udgifter samt for at sikre en 
kvalificeret evaluering af afværgemetoden. Senere, vil de planlagte pilotskala forsøg 
udføres for at dokumentere effektiviteten af basisk hydrolyse i et stærkforurenet 
område samt for at eftervise betydningen af forskellige teknologier til forbedring af 
kontakten mellem natronlud og forureningen.  
 

1.1 Baggrund 

En del af forureningen ved Høfde 42 blev fjernet ved bortgravning i 1971 i 
forbindelse med kystsikringsarbejde og i 1981 i forbindelse med miljøforbedringer 
langs kysten.  I 2000, indikerede lugtgener, at disse bortgravninger var utilstrækkelige 
og at den tilbageværende forurening var væsentlig. En grundig kortlægning af 
forureningen i perioden 2001-2006 viste, at et område på ca. to hektar stadig var 
forurenet med ca. 100 forskellige stoffer, herunder estimeret 170 tons parathion. 
Hovedparten af forureningen er bundet til eller fanget af sedimentet og kan ikke 
fjernes ved pumpning. 
 
I 2006 udførte Ringkjøbing Amt og Miljøstyrelsen en systematisk evaluering af seks 
forskellige afværgeteknologier for forureningen ved Høfde 42. På basis af denne 
evaluering blev metoderne ”basisk hydrolyse” og ”in-situ biologisk nedbrydning” 
udvalgt til videre undersøgelser.  Basisk hydrolyse er en in-situ metode, hvor natron 
lud er tilført grundvandsmagasinet med henblik på at spalte parathion og andre 
organophosphor pesticider til mindre toksiske, mere mobile stoffer. Når stoffer er 
mobile, kan de efterfølgende fjernes ved afværgepumpning og nedbrydes biologisk på 
et vandbehandlingsanlæg. 
 
Samtidig med denne evaluering af afværgeteknologier i 2006, blev et område på ca. 
to hektar indkapslet med en spuns til en dybde på 14 meter og området blev 
overdækket med en plastmembran. Hermed blev forureningsspredningen til havet 
midlertidigt standset mens en permanent løsning kunne identificeres og afprøves.  
 
I 2008-2009 udførte Region Midtjylland og Miljøstyrelsen en pilotskala 
demonstration af de to udvalgte metoder. Denne demonstration viste at 
forureningen kunne behandles med de udvalgte metoder under realistiske felt 
forhold. Demonstrationen udgjorde grundlaget for såvel design af vigtige aspekter af 
fuldskala oprydning som for en evaluering af omkostninger. 
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Samtidig identificerede demonstrationen en række aspekter, der bør evalueres i flere 
detaljer inden fuldskala oprydning kunne påbegyndes. Det mest centrale af disse 
aspekter er identifikation, udvikling og afprøvning af teknologier for forbedring af 
kontakten mellem natron lud og forureningen (her kaldet kontakt “enhancements”) 
og dokumentation af effektiviteten af basisk hydrolyse i et hot-spot område med 
væsentlig højere koncentrationer af forureningen end var tilfældet ved det tidligere 
pilotskala demonstration. 
 
Aktiviteter i forbindelse med denne fase af arbejdet omfatter følgende: 

1. Optimering af analysearbejde 
2. Undersøgelse af det gamle forsøgsfelt 
3. Alternative spunsemetoder  
4. Forundersøgelse ved nyt forsøgsfelt 
5. Vurdering af enhancements 

 

1.2 Formål 

I en senere fase, planlægges det at udføre et pilotskala forsøg i et hot-spot område (fx 
flere celler på ca. 10 m x 10 m indkapslet med spuns) for at undersøge effekten af 
udvalgte teknologier for ”enhancement” af kontakten mellem natron lud og 
forurening samt for at dokumentere basisk hydrolysens effektivitet i et 
stærkforurenet område. Hovedformålet med denne fase er at forberede pilotskala 
forsøgene. 
 
Formålet med aktiviteten beskrevet i dette notat er: 
 

at udpege en mulig lokalitet for et nyt forsøgsfelt og dokumentere lokalitetens 
forureningsindhold. 
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2 Aktiviteter og metoder 

I forbindelse med hovedaktiviteten ”Undersøgelse af nyt forsøgsfelt” er følgende 
delaktiviteter udført: 
 

• planlægning 
• borearbejde 
• udtagning af sedimentprøver 
• udtagning af grundvandsprøver 
• kemiske analyser 
• dokumentation 

 
En kort beskrivelse af disse aktiviteter gives i de nedenstående afsnit. 
 

2.1 Planlægning 

To mulige lokaliteter til placering af et nyt forsøgsfelt samt en foreløbig plan for felt- 
og laboratoriearbejde blev i august 2009 angivet i oplægget /2/. Inden opstart af 
feltarbejdet blev der d. 8. oktober 2009 holdt et møde, hvor planerne blev 
udspecificeret og ændret væsentlig på flere punkter. Dette og senere tilpasninger 
resulterede i følgende plan: 
 

• et område i det gamle klitgrydedepot ca. 20 m nord for teknikbrønden blev 
udvalgt 

• boringer udføres ikke i klynger af tre, men spredes over hele området 
• alle dybe boringer udføres til det indskudte siltlag (og én boring væsentlig 

dybere) 
• alle boringer udbygges med filter 
• én boring udbygges med stålfilter til kontrol af dette materiale 
• der udtages sedimentprøver fra alle boringer for hver ½ meter fra kote 0 til 

boringens bund 
• til vurdering af reproducerbarheden udtages dobbelte prøver til analyse af 

organiske forureninger 
• der analyseres for organiske forureninger og kviksølv 

 
Ved placering af boringerne blev der taget højde for: 

• eksisterende boringer DGE 8 og DGE 14 
• sløjfede boringer V06, V07, V08 
• ledninger til katodisk beskyttelse 
• rørledning fra grædebrønde 
• strøm og vandledninger til teknikbrønd 
• bunkers 
• forsøgsspuns 
• deponeret jord ifm. spunsarbejde 
• tidligere placering af container brugt til vandrensning ifm. spunsarbejde 

vandrensning 
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2.2 Borearbejde 

Arkil Miljø udførte syv boringer den 13. - 14. oktober 2009 ved Høfde 42 i et 
formodede hot-spot område. Borearbejdet blev udført med Sonic boremetoden, hvor 
en hul borestang vibreres nede til den ønskede dybde.  
 

 
Figur 2-1 Borearbejde ved det nye forsøgsfelt blev udført af Arkil Miljø ved en Sonic borerig. 
 
Borearbejdet forløb uden større problemer. Der blev anvendt plast køreplader, der er 
lettere end jernplader. Det gjorde det muligt at flytte pladerne i hånden, hvorfor 
flytning af boreriggen fra boring til boring var hurtigere. 
 
Boretilsynet skulle både instruere boreholdet om placering og dybde, beskrive 
prøverne, udtage prøverne og forbehandle prøverne. Det bemærkes, at denne opgave 
er lidt mere tidskrævende end borearbejdet, hvorfor en medhjælper kunne være 
ønskelig. 
 
Der blev observeret en kraftigere lugt end ved det gamle forsøgsfelt. Arbejdsmiljøet 
for borefolkene vurderes at være uacceptabelt. Der blev kun lejlighedsvis anvendt 
briller og beskyttelsesdragter med fare for sundhed til følge.  
 
Detaljer omkring boringerne ses af Tabel 2-1. Borejournaler findes som Bilag 1. 
 
Emne Detaljer/antal Bemærkning 
boremetode Sonic intakte kærner udtaget i 

udvalgte strækninger 
adgangsforhold behov for køreplader plastplader, der flyttes ved 

håndkraft 
antal boringer 7  
diameter af intakte kerner 40 mm  
forerørdiameter 50 mm  
rørmateriale PE  
filtermateriale PE Filter F6 dog af stålvæv 
filterlængde 0,5 m  
filterslidser 0,3 mm  
gruskastning 0,7-1,2 mm  
afpropning bentonit/cement pulver hældes fra terræn 
styr små klodser af PE sættes på med strips 
Tabel 2-1 Detaljer omkring det udførte borearbejde. 
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Det bemærkes, at afpropning blev anvendt over filtrets gruskastning i boring F1 og 
til opfyldning af boringens bund i alle boringer undtagen F7. Der blev pejlet efter 
afpropning for at sikre at afpropning var på plads. Der går normalt ca. 10-12 
minutter inden proppen bliver hård. 
 

 
Tabel 2-2 Bentonit/cement pulver til afpropning af boringer. 
 
 
Der er tidligere været en del diskussion omkring det materiale, som boringerne og 
især filtrene er lavet af. Generelt er der anvendt ufarvet PEH. På grund af risikoen 
for opsvulmning af dette materiale - og dermed lukning af filterslidserne - blev det 
aftalt at afprøve et andet materiale til en enkelt boring. Der blev brugt en del kræfter 
på at finde et titanvæv, der kan anvendes til filter. Dette lykkes dog ikke med så fin 
en maske, der er nødvendig for at tilbageholde finsandet ved Høfde 42. I stedet blev 
det aftalt at afprøve et mere ”almindeligt” stålfilter, se fotoet nedenfor. Dette blev 
anvendt ved boring F6. Det bemærkes, at det er udelukkende filterstrækningen, der 
er stål. Selve borestammen er det sædvanlige PEH. 
 

 
Figur 2-2 Stålfilter til boring F6 opbygget af ståltvæv (inderst), beskyttet af en tynd,,gennemhullet plade af stål. 
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Region Midjylland har indmålt og nivelleret samtlige eksisterende boringer indenfor 
spunsen og udvalgte andre lokaliteter i december 2009, se Bilag 4. 

2.3 Udtagning af sedimentprøver 

WaterVision udtog sedimentprøver fra boringer i det nye forsøgsfelt den 13. - 14. 
oktober 2009 efter de nye retningslinjer beskrevet i /4/. Disse retningslinjer indebar 
væsentlige forbedringer i forhold til tidligere prøvetagning på Høfde 42 herunder: 

• udtagning af prøver i glasflasker i stedet for poser 
• homogenisering i felten ved anvendelse af ca. 5-8 stikprøver per flaske 
• større prøvemængder til analyse (50 g i stedet for 1-2 g), afvejet i felten 
• neutralisering og ekstraktion i felten. 

 
Ved det nye forsøgsfelt blev der udtaget 51 sedimentprøver fra de syv boringer. Hver 
prøve blev udtaget som tredobbeltprøve. Hermed var der i alt 153 flasker til 
sedimentprøver. De første to prøver af hvert sæt (A og B-prøven), blev anvendt som 
kontrol af prøveudtagningsproceduren og blev analyseret for organiske forurening. 
Den tredje flaske blev anvendt til kviksølv og tørstofanalysen.  
 
Hver enkelt prøve bestod af ca. 50 g sediment i en 100 ml glasflaske med bred 
åbning og teflonbelagt låg. Prøverne blev udtaget med en teske over en 0,5 meters 
dybdeinterval. Generelt blev der sammenblandet ca. 5-8 stikprøver for hver flaske.  

 
Figur 2-3 Udtagning af sedimentprøver fra det nye forsøgsfelt til kemiske analyser. 
 
Umiddelbart efter udtagning blev der tilsat 50 ml fosfatbuffer og 20 ml toluen 
(ekstraktionsmiddel). Tilsætningen blev udført ved hjælp af en dispenserflaske for 
hver væske. Prøverne blev rystet kraftigt i hånden i 30 sekunder. 
 
I forbindelse med Marie Bank Nielsen’s PhD-projekt på Aarhus Universitet blev der 
også udtaget prøver til mikrobiologiske studier. 
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Figur 2-4 Udtagning af sedimentprøver fra det nye forsøgsfelt til mikrobiologiske undersøgelser.  
 

2.4 Udtagning af grundvandsprøver 

ALECTIA har udtaget grundvandsprøver fra det nye forsøgsfelt d. 30. nov. 2009. På 
grund af ekstrem langsom tilstrømning af vand efter forpumpning var det kun 
muligt at få en prøve fra 2 af boringer, nemlig F5 og F7. Mulige årsager til dette 
drøftes i afsnit 3.3.4.  

2.5 Kemiske analyser 

Følgende analyser blev udført: 
 
Matrix Analysepakker Antal prøver 
sediment færdigvarer 2 x 51 
-”- triestre 2 x 51 
-”- tørstof 51 
-”- kvilksølv 51 
grundvand færdigvarer 2 
-”- triestere 2 
-”- EP1/EP2-syrer 2 
-”- PNF 2 
-”- phosphat 2 
Tabel 2-3 Oversigt over kemiske analyser fra det nye forsøgsfelt. 
 
Analyseresultater for sedimentprøver findes som Bilag 2 og for grundvandsprøver 
som Bilag 3. Grundvandsprøverne blev analyseret samtidig med et sæt prøver fra det 
gamle forsøgsfelt, se /8/.  
 
2.5.1 Organisk forurening 

Analyse af organisk stof blev udført på Cheminovas laboratorium, Rønland. Der blev 
anvendt tre forskellige metoder til de forskellige parametergrupper. Flere oplysninger 
om analysemetoder findes i /4/. 
 
I modsætning til tidligere resultater fra Cheminovas laboratorium, blev 
analyseresultater for sedimentprøver fra det nye forsøgsfelt afrapporteret i mg 
forurening per liter ekstraktionsmiddel (toluen). Det skyldes, at prøverne blev 
afleveret til laboratoriet i glasflasker efter tilsætning af ekstraktionsmiddel, hvormed 
laboratoriet ingen direkte viden har om vægten af sedimentprøven. For at omregne 
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disse resultater til mg forurening per kg sediment, blev resultaterne ganget med 0,4. 
Dette svarer til at gange med 0,020 liter (20 ml) toluen og dividere med 0,050 kg (50 
g) sediment. 
 
2.5.2 Kviksølv og tørstof 

Analysemetoden for kviksølv er baseret på atomabsorption, hydridmetoden. Der blev 
udtaget en delprøve på 15 gram, hvilken er fem gange mere end normal. Det blev 
gjort for at mindske problemer med homogenisering af sedimentprøverne.   
 
Delprøven blev oplukket med DS 2210 (kviksølvfri halvkoncentreret salpetersyre). 
Prøven autoklaveres ved 1 atm. overtryk ved 121° C i 30 minutter.  
 
Detektionsgrænsen er 0,01 mg/kg. 
 
Kviksølv analyser og tørstofmålinger blev udført af Milana, Helsingør. 
 

2.6 Dokumentation 

I forbindelse med denne hovedaktivitet er dette notat udarbejdet. Endvidere har 
Water Vision udarbejdet et dokument, der vurderer geologiske og hydrauliske 
forhold på det gamle og det nye forsøgsfelt /3/. 
 
 



 
 

13 

3 Resultater 

3.1 Borearbejde 

Den indbyrdes placering af de syv boringer ved det nye forsøgsfelt ses i Figur 3-1, 
hvor de nye boringer angives med en gul prik. Nederst på kortet ses teknikbrønden. 
Den dybe boring, der er filtersat under det indskudte siltlag er F1 (mod øst) og 
boringen med stålfiltret er F6 (mod nord).  
 
 

 
Figur 3-1 Placering af boringer ved det nye forsøgsfelt (kort udarbejdet af Region Midtjylland). 
 
 
Toppen af det indskudte siltlag blev truffet i samtlige boringer, men kun 
gennemboret i F1, F2, F3 og F6, se profilen i Figur 3-2. Siltlaget er ikke vist i figuren 
i de øvrige boringer fordi lagets tykkelse ikke er kendt. Boring F7 er den eneste 
boring, der ikke afproppet i bunden inden filtersætning. Dette skyldes, at der kun 
blev boret ganske lidt nede i siltlaget i denne boring. 
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Figur 3-2 Profil af boringer ved det nye forsøgsfelt med siltlag og filtersætning. Siltlaget blev ikke gennemboret i F4, F5 og F7.  
 
Som det ses af Figur 3-2 er der en vis forskel i koten til toppen af siltlaget. Koten 
varierer fra -2.2 i boring F5 til -4.2 i boring F1. Denne forskel kan naturligvis skyldes 
at toppen af laget virkelig varierer (fx pga. fx erosion af laget efter aflejring), men det 
kan også til dels skyldes unøjagtigheder i opmålinger under borearbejdet. Opmåling 
foregik i de såkaldte ”tagrender”, hvor siltlagets placering blev fastlagt ved hjælp af en 
tommestok. Eventuelle måleunøjagtigheder vurderes at kunne skyldes to ting: 

• ved henstand i tagrender, begynder det våde sand i enderne at løbe ud, 
hvormed udgangspunktet for målingen kan være usikker op til ca. ½ m  

• hvis der rammes en sten under nedvibrering, kommer der intet 
prøvemateriale ind i kernen så længe stenen skubbes foran borestangen, 
hvilket medfører en kortere sedimentkerne. 

 
På grundlag af ovenstående forklaringer, skal der udvises forsigtighed ved vurdering 
af koten til toppen af siltlaget for at undgå overfortolkning. Ved fremtidigt 
borearbejde anbefales, at der måles straks op efter prøven presses ud i tagrenden 
samt at hele prøvens længde opmåles af hensyn til dokumentation. Der foreslås 
anvendt fx tandstiksflag til markering af bestemte dybder langs kernen for at lette 
den efterfølgende udtagning af sedimentprøver.  

3.2 Sedimentprøver 

Der blev udtaget sedimentprøver fra flere dybder i syv boringer. Der blev udtaget 
tredobbelte prøver fra 51 lokaliteter (153 flasker i alt). Prøverne blev analyseret for 
tørstof, kviksølv og organiske forureningskomponenter. I de følgende afsnit 
gennemgås disse resultater. Samtlige resultater af sedimentprøverne ses i Bilag 2. 
 
3.2.1 Tørstof 

De prøver, der blev udtaget til kviksølvanalyser (dvs. 51 stk.) blev målt for 
tørstofindholdet. Figur 3-3 er en frekvensplot over resultaterne. Resultaterne ligger 
mellem 61 % og 84 % tørstof med median omkring 69 %.  
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Tørstof omregnes til porøsitet ved at tage hensyn til densiteter: 

 
Der er risiko for, at de udtagne prøver blev delvis drænet inden prøvetagning, da de 
var placeret i en åben såkaldt ”tagrende” efter optagning fra boringen. Hermed må 
man forvente, at den faktuelle porøsitet kunne være endnu højere end den 
beregnede.  
 
Der er tidligere anvendt et mættet vandforhold på 35 - 44 % i forbindelse med 
vurdering af vandretention /5/. For god ordens skyld skal det bemærkes, at disse tal 
ikke repræsenterer det totale vandindhold, men svarer til den del af vandet, der kan 
strømme - og dermed bør ikke sammenlignes direkte med tørstofbestemmelserne. 
Alligevel er de beregnede porøsiteter overraskende høje (og dermed er 
tørstofmålingerne overraskende lave). Det vides ikke, om årsagen er at sedimentets 
densitet er mindre end 2,0, om noget af forureningen fordamper under 
tørstofbestemmelsen, om vandindholdet er større pga. særlig velsorterede 
kornstørrelser, eller om årsagen er noget helt andet. Det anbefales, at porøsiteten, 
tørstof og densiteten undersøges nærmere med henblik på fastlæggelse af mere 
nøjagtige værdier i forbindelse med næste gang, der skal udføres borearbejde. Disse 
værdier kan bl.a. anvendes i forbindelse med beregning af massebalancer og 
modellering af grundvandsstrømning. 
 
3.2.2 Kviksølv 

Der blev udtaget 51 sedimentprøver fra det nye forsøgsfelt til kviksølvmålinger. Figur 
3-4 er et frekvensplot over resultaterne.  

Figur 3-3 Frekvensplot for tørstof i sedimentprøver fra det nye forsøgsfelt. 
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Som det ses af plottet havde ca. 30 % af prøverne ikke noget nævneværdigt indhold 
af kviksølv. Disse prøver stammer generelt fra laget under det indskudte siltlag. De 
højeste målinger i faldende orden er 530, 140, 63 og 54 mg/kg tørstof (bemærk at de 
to højeste værdier ikke er vist i grafen). Den højeste måling blev fundet i F5, 7,5-8,0 
m u.t.  
 
Dybdefordeling af resultaterne ses i Figur 3-5. Som det ses er de højeste resultater 
lidt over det indskudte lerlag, mens der generelt ikke er fundet forhøjet kviksølv i 
den dybe boring F1 under det indskudte lerlag. Bemærk at der ikke er målinger fra 
kote 0 til -5 m, da disse lag består af ren fyld. 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 10 20 30 40 50 60 70

Kviksølv (mg/kg TS)

Dy
bd

e 
(m

u.
t.)

 
Figur 3-5 Dybdeplot af kviksølvresultater i sedimentprøver fra det nye forsøgsfelt. To prøver (hhv. 140 og 530 mg/kg TS) er ikke 
vist. 
 
Måling af kviksølv i sedimentprøver er tidligere udført og opgjort i /7/. Her blev der 
målt 62 prøver. Middelværdien af koncentrationerne inddelt efter zone og lag viste 
op til 16,4 mg/kg. Der blev vurderet at der findes 1.684 kg kviksølv på hele grunden, 
hovedsagelig over det indskudte lerlag. 
 
Gennemsnitsværdien af sedimentprøverne målt i forbindelse med dette notat er 26 
mg/kg TS (eller 13 mg/kg TS, hvis man udelader de to højeste værdier). Hvis man i 
stedet undlader prøver under 10 m i F1 fås en gennemsnit på 36 mg/kg TS. Hermed 

Figur 3-4 Frekvensplot for kviksølv i sedimentprøver fra det nye forsøgsfelt. To prøver (hhv. 
140 og 530 mg/kg TS) overgår x-aksens interval og er ikke vist.  
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er kviksølvresultater ret høje i forhold til tidligere resultater. Det understreges, at der 
ved denne undersøgelse er målt på en større sedimentmængde (15g) end den 
normale (3 g) samt at en forbedret homogenisering blev sikret ved blanding af 5-8 
stikprøver, udtaget i felten.  
 
Figur 3-6 viser forholdet mellem de to forureningsparametre parathion og kviksølv. 
Som det ses af grafen er der ikke nogen specielt god sammenhæng. Der findes både 
prøver med meget EP3 uden meget kviksølv og omvendt. Dette er ikke overraskende 
da man må formode, at disse forureninger stammer fra helt forskellige aktiviteter på 
Cheminova og kan have været udledt til Høfde-depotet hver for sig. 
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Figur 3-6 Forhold mellem EP3 og kviksølv i sedimentprøver fra det nye forsøgsfelt. 
 
 
Omtale af kviksølv i tidligere grundvandsprøver findes i /6/. Der er ikke målt 
kviksølv i grundvandsprøver i forbindelse med dette notat. 
 
 
3.2.3 Fordeling mellem organisk forureningskomponenter 

Kemiske analyser viste som forventet, at den organiske forureningens 
hovedkomponent er parathion (EP3). Fordelingen mellem de enkelte organiske 
forureningskomponenter vises i Figur 3-7.  
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Figur 3-7 Fordeling mellem organiske forureningskomponenter i sedimentet ved det nye forsøgsfelt. 
 
Generelt er denne fordeling i overensstemmelse med tidligere undersøgelser. Tabel 
3-1 viser tidligere angivelser af forureningsfordelingen.   
 
 EP3 MP3 MOOSPS E-sulfotep amino-EP3 
Nyt felt 68 10 8 3 3 
Gammelt felt 89 4 1 1 1 
NIRAS 67 22 ikke 

opgivet 
3 2 

Tabel 3-1 Oversigt over fordeling af organiske forureningskomponenter i forskellige undersøgelser. 
 
 
3.2.4 EP3-koncentrationer 

Figur 3-8 er en frekvensplot for resultater fra måling af parathion i sedimentprøver 
fra det nye forsøgsfelt. 
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Figur 3-8 Frekvensplot for fundne koncentrationer af EP3 i sedimentprøver ved det nye forsøgsfelt (gennemsnit af A og B prøve). 
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Som det ses af plottet varierer koncentrationen fra under detektionsgrænsen (0,4 
mg/kg TS) til 12,400 mg/kg TS. Mange af resultaterne under detektionsgrænsen 
stammer fra prøver fra den dybe boring, F1, hvor der ikke blev fundet parathion 
under 11 m u.t.  
 
Disse resultater er ikke normalfordelte da der findes mange forholdsvis lave værdier 
og få ekstremt høje værdier. Det har den konsekvens, at enhver beregning af 
forureningsmassen baseret på gennemsnitsværdier er meget følsom over for disse få 
ekstreme værdier. 
 
Den geografiske fordeling af forurening viser, at de tre boringer mod øst og syd (F1, 
F2 og F7) har et lavt forureningsindhold, der er begrænset til dybden omkring 
siltlaget. Det kan være, at boringerne ligger lidt øst for klitgrydedepotet. 
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Figur 3-9 viser dybdeprofiler for sedimentprøvernes indhold af EP3.  
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Figur 3-9 Dybdeprofiler af EP3 i sedimentprøver udtaget ved det nye forsøgsfelt. Dobbeltprøver kaldes ”A” og ”B”. 
 
 
Som det ses af dybdeplottene i Figur 3-9 findes generelt de højeste koncentrationer 
lige over og i det indskudte siltlag (fx 8-10 m u.t.) mens der findes lavere 
koncentration i toppen (fx 6-8 m u.t.) samt under det indskudte siltlag (>11 m u.t.). 
Bemærk at boring F7 udviser uoverensstemmelse mellem A og B prøven i to dybder. 
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Følgende prøver fra det indskudte lerlag er analyseret. 
 

Boring Prøvedybde 
(m u.t.) 

EP3 snit 
(mg/kg) 

F1 9,5-10,0 500 
F2 8,3-8,8 54 
F5 7,5-8,0 4.040 
F6 8,5-9,0 3.600 

Tabel 3-2 EP3 resultater for sedimentprøver udtaget fra det indskudte siltlag. 
 
Som forventet er siltlaget generelt forurenet i samme størrelsesorden som sandlaget 
umiddelbart ovenfor. En undtagelse er F1, hvor forureningen i siltlaget er kraftigere 
end sandet ovenfor. Det bemærkes, at der kun foreligger enkelte målinger af 
forurening i siltlaget fra tidligere undersøgelser. 
 
Der er analyseret for sedimentprøver udtaget umiddelbart under siltlaget i boring F1, 
F2 og F6. Disse viser væsentlig lavere koncentrationer i prøverne fra F1 og F2, mens 
prøven fra F6 viser tydeligt, at kraftig forurening er trængt i gennem siltlaget. 
Gennemsnitskoncentrationen i F6 fra 9,0-9,5 m u.t. viser 12.400 mg EP3/kg. I 
overensstemmelse med tidligere undersøgelser tyder dette resultat på, at 
forureningen stedvist kan være trængt helt igennem siltlaget. 
 
3.2.5 Prøvetagningens reproducerbarhed 

Der blev udtaget en dobbeltprøve fra hvert prøvested. Sammenligning mellem A og 
B prøven vises i Figur 3-10.  
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Figur 3-10 Sammenligning af dobbeltprøver (benævnt A og B) i sedimentprøver fra det nye forsøgsfelt. 
 
Som det ses af grafen er der generelt en god overensstemmelse mellem 
dobbeltprøverne, men at to prøver har meget dårlig overensstemmelse. Disse prøver 
er fra Boring F7, i dybderne 6½ og 7 m u.t. Det bemærkes, at hvis der er sket en 
forveksling af 6½ og 7 m u.t. for A eller B prøven vil disse to punkter flyttes til tæt 
på den røde streg på figuren. Det kan ikke afvises, at der har været tale om en 
forveksling ved prøveudtagning. Laboratoriet har udført en ny analyse af begge 
prøver med samme resultat, hvormed forveksling i laboratoriet er udelukket. 
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Figur 3-11 er et frekvensplot af forholdet mellem den største EP3-koncentration i 
dobbeltprøven og den mindste.  
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Figur 3-11 Frekvensplot af afvigelse mellem A og B prøver (fx er afvigelsen mellem dobbeltprøver en faktor 2 eller mere for 50 % 
af prøverne). Enkelte prøver (F7 6,5 og 7,0 m u.t.) ses ikke da de ligger til højre for grafens x-akse. 
 
Som det ses af grafen er der normalt mindre end en faktor tre (300 %) forskel 
mellem de to prøver i dobbeltprøverne. Dette gælder for 46 ud af 51 prøver. Hvis 
man ser bort fra de uforurenede prøver (hvor der generelt var god overensstemmelse) 
er variationen ofte 50 - 300 %. Hermed fås en god fornemmelse for 
reproducerbarheden af prøvetagningen. 
 
Det er nærliggende at tro, at de største afvigelser vil findes for sedimentprøver med 
meget høje koncentrationer, hvor der er størst risiko for fri fase forurening spredt i 
sedimentet på en inhomogen måde. Figur 3-12 vurderes dog ikke at understøtte 
denne forventning men i stedet at udvise lige god overensstemmelse mellem 
dobbeltprøverne for alle koncentrationer. 
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Figur 3-12 Forhold mellem EP3 koncentration i sedimentet og afvigelse mellem A og B prøver.  
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3.3 Grundvandsprøver 

På grund af manglende tilstrømning af vand til filtrene blev der kun udtaget 
grundvandsprøver fra to af boringerne ved det nye forsøgsfelt, nemlig F5 og F7. 
Disse prøver blev analyseret for organiske forureningskomponenter og fosfat. I de 
følgende afsnit gennemgås disse resultater. Samtlige resultater af 
grundvandsprøverne ses i Bilag 3. 
 
Der er gjort følgende feltobservationer under forpumpning: 
 

• F2 meget gult og uklart 
• F3 meget gult og uklart.  
• F5 blev helt klart til sidst 
• F7 tyktflydende, klumpet, grønlig - pumpen kunne næsten ikke trække 

 
Det bemærkes, at boring F7 er den af de nye boringer, der er filtersat tættest på det 
indskudte lerlag, se Figur 3-2. 
 
3.3.1 Hydrolyseprodukter 

Tabel 3-3 viser resultater for hydrolyseprodukter i vandprøver fra de to boringer, 
hvor det var muligt at udtage en grundvandsprøve. 
 
Boring EP2-syre 

(mg/l) 
PNF 
(mg/l) 

F5 14 10 
F7 180 50 
Tabel 3-3 Hydrolyseprodukter i grundvandsprøver fra det nye forsøgsfelt. 
 
Som det ses af tabellen er der fundet en del hydrolyseprodukter, selv om pH i 
området ikke er blevet hævet ved tilsætning af lud. Værdierne kan betragtes som 
repræsentanter for baggrundsniveauet inden igangsætning af basisk hydrolyse. Dette 
vidner om at der foregår en vis hydrolyse under de forhold, der i dag findes i depotet 
eller at der er udledt disse stoffer da depotet blev anvendt til bortskaffelse af 
kemikalier. Koncentrationerne ligger dog en faktor 10 under værdier målt ved det 
gamle forsøgsfelt efter behandling med lud. 
 
3.3.2 EP3 

Tabel 3-4 viser indholdet af parathion i de to boringer, hvor det var muligt at udtage 
en grundvandsprøve. 
 
Boring EP3 

(mg/l) 
F5 5 
F7 1700 
Tabel 3-4 Parathion i grundvandsprøver fra det nye forsøgsfelt. 
 
Som det ses af tabellen er det ene resultat meget højt, hvilket indikere medrivning af 
en dråbe fri fase i prøven. Dette fænomen er også set forholdsvis ofte i det gamle 
forsøgsfelt, se /8/. Det andet resultat formodes at være et udtryk for det opløste 
indhold af parathion. 
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3.3.3 Fosfat 

Der er målt fosfat i grundvandsprøverne. Der er målt for både orthofosfat (uorganisk 
fosfationer) og total P (summen af uorganisk og organisk-bundet fosfat efter 
oplukning). Resultaterne ses i Tabel 3-5 nedenfor.  
 
Boring Total P 

(mg P/l) 
Orthofosfat 
(mg P/l) 

F5 38 2 
F7 410 13 
Tabel 3-5 Fosfatresultater i grundvandsprøver fra det nye forsøgsfelt. 
 
Som det ses af tabellen, findes kun en lille del af fosfor som uorganiske ioner, dvs. at 
hovedparten er bundet i organiske molekyler som EP3. Desuden ses, at F4 er mere 
forurenet end F5, hvormed fosforresultaterne overordnet er i overensstemmelse med 
EP3 resultaterne. 
 
For at kigge nærmere på fosforresultaterne, er der udført en massebalance mellem 
organisk fosfor (total P minus orthofosfat P, målt i mmol/l) og summen af alle 
fosforholdige organiske stoffer (også målt i mmol/l).  
 
Stofnavn Molvægt P indhold F5 F5 F7 F7 

  mg/mmol 
mol P/mol 

stof mg/l mmol/l mg/l mmol/l 
EOOOPS 198 1 1 0,005 29 0,146 
MOOSPS 172 1 4 0,023 64 0,372 
EEMOOSPS 200 1 1 0,005 63 0,315 
EOOSPS 214 1 0 0,000 14 0,065 
E-sulfotep 322 2 0 0,000 44 0,273 
MP-3 263 1 0 0,000 210 0,798 
E-AMINO-
P3 261 1 0 0,000 8 0,031 
FYF 330 1 0 0,000 62 0,188 
EP-3 291 1 5 0,017 1700 5,840 
PNF 139 0 10 0,000 50 0,000 
MP1 158 1 2 0,013 24 0,152 
EP1 186 1 0 0,000 0 0,000 
MP2-syre 142 1 9 0,063 100 0,704 
EP2-syre 170 1 14 0,082 180 1,058 
SUM organisk P   0,209  9,941 
       
Total P 31 1 38 1,226 410 13,226 
Ortho P 31 1 2 0,065 13 0,419 
SUM organisk P   1,161  12,806 
       
"<" = regnet som "0"      
Rød = målte værdier      

Tabel 3-6 Massebalance til sammenligning af fosfor målinger og måling af fosforhold ige organiske stoffer. 
 
Som det ses af tabellen, er der en vis korrelation mellem organisk fosfor og 
fosforholdige forureningskomponenter. I boring F5 findes 1,2 mmol P målt som 
fosfor og 0,2 mmol P målt som organiske stoffer. I boring F7 findes hhv. 12,8 og 9,9. 
Tidligere analyser /6/ viste en forholdsvis ring korrelation.   
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3.3.4 Manglende tilstrømning af vand i filtrene 

En sammenligning af de to forsøgsfelter er udført i /3/ for at finde årsagen til at 
oppumpning fra de to felter er markant forskellig. Notatet udmunder bl.a. i følgende 
vurderinger: 

• pumpernes løftehøjde kan være årsagen til manglende prøver ved det nye 
forsøgsfelt 

• i modsætning til de andre boringer er den dybde boring F1 filtersat under 
siltlaget i en finerekornet lag 

• laboratorieforsøg, hvor filtermateriale er sat ned i forurenet vand har vist at 
der sker en udfældning i store flager  

• der er behov for flere slugtests i begge felter 
 
I det følgende drøftes disse og andre emner nærmere. 
 
Løftehøjde: Udtagning af grundvandsprøver fra begge forsøgsfelt er foretaget af 
ALECTIAs Rune Pedersen. Ud fra hans udtalelser, var der problemer i det nye 
forsøgsfelt med løftehøjde i boring F1 efterhånden som vandspejlet blev sænket. 
Dette er forståeligt, da boringen er filtersat under det indskudte lerlag (10,95-11,45 
m u.t.). Dette er dog ingen forklaring på, hvorfor vandet ikke tilstrømmer lige så 
hurtig som det oppumpes (sådan som er tilfældet ved det gamle forsøgsfelt). 
 
Ved de øvrige boringer i det nye forsøgsfelt er prøvetageren ikke i tvivl om at 
pumpernes løftehøjde ikke er forklaringen på de manglende vandprøver. Det skyldes, 
at der er tydelig forskel i pumpelyden, når pumpen kører i vand kontra luft. 
Boringerne (undtagen F1) blev tømt, hvorefter pumpen kørte i luft.  
 
Geologi: Med undtagelse af F1, der er filtersat i et finerekornet lag, er ALECTIA 
enig med betragtningerne i /3/ om at der ikke ud fra tilsynet vurdering eller 
borejournalerne grund til at tro, at ydelsen ved det nye forsøgsfelt skulle være 
ringere.  
 
Afpropning:  I 4 af de syv boringer ved det nye forsøgsfelt (F1, F2, F3 og F6) blev der 
hældt tør bentonit/cement pulver fra terræn nede i bunden af boringen for at 
afproppe intervallet ved det indskudte siltlag inden filtersætning. Der er risiko for at 
bentonit vil sætte sig på sidden af borerøret og således lukke filterslidser til, når 
filtret efterfølgende sænkes i borerøret. Det var ikke muligt at udtage vandprøver fra 
nogen af disse boringer. Det bemærkes ydereligere, at der er ikke afproppet i 
boringernes bund i nogen af boringerne i det gamle forsøgsfelt. Ved boring F4, F5 og 
F7 blev der ikke afproppet før filtersætning. Det var muligt at udtage vandprøver fra 
F5 og F7. 
 
Boreformanden Jan Møller har oplyst, at proceduren ved afpropning i boringens 
bund er, at indersiden af borerøret skylles med 10-12 liter vand efter afpropning. Når 
borerøret trækkes op igen efter filtersætning er der også mulighed for visuelt at 
kontrollere at indersiden er ren. Lukning af slidser som følge af afpropning vurderes 
at være en usikkerhed, der bør undgås ved fremtidig borearbejde hvis muligt, men 
vurderes samtidig ikke at være hovedårsagen til boringernes dårlige ydelser.  
 
Forureningsniveau:  Sedimentprøver indikerer, at boringerne ved det nye felt er 
mere forurenet end boringer ved det gamle felt. Dette bekræftes af lugtindtrykket 
under borearbejdet. Prøvetageren har vurderet at vandets viskositet i det nye felt er 
større end ved det gamle felt inden ludinfiltration. 
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4 Konklusioner & anbefalinger 

4.1 Konklusion 

De væsentligste konklusioner angives nedenfor: 
 

1. På grund af risiko for unøjagtigheder i fastlæggelse af dybden til toppen af 
siltlaget under borearbejdet, skal der udvises forsigtighed ved vurdering af 
siltlagets hældning for at undgå overfortolkning. 

2. Sedimentmålinger viste koncentrationer af EP3 fra under detektionsgrænsen 
(0,4 mg/kg TS) til 12,400 mg/kg TS. Resultaterne er ikke normalfordelte da 
der findes en del forholdsvis lave værdier og få ekstremt høje værdier. 

3. Den geografiske fordeling af EP3 i sedimentprøver viser, at de tre boringer 
mod øst og syd (F1, F2 og F7) har et lavt forureningsindhold, der er 
begrænset til dybden omkring siltlaget. Det kan være, at boringerne ligger 
lidt øst for klitgrydedepotet. 

4. Den vertikale fordeling af forureningen viser at siltlaget er forurenet, samt at 
forurening stedvist kan være trængt helt igennem siltlaget. Dette var 
tilfældet i boring F6. 

5. Med undtagelse af to prøver (der kan have været ombyttet) er der generelt en 
god overensstemmelse mellem dobbeltprøverne. Variationen mellem 
dobbeltprøverne var ofte 50 - 300 %.  

6. Tørstofmålinger af sedimentprøver viste 61 % og 84 % tørstof med median 
omkring 69 %. Ved omregning til porøsitet fås 62 %, som er noget højere 
end ventet. 

7. Gennemsnittet af kviksølvmålinger i sedimentet er 36 mg/kg TS (hvis man 
undlader prøver under 10 m i F1, som var uforurenet). Hermed er 
kviksølvresultater lidt højere end tidligere resultater. 

8. På grund af manglende tilstrømning af grundvand, var det kun muligt at 
udtage prøver fra to af de syv nye boringer. Årsagen til den langsomme 
tilstrømning kendes ikke men kan skyldes den kraftige forurening. 

9. Der er fundet koncentrationer af hydrolyseprodukter i grundvandet som 
ligger en faktor 10 under værdier målt ved det gamle forsøgsfelt, hvor der er 
behandlet med lud. 

10. Som det ses af tabellen, er der en vis korrelation mellem i grundvandet af 
fosfat og af fosforholdige forureningskomponenter. 

 
 

4.2 Anbefalinger 

De væsentligste anbefalinger angives nedenfor: 
 

1. På grund af risikoen for at komme i kontakt med forurening, anbefales det 
at opstramme sikkerheden under borearbejde. Her er det specielt anvendelse 
af beskyttelsesdragter og -briller, der tænkes på. 

2. Ved fremtidigt borearbejde med SONIC boremetoden i forbindelse med 
dokumentation af siltlagets beliggenhed anbefales følgende: a) at der måles 
laggrænser straks efter den intakte kerne presses ud i tagrenden, b) at hele 
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den intakte kernens længde opmåles af hensyn til dokumentation, og c) at 
der anvendes fx tandstiksflag til markering af bestemte dybder langs kernen 
for at lette den efterfølgende udtagning af sedimentprøver. 

3. Det anbefales, at porøsiteten, tørstof og densiteten undersøges nærmere 
med henblik på fastlæggelse af mere nøjagtige værdier i forbindelse med 
næste gang, der skal udføres borearbejde. 

4. Det anbefales, at årsagen til den dårlige tilstrømning af vand til filtrene 
undersøges nærmere, fx ved vertikal permeabilitetsmålinger i uforstyrede 
kerner eller oparbejdning af eksisterende boringer med hexametafosfat og 
slugtests før og efter behandlingen. 
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