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1 Indledning  

1.1 Baggrund 
Dette afsnit giver et kort resume af tidligere afværgeforanstaltninger på lokaliteten 

1953-1962 På vestkysten ud for Høfde 42 ligger en af Danmarks mest omfattende og 
komplekse forureninger. Forureningen stammer hovedsageligt fra deponering af 
spildevand og fast affald fra virksomheden Cheminova, men også den danske stat 
deponerede affald i perioden 1953-1962. Spildevandet og det faste affald indeholdt 
store mængder af kemikalier, herunder store mængder af pesticiderne parathion og 
methylparathion samt andre kemikalier bl.a. kviksølv.  

1971  I 1971 blev der, efter en voldsom storm, gennemført afgravning af ca. 1.250 m3 
forurenet sand over grundvandsspejlet. Området blev dækket af et asfaltlag. 

1981  I 1981 blotlagde en ny kraftig storm asfaltlaget, og yderligere 1.200 m3 forurenet 
sand over grundvandsspejlet blev bortgravet. Den tilbageværende forurening var nu 
beliggende under grundvandsspejlet og området blev dækket med rent sand. Det 
blev på dette tidspunkt konkluderet, at forureningen ikke længere udgjorde en trus-
sel for havet.   

2001-2006 I 2000 blev der konstateret en kraftig lugt fra depotet og en kortlægning af 
restforureningen blev gennemført. Det blev anslået, at der var 200-300 tons pesti-
cider og andre kemikalier tilbage i depotet. 

2006 I 00’erne blev det vist, at Vesterhavet stadig var påvirket af depotet. I 2006 blev 
der derfor etableret en spunsvæg omkring det tidligere kemikaliedepot ved Høfde 
42 (20.000 m2) ned til 14 m u.t., med det formål at forhindre udsivning af toksiske 
stoffer til Vesterhavet. Hele området blev afdækket med plastmembran. Placering 
af spunsen fremgår af bilag A. 

2006 Den etablerede spuns omkring depotet har en begrænset levetid. Der blev derfor i 
2006 gennemført en teknologiscreening, hvor 6 potentielle afværgemetoder til op-
rensning af forurening i grundvandszonen blev beskrevet (bortgravning, in situ ba-
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sisk hydrolyse, in situ biologisk nedbrydning, in situ kemisk oxidation, in situ ke-
misk reduktion med nulvalent jern, termisk oprensning). Ud fra screeningen blev 
det besluttet at undersøge muligheden for at anvende in situ basisk hydrolyse i 
kombination med biologisk nedbrydning. 

2007-2010 Forundersøgelser og pilottest af in situ basisk hydrolyse. Forsøgene var positive, 
men metodens effektivitet var uafklaret. Desuden skulle det afklares, om det kunne 
være et problem at bringe luden i kontakt med forureningen. Dette affødte en stor-
skala demonstration af metodens effektivitet gennem ”NorthPestClean”, 2010-
2014. 

2011-2014 Udførelse af demonstrationsforsøg med in situ basisk hydrolyse i grundvands-
zonen: Med støtte fra Miljøstyrelsen og EU-kommissionens LIFE+ program blev 
der iværksat et demonstrationsprojekt ”NorthPestClean”, som havde til formål at 
dokumentere effektiviteten af afværgemetoden ”in situ basisk hydrolyse” ved de-
monstrationsforsøg samt at afprøve forskellige metoder til at forøge effektiviteten 
af denne metode til oprensningen af forureningen ved Høfde 42. 

2012 Der blev udført afgrænsning af hot spot, afgrænsningen medførte en  ny 
massebestemmelse af de forskellige stoffraktioner i depotet. Det vurderes, at der er 
100-200 tons pesticider og lignede forbindelser samt 7 tons kviksølv tilbage 

2014 Der blev udført en risikovurdering og stopkriterier for en evt. oprensning blev 
identificeret. 

2014 Nærværende skitseprojekt bygger på resultater af NorthPestClean 
demonstrationsforsøgene som blev gennemført i perioden 2011-2014. 

1.2 Generelle oplysninger 
Adresse  Høfde 42, Knopper Enge, 7673 Harboøre 

Rekvirent  Region Midtjylland 

› Revised Experimental Plan /1/ 

› Initial Characterization Report /2/, som inkluderer initiel draining/re-
infiltration  

› Status Report – Cycle 1 /3/ 

› Status Report – Cycle 2 /4/ 

› Surfactant Screening and Treatability Study /5/ 

› Final report /6/ 

› Afgrænsning af nedsivningsområdet /7/ 

Referencer til rele-
vante undersøgelses-
rapporter 
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Konsulent En projektgruppe bestående af COWI, som projektholder og med Rambøll, 
Geosyntec og Kogsgaard Miljø, som underrådgivere blev i 2011 tildelt opgaven 
med at gennemføre demonstrationsforsøg til beskrivelse af effektiviteten af in situ 
basisk hydrolyse. 

Efter oprensning med basisk hydrolyse vil området stadig være forurenet primært 
med kviksølv og en evt. restforurening af pesticider (afhængig af oprensningsni-
veau) og kortlægningen opretholdes på V2. Kystsikringen (beskyttelsen) oprethol-
des. Der vil være almindelig færdsel på området (forurening er ikke spredt til ter-
ræn).  

Der er ingen udnyttelse af grundvand fra området. 

 

God økologisk tilstand i Vesterhavet. 

1.3 Formål 
Formålet med oprensningen er at sikre, at en resulterende restforurening ikke udgør 
en uacceptabel risiko for miljøet i Vesterhavet. 

Fremtidige planer 
for området  

Evt. udnyttelse af 
grundvand 

Målsætning for over-
fladevand 
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2 Sammenfatning af undersøgelser og 
risikovurdering 

2.1 Forureningens omfang og mængdeopgørelse   
I 2012 blev der udført en afgrænsning af hot spot (nedsivningsområdet) /7/ og i 
samme forbindelse blev resultater fra tidligere undersøgelser opsummeret. Baseret 
på alle historiske data og nye data fra undersøgelsen i 2012 blev forureningsudbre-
delsen og forureningsmasser inden for spunsområdet estimeret. 
 
Overordnet set inddeles det forurenede område i et nedsivningsområde og om-
kringliggende randområder. Nedsivningsområdet er karakteriseret som det om-

råde, hvor nedsivning af urenset slamholdigt spildevand og deponering af fast 

affald har fundet sted.  

 

Baseret på historiske og nye data er hele området inden for den store spuns inddelt 
i zoner og lag. Zoneinddeling med horisontale lag fremgår af Figur 2-1 og lagind-
deling med vertikale lag fremgår af Figur 2-2. Opdelingen er foretaget på baggrund 
af geologi og forureningsdata: 
 

1. Nedsivningsområdet (zone 1-2) 
Området med mest omfattende jordforurening som følge af nedsivning af 
det deponerede affald/spildevand. Undersøgelser har vist, at der i dette om-
råde findes høje koncentrationer af pesticider og kviksølv fra omkring kote 
+1 m og ned til siltlaget omkring kote -2,8 m. Der er flere steder observeret 
fri fase (DNAPL) på siltlaget samt i forbindelse med mindre permeable lag 
fordelt over hele det forurenede område/dybde. I den del af nedsivningsom-
rådet, som ikke er afgravet (zone 1), findes desuden et ca. 30 cm tykt slam-
lag omkring kote +1. Slamlaget er kraftigt forurenet og udgør overgangen 
fra rent sand til forurenet sand. Dette slamlag er afgravet i zone 2. Nedsiv-
ningsområdet dækker i alt ca. 2.200 m2 (ca. 8.400 m3). 
 

2. Indre randområde (zone 3-6) 
Områderne, som støder op til nedsivningsområdet, udgøres overvejende af 
rent eller svagt forurenet sand fra terræn til ca. 0,5 m over siltlaget. I ho-
vedparten af boringerne er der påvist høje koncentrationer af pesticider i et 
lag på ca. 0,5 m over siltlaget. Der er også mange indikationer på og påvis-
ninger af tilstedeværelsen af fri fase forurening på siltlaget i det indre rand-
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område. 
 

3. Ydre randområde (7-9)  
Områder, som støder op til det indre randområde. Her påvises typisk meget 
lave koncentrationer af forurening, ofte under detektionsgrænsen og ingen 
kraftig forurening nær siltlaget. Området repræsenterer en afgrænsning af 
jordforureningen. Udbredelsen af det ydre randområder strækker sig ud 
over det indspunsede areal, men zonerne 7-9 repræsenterer kun arealet in-
den for spunsen, som er anvendt i beregning af forureningsmassen inden 
for spunsen. 
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Figur 2-1: Fordeling af boringer og inddeling af det spunsede område i zoner fordelt på 

nedsivningsområdet ( rød), indre randområde (gul) og ydre randområde 

(grøn). Se flere informationer i /7/. 

Baseret på ovenstående inddeling og analyseresultater er forureningsmasserne in-
den for den store spuns estimeret. Beregninger og forudsætninger fremgår af /7/.  I 
hele området findes rent sand fra terræn og ned til omkring kote +1 m. I nedsiv-
ningsområdet findes kraftig forurening fra omkring kote +1 m. I den nordlige del af 
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nedsivningsområdet findes et kraftigt forurenet slamlag omkring kote +1 m, mens 
dette tidligere er blevet afgravet i den sydlige del af nedsivningsområdet. Den kraf-
tige forurening fortsætter til ca. kote -2,8 m, hvor der findes et sammenhængende 
siltlag, som udgør bunden af den kraftige forurening i hele det indspunsede områ-
de. I /8/ er der udført beregninger af den teoretiske forureningstransport gennem 
siltlaget. Resultaterne viser, at forureningskoncentrationen under siltlaget er lav og 
at forureningsfluxen til havet fra magasinet under siltlaget er ubetydelig i forhold 
til forureningsfluxen fra magasinet over siltlaget. Lagdelingen er skitseret på Figur 
2-2. I randområderne er den kraftige forurening kun observeret umiddelbart over 
siltlaget (antaget ca. 0,5 m interval), mens det overliggende sand kun er svagt foru-
renet. I forbindelse med demonstrationsprojektet /6/ samt afgrænsningen af nedsiv-
ningsområdet /7/ er der udført en lang række boringer til omkring 8 m u.t. og disse 
viser alle, at siltlaget ligger i samme kote i hele området. 

Figur 2-2: Konceptuel model for lagdeling i depotet. 

Masseestimater for de forskellige områder og lag er samlet i Tabel 2-1 og Tabel 
2-2. Det fremgår, at der totalt er ca. 100 tons af pesticider inden for det indspunse-
de område. Hovedparten af forureningen udgøres af parathion (EP3). Det bemær-
kes, at der findes ca. 7 tons kviksølv i depotet. Det fremgår ligeledes, at der udover 
nedsivningsområdet også findes en væsentlig forureningsmasse i det indre random-
råde umiddelbart over siltlaget. Den væsentligste forureningsmasse med pesticider 
findes i sandlaget. Den samlede masse i randområdet er bestemt på baggrund af 

 

 

 

 

 

Rent sand 

Nedsivningsområde 
(kraftigt forurenet) 

Terræn 
kote +5 

Randområde  
(svagt forurenet) 

Randområde  
(kraftigt forurenet) 

Silt (svagt forurenet) 

 Slam (kraftigt forurenet) 
kote +1,1 

kote +0,8 

 

kote -2,8 

kote -2,3 
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kun få analyser foretaget i de mest forurenede områder. Det forventes derfor at 
denne masse kan være overestimeret.  

Tabel 2-1: Estimerede forureningsmasser fordelt på zoner og lag. 

 

 

Tabel 2-2: Estimerede forureningsmasser fordelt på områder og lag inden for det indspun-

sede område. 

 

2.2 Risikovurdering 
Efter afgravningen af forurening i 1981 blev det vurderet at restforureningen ikke 
udgjorde en risiko, men efterfølgende undersøgelser har dokumenteret en påvirk-
ning af Vesterhavet. Depotet blev derfor i 2006 indspunset for at undgå udsivning 
til Vesterhavet. Spunsen har en estimeret levetid på mindst 25 år. 
 
Formålet med oprensningen er at fjerne så meget forureningsmasse, at restforure-
ningen ikke forårsager en uacceptabel påvirkning af Vesterhavet. For at fastlægge 
oprensningskriterier har Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udarbejdet en risi-
kovurdering, som tager udgangspunkt i kvalitetskriterier i Vesterhavet og regner 
baglæns for at bestemme acceptable vand og jordkoncentrationer i depotområdet. 
Beregninger og forudsætninger fremgår af /8/. Modelleringen har vist, at der sand-
synligvis kræves en meget høj oprensningsgrad (>99 %) for organophosphat pesti-
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ciderne (parathion, methyl-parathion, e-sulfotep og malathion) for at de marine 
vandkvalitetskriterier kan overholdes i havet umiddelbart ud for Høfde 42. Model-
leringen i /8/ viser endvidere, at kviksølv ikke forventes at udgøre et problem for 
havmiljøet. Der opstilles derfor ikke oprensningskriterier for kviksølv, Skitsepro-
jektet er udarbejdet ud fra den forudsætning, at en massefjernelse på mindst 90 % 
af organophosphor pesticiderne (herefter kadt OPP’erne) er tilstrækkelig/mulig. 

2.3 Sammenfatning af demonstrationsprojektets 
resultater 

2.3.1 Demonstrationsprojektet 
Overblik Demonstrationsprojektet med in situ basisk hydrolyse i 2011-2014 er udført i 3 

testceller. Ved forsøget blev effekten af tre enhancement metoder (vibration, recir-
kulation og surfactant) på den basiske hydrolyse testet. 

Hver testcelle blev behandlet med NaOH gennem 3 cyklusser: 

› Cyklus 1: Vand blev drænet og NaOH blev infiltreret via gravitation. in situ 
basisk hydrolyse blev afprøvet uden brug af enhancement metoder. Dræning 
var afslutningen af cyklus 1. 

› Cyklus 2: NaOH blev infiltreret og efter en måned blev enhancement meto-
derne implementeret. Der blev ikke drænet efter cyklus 2. 

› Cyklus 3: Cyklus 2 fortsættes (ingen dræning og ingen ny NaOH tilsætning), 
men enhancement metoderne blev modificeret. 

Resultater fra demonstrationsprojektet med test af in situ basisk hydrolyse og for-
skellige enhancementmetoder er afrapporteret i detaljer i /6/. I de følgende afsnit 
sammenfattes de vigtigste resultater, som danner baggrund for skitseprojektet. 

2.3.2 Dræning og injektion 
Dræning Dræning af testceller blev udført med dykpumper primært fra en central 

pumpeboring i hver testcelle. Metoden var rimelig effektiv ved den indledende 
dræning, men p.g.a. hængende vand vil der skulle pumpes over en meget lang peri-
ode for af dræne helt ned til siltlaget.  

 Ideelt set skal der drænes helt ned til siltlaget i fuldskalaoprensningen, men ud fra 
erfaringerne fra demonstrationsforsøget vil dette ikke være praktisk muligt. Det må 
derfor forventes, at der maksimalt vil kunne drænes til ca. 0,5 m over siltlaget ved 
brug af dykpumper, hvilket dog vurderes som acceptabelt. Denne metode anbefales 
derfor også anvendt i fuldskalaoprensningen. 

Injektion af NaOH Koncentreret (27 %) NaOH blev fortyndet i 20 m3 tanke med rent vand (1:19) og 
derefter infiltreret til testcellernes centrale boring via gravitation (typisk 1 m3 til en 
boring på 5 min). Denne metode var effektiv og sikrede god fordeling af NaOH i 
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bunden af testcellerne og infiltration via gravitation anbefales således anvendt i 
fuldskalaoprensningen. Der var til gengæld problemer med at opnå høj pH i toppen 
af behandlingsområdet, hvilket betyder, at der i fuldskala skal infiltreres NaOH til 
en kote beliggende ca. 0,5 m højere end den dybde, som ønskes behandlet, for at 
sikre en høj pH i toppen af behandlingsområdet. 

Dræningen efter NaOH var tilsat var problematisk, da der var problemer med til-
klogning i både pumpeboring og reinfiltrationsboringer, hvor drænvandet skulle 
bortledes til. Dette gjorde, at det ikke var muligt at dræne til samme niveau som 
ved den indledende dræning. Problemerne er beskrevet i /6/ og forventes primært at 
være relateret til tilklogning som følge af udfældninger af silicium. Det blev i de-
monstrationsforsøgene vist, at problemerne kunne afhjælpes ved ikke at pumpe 
boringerne tomme og dermed undgå at suge luft ind i filtrene. Desuden kunne ni-
trogenindblæsninger i tilkloggede boringer regenerere disse. Ved den 2. tilsætning 
af NaOH, som blev udført identisk med den indledende tilsætning, var infiltrati-
onsboringernes ydelse også væsentligt reduceret (typisk 1 m3 til en boring på 30-50 
min), hvilket betød, at det tog længere tid at infiltrere NaOH blandingen. I fuldska-
la må det derfor forventes, at der maksimalt kan infiltreres ca. 50 m3/boring/døgn 
ved kontinuerlig infiltration og at boringerne skal regenereres ind imellem. 

2.3.3 Afprøvning af enhancementmetoder 
Der blev afprøvet forskellige enhancementmetoder i demonstrationsforsøget for at 
teste, om disse metoder kunne øge hydrolysehastigheden. De afprøvede metoder 
var henholdsvis vibrationer, recirkulation og tilsætning af surfactant.  

Vibrationer Den stationære vibrationsenhed placeret på terræn viste sig i stand til at levere de 
ønskede vibrationer (afsætte energi) til den ønskede dybde. Akustiske vibrationer 
(testcelle 1, cyklus 2-3) kunne ikke dokumenteres at medføre en væsentligt øget 
hydrolysehastighed og anbefales derfor ikke anvendt i fuldskalaoprensningen. 

Recirkulation Recirkulation (Testcelle 2, cyklus 2) var udfordrende, da boringerne kloggede til. 
Injektion af nitrogen under tryk med 1-2 ugers mellemrum blev anvendt til at rege-
nerere boringerne og holde recirkulationen kørende. Senere i demonstrationspro-
jektet blev pumpestyringen ændret, så flow blev styret af vandstand i pumpeborin-
gen, hvilket reducerede problemer med klogning væsentligt. Ved samme lejlighed 
blev effektiviteten af stålfiltre (Johnson filtre) testet og disse viste sig at være bedre 
ydende og mere modstandsdygtige over for tilklogning. Recirkulationen viste tyde-
ligt, at der skete en god opblanding i behandlingsområdet og også i området over 
behandlingsområdet (over kote 0), som medførte en udligning i koncentrationer og 
pH i hele testcellen. Recirkulation af ludopløsningen medførte ikke signifikant øget 
hydrolyserate. Recirkulation anbefales ikke anvendt kontinuert i fuldskalaoprens-
ningen, men derimod som indledende opblanding efter hver NaOH tilsætning for at 
sikre, at der opnås en god fordeling af NaOH i hele behandlingsområdet. 

Surfactant Der blev i sidste del af projektet tilsat en surfactant (Ecosurf EH9) til testcellen 
med recirkulation (testcelle 2, cyklus 3). Tilsætningen blev foretaget sammen med 
recirkulationen med succes. Ved temperaturer under 16 grader bliver den koncen-
trerede surfactant meget viskøs, hvilket giver problemer med opblanding. Tilsæt-

Tilklogning ved 
dræning og injektion 
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ning bør derfor foretages i sommermånederne og opbevaringen af surfactanterne 
indtil de skal anvendes skal ske ved 20 grader eller højere. Tilsætingen af surfac-
tant i forbindelse med recirkulation resulterede i en markant højere koncentration 
af bl.a. EP3 i vandet. Grundet den forholdsvis lave pH (10-11) på dette tidspunkt 
blev der ikke konstateret en forbedret hydrolyse. På trods af at hydrolysen ikke 
blev forbedret, medfører den øgede opløsning af EP3, at der kan fjernes betydelige 
mængder EP3 ved dræning af vandet, når der er tilsat surfactant. Målinger viste 
desuden, at surfactanten kunne fordeles effektivt i hele testcellen. Med baggrund i 
de opnåede resultater fra demonstrationsforsøgene anbefales surfactant tilsat i fuld-
skalaoprensningen i min. én cyklys. Resultaterne efter anvendelsen i en enkelt cy-
klus vil kunne bruges til at vurdere, om surfactant skal anvendes i flere cyklusser, 
f.eks. igen hen mod slutningen af oprensningen, hvor opløsning af EP3 måske går 
mere trægt. 

2.3.4 Monitering 
Konservering Der blev i demonstrationsprojektet vist at den bedste metode til konservering var at 

fryse vandprøver og sætte jordprøver på køl indtil analyse påbegyndes. Jordprøver-
ne blev konserveret ved at foretage en ekstraktion i felten. 

Hydrolyseprodukter I demonstrationsprojektet er der analyseret en lang række parametre, som alle var 
anvendelige til vurderingen af effektiviteten af den basiske hydrolyse. I fuldskala 
kan analyseprogrammet reduceres og bør fokusere på hydrolyseprodukter (EP2 
syre, PNF og MP2 syre), pH i vandfasen og organophosphatpesticider (OPP) i jor-
den. Specielt de opløste hydrolyseprodukter er vigtige i moniteringen af hydroly-
sens fremdrift. 

Samleparametre NVOC, Total P og Total N blev i demonstrationsforsøget anvendt som 
samleparametre til vurdering af hydrolysens overordnede effektivitet, da det blev 
vurderet, at der kunne være ukendte hydrolyseprodukter, som ikke blev kvantifice-
ret i de stofspecifikke analyser. Resultaterne understøttede til en vis grad de øvrige 
analyseresultater og var brugbare i tolkningen af de øvrige analysedata. Data fra 
NVOC, Total P og Total N var dog ikke bedre end analyseresultater for OPP og 
hydrolyseprodukter og anbefales derfor ikke udført i forbindelse med monitering 
under fuldskalaoprensningen.  

pH pH var en vigtig moniteringsparameter til vurdering af fordeling af NaOH samt 
potentiale for hydrolyse, og denne parameter skal derfor anvendes intensivt i fuld-
skalaoprensningen. Tilsætningen af 0,43 mol/l NaOH til testcellerne resulterede i 
en pH omkring 12-13 i hovedparten af moniteringsboringerne (med undtagelse af 
mange af de øvre filter). pH blev de næste ca. 10 måneder kun reduceret meget lidt 
og efter en ny tilsætning af NaOH var pH over 12 og stabil i den resterende tid (16 
måneder), bortset fra den ene testcelle hvor recirkulation medførte en opblanding 
med ovenliggende vand, som derved medførte en pH på 10-11. Resultaterne viser, 
at det er muligt at opretholde en høj pH over en lang periode, hvor den basiske hy-
drolyse kan forløbe. Et blandingsforhold på 1 m3 27 % NaOH til 19 m3 vand, sva-
rende til en 0,43 mol/l opløsning, anbefales anvendes i fuldskala. Den høje pH re-
sulterede dog i problemer med opløsning og efterfølgende udfældninger af silicium 
og det bør derfor overvejes at teste, om den samme effektivitet af hydrolysen kan 
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opnås med en lavere koncentration af NaOH. En nærmere undersøgelse af dette er 
beskrevet i afsnit 3.6. 

Tracer Tracer tilsat den infiltrerede NaOH viste samme tendens som pH-målingerne; at 
NaOH blev spredt effektivt i den nederste del af behandlingsområdet men ikke i 
den øverste del. Tracer anvendes ikke i fuldskalaoprensningen. 

Hydrolyse Generelt blev der i alle testceller i de første uger/måneder observeret en meget 
hurtig produktion af hydrolyseprodukter (EP2 syre, MP2 syre, PNF) i områder 
hvor pH var høj. I områder med lav pH og i kontrolrør med lav pH kunne der ikke 
påvises stigninger i koncentrationerne af hydrolyseprodukter. Efter nogle måneder 
stabiliseredes koncentrationerne af hydrolyseprodukter, hvilket indikerede at hy-
drolysen enten var gået i stå eller at hydrolyseprodukter blev videre nedbrudt. Efter 
dræning og infiltration af frisk NaOH blev samme tendens observeret med en hur-
tig initial produktion af hydrolyseprodukter og derefter en aftagende hastighed og 
stabiliserende koncentrationer. Det forventes, at hydrolysen vil fortsætte ved gen-
tagne NaOH-tilsætninger og at oprensningen derfor vil kunne forløbe over mange 
år. 

2.3.5 Massefjernelse  
Pesticider Massefjernelsen af OPP er vurderet ud fra både opløste hydrolyseprodukter i 

vandfasen og ud fra analyse af jordprøver. Massefjernelse, baseret på jordkoncen-
trationer i de behandlede områder over de 26 måneder demonstrationsforsøget for-
løb, er vist i Tabel 2-3. Her ses, at den basiske hydrolyse har været meget effektiv 
over for e-sulfotep, methyl-parathion (MP3) og malathion med meget høje fjernel-
sesgrader (62-99%). For parathion (EP3), som udgør størstedelen af forurenings-
massen på Høfde 42, er der opnået fjernelsesgrader på 21-61 %. Det bedste resultat 
er opnået i testcelle 2 med recirkulation og surfactant. Analyseresultater for jord-
prøverne viser meget stor variation og inhomogenitet, hvilket gør, at masseestima-
terne baseret på jordprøver er behæftet med en vis usikkerhed.  

De forskellige forureningskomponenter forventes at være fordelt på samme måde i 
depotet, dvs. at den procentvise sammensætning af stofferne er rimelig ens i både 
DNAPL og residual fri fase. Med baggrund i antagelsen om at stofferne er fordelt 
ens og at der er påvist meget høje fjernelsesgrader for flere af pesticiderne (MP3, 
malathionog e-sulfotep) indikerer dette, at der ikke er problemer med kontakt mel-
lem hydroxidioner og forureningen, som delvist findes som DNAPL. Når f.eks. 
90% af massen af det ene stof kan fjernes, må det også forventes at der over tid kan 
fjernes 90% af EP3-massen. Den begrænsende faktor for nedbrydningen af EP3 er 
derfor sandsynligvis betinget af kinetikken (hydrolysehastigheden). Det kan dog 
ikke afvises, at tilstedeværelse af forurening som DNAPL, specielt i nedsivnings-
området stadig vil give udfordringer i forhold til kontakt. En indledende opblan-
ding ved recirkulation kan formodentlig være med til at afhjælpe dette problem. 
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Tabel 2-3: Massefjernelse baseret på jordkoncentrationer i de tre testceller i de behandle-

de områder efter 26 måneders behandling med NaOH /6/. Fjernelsen fra jorden 

skyldes primært hydrolyse af stofferne, men i TC2 skyldes en del af massefjer-

nelse mobilisering til vandfasen som følge af surfactant tilsætningen til denne 

testcelle. 
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TC1 Baseline 19 46 27 354 446 
  Efter cyklus 3 7 5 1 253 267 
  Fjernet 62% 88% 95% 29% 40% 

TC2 Baseline 31 94 71 508 704 
  Efter cyklus 3 4 4 0 199 208 
  Fjernet 88% 95% 99% 61% 71% 

TC3 Baseline 41 105 73 469 688 
  Efter cyklus 3 12 16 4 370 402 
  Fjernet 71% 85% 94% 21% 42% 

 

I /6/ er der lavet estimater for massefjernelse baseret på opløste hydrolyseprodukter 
og disse viser en god overensstemmelse med massefjernelsen angivet i Tabel 2-3.  

Kviksølv Som følge af den høje pH blev det i demonstrationsforsøget vist, at kviksølv 
mobiliseres fra sedimentet til vandfasen. Koncentrationerne steg omkring en faktor 
1.000 med indledende koncentrationer på 12-113 ug/l til 18.000-180.000 ug/l. 
Kviksølvkoncentrationer i jorden i de behandlede områder var 200-400 mg/kg TS 
og med de høje koncentrationer i vandfasen svarer det til, at 4-40 % af det bundne 
kviksølv blev mobiliseret. I forbindelse med reetableringen efter fuldskalaoprens-
ningen skal det derfor sikres, at al den mobiliserede kviksølv fjernes fra vandfasen.  

2.3.6 Estimering behandlingstid  
Forudsætninger Som vist i afsnittet ovenfor har demonstrationsprojektet dokumenteret en god 

effektivitet over for e-sulfotep, MP3 og malathion, hvilket også ses af massereduk-
tionen vist på Figur 2-3. EP3 findes i de største mængder ved Høfde 42 og har vist 
sig at være den sværeste/langsomste komponent at hydrolysere. Derfor dimensio-
neres fuldskalabehandlingen efter hydrolysehastigheden for EP3. Massefjernelsen 
estimeret ud fra jordprøver blev i /6/ vist at være i overensstemmelse med masse-
fjernelsen estimeret ud fra vandprøver, Til estimering af hydrolysehastigheden over 
hele fuldskalaoprensningen er der derfor taget udgangspunkt i massefjernelserne i 
jorden i de behandlede områder i de tre testceller. Hydrolyseforløbet for EP3 anta-
ges at være identisk med hydrolysen af de øvrige komponenter vist i Figur 2-3, blot 
med en lavere hydrolysehastighed. Gennemsnitskoncentrationer for EP3 i sandla-
get i nedsivningsområdet er 1.742 mg/kg våd vægt (3.136 g/m3) og i den nederste 
halve meter af sandlaget i randområdet 2.551 mg/kg våd vægt (4.538 g/m3) /7/. Da 
datagrundlaget er langt bedre i nedsivningsområdet (stor datatæthed og systematisk 
udtagning af prøver) vurderes gennemsnitskoncentrationen i nedsivningsområdet 
også at være et godt estimat for randområdet, hvor der er udtaget færre prøver og 
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typisk i dybder, hvor der visuelt er konstateret forurening. I det følgende antages 
derfor, at gennemsnitskoncentrationen af EP3 i behandlingsområderne (nedsiv-
nings- og randområde) er ens. Det skal bemærkes at den antagne gennemsnitskon-
centration er højere end gennemsnitskoncentrationerne i de behandlede områder 
(ATA) i demonstrationsforsøget. 

   

Figur 2-3: Udvikling i masser i jorden i behandlingsområdet (ATA) i forhold til startmas-

sen. 

Resultaterne i Figur 2-3 indikerer, at massen i jorden reduceres eksponentielt, men 
det kan meget vel være, at der sker en initial lineær reduktion, og når størstedelen 
af massen er hydrolyseret, aftager hastigheden. 

Estimater Der er på baggrund af demonstrationsforsøget estimeret 3 forskellige hydrolyse-
hastigheder for EP3 (lav, moderat og høj), hvor den moderate vurderes som den 
mest realistiske. Der er ligeledes beregnet en effekt ved at tilsætte surfactant til én 
enkelt cyklus (i beregningerne antages surfactant tilsat i cyklus 3). De overordnede 
resultater er plottet i Figur 2-4. Effekten ved tilsætning af surfactant svarer nogen-
lunde til en ekstra cyklus uden surfactant. De moderate scenarier indikerer hhv. 7 
og 8 nødvendige tilsætninger af NaOH i både nedsivningsområdet og randområdet 
for scenarierne med og uden surfactant. Beregningerne af hydrolysehastigheder 
med forudsætninger mm. findes samlet i bilag B. Til skitseprojektet arbejdes videre 
med disse to scenarier (moderat hastighed), idet der forudsættes at der skal ske 
mindst en 90 % massereduktion af OPP forureningen. 

 

Figur 2-4: Estimerede antal behandlinger nødvendige for at nå 90 % nedbrydning af EP3 

ved en gennemsnitlig udgangskoncentration på 1740 mg EP3/kg våd vægt. 
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3 Forslag til afværgeforanstaltninger  
Ud fra aftale med Region Midtjylland, og med baggrund i resultaterne fra demon-
strationsforsøget, er det valgt at skitseprojektere på følgende løsninger: 

A. Basisk hydrolyse 

B. Basisk hydrolyse suppleret med anvendelse af surfactant 

3.1 Løsning A: Basisk hydrolyse  
De kraftigt forurenede områder inden for det indspunsede areal på knap 20.000 m2 
skal oprenses. Arealet opdeles i "nedsivningsområde" og "randområde" jf. Figur 
2-1 og Figur 2-2. De to områder opdeles ved indspunsning af nedsivningsområdet, 
se afsnit 3.1.2. I nedsivningsområdet er forureningen primært beliggende fra kote 
ca. -2,8 m (top af siltlag) til kote ca. +0,8 m (underkant af slamlaget som afgraves), 
dvs. der skal oprenses over ca. 3,6 m. I randområdet er den kraftigste forureningen 
beliggende fra kote ca. -2,8 m og ca. en halv meter op, se Figur 2-2 og Figur 3.1. 
Gennemsnitskoncentrationen i oprensningsområdet er antaget til 1.742 mg/kg våd 
vægt jf. afsnit 2.3.6. Forudsætninger er opsummeret i Tabel 3-1. 

Tabel 3-1 Forudsætninger for oprensning. 

 

Som udgangspunkt for dette skitseprojekt er det aftalt med Region Midtjylland, at 
der stiles efter en oprensning på mindst 90 %, målt i forhold til EP3. Oprensnings-
kriteriet i jord vil derfor være svarende til ca. 10 % af den gennemsnitlige jordkon-
centration af EP3, ca.174 mg/kg våd vægt i de to oprensningsområder, se afsnit 4.1.  
Herved forventes flere af de andre komponenter, som MP3, e-sulfotep og malathi-
on fjernet op imod 100 %. 

areal (m2) Højde (m) volumen (m3) gns. konc. (mg/kg)

Nedsivningsområde 2.181 3,6 7.852 1.742

Randområde 17.159 0,5 8.580 1.742

sum 19.340 16.431

Indsatsområde og 
oprensningskriterier 
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Figur 3.1 Konceptuel model for oprensningsområdet. Slamlaget er ikke angivet, da det 

forudsættes afgravet inden oprensning med basisk hydrolyse. 

Metoden basisk hydrolyse baserer sig på, at forureningsstofferne, herunder fokus-
stofferne EP3, MP3, e-sulfotep og malathion, hydrolyserer til vandopløselige kom-
ponenter, bl.a. EP2 syre og PNF, ved høj pH. De vandopløselige stoffer pumpes 
herefter op og ledes til rensning på Cheminova.  

Ved Høfde 42 er EP3 den væsentligste forureningskomponent og den basiske hy-
drolyse medfører dannelse af diester fosforsyre (EP2 syre) og para-nitrophenol 
(PNF), se Figur 3.2. 
 

    
Parathion (EP3 )   →  Diester fosforsyre (EP2 syre  ) + p-nitrophenol (PNF) 

Figur 3.2 Omdannelse af EP3 til EP2-syre og PNF 

 Den basiske hydrolyse gennemføres ved indledningsvist at dræne de to 
oprensningsområder, se afsnit 3.1.2.  Oppumpet vand ledes til Cheminova gennem 
en etableret rørledning, se afsnit 3.1.2. Efter dræning, hvilket forventes at tage 1-
1½ mdr., infiltreres en fortyndet opløsning af NaOH til ca. 0,5 m over ønsket op-
rensningsdybde. Denne infiltration forventes ligeledes at tage ca. 1-1½ mdr. Efter 
infiltration udføres en indledende opblanding i nedsivningsområdet ved at recirku-
lere NaOH-opløsningen inden for området. Herved tilstræbes at pH hæves til >12 i 
hele oprensningsdybden. Den basiske hydrolyse får derefter lov til at pågå igennem 
en periode (cyklus), hvor der moniteres på forløbet. Varigheden af de enkelte cy-
klusser forventes at være i størrelsesorden 1 år. Herefter gentages dræning og ned-
sivning af ny NaOH. Dette forløb gentages indtil oprensningen er acceptabel, se 
koncept i Figur 3.3. Afslutningsvis neutraliseres oprensningvolumenet ved at gen-
nemskylle med havvand, og arealet retableres. 

Alt oppumpet vand, bortset fra det, som recirkuleres til indledende opblanding, 
ledes til rensning på Cheminova.  

Overordnet  
metodebeskrivelse 

2OH- 
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Antal af cyklusser og hermed oprensningstid vil afhænge af den faktiske fjernelses-
rate og kan gå hurtigere eller langsommere end projekteret. Ligeledes kan der være 
forskelle over arealet idet forureningssammensætningen kan variere.  

Ud fra beregninger med en moderat fjernelsesrate kan projektet gennemføres inden 
for en tidsramme på ca. 9 år, inkl. neutralisering og retablering, se afsnit 5.  

 

Figur 3.3 Konceptuelt aktivitetsdiagram for oprensning. 

Alle processer samt arbejder er yderligere beskrevet i de efterfølgende afsnit. 

3.1.1 Forarbejder 
Under forarbejder er beskrevet egentlige entreprenøraktiviteter ved Høfde 42. Ind-
ledende forsøg/undersøgelser, som skal udføres i forbindelse med div. myndig-
hedstilladelser samt supplerende undersøgelser til optimering af detailprojektering 
er beskrevet i hhv. afsnit 3.4 og 3.5.  

Fotoregistrering  Inden der igangsættes aktiviteter udføres en fotoregistrering af arealet samt de 
omkringliggende områder og tilkørselsveje til brug i tilfælde af klager og søgsmål 
efter endt oprensning og retablering.  

Inden oprensning kan igangsættes, skal spunsen omkring de tidligere etablerede 
testceller trækkes op, således at der ikke blokeres for hydraulisk kontakt inden for 

ex situ in situ

Rensning på 

Cheminova
Dræning

Udledning til 

Vesterhavet

Infiltration af 

NaOH

Monitering

Er oprensning 

acceptabel ?

Neutralisering

Retablering
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oprensningsområdet. Den optrukne spuns afrenses på Cheminovas vaskeplads og 
sendes til genbrug.  

Det skal her bemærkes, at spunsen er sat ned gennem siltlaget, og i forbindelse med 
optrækning kan der være en risiko for, at der dannes kanaler i siltlaget, hvor foru-
rening kan sive igennem. Der er dog arbejdet videre med en løsning, hvor spunsen 
trækkes op. Arbejdet forventes at tage 10 dage.  

Alternativt skal spunsen efterlades og områderne indenfor testcellerne håndteres 
separat. Dette vil dog give en del praktiske problemer i forhold til dræning, tilsæt-
ning af NaOH og opblanding indenfor oprensningsområdet.  

Samtidig optrækkes boringerne i de tre testceller samt 6 gamle boringer, som alle 
står i området, hvor slamlaget skal afgraves, se bilag A. Arbejdet vil tage ca. 3-5 
arbejdsdage. 

Før opstart af den basiske hydrolyse afgraves slamlaget, som er beliggende i kote 
ca. +0,8 m i nedsivningsområdet, jf. Figur 2-2. Dette arbejde er nærmere beskrevet 
i RM´s notat vedr. afgravningsløsning, som er vedlagt i bilag E.  

Plastmembran Efter optrækning af spuns og boringer påsvejses ny plastmembran i testcellerne og 
plastmembranen i det øvrige område, hvor slamlaget er afgravet, retableres. 

3.1.2 Udførelse 
Arbejdsmiljø Der vil i forbindelse med udarbejdelse af detailprojekt skulle udarbejdes en plan for 

sikkerhed & sundhed (PSS), idet der arbejdes i forurenet jord og grundvand. Her-
under skal der foreligge en beredskabsplan samt sikkerhedsforskrifter for bl.a. bo-
rearbejde, vandprøvetagning, håndtering af koncentreret NaOH m.m. Bygherren 
har ansvar for at denne plan udarbejdes. Det forudsættes, at Region Midtjylland 
overdrager denne opgave til rådgiver. 

Byggepladshegn Oprensningsarealet, svarende til hele det indspunsede areal, se Figur 2-1 og bilag A 
indhegnes med byggepladshegn, således at det er lovligt sikret i både arbejdstid og 
uden for arbejdstid. Der opsættes skilte med oplysning om, hvad der skal foregå, og 
hvornår arbejdet forventes færdigt. Desuden skiltning med bl.a. uvedkommende 
ingen adgang og rygning forbudt. 

Arbejdsplads  Til en start udlægges et lag på 20 cm af stabilgrus på hele arealet. Der etableres 
herefter en arbejdsplads med mandskabscontainer, nødbruser, husning af SRO-
anlæg, div. opbevaring samt div. tanke. Arbejdspladsen placeres inden for oprens-
ningsområdet, se bilag A.  

I alt opsættes: 

1 mandskabscontainer m. nødbruser 

2 containere til div. opbevaring 

2 containere til SRO-system 

Optrækning af bo-
ringer 

Afgravning af slam-
lag  
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10 stk. 20 m3 blandetanke 

1 stk. NaOH lagertank 

1 stk. 20 m3 buffertank til drænvand 

Der nedrammes en afgrænsende spuns omkring nedsivningsarealet. Omkredsen 
bliver ca. 250 m. Spunsen skal holde gennem hele oprensningsperioden, som jf. 
Tabel 3-4 vil være omkring 8 år (moderat hastighed), eller mellem 6 og 16 år ved 
hhv. høj og lav hastighed . Spunsen gives derfor tilsvarende profil, overfladebe-
handling, låsetætningssystem og højde som den nuværende store afgrænsende 
spuns (AZ 13 10/10, topkote +3,0 m, spidskote -10,8 m). Spunsvæggen forudsættes 
overfladebehandlet på begge sider.  

Den udvendige side af spunsen beskyttes af det nuværende katodiske beskyttelses-
system for den store afgrænsende spuns, som forudsætter, at der etableres elektrisk 
kontinuitet indbyrdes mellem nye spunsjern ( svejsning af låse på ca. 20 cm i top-
pen eller på anden vis ). Tillige skal der påregnes etableret stelforbindelser, der skal 
kabelføres frem til ensretterhuset bag Høfden samt etablering af minimum 2 stk. 
referenceelektroder til overvågning af den katodiske beskyttelse på ydersiden af 
den nye spuns. 
 
Den side af spunsen som vender ind mod nedsivningsområdet beskyttes af den høje 
pH og kræver ikke yderligere foranstaltninger. 
 
For at vurdere aktiv korrosion på spunsvæg, der ikke er katodisk beskyttet anbefa-
les tillige, at få trukket første sæt prøvespunsjern op (etableret i forbindelse med 
etablering af hovedspunsen i 2006), da dette vil give et bedre grundlag til vurdering 
af forventet levetid. 
 
Placering af spuns fremgår af bilag A. Med den givne konfiguration ændres be-
handlingsarealet inden for spunsen til 2.600 m2, se Tabel 3-2. 

Efter nedramning af spunsen tætnes membranen op mod spunsens sider, så tæthe-
den bevares. 

Infiltrationsboringer Som udgangspunkt regnes med én boring pr. 200 m2, i både nedsivningsområdet og 
randområdet, dvs. i alt 96 boringer, jf. Tabel 3-2.  Se afsnit 3.5 for beskrivelse af 
evt. optimering af boringsantal. 

Tabel 3-2 Antal infiltrationsboringe/pumpeboringer. 

 

Boringerne føres til toppen af siltlaget, svarende til ca. 8 m i snit. Boringerne place-
res i et forholdsvis regelmæssigt net se bilag A. 

areal (m2) antal boringer

Nedsivningsområde 2.600 12

Randområde 16.740 84

sum 96

Spuns omkring ned-
sivningsområde 
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Alle boringer udføres som 8" boringer med Ø125 mm PEHD blindrør og filter i 
stål (Johnsonfiltre). Der filtersættes over de nederste 2 m af oprensningsdybden i 
nedsivningsområdet og 1 m i randområdet. 

Der gruskastes med Dansand nr. 2 (0,75 mm – 1,25 mm) under vandspejlet. Over 
vandspejlet anvendes sand fra lokaliteten. 

Der tætnes med bentonit omkring alle boringer mod den eksisterende plastikmem-
bran, således at der ikke kan ske nedsivning af regnvand m.m. 

Overskudsjord (forurenet jord fra kote +0,8 og ned til siltlaget i nedsivningsområ-
det og fra kote -2,3 til siltlaget i randområdet) sendes til destruktion på NORD, 
mens øvrig overskudsjord tilbagefyldes omkring boringerne.  

Pumpeboringer De installerede infiltrationsboringer anvendes også som pumpeboringer. Hvor 
mange der skal pumpes fra, vil variere over arealet. Dette vil vise sig under infiltra-
tionen (i nogle boringer løber det lettere ned). For at minimere tilklogning, skal 
oppumpning under første del af hver dræningsperiode og under hele forløbet med 
recirkulation styres baseret på vandspejlsmålinger i pumpeboringen, så det undgås 
(minimeres) at trække luft ind i filtret. I den afsluttende periode af hver dræning 
kan det ikke undgås, da vandstanden skal sænkes til under top af filterniveau. Hvis 
boringerne står et år, vil nogle af dem muligvis klogge til. Sparging med nitrogen 
kan derfor blive nødvendig, se nedenfor. 

I det økonomiske overslag er det antaget, at der isættes pumper i alle boringer samt 
at der skal anvendes nitrogensparging dels i forbindelse med opstart af dræning og 
dels 1 gang under dræningen i hver cyklus i halvdelen af boringerne. 

Nitrogensparging For regenerering af boringer anvendes nitrogen. Pumpe og boringsafslutning på de 
boringer, som er tilklogget afmonteres. Nitrogen fra trykflaske (50 liter ved 165 
bar) tilsættes boringen via reduktionsventil og ny tætsluttende fastspændt borings-
afslutning. Reduktionsventilen justeres for at opnå et udgangstryk på 1-2 bar.  

Moniteringsboringer Som udgangspunkt regnes der med én boring pr. 400 m2 i både nedsivnings-
området og randområdet, dvs. i alt 48 boringer, jf. anbefalinger i /8/. Alle boringer 
udføres som 8", og i nedsivningsarealet etableres 2 filtre, øvre filter i øvre del af 
oprensningsdybden, omkring kote 0,3-1,3 m og nedre filter fra overside af siltlaget 
og 1 m op, kote -2,8 til -1,8 m. Der udføres bentonitafpropning i mellem filtrene. 
Det øverste filtre har en indre diameter på ø50 mm og det nederste har en indre di-
ameter på ø63 mm. Hvert filter har en længde på 1 meter. Det øverste filter place-
res således, at det dækker et interval af forurenet jord og overliggende rent jord. 
Placeringen gør det muligt at dokumentere, om der er opnået en høj pH i toppen af 
behandlingsområdet og samtidig kan der vurderes på koncentrationer af hydrolyse-
produkter. Koncentrationer og pH kan dog være fortyndet som følge af den rene 
jord omkring den øverste del af filtret. Som udgangspunkt er filtrenes slidser 0,3 
mm og gruskastningen er Dansand nr. 2 (0,75 mm – 1,25 mm). Hvis der i områder 
observeres væsentlig anderledes geologi i forhold til tidligere observationer, bør 
kornstørrelse for gruskastningen og evt. slidsestørrelse revurderes i disse områder. I 
randområdet installeres kun 1 filter med en indre diameter på ø63 mm i hver bo-
ring. Filteret placeres her lige over ønsket oprensningsdybde, kote -2,8 til -1,8 m, 
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se Figur 3.4. Se desuden afsnit 3.5 for beskrivelse af evt. optimering af boringsan-
tal. I skitseprojektet er der forudsat anvendt PEHD filtre til moniteringsboringerne. 
I demonstrationsforsøgene er der observeret meget ringe ydelse som følge af til-
klogning i en række moniteringsboringer. Anvendelse af rustfrie stålfiltre (Johnson 
filtre) kan muligvis reducere problemet. Med anvendelse af de foreslåede PEHD 
filtre må det forventes, at moniteringsboringer løbende skal regenereres med nitro-
gen og at et antal boringer undervejs i forløbet skal erstattes, se afsnit vedr. drift og 
vedligehold nedenfor. 

Der tætnes med bentonit omkring alle boringer mod den eksisterende plastikmem-
bran, således at der ikke kan ske nedsivning af regnvand m.m. 

Overskudsjord (forurenet jord fra kote +0,8 og ned til siltlaget i nedsivningsområ-
det og fra kote -2,3 til siltlaget i randområdet) sendes til destruktion på NORD, 
mens øvrig overskudsjord tilbagefyldes omkring boringerne.  

 

Figur 3.4 Konceptuel model af den overordnede geologi og forureningssituation samt place-

ring af moniteringsboringer inkl. filtersætning. 

Boringerne placeres ligeledes i et forholdsvis regelmæssigt net, se bilag A. 
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Recirkulationssystem Recirkulationen til indledende opblanding i nedsivningsområdet styres fra to 
containere, hhv. én i den nordlige del og én i den sydlige del af området, se bilag 
A. Der etableres rørføringer mellem boringerne fra de respektive områder til con-
tainerne. Systemet designes, så det er muligt at pumpe/nedsive i alle boringer, dvs. 
strømmen kan vendes, som det passer. På hvert recirkulationsloop etableres pose-
filter med tilhørende trykfølere på begge sider af filteret, således at det sikres, at 
oppumpning stoppes, hvis der opstår for højt modtryk enten i filter eller i nedsiv-
ningsboring som følge af  tilklogning.  

SRO-anlæg Hele styringen og overvågningen under både dræning og recirkulation opkobles til 
en PLC-enhed, som har kontakt med internettet. Dette gør det muligt online både at 
overvåge og regulere hele det samlede anlæg. SRO-anlægget placeres i de to con-
tainere, som vist på bilag A. 

Rørledning Der etableres en rørledning fra den centrale del af oprensningsarealet til 
Cheminovas rensningsanlæg. Ledningen etableres i Ø90 mm PEH-rør som over-
jordisk ledning, således at eventuelle rørbrud straks kan identificeres og udbedres. 
Dog nedgraves ledningen på stykket mellem oprensningsarealet og vestsiden af den 
første klit (her skydes den igennem) for at undgå beskadigelse ved trafik hen over 
området, se bilag A. Etablering af ledning er prissat som enkeltrør, men det kan 
evt. overvejes om der ønskes dobbelt rørføring som ekstra sikkerhedsforanstalt-
ning. 

Dræning Indledningsvist skal nedsivningsområdet og randområdet drænes. Nedsivnings-
området drænes ideelt til siltlaget, svarende til ca. 2,8 m vandsøjle (antaget nuvæ-
rende vandspejl står i kote 0), men i praksis forventes der kun drænet til omkring 
0,5 m over siltlaget. Ved alle efterfølgende dræninger efter tilsætning af NaOH skal 
der ideelt set drænes i alt 4,1 m (kote -2,8 m til kote +0,8m + 0,5 m ekstra), svaren-
de til ca. 2.345 m3. I randomområdet drænes ca. 1 m. (kote -2,8 m til kote -2,3 m + 
0,5 m ekstra), svarende til ca. 3.386 m3, jf. Tabel 3-3. Den ekstra halve meter i 
begge områder svarer til, at der er tilsat NaOH til 0,5 m over det forurenede områ-
de, som skal oprenses, for at sikre en høj pH som beskrevet i afsnit 2.3.2.  Dræning 
forventes gennemført i løbet af ca. 1-1,5 mdr. (20-30 arbejdsdage), svarende til ca. 
5,6 – 12,5 m3/h. Drænvand pumpes til en 20 m3 opsamlingstank (buffertank), hvor-
fra der kontinuerligt pumpes videre til Cheminova. 

Dræning foretages som udgangspunkt i de 96 etablerede pumpeboringer ved hjælp 
af de installerede SQ1-pumper, og det oppumpede vand ledes til Cheminova via 
den etablerede rørføring. Oppumpningen går stærkest i starten og noget langsom-
mere mod enden, hvor det kan være vanskeligt at dræne helt ned til den ønskede 
kote i nedsivningområdet. Der forventes ikke væsentlige problemer med at dræne i 
randområdet, da der kun skal drænes 1 m, hvilket i demonstrationsforsøgene ikke 
var problematisk. 

 

Tabel 3-3 Beregning af dræningsvolumener m.m. pr. cyklus efter den indledende dræning. 

areal (m2) højde (m) volumen (m3) drænbar/infiltrerbar 

porøsitet
m3 der skal 

afdrænes

m3 NaOH opl. m3 27,65% NaOH kg sulfit

Nedsivningsområde 2.600 4,1 10.660 0,22 2.345 2.345 117 235

Udenoms område 16.740 1,0 16.740 0,22 3.683 3.683 184 368

sum 6.028 6.028 301 603
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Infiltration af NaOH Der skal for hver cyklus infiltreres i alt ca. 6.000 m3 NaOH opløsning, som består 
af hanevand, koncentreret NaOH og natriumsulfit (til at fjerne evt. ilt i vandet), se 
Tabel 3-3. Koncentreret NaOH leveres i tankbiler og overhældes til den opstillede 
NaOH-lagertank opstillet inden for arbejdsområdet. 

 Opløsningen fremstilles som følger:  

› 19 m3 hanevand tilsættes til en 20 m3 tank. 

› Opblanding sikres ved anvendelse af mindre dykpumper    

› 1 m3 (1,250 kg) 27.65 % NaOH tilsættes langsomt til tanken for at opnå en 
koncentration på 17 g NaOH/l (0.43 mol/l). 

› 2 kg of natriumsulfit tilsættes til en koncentration på 100 mg/l. 

› Opblanding foretages over minimum of 2 timer. 

› Efter 2 timer udtages vandprøver fra tanken. Når pH målinger i to prøver ud-
taget med 10 minutters mellemrum viser samme pH, antages opblandingen at 
være fuldstændig, og infiltrationen igangsættes. Vandprøver til pH-måling ud-
tages fra to forskellige punkter, hhv. fra prøvetagningshane og i tanken. 

› Opblandingen fortsættes under infiltrationen 

Der opstilles i alt 10 stk. 20 m3 tanke fordelt over området, og proceduren er den 
samme for alle tanke. Først igangsættes de første 5 stk. Mens disse tømmes blandes 
de næste 5 stk. osv., således at der kan ske en konstant tilsætning i løbet af dagti-
merne. Tilsætning af de ca. 6.000 m3 forventes at kunne gennemføres på 1-1½ mdr. 
(20-30 arbejdsdage). 

Rent teknisk medfører infiltrationen i boringerne, at NaOH-opløsningen løber ud i 
bunden af boringerne og på denne måde presser poreluften opad, således at der ik-
ke opstår luftlommer i oprensningsdybden, hvor der ikke kan ske en effektiv forde-
ling af opløsningen.  

Indledende opblanding Som beskrevet tidligere tilsættes der lud i ca. 0,5 m over ønsket oprensningsdybde 
for at sikre høj pH i hele oprensningsdybden. For derudover at sikre bedst mulig 
opblanding og fordeling af den infiltrerede NaOH-opløsning i hele nedsivningsom-
rådet foretages desuden en indledende opblanding i hver cyklus ved at oppumpe og 
recirkulere svarende til ca. 2 porevolumener i dette område. Umiddelbart tænkes 
opblandingen gennemført ved, at der oppumpes i den ene del af boringerne og ned-
sives i den anden del af boringerne, se forslag i bilag A. Det er her antaget, at ind-
ledende opblanding kun er nødvendig i nedsivningsområdet, og således ikke skal 
gennemføres i randområdet. En opblanding i randområdet vil desuden vanskeliggø-
re opretholdelsen af kun 1,0 m zone med forhøjet pH, se afsnit 3.5 vedr. optimering 
og usikkerheder. 

Den ovenfor nævnte procedure med dræning og infiltration gentages i et antal cy-
klusser. Som udgangspunkt et det beregnet, at der skal gennemføres 8 cyklusser i 

Forløb af basisk hy-
drolyse 
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både nedsivningsområdet og i randområdet, se Tabel 3-4. Dette er beregnet ud fra 
en antagelse om en moderat fjernelseshastighed af EP3, se bilag B. Såfremt ha-
stigheden er lavere eller højere end den antagne, kan antallet af cyklusser hhv. bli-
ve færre eller flere (6-16 cyklusser), jf. Tabel 3-4 og bilag B. Ligeledes kan det vise 
sig, at koncentrationen i dele af randområdet er lavere end antaget, hvilket ligeledes 
kan forkorte oprensningstiden. 
 
Alle cyklusser er designet til at forløbe over 1 år. Her er indregnet 1,5 måned til 
dræning, en 9 måneders periode med aktiv hydrolyse og monitering samt en afslut-
tende dræning på ca. 1,5 måned. I løbet af den 9-måneders periode udtages løbende 
vandprøver fra moniteringsboringerne til kontrol af pH samt analyse af opløste 
stoffer. Moniteringsprogram er beskrevet i kapitel 4. Forløbet af de enkelte cyklus-
ser kan dermed afkortes eller forlænges efter behov, f.eks. er der, hvis der stadig 
sker en kraftig produktion af opløste stoffer, ingen grund til at stoppe en cyklus, og 
den kan derfor forlænges. Omvendt kan det vise sig, at der ikke længere er aktivi-
tet, og i dette tilfælde kan det vurderes relevant at afkorte cyklus´en og igangsætte 
dræning med efterfølgende reinfiltration af ny NaOH. Specielt i første cyklus for-
ventes det, at hydrolysehastigheden hurtigt aftager, da der i forbindelse med første 
infiltration af NaOH forventes et stor forbrug af base som dokumenteret i /9/. Cy-
klussen er dog alligevel sat til at forløbe et helt år, da dette er første cyklus og der 
vil være en del vurderinger og planlægning. 
 

Tabel 3-4: Forventet antal cyklusser/varighed af oprensning med hhv. lav, moderat og høj 

fjernelseshastighed. Selve oprensningen af ca. 90% EP3 masse vil i både ned-

sivningsområdet og i randområdet tage ca.8 år (ekskl. forundersøgelser, neu-

tralisering og retablering) med en forventet moderat hastighed. 

 

   
 

År/cyklus

Lav Moderate Høj

0 0% 0% 0%

1 6% 12% 15%

2 12% 23% 31%

3 18% 35% 46%

4 24% 46% 61%

5 30% 58% 76%

6 36% 69% 92%

7 42% 81% 100%

8 47% 92% 100%

9 53% 100% 100%

10 59% 100% 100%

11 65% 100% 100%

12 71% 100% 100%

13 77% 100% 100%

14 83% 100% 100%

15 89% 100% 100%

16 95% 100% 100%

% Masse fjernet
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Neutralisering Når det ud fra moniteringen (se afsnit 4) besluttes, at oprensningen kan standses, 
efterfølges sidste dræning af NaOH-opløsning med gennemskylning med havvand 
for at fjerne de sidste rester af hydrolyseprodukter, kviksølv og andre opløste stof-
fer fra vandfasen. Det er i skitseprojektet antaget, at der skal gennemskylles med 4 
porevolumener vand, men den endelige dimensionering af neutraliseringen skal 
baseres på resultatet af neutraliseringsforsøgene beskrevet i afsnit 3.5. Der infiltre-
res havvand i de nordlige boringer og oppumpes i de sydlige boringer. Optimering 
af neutraliseringen er beskrevet i afsnit 3.5. Det oppumpede vand ledes ligeledes til 
Cheminova til rensning. 

Alt oppumpet vand, herunder vand fra den indledende dræning, vand fra dræning 
af NaOH-opløsning efter hver cyklus samt havvand anvendt til afsluttende gen-
nemskylning og neutralisering, pumpes til Cheminova, hvor det renses. Indled-
ningsvist foretager Cheminova en "basisk kogning" af vandet, således at alle even-
tuelle moderprodukter hydrolyseres til opløselige og nedbrydelige hydrolysepro-
dukter. Efter den basiske kogning opsamles spildevandet i tanke ("batches") såle-
des at der kan udtages kontrolprøver batchvis inden vandet ledes til Cheminovas 
biologiske rensningsanlæg og efterfølgende udledes det rensede vand til Vesterha-
vet. Ét procesdiagram for rensningsprocessen på Cheminova er vist i bilag D. 

Retablering Følgende arbejder er inkluderet i retableringen: 

› Fjernelse af alle containere, tanke m.m. 

› Fjernelse af alle rørføringer mellem boringer og styrecontainer 

› Sløjfning af boringer ved afkortning under membranen. 

› Tætning af membran ved boringer 

› Fjernelse af etableret rørledning til Cheminova 

› Opgravning og fjernelse af alle eventuelle overfladespild (gøres også løbende) 

› Fjernelse af udlagt stabilgrus og rivning af arealet 

Det antages at spunsen omkring nedsivningsområdet efterlades. 

Drift og vedligehold Gennem de ca. 8 år oprensningen forløber, må det forventes, at der skal installeres 
ca. 20 % erstatningsboringer for infiltrationsboringer/pumpeboringer og ca. 30% 
erstatningsboringer for moniteringsboringer, svarende til ca. 2-3 nye infiltrations-
boringer/pumpeboringer og ca. 1-2 nye moniteringsboringer pr. år . Herudover for-
ventes div. reparationer på pumper, styresystem, byggepladshegn osv.  

Der vil som udgangspunkt ikke være behov for drift og vedligehold efter endt op-
rensning. Den eksisterende spuns omkring hele oprensningsområdet (den ydre 
spuns) fjernes ikke og vedligeholdes ikke efter endt oprensning.  

Under og efter oprensningen anbefales det, at den normale monitering af havmiljø-
et opretholdes.  

Rensning af oppum-
pet vand 

Monitering efter op-
rensning 



   
32 HØFDE 42, SKITSEPROJEKT 

http://projects.cowiportal.com/ps/A014813/Documents/3 Project documents/Report design full scale/version 3-juli 2014/Skitseprojekt Høfde 42 -version 3- 2014-07-
02.docx 

Rapportering Der udarbejdes årlige statusnotater for driftsforløb inkl. vurdering af moniterings-
resultater samt anbefalinger til evt. ændring af antal/længde af hver cyklus. Alter-
nativt anbefales stop af oprensning når moniteringen (jord og vandprøver) viser, at 
der er opnået en tilfredsstillende oprensning, dvs. stopkriterierne for oprensningen 
er nået, se kapitel 4. Herudover udarbejdes en afsluttende rapport efter endt op-
rensning og retablering. 

3.2 Løsning B: Basisk hydrolyse med surfactant 
Metodebeskrivelse Tilsætning af surfactanten Ecosurf EH-9 har i demonstrationsforsøget vist sig at 

forbedre opløsningen af EP3 og derved øge fjernelsesraten, idet det dels forventes 
at hydrolysehastigheden stiger med øget mængde EP3 i opløsning og dels at en del 
EP3 vil kunne pumpes op, når den findes på opløst form. Tilsætning af surfactant 
til en enkelt cyklus er med den moderate fjernelseshastighed vurderet at kunne af-
korte den samlede oprensningsperiode med et år se Tabel 3-5, således at der kun 
skal gennemføres 7 cyklusser (ved moderat hastighed) mod 8 uden brug af surfac-
tant. Dette er dog en konservativ vurdering, og oprensningstiden kan muligvis blive 
endnu kortere ved brug af surfactant. Ligeledes kunne der optimeres på, om evt. en 
ekstra tilsætning ville være økonomisk fordelagtig. 

For løsning B, hvor den basiske hydrolyse suppleres med anvendelse af surfactan-
ten Ecosurf EH-9, vil alle procedurer beskrevet i afsnit 3.1være gældende. Neden-
for beskrives de ekstra tiltag ved anvendelse af surfactant. 

3.2.1 Forarbejder 
Chemostatforsøg Inden det besluttes at anvende surfactanten skal der gennemføres chemostatforsøg 

på Cheminova, således at det kan vurderes, om Cheminovas rensningsanlæg vil 
kunne modtage vand indeholdende surfactant. Problemstillingen er bl.a. at udled-
ningskrav måske ikke kan overholdes, hvis tilstedeværelsen af surfactant bevirker, 
at en større mængde EP3 og andre stoffer "optages" i surfactanten og på denne må-
de strømmer igennem rensningsanlægget uden at blive nedbrudt. Herudover kan 
tilstedeværelse af surfactanten forårsage "skumning" på anlægget, hvilket igen 
medfører problemer med rensning. Forsøg forventes at tage min. 6 mdr. 

Hvorledes disse forsøg vil falde ud er p.t. ikke kendt, og der er derfor en vis usik-
kerhed i forhold til denne løsning. Det er således en forudsætning for brug af sur-
factanten, at forsøgene på Cheminova falder positivt ud. 

Inden surfactanten anvendes skal der forhandles en leveringsaftale på plads med 
producenten. Der skal derfor indlægges ca. 6 måneder til forhandlinger med leve-
randøren, Det forudsættes, at der kan opnås en tilfredsstillende aftale med leveran-
døren.  

3.2.2 Udførelse 
Arbejdsmiljø Som nævnt under løsning A vil der i forbindelse med udarbejdelse af detailprojekt 

skulle udarbejdes en Plan for Sikkerhed & Sundhed (PSS), idet der arbejdes i foru-
renet jord og grundvand. Såfremt der skal anvendes surfactant, skal der yderligere 

Tilladelse fra produ-
cent 
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udarbejdes en sikkerhedsforskrift for arbejde med surfactanten. Det forudsættes, at 
Region Midtjylland overdrager denne opgave til rådgiver. 

Det er ud fra demonstrationsforsøgene /6/ vurderet mest hensigtsmæssigt at tilsætte 
surfactanten i cyklus 3. På dette tidspunkt har de to foregående cyklusser med Na-
OH fjernet dels naturlig bufferkapacitet og dels en lang række af de lettere hydro-
lyserbare komponenter. Der vil således være størst mulig effekt overfor EP3, som 
er fokusstoffet.  

Proceduren ved tilsætningen er som følger: 

Ecosurf EH-9 tilsættes i en 2% opløsning i den NaOH-opløsning, som infiltreres. I 
demonstrationsforsøget blev der til sammenligning tilsat 1.000 kg surfactant til et 
effektivt porevolumen på minimum 60 m3 svarende til en koncentration på maksi-
malt 1,7 %. Opløsningen fremstilles ved at tilsætte 400 kg surfactant til hver af de 
20 m3 fremstillede NaOH-opløsning inden infiltration. I alt anvendes 121 tons sur-
factant til en cyklus. Surfactanten bliver tyktflydende ved en temperatur under 16 
grader, hvorfor tilsætningen skal foretages i en sommerperiode. Alternativt skal 
surfactanten holdes "varm" under fremstilling af opløsningen. Der foretages en til-
svarende opblanding med mindre dykpumper som beskrevet under fremstilling af 
NaOH-opløsning. 

Infiltration af surfac-
tant 
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Tabel 3-5 Forventet antal cyklusser/varighed af oprensning med hhv. lav, moderat og høj 

fjernelseshastighed ved anvendelse af surfactant. Oprensning af ca. 90% EP3 

masse vil i både nedsivningsområde og randområde tage ca. 7 år (ekskl. forun-

dersøgelser, neutralisering og retablering) med en forventet moderat hastighed. 

 

3.3 Planer for fag- og miljøtilsyn  
Under forarbejderne vil der være behov for fag- og miljøtilsyn i forbindelse med 
følgende aktiviteter: 

Forarbejder Under forarbejder vil der være behov for tilsyn i forbindelse med optrækning af 
spuns og afgravning af slamlag, min. hhv. 10 og 10 arbejdsdage. 

Etablering Hele etableringsfasen omfattende etablering af arbejdsplads, boringer, SRO-system 
rørføringer m.m. forventes at tage ca. 6-7 mdr., svarende til ca. 120-140 arbejdsda-
ge. Det forventes her at entreprenøren arbejder selvstændigt, men at der er behov 
for min. 4 dags tilsyn pr. måned, svarende til ca. 24-28 tilsynsdage. 

Drift I driftsfasen vil der være behov for rutinemæssigt tilsyn med boringer, pumper 
m.m.. Baseret på SRO-systemet vil det være muligt for rådgiver at følge med 
hjemmefra og, når dette kræves, at sende teknikere ud for at vedligeholde og repa-
rationer på systemet.  

Herudover vil der være behov for fag- og miljøtilsyn i forbindelse med dræning og 
infiltration i hver cyklus. Der er afsat i alt 12 dage pr cyklus. 

År/cyklus
Lav Moderate Høj

0 0% 0% 0%

1 6% 12% 15%

2 12% 23% 31%

3 27% 47% 64%

4 33% 59% 79%

5 39% 71% 95%

6 45% 82% 100%

7 51% 94% 100%

8 57% 100% 100%

9 63% 100% 100%

10 69% 100% 100%

11 75% 100% 100%

12 81% 100% 100%

13 87% 100% 100%

14 93% 100% 100%

15 99% 100% 100%

16 100% 100% 100%

% Masse fjernet
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Monitering Der er projekteret med 3 moniteringer pr. cyklus. Prøverne forventes udtaget af 
rådgiver; 2 mand 7 dage af 10 timer hver gang, svarende til 42 lange dage. Herud-
over udtages der f.eks. efter 5. cyklus og derefter hvert andet år i de følgende år 
også jordprøver som supplement til moniteringen af hydrolyseprodukter. Ved hver 
jordprøvetagning er antaget udført 20 boringer jævnt fordelt over hele oprensnings-
arealet. Tidsforbruget vil med to rigge og 4 mand være ca. 3-4 dage. pr. gang. Mo-
niteringen er nærmere beskrevet i afsnit 4.2. 

Retablering I forbindelse med retableringen vil der blive behov for fagtilsyn i forbindelse med 
neutralisering. Selve neutraliseringen foretages af entreprenør over et år. Der er 
afsat tilsyn på 1 dag pr. måned, svarende til 12 dage. Herudover vil der være behov 
for generelt tilsyn med div. oprydning m.m., svarende til ca. 10 dage. 

3.4 Oversigt over nødvendige 
myndighedstilladelser 

Nye stoffer Der skal fastsættes grænseværdier for 5 nye stoffer påvist ved analyser i 
forbindelse med chemostatforsøg med ludbehandlet drænvand udført af Cheminova 
for Region Midtjylland /10/ . Herudover skal der for de samme 5 stoffer fastsættes 
vandkvalitetskriterier og disse skal inkluderes i Cheminovas udledningstilladelse til 
Vesterhavet. Ændringen af udledningstilladelsen skal være på plads inden en af-
værge med ISAH kan påbegyndes. Gentagelse af chemostatforsøg samt gennemfø-
relse af div. toxicitetsforsøg til udarbejdelse af vandkvalitetskriterier forventes at 
tage ca. 2. år. 

Rørledning En tilladelse skal indhentes ved en skriftlig ansøgning/tilladelse inden arbejdet kan 
påbegyndes. 

3.5 Supplerende undersøgelser til optimering af 
detailprojektering 

I forbindelse med en endelig detailprojektering vil en række forhold kunne dimen-
sioneres med langt mindre usikkerhed såfremt følgende problemstillinger afklares. 
Disse undersøgelser er "need to know" og derfor prissat under økonomien i kapitel 
6. 

Grundvandsmodel I skitseprojektet er der regnet med en boringstæthed på 1 boring pr. 200 m2 i både 
nedsivningsområdet og i randområdet. Dette er et konservativ antal og en optime-
ring af boringsantal bør foretages ved at opstille en grundvandsmodel til modelle-
ring af hhv. dræning og nedsivning i de to oprensningsområder. Antallet af borin-
ger influerer også på antallet af pumper, der skal installeres og vedligeholdes, og en 
reduktion af antallet af boringer vil derfor reducere omkostningerne på flere poster. 

Grundvandsmodellen kan dels anvendes til at optimere antallet af boringer og dels 
belyse, om antagelsen om tilstrækkelig opblanding i randområdet er rigtig. Såfremt 
det ligeledes er nødvendigt at foretage en indledende opblanding i randområdet ved 
start af hver cyklus, kan modellen vise, om dette kan lade sig gøre med den fore-
slåede filtersætning af boringerne samt om det vil medføre en opblanding med 
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overliggende vand, således at dræning og tilsætning af NaOH over større dybde er 
nødvendig. Opblanding samt ekstra dræning og tilsætning af NaOH-opløsning vil 
fordyre oprensningen væsentligt (ikke prissat, da evt. omfang ikke kendes) 

Neutralisering Efter endt oprensning skal hele det indspunsede areal gennemskylles for at fjerne 
de sidste rester af hydrolyseprodukter, kviksølv samt andre opløste stoffer fra vand-
fasen, og arealet efterlades med neutrale og så naturlige forhold som muligt. I skit-
seprojektet er det antaget, at gennemskylning med 4 porevolumener af havvand vil 
være tilstrækkeligt. Der bør dog udføres laboratorieforsøg til dimensionering af en 
optimal neutralisering. Disse forsøg skal dels belyse om anvendelse af havvand er 
optimalt, og dels belyse om anvendelse af hanevand eller havvand tilsat f.eks. 
svovlsyre til neutralisering er mere optimalt. Der skal her dels ses på selve neutrali-
seringen og dels på evt. tilklogning som følge af udfældning af silicium ved pH-
skift i miljøet. Desuden skal det nødvendige antal af gennemskylninger bestemmes. 

3.6 Supplerende undersøgelser til øget 
procesforståelse 

Ligeledes er der en række spørgsmål, som ikke direkte vil få afgørende indflydelse 
på skitseprojekteringen, men som på afgørende vis vil forbedre forståelsen af hele 
oprensningsprocessen. Disse undersøgelser er "nice to know" og derfor ikke pris-
sat. 

Fjernelsesrater for EP3 er beregnet ud fra resultaterne af jordprøvetagningen hhv. 
ved den indledende karakterisering, efter cyklus 1, cyklus 2 og cyklus 3 i demon-
strationsprojektet. Efter cyklus 1 og 2 sås en jævnt aftagende koncentration af EP3 
sammenlignet med den indledende karakterisering, mens der efter cyklus 3 sås en 
langt mindre reduktion i de målte jordkoncentrationer. For at forbedre vurderings-
grundlaget for beregning af fjernelsesrater og dermed reducere usikkerheden ved 
antallet af cyklusser samt deraf følgende økonomi foreslås det, at der udtages en 
supplerende runde af jordprøver i de tre testceller. Der foreslås udført 10 boringer 
pr. testcelle, svarende til proceduren efter cyklus 3 /6/.  Efter modtagelse af analy-
seresultater udarbejdes et notat med reviderede/opdaterede fjernelsesrater. 

Effekt af surfactant I cyklus 3 i demonstrationsforsøget blev der tilsat surfactanten Ecosurf EH-9 i 
testcelle 2, hvor der også foregik recirkulation. Recirkulationen bevirkede dog, at 
pH faldt i oprensningsdybden, og det var således usikkert, om den fulde effekt af 
surfactanttilsætningen blev opnået. Efterfølgende er der udført et supplerende for-
søg, hvor der blev tilsat ekstra NaOH for at hæve pH i hele oprensningsdybden.  
Disse resultater bør evalueres og effekten af surfactanten fastsættes med større sik-
kerhed. Det kan vise sig, at tilsætning af surfactant vil afkorte oprensningstiden 
mere end et år, som antaget i nærværende skitseprojekt. 

I forbindelse med hydrolyse af fokusstofferne parathion, methlparathion, malathion 
og e-sulfotep dannes EP2-syre og PNF, se Figur 3.2. Der hersker tvivl om hvorvidt 
disse stoffer er stabile eller rent faktisk hydrolyserer videre til andre ukendte stoffer 
ved den basiske hydrolyse. For at få en bedre forståelse af processen samt en mere 
præcis bestemmelse af fjernelsesrater kan der udføres laboratorieforsøg til be-
stemmelse af eventuelle nedbrydningsprodukter.  

Supplerende jord-
prøvetagning 

Nedbrydningspro-
dukter 
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Opløsning af silicium Ved tilsætning af NaOH opløsning hæves pH til >12 i oprensningsvolumenet. 
Dette medfører en vis opløsning af silicium, som under de rette forhold kan danne 
silicium gel og dermed skaber problemer med tilklogning af filtre, pumper m.m.. 
Hvorvidt opløsningen af silicium vil være konstant i hver cyklus eller om den vil 
aftage vides ikke. Dette kunne undersøges i laboratorieforsøg, således at et mere 
realistisk økonomisk bud på vedligeholdelse af boringer, pumper m.m. kan gives. 
For at afhjælpe problemet med silicium kan det desuden undersøges om det er mu-
ligt at køre hydrolysen og dermed oprensningen ved pH 11-12, hvilket desuden vil 
medføre en besparelse på omkostninger til NaOH 

I forbindelse med tilsætning af NaOH til oprensningsarealet mobiliseres der ligele-
des en stor del kviksølv, som ledes med drænvandet til Cheminova. En del kvik-
sølv efterlades dog i depotet, og p.t. vides det ikke, om dette kviksølv stadig vil 
være hårdt bundet i sedimentet eller på hvilken form det vil befinde sig efter den 
basiske hydrolyse og efterfølgende neutralisering. Undersøgelser heraf vil kunne 
belyse problematikken nærmere og dermed give data til en mere nuanceret risiko-
vurdering. 

 
 

Mobilisering af 
kviksølv 
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4 Drift og kontrol 

4.1 Stopkriterier for relevante parametre  
Risikovurdering er udarbejdet af DTU /8/. Risikovurderingen har vist, at der sand-
synligvis kræves en meget høj oprensningsgrad (>99 %) for organophosphat pesti-
ciderne (parathion, methyl-parathion, e-sulfotep og malathion)  for at de marine 
vandkvalitetskriterier kan overholdes i havet umiddelbart ud for Høfde 42. 

Baseret på risikovurderingen er oprensningskriterier, i form af jord- og vandkon-
centrationer, for de kritiske stoffer fastlagt.  

Skitseprojektet er dog udarbejdet ud fra en forudsætning om, at 90 % massereduk-
tion for EP3 er tilstrækkelig/mulig.  

I /8/ er også vurderet det nødvendige antal prøver, som skal overholde kriterierne 
(monitering og afsluttende dokumentation). 

4.2 Monitering 
Der moniteres under driften for at følge udviklingen i oprensningen og afslutnings-
vist dokumentere, at der er oprenset til et acceptabelt niveau. Moniteringen foregår 
ved vandprøvetagning, jordprøvetagning og overvågning med SRO anlæg. 
 
Til vurdering af, hvornår oprensningskriterierne er opnået og neutraliseringen kan 
påbegyndes, anvendes både vand- og jordanalyser. Når koncentrationer af opløste 
hydrolyseprodukter og evt. pesticider i moniteringsboringer samt i drænvandsana-
lyser er reduceret væsentligt udtages jordprøver for at vurdere fjernelsen fra jorden. 
Indikerer jordprøverne, at der er opnået en 90 % massereduktion af EP3 og vand-
prøverne (inkl. massebalance i vandprøver) understøtter denne vurdering, kan neu-
traliseringen igangsættes. Efter neutraliseringen udføres den endelige dokumentati-
on baseret på vandprøver og omfattende jordprøvetagning. Moniteringen er be-
skrevet i detaljer i de følgende afsnit. 
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4.2.1 Vandprøver 
Dræning Under den første dræning udtages volumenproportionale vandprøver fra vandet 

som via rørledning ledes til Cheminovas rensningsanlæg. Alle disse ca. 60 vand-
prøver (1 prøve pr 100 m3) analyseres for OPP, hydrolyseprodukter og kviksølv. 
Samme procedure anvendes ved dræning efter de følgende cyklusser. Resultaterne 
anvendes til estimering af massefjernelsen, og dermed vurdering af, hvor effektiv 
hydrolysen er forløbet i hver cyklus, samt til opstilling af en overordnet masseba-
lance for oprensningen. 

1. runde Der etableres i alt 48 moniteringsboringer, hvoraf de 6 er filtersat i to niveauer. To 
måneder efter tilsætning af NaOH udtages vandprøver fra samtlige 54 filtre og pH 
måles i felten. Alle vandprøver analyseres for OPP og hydrolyseprodukter hos 
Cheminova. Denne første moniteringsrunde giver et overblik over fordelingen af 
NaOH i behandlingsområdet, og dermed kan effektiviteten af tilsætningen og den 
indledende opblanding med recirkulation vurderes.  

2. og 3 runde Fem og otte måneder efter NaOH tilsætningen udtages igen vandprøver. I disse to 
moniteringsrunder udtages også vandprøver fra alle 54 filtre til måling af pH og 
analyse af OPP samt hydrolyseprodukter. Disse moniteringsrunder har til formål at 
følge udviklingen i pH og dannelsen af hydrolyseprodukter. Resultaterne anvendes 
til at vurdere, hvornår det er mest optimalt at dræne området. 

Antal prøver Følges ovenstående moniteringsprogram, skal der for hver cyklus som 
udgangspunkt udtages og analyseres i alt 162 (3*54) vandprøver fra moniterings-
boringerne (pH måling og analyse af OPP og hydrolyseprodukter). Desuden udta-
ges i alt 60 vandprøver fra drænvandet fra hver cyklus, som analyseres for kvik-
sølv. 

Neutralisering Når moniteringsresultaterne (både jord og vand) indikerer, at oprensningsmålet er 
nået skal behandlingsområdet gennemskylles flere gange for at neutralisere dette, 
som beskrevet i afsnit 3. Ved dræning efter en gennemskylning skal pH moniteres i 
drænvandet, hvilket anbefales udført med en fast installeret pH-elektrode (H-glas) i 
rørledningen til Cheminova. Målinger registreres kontinuertlig via SRO-anlægget 
og gør det muligt at vurdere effekten af neutraliseringen. Når der er opnået neutrale 
forhold skal der udføres en afsluttende moniteringsrunde i alle 54 filtre for endeligt 
at dokumentere oprensningens effekt. 
 

Øvrige vandprøver Ud over monitering i behandlingsområdet, anbefales den normale monitering af 
havmiljøet opretholdt under hele projektet. 

4.2.2 Jordprøver 
Baseline I forbindelse med den indledende etablering af moniteringsboringerne udtages 

jordprøver fra disse til analyse for OPP til karakterisering af forureningsgrad og -
spredning. Der udtages kun prøver fra de 42 boringerne i randområderne, som ikke 
er velkarakteriserede på nuværende tidspunkt. Fra alle boringer i randområdet ud-
tages 3 jordprøver til karakterisering af forureningsgraden fra siltlaget og 1,5 m op 
samt en prøve af det forventede rene sand herover (i alt 168 jordprøver).  
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Kontrolprøver Hydrolysen moniteres primært via analyser af vandprøver, men når vandprøverne 
indikerer, at en væsentlige del af forureningsmassen er hydrolyseret, bør der udta-
ges jordprøver til vurdering af om niveauet i jorden ligeledes er reduceret væsent-
ligt. Dette kunne f.eks. ske efter cyklus 5 (anhænger af resultater fra vandprøver-
ne), hvor der udtages jordprøver fra 20 nye boringer placeret i umiddelbar nærhed 
af moniteringsboringerne, hvor der tidligere er udtaget jordprøver. Herefter udtages 
jordprøver fra 20 nye boringer efter hver anden cyklus indtil der er kraftige indika-
tioner (både jord- og vandprøver, se afsnit 4.3) på, at oprensningskriteriet er nået. I 
økonomien for skitseprojektet er der medtaget 2 runder med prøvetagning fra 20 
boringer i hver runde. 

Endelig dokumentation Når oprensningen vurderes at have opnået målet, skal der udtages flere jordprøver 
med en større tæthed for endeligt at kunne dokumentere oprensningens effekt. I /8/ 
har DTU vurderet det nødvendige antal jordprøver til den endelige dokumentation 
til at være ca. 1 prøve pr 25 m3 jord. Med en samlet indsatsvolumen med kraftig 
forurening på omkring 9.400 m3 i nedsivningsområdet (2600 m2 * 3,6 m) og ca. 
8.400 m3 i randområdet (16.740 m2 * 0,5 m) kræves der derfor omkring hhv. 370 
og 330 jordprøver i de to områder, hvis der skal udtages en prøve pr. 25 m3. I ned-
sivningsområdet udtages i hver boring blandeprøver fra hver halve meter af det 
tidligere kraftigt forurenede jord, svarende til 7 prøver pr. boring. I randområdet 
udtages 2 prøver pr boring i den nederste halve meter jord over siltlaget. Med det 
nødvendige prøveantal og antallet af analyser i hver boring skal der derfor etableres 
i alt hhv. 53 og 165 boringer i de to områder. Der bør desuden udtages jordprøver 
over de tidligere kraftigt forurenede områder fra boringerne til dokumentation af, at 
disse områder stadig er rene. 

4.2.3 Styring og regulering 
SRO anlæg En vigtig del af moniteringen af driften foregår via et SRO anlæg. Anlægget vil 

bl.a. være koblet op til: 

› Tryktransducere placeret i boringer til registrering af vandstande 

› Måleudstyr, som registrer tryk og flow ved recirkulering 

› Stavfølere og andet udstyr, som kan registrere eventuelle lækager i systemet 
inkl. rørledningen til Cheminova 

› Pumper i recirkulationsboringer, så disse kan kontrolleres ud fra vandspejlsda-
ta i boringerne 

Alle data fra SRO-anlægget skal være tilgængelige online så systemet kan overvå-
ges konstant. Ligeledes skal systemet programmeres, så det automatisk underretter 
vedr. fejl m.m. og lukker ned, så der undgås spild på overfladen.  

4.3 Plan for vurdering af resultaterne 
Hvis monitering efter den indledende opblanding (vha. recirkulation) viser, at der 
ikke er opnået en effektiv distribution af NaOH i hele indsatsområdet, skal det af-
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klares, om der skal recirkuleres mellem andre boringer for at opnå en god distribu-
tion. 

Som udgangspunkt kører hver cyklus 1 år (9 måneders aktiv hydrolyse) som be-
skrevet i afsnit 3, men viser monitering (vandprøver) en fortsat stigende trend for 
koncentrationen af hydrolyseprodukter hen mod den planlagte dræning, bør cyklus-
sen fortsættes i længere tid end planlagt. Fortsat monitering med 3 måneders mel-
lemrum skal afgøre, hvornår der skal drænes. 

Resultaterne af demostrationsprojektet indikerer, at hovedparten af hydrolysen fo-
regår i de første måneder efter tilsætning af NaOH. Hvis moniteringen viser et sta-
bilt eller evt. aftagende niveau af hydrolyseprodukter i vandfasen, kan de overvejes 
om dræningen skal igangsættes før tid, men som udgangspunkt anbefales det at 
køre cyklussen fuldt ud.  

Hvis der registreres problemer med tilklogning af boringer (infiltrationsboringer 
eller moniteringsboringer) bør disse regenereres vha. nitrogenindblæsning, som 
blev påvist effektiv i demonstrationsprojektet. Hvis gentagne nitrogeninjektioner 
ikke kan regenerere boringen skal der etableres en erstatningsboring for denne. 



   
42 HØFDE 42, SKITSEPROJEKT 

http://projects.cowiportal.com/ps/A014813/Documents/3 Project documents/Report design full scale/version 3-juli 2014/Skitseprojekt Høfde 42 -version 3- 2014-07-
02.docx 

5 Tidsplan og økonomi  
Nedenfor gives en oversigt over de aktiviteter, som indgår i projektet: 
 
 
› Forundersøgelser  

›  Chemostat- og toxicitetsforsøg på Cheminova 

›  Grundvandsmodel  

›  Forsøg med neutralisering 

› Detailprojektering og udbud 

› Forarbejder 

› Optrækning af spuns omkring testceller  

› Optrækning af boringer i testceller samt 6 stk. gamle boringer 

› Påsvejsning af ny plastmembran i testceller 

› Afgravning af slamlag og retablering af plastmembran 

› Etablering 

› Opsætning af byggepladshegn 

› Etablering af arbejdsplads 

› Nedramning af spuns omkring nedsivningsarealet 

› Etablering af boringer 

› Etablering af recirkulationssystem inkl. SRO 

› SRO til styring af dræning og infiltration 



  
HØFDE 42, SKITSEPROJEKT 

http://projects.cowiportal.com/ps/A014813/Documents/3 Project documents/Report design full scale/version 3-juli 2014/Skitseprojekt Høfde 42 -version 3- 2014-07-
02.docx 

43

› Etablering af rørføring til Cheminova 

› Drift  

› Dræning 

› Infilration 

› Indledende opblanding/recirkulation i nedsivningsområdet 

› Forløb basisk hydrolyse 

› Sparging med nitrogen 

› Monitering 

› Monitering og analyser 

› Afsluttende dokumentation 

› Retablering 

› Neutralisering 

› Afkortning af boringer og tætning af membran 

› Nedtagning af arbejdsplads samt div. oprydning 

› Projektstyring, tilsyn og afrapportering 

› Tilsyn i etableringsfasen 

› Koordinering og projektstyring 

› Tilsyn ved dræning 

› Årlige vurderinger af moniteringsresultater og udarbejdelse af datanotater 

› Tilsyn i retableringsfasen 

› Afslutningsrapport 

5.1 Tidsplan 
I tidsplanen i bilag C indgår de ovennævnte aktiviteter for, hhv. løsning A: Basisk 
hydrolyse (moderat hastighed) og løsning B: Basisk hydrolyse med surfactant (mo-
derat hastighed).  
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Af tidsplanen i bilag C fremgår, at vil tage ca. 12½ år at gennemføre løsning A. 
Herunder er projekteret med ca. 2 år med forundersøgelser, ca. ½ år med detailpro-
jektering og udbud, ca. ½ år med forarbejder og etablering, ca. 8 år med drift af 
basisk hydrolyse, ca. 1 år med efterfølgende neutralisering samt ca. ½ år til retable-
ring.  

Af tidsplanen i bilag C fremgår, at vil tage ca. 11½ år at gennemføre løsning B. 
Herunder er projekteret med ca. 2 år med forundersøgelser, ca. ½ år med detailpro-
jektering og udbud, ca. ½ år med forarbejder og etablering, ca. 7 år med drift af 
basisk hydrolyse, ca. 1 år med efterfølgende neutralisering samt ca. ½ år til retable-
ring.  

Tidsforløbet for de to løsninger er kort opsummeret i Tabel 5-1. 

Tabel 5-1 Samlet tidsforbrug for løsning A og løsning B (moderat hastighed). 

 

5.2 Økonomi 
I økonomioversigten i bilag F indgår de ovennævnte aktiviteter for, hhv. løsning A: 
Basisk hydrolyse (moderat hastighed) og løsning B: Basisk hydrolyse med surfac-
tant. Økonomien for begge løsninger er gennemregnet med en moderat fjernelses-
hastighed for EP3, jf. Tabel 3-4 og Tabel 3-5.   
 
Den overordnede økonomi for gennemførelse af oprensningen som skitseprojekte-
ret er angivet i Tabel 5-2. 

For-

undersøgelser

Detail-

projektering 

og udbud

Forarbejder 

og 

etablering

Drift og 

monitering

Retablering 

inkl. 

neutralisering

Samlet tid

år år år år år år

Løsning A: 

Basisk 

hydrolyse 2 ½ ½ 8 1½ 12½

Løsning B: 

Basisk 

hydrolyse 

med 

surfactant 2 ½ ½ 7 1½ 11½

Løsning A: Basisk 
hydrolyse  

Løsning B: Basisk 
hydrolyse med sur-
factant  
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Tabel 5-2 Økonomisk overslag for basisk hydrolyse samt basisk hydrolyse med surfactant 

(moderat hastighed). Priser i 2014 kroner. 

 

Det ses af tabellen at prisen med og uden surfactant vil blive stort set ens, ca. 105 
mio kr. 

Løsning A: 

Basisk hydrolyse

Løsning B: 

Basisk hydrolyse 

med surfactant

Hastighed moderat moderat

( mio. kr) ( mio. kr)

Forundersøgelser 1,5 2,5

Detailprojektering og udbud 2,2 2,2

Forarbejder 4,2 4,2

Etablering 26,8 26,8

Drift 33,8 33,3

Monitering 7,1 6,6

Retablering 8,5 8,5

Projektstyring, tilsyn og afrapportering 7,0 6,2

Uforudsete udgifter 15% 13,8 13,7

Total 105 104
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6 Økonomiske og miljømæssige 
konsekvensvurderinger 

6.1 Tid 
Tiden for oprensning vil afhænge fuldstændig af hastigheden, hvormed EP3 kan 
fjernes fra oprensningsområdet. Der vil jf. kapitel 3 være stor usikkerhed på denne 
hastighed, og oprensningen kan gå både hurtigere og langsommere end angivet ved 
den moderate hastighed. For begge løsninger er der derfor set på oprensning med 
hhv. høj, moderat og lav hastighed, jf. diskussioner i kapitel 3. 

Samlet behandlingstid for de forskellige løsninger med hhv. høj, moderat og lav 
hastighed fremgår af Tabel 6-1. 

Tabel 6-1 Samlet oprensningstid for de forskellige løsninger. 

 

Det ses således, at løsning A med basisk hydrolyse vil tage mellem 10½ og 20½ år, 
mens løsning B basisk hydrolyse med surfactant vil tage mellem 9½ og 18½ år. 

Fjernelseshastighed En eksakt fjernelseshastighed for EP3 vil ikke kunne angives, idet der kan være 
store forskelle over oprensningsarealet. Således vil områder med lavere koncentra-

For-

undersøgelser

Detail-

projektering 

og udbud

Forarbejder 

og 

etablering

Drift og 

monitering

Retablering 

inkl. 

neutralisering

Samlet tid

hastighed år år år år år år

høj 2 ½ ½ 6 1½ 10½

moderat 2 ½ ½ 8 1½ 12½

lav 2 ½ ½ 16 1½ 20½

høj 2 ½ ½ 5 1½ 9½

moderat 2 ½ ½ 7 1½ 11½

lav 2 ½ ½ 14 1½ 18½

Løsning A: 

Basisk 

hydrolyse

Løsning B: 

Basisk 

hydrolyse 

med 

surfactant
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tioner af forureningsstoffer blive hurtigere oprenset end områder med kraftigere 
forurening og DNAPL.  

Herudover er der følgende aktiviteter, som signifikant kan influere på tidsplanen: 

Neutralisering  Usikkerheden i forhold til, hvordan området bedst neutraliseres efter den basiske 
hydrolyse samt, hvor mange gennemskylninger dette vil tage, kan nedbringes ved 
at gennemføre forforsøg, jf. kapitel 3.5. I tidsplanen er forudsat 4 gennemskylnin-
ger med saltvand, hvilket vil tage ca. 1 år.  

Udledningstilladelse I chemostatforsøgene er der ved analyse af det rensede vand påvist 5 nye stoffer, 
som Cheminova ikke har udledningstilladelse til. Der skal derfor gennemføres sup-
plerende toxicitetsforsøg samt udarbejdes en egentlig udledningstilladelse før op-
rensning kan påbegyndes. Dette er i tidsplanen forudsat at tage 2 år. Såfremt der 
ikke opnås udledningstilladelser for stofferne, vil projektet ikke kunne gennemfø-
res. 

Surfactant Såfremt det ønskes at anvende surfactant kan processen desuden påvirkes af 
følgende aktiviteter: 

Hvorvidt løsningen med surfactant kan anvendes, vil afhænge af Cheminovas che-
mostatforsøg, hvor det undersøges, om tilstedeværelse af surfactanten vil influere 
på rensningen i anlægget. Såfremt det viser sig, at anlægget ikke kan køre tilfreds-
stillende med surfactanf tilsat, er denne løsning ikke mulig. 

Anvendelse af surfactanten Ecosurf EH-9 kræver tilladelse fra producenten. Der er 
derfor usikkerhed i forhold til, hvor lang tid en forhandling vil kunne tage og om 
der kan gives tilladelse til brug af surfactanten. Forhandlinger med producenten er i 
tidsplanen sat til ca. 1 år. Såfremt der ikke opnås en egentlig accept/tilladelse fra 
producenten, vil det ikke være muligt at anvende denne løsning. 

6.2 Økonomi 
Økonomien for oprensning vil ligeledes afhænge fuldstændig af hastigheden, 
hvormed EP3 kan fjernes fra oprensningsområdet. Der vil jf. kapitel 3 være stor 
usikkerhed på denne hastighed, og oprensningen kan gå både hurtigere og lang-
sommere end angivet ved den moderate hastighed. For begge løsninger er der der-
for set på oprensning med hhv. høj, moderat og lav hastighed, jf. diskussioner i 
kapitel 3. Omkostninger til kemiske analyser i forbindelse med moniteringen er 
ikke inkluderet i skitseprojektet. 

Økonomien for de forskellige løsninger med hhv. høj, moderat og lav hastighed 
fremgår af Tabel 6-1. 



   
48 HØFDE 42, SKITSEPROJEKT 

http://projects.cowiportal.com/ps/A014813/Documents/3 Project documents/Report design full scale/version 3-juli 2014/Skitseprojekt Høfde 42 -version 3- 2014-07-
02.docx 

Tabel 6-2 Økonomisk overslag for de forskellige løsninger. Priser i 2014 kroner. 

 

 

Pris Som det ses af Tabel 6-2 vil løsning A med basisk hydrolyse koste mellem 92 og 
155 mio. kr., mens løsning B basisk hydrolyse med surfactant vil koste mellem 91 
og 148 mio. kroner. 

Posterne angivet under tidsplanen vil på tilsvarende vis influere på økonomien for 
oprensningen. 

Herudover kan nævnes en række mindre poster: 

Inden oprensning kan igangsættes skal spunsen omkring de tidligere etablerede 
testceller trækkes op, således at der ikke blokeres for hydraulisk kontakt inden for 
oprensningsområdet. Den optrukne spuns afrenses på Cheminovas vaskeplads og 
sendes til genbrug. Det må forventes at spunsen skal behandles specielt, idet den 
ikke vil være helt ren, og der er i det økonomiske overslag derfor ikke medregnet 
en indtægt for værdien af jern i spunsen. Her kan dog enten komme en ekstra udgift 
eller en indtægt. 

Rørføring Etablering af rørføring mellem høfden og Cheminova er projekteret som enkelt 
rørføring. Såfremt der fra myndigheders side stilles krav om dobbelt rørføring vil 
dette fordyre projektet med ca. 1 mio. kr.  

Boringer Antallet af boringer samt hermed følgende antal af pumper, som skal installeres og  
vedligeholdes vil influere på prisen. Opsætning af en grundvandsmodel til optime-
ring af boringsantal vil formodentlig kunne reducere antallet af boringer. 

Hastighed høj moderat lav høj moderat lav

( mio. kr) ( mio. kr) ( mio. kr) ( mio. kr) ( mio. kr) ( mio. kr)

Forundersøgelser 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5

Detailprojektering og udbud 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Forarbejder 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

Etablering 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8

Drift 25,5 33,8 67,3 24,9 33,3 62,5

Monitering 6,1 7,1 11,2 5,6 6,6 10,1

Retablering 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Projektstyring, tilsyn og afrapportering 5,4 7,0 13,2 4,6 6,2 11,6

Uforudsete udgifter 15% 12,1 13,8 20,4 12,0 13,7 19,4

Total 92 105 155 91 104 148

Løsning A: 

Basisk hydrolyse

Løsning B: 

Basisk hydrolyse med surfactant

Optrækning spuns 
omkring testceller 
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7 Konklusion og anbefaling  

7.1 Konklusion 
Skitseprojekt Baseret på resultater fra NorthPestClean demonstrationsprojektet med in situ basisk 

hydrolyse gennemført i perioden 2011-2014 er der udarbejdet et skitseprojekt. Pro-
jektet beskriver en fuldskalaoprensning, som har til formål at fjerne så meget foru-
rening fra høfdedepotet at man i fremtiden vil kunne sikre god økologisk tilstand i 
Vesterhavet (selv når den omkransende spuns er væk).  Med in situ basisk hydroly-
se forventes det muligt at opnå en oprensning på mindst 90 % massereduktion af 
parathion, EP3.  

Metode Fuldskalaoprensningen gennemføres ved at dræne behandlingsområdet inden for 
spunsen og fylde dette med NaOH. Den høje pH vil medføre en hydrolyse af pesti-
ciderne til vandopløselige stoffer. Processen (dræning og NaOH infiltration) genta-
ges indtil oprensningskriterierne opnås. Drænvandet pumpes til rensningsanlæg 
ved Cheminova. 

Dimensionering Blandt de vigtigste forudsætninger, som kan sikre en tilfredsstillende oprensning, 
er hydrolysehastigheden for EP3, som er bestemt ud fra resultater af demonstrati-
onsforsøget. De øvrige pesticider (methyl-parathion, e-sulfotep og malathion) hy-
drolyseres langt hurtigere, og oprensningen er derfor dimensioneret ud fra EP3. For 
løsning A: Basisk hydrolyse(moderat hastighed) forventes udført i alt 8 cyklusser 
med dræning og infiltration. Usikkerheder på hydrolysehastigheden gør, at der også 
er udført beregninger for en forventet høj og lav hastighed, som medfører at der er 
behov for hhv. 6 og 16 cyklusser.  

Surfactant Tilsætning af surfactant i én cyklus vurderes at kunne reducere oprensningstiden 
med omkring 1 år, svarende til en cyklus. 

Monitering Løbende monitering vil dokumentere, hvornår oprensningsmålet er nået. 

Tid/økonomi Fuldskalaoprensningen med in situ basisk hydrolyse forventes at kunne udføres 
over en periode på 11 år og vil koste ca. 106 mio. kr. Usikkerheder primært relate-
ret til antal nødvendige cyklusser gør, at økonomien kan variere mellem 92 og 155 
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mio. kr. Hvis der anvendes surfactant kan der opnås en reduktion af oprensningsti-
den på ca. 1 år, mens oprensningsprisen bliver stort set uændret. 

Der er foreslået en række supplerende undersøgelser, der dels er en forudsætning 
for at projektet kan gennemføres, og dels kan være med til at reducere usikkerhe-
den på oprensningstiden og økonomien:  

Udledningstilladelse En forudsætning for at oprensning med metoden in situ basis hydrolyse kan 
gennemføres er, at Cheminova opnår udledningstilladelse for de 5 nye stoffer, som 
er påvist. Der skal derfor gennemføres både nye chemostatforsøg og toxicitetsfor-
søg.  

Grundvandsmodel I skitseprojektet er der regnet med én pumpeboring/infiltrationsboring pr. 200 m2 i 
både nedsivningsområdet og i randområdet. Dette er et konservativ antal og en op-
timering af boringsantal/pumestrategi bør foretages ved at opstille en grundvands-
model til modellering af hhv. dræning og nedsivning i de to oprensningsområder 
samt modellering af indledende opblanding. Antallet af boringer influerer også på 
antallet af pumper, der skal installeres og vedligeholdes, og en reduktion af antallet 
af boringer vil derfor reducere omkostningerne på flere poster. 

Neutralisering Efter endt oprensning skal hele oprensningsarealet gennemskylles for at fjerne de 
sidste rester af hydrolyseprodukter, kviksølv samt andre opløste stoffer fra vandfa-
sen, og arealet efterlades med neutrale og så naturlige forhold som muligt. I skitse-
projektet er det antaget, at gennemskylning med 4 porevolumener af havvand vil 
være tilstrækkeligt. Der bør dog udføres laboratorieforsøg til dimensionering af en 
optimal neutralisering, idet både metode og antal af nødvendige gennemskylninger 
vil influere på tid og økonomi.  

7.2 Anbefalinger 
Anbefaling  Det anbefales at de ovenfor nævnte supplerende forsøg gennemføres, idet de dels 

udgør en nødvendig forudsætning for at projektet kan gennemføres, og dels vil ha-
ve afgørende indflydelse på økonomi og tid.  

Det anbefales at der detailprojekteres på metode B: Basisk hydrolyse med surfac-
tant. Denne metode forventes at være den mest effektive, idet der i demonstrations-
forsøget er set en øget opløsnig af EP3. Fjernelsen af EP3 sker således både ved 
oppumpning af rent stof og ved øget nedbrydning ved hydrolyse. Ud fra monite-
ringsresultater kan det desuden ovevejes, om tilsætning at surfactant til mere en én 
enkelt cyklus vil være cost effektivt, f.eks. kunne surfactanten tilsættes hen mod 
slutning af oprensningen, hvor opløsningen af den tilbageværende EP3 måske går 
noget trægt. 

To forudsætninger for brug af surfactant er dog: 1) at dette ikke giver problemer 
ved rensning at det oppumpde vand på Cheminova, hvilket skal belyses ved gen-
nemførelse af supplerende chemostatforsøg på Cheminova.  2) at der opnås aftale 
med producenten om anvendels at surfactanten til oprensning ved Høfde 42. Falder 
chemostatforsøgene negativt ud og/eller kan der ikke opnås aftale med producen-

Supplerende under-
søgelser 
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ten, anbefales at detailprojektere på metode A: Basisk hydrolyse uden brug af sur-
factant. 
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Bilag B Hydrolysehastighed 





Bilag B – Estimering af hydrolysehastighed 

Vurdering af analysehastighed 

En vigtig parameter for fuldskalaoprensningen er hastigheden, hvormed forureningen hydrolyserer. Til 

bestemmelse af denne hastighed kan der anvendes både vand og jordanalyser fra 

demonstrationsprojektet. I /1/ er massefjernelse over de tre cyklusser vurderet med udgangspunkt i 

opløste hydrolyseprodukter i vandfasen samt ud fra pesticider i jordprøver. Begge estimater er behæftet 

med usikkerheder, da hydrolyseprodukterne kan stamme fra en række forskellige pesticider og 

hydrolyseprodukterne hydrolyseres muligvis videre til ukendte forbindelser. For jordprøverne er den 

største usikkerhed relateret til inhomogeniteten i forureningsfordelingen i jorden, hvor forureningen 

flere steder findes som fri residual og mobil fase. Som der blev vist i /1/, var der dog en forholdsvis god 

overensstemmelse mellem den samlede massefjernelse i jord og vand over hele forsøgets løbetid på ca. 

800 dage. Med udgangspunk i denne overensstemmelse tages der i det følgende udgangspunkt i 

fjernelsesrater beregnet ud fra jordkoncentrationer. Desuden blev det i /1/ dokumenteret, at sulfotep, 

MP3 og malathion hurtigt blev hydrolyseret og den begrænsende komponent var EP3, som hydrolyseres 

langsommere og desuden findes i de største mængder i jorden. Der tages derfor i dimensioneringen af 

fuldskaaloprensningen udgangspunkt i hydrolysen af EP3. Det forventes at være muligt at hydrolysere 

omkring 90 % af EP3 massen. 

Massen af EP3 i de behandlede områder (ATA) i testcellerne fremgår af Tabel 1. Masseberegningerne og 

fortolkninger er beskrevet i /1/. 

Tabel 1: Masse af EP3 behandlingsområdet (ATA) i testcellerne bestemt inden tilsætning af NaOH og efter hhv. cyklus 1, 2 og 

3. 

  Dage Kg EP3 

TC1 0 354 

  278 151 

  628 120 

  802 253 

TC2 0 508 

  278 300 

  628 319 

  802 199 

TC3 0 469 

  278 269 

  628 136 

  802 370 

 

Baseret på EP3 masserne i Tabel 1 er der beregnet hastigheder for massefjernelsen. Som argumenteret 

for i /1/ kan den sidste massebestemmelse efter 802 dage underestimere den reelle massefjernelse og 

slutmassen i hver testvelle er derfor i Tabel 2 beregnet som gennemsnitsmassen bestemt efter cyklus 2 



og 3. For testcelle 1 er massefjernelsen således 168 kg totalt beregnet som 354 kg (start) fratrukket 186 

kg (gennemsnit efter cyklus 2 og 3). Da det ligeledes er tvivlsomt om der er sket hydrolyse af betydning 

under cyklus 3 er massefjernelsen som funktion af tid beregnet både og 628 og 802 dage, svarende til 

efter cyklus 2 og 3. Det behandlede område (ATA) i testcellerne var ca. 180 m3 og fjernelsesraten for 

testcelle 1 er efterfølgende beregnet som 168.000 g / 802 dage / 180 m3 = 1,16 g/dag/m3. Beregningen 

med udgangspunkt i de 802 dage resulterer i det mest konservative estimat, som i gennemsnit for de tre 

testceller er 1,32 g/dag/m3. 

Tabel 2: Fjernelseshastigheder baseret på start og slutmasser I testcellerne.  

 

TC1 TC2* TC3 Gennemsnit 

 Fjernelse baseret på gennemsnitlig 

masse efter cyklus 2 og 3 
168 189 216 

 
kg 

Hastighed efter Cyklus 2 (628 dage) 1,48 1,67 1,91 1,69 g/dag/m3 

Hastighed efter cyklus 3 (802 dage) 1,16 1,31 1,50 1,32 g/dag/m3 

*Masse i TC2 efter cyklus 3 er ikke medtaget, da der er tilsat surfactant, som har overført en forholdsvis stor EP3 

masse fra jord til vand. 

Som alternativ til at tage udgangspunkt i en start og en slutmasse, kan der forsøges med en 

regressionsanalyse, hvor masser bestemte før behandlingen samt efter cyklus 1, 2 og 3 medtages. 

Lineære og eksponentielle sammenhænge for de tre testceller er vist i Figur 1. I analysen er der ikke 

medtaget resultater efter cyklus 3 for testcelle 2, da der her var tilsat surfactant, som har medført en 

masseoverførsel af EP3 til vandfasen og ikke en hydrolyse af EP3. Analysen er gentaget udelukkende 

med masse for behandlingen og den beregnede masse efter cyklus 3, hvilket resulterer i et konservativt 

estimat for fjernelsesraten. 

 

 



 

Figur 1: Udviklingen I EP3 masser (data fra Tabel 1) i de tre testceller. Startpunkt er tvunget gennem udgangsmassen bestemt 

før cyklus 1. 

Tabel 3: Hastigheder bestemt ud fra regressionsanalyse vist i Figur 1. 

 TC1 TC2* TC3 Gennemsnit 

 Hastighed (alle data bortset fra TC2, cyklus 3)* 93 136 113 115 kg/år/TC 

(mest optimistiske resultat) 1,42 2,07 1,72 1,75 g/dag/m3 

Lineær hastighed (Kun baseline og cyklus 3 data)* 46 

 

45 45 kg/år/TC 

(mest konservative estimat) 0,70   0,68 0,68 g/dag/m3 

*Masse i TC2 efter cyklus 3 er ikke medtaget, da der er tilsat surfactant, som har overført en forholdsvis stor EP3 

masse fra jord til vand. 

Resultatet fra de ovenstående 3 estimater af fjernelsesraten er samlet i Tabel 4. De 3 rater vurderes at 

repræsentere hhv. lav, moderat og høj hydrolysehastighed. I skitseprojektet tages udgangspunkt i den moderate 

fjernelse og lav og høj anvendes til at beskrive usikkerhederne i projektet. 
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Tabel 4: Vurderede hastigheder til fuldskalaprojekt. Farve refererer til beregningerne i de foregående tabeller. 

Scenarie  Hastighed   

Lav 0,68 g/dag/m3 

Moderat 1,32 g/dag/m3 

Høj 1,75 g/dag/m3 

 

Vurdering af effekt af surfactant 

Effekten af surfactanten tilsat testcelle 2 i cyklus 3 under pilottesten kan igen vurderes ud fra både 

opløste koncentrationer i vand og ud fra reduktion i jordkoncentrationer. 

Hvis der tages udgangspunkt i den gennemsnitlige koncentration af EP3 på 649 mg/l (27 vandprøver) i 

vandfasen i testcelle 2 ved den sidste moniteringsrunde i cyklus 3 kan den opløste masse beregnes. Me 

en total porøsitet på 0,45, bliver den opløste masse 292 g EP3/m3 jord (0,45*649 g/m3). Cyklus 3 forløb 

over en periode på 173 dage, svarende til en hastighed for overførslen til vandfasen på 1,7 g/m3/dag 

(292/173).  

Da koncentrationen i vandfasen hurtigt blev høje og stabile efter tilsætning af surfactant kan 

opløsningen dog ikke betragtes som en hastighed, men nærmere so et engangsbidrag til effekten. Dette 

bidrag vil således i en cyklus være 292 g EP3/m3/cyklus. Med den forventede tid på 1 år pr. cyklus (heraf 

75 % af tiden aktiv ISAH) svarer dette til en "hastighed" på 1,1 g/m3/dag (292 g/m3/(365dage*0,75)). 

Denne beregnede effekt underestimerer sandsynligvis den reelle effekt, da meget af den opløste masse i 

pilottesten blev transporteret ud af behandlingsområdet. Effekten baseret på opløsning af EP3 

indeholder desuden ikke den del som bliver hydrolyseret og derfor skal den beregnede 

hydrolysehastighed fra de foregående afsnit. Forventes en lav hydrolysehastighed kan fjernelsesraten 

for EP3 beregnes som 1,1+0,68= 1,78 g/m3/dag.  

Baseret på jorddata, blev EP3 massen i ATA under cyklus 3 reduceret fra 319 kg til 199 kg (=120 kg 

fjernet). Dette var i et volumen på ca. 180 m3 og over en periode på 174 dage, svarende til en hastighed 

på 3,83 g/dag/m3. Det kan som for vanddata argumenteres for, at fjernelsen fra jordprøverne 

repræsenterer et engangsbidrag og ikke kan betragtes som en løbende fjernelse over en længere 

periode. Estimatet anvendes som den mest optimistiske effekt af surfactanten og der er derfor ikke 

korrigeret for at en cyklus i fuldskala forventes at være længere end de 174 dage i 

demonstrationsprojektet. 

Til scenariet med surfactant anvendes følgende hastigheder: 

Lav: 1,1 g/dag/m3 lægges til den lave hydrolysehastighed på 0,68 g/dag/m3, i alt 1,78 g/dag/m3 

Høj: 3,83 g/dag/m3 (fjernet beregnet ud fra jordanalyser fra TC2 efter cyklus 3) 

Moderat: 2,80 g/dag/m3 (gennemsnit) 

 



Beregning af antal nødvendige cyklusser 

Baseret på de ovenfor beregnede fjernelsesrater er det beregnet hvor mange cyklusser der forventes at 

være nødvendige for at opnå 90 % massefjernelse for EP3. I beregningen er der taget udgangspunkt i en 

gennemsnitlig koncentration af EP3 i jorden fundet i /2/. I skitseprojektet er der forventet, at der 

anvendes 1,5 måneder på dræning og 1,5 måneder på infiltration af NaOH i hver cyklus, som i alt er 

designet til at være 1 år. Konservativt antages det derfor, at hydrolysen kun forløber i 9 af 12 måneder, 

svarende til 75 % af tiden, hvilket er medtaget i beregningerne. Resultaterne findes i vedlagte ovesigt og 

er kommenteret i rapporten vedr. skitseprojektet. 
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Beregninger af massefjernelsen

Areal m2 m3 jord

Nedsivningsområde 2181 7935 1742 mg/kg 3136 g/m3

Randområde 17029 7223 2521 mg/kg 4538 g/m3

Område År/cyklus Område År/cyklus

Lav Moderate Høj Lav Moderate Høj Lav Moderate Høj Lav Moderate Høj Lav Moderate Høj Lav Moderate Høj

Nedsivningsområde 0 0 0 0 0% 3.136 3.136 3.136 0% 0% 0% Randområde 0 0 0 0 0% 4.548 4.548 4.548 0% 0% 0%

Scenarie 1 1 0,68 1,32 1,75 75% 2.950 2.775 2.657 6% 12% 15% Scenarie 1 1 0,68 1,32 1,75 75% 4.362 4.187 4.069 4% 8% 11%

2 0,68 1,32 1,75 75% 2.764 2.413 2.178 12% 23% 31% 2 0,68 1,32 1,75 75% 4.176 3.825 3.590 8% 16% 21%

3 0,68 1,32 1,75 75% 2.578 2.052 1.699 18% 35% 46% 3 0,68 1,32 1,75 75% 3.990 3.464 3.111 12% 24% 32%

4 0,68 1,32 1,75 75% 2.391 1.691 1.220 24% 46% 61% 4 0,68 1,32 1,75 75% 3.803 3.103 2.632 16% 32% 42%

5 0,68 1,32 1,75 75% 2.205 1.329 741 30% 58% 76% 5 0,68 1,32 1,75 75% 3.617 2.741 2.153 20% 40% 53%

6 0,68 1,32 1,75 75% 2.019 968 262 36% 69% 92% 6 0,68 1,32 1,75 75% 3.431 2.380 1.674 25% 48% 63%

7 0,68 1,32 1,75 75% 1.833 607 0 42% 81% 100% 7 0,68 1,32 1,75 75% 3.245 2.019 1.195 29% 56% 74%

8 0,68 1,32 1,75 75% 1.647 245 47% 92% 100% 8 0,68 1,32 1,75 75% 3.059 1.657 716 33% 64% 84%

9 0,68 1,32 1,75 75% 1.461 0 53% 100% 100% 9 0,68 1,32 1,75 75% 2.873 1.296 236 37% 72% 95%

10 0,68 1,32 1,75 75% 1.275 59% 100% 100% 10 0,68 1,32 1,75 75% 2.687 935 0 41% 79% 100%

11 0,68 1,32 1,75 75% 1.088 65% 100% 100% 11 0,68 1,32 1,75 75% 2.500 573 45% 87% 100%

12 0,68 1,32 1,75 75% 902 71% 100% 100% 12 0,68 1,32 1,75 75% 2.314 212 49% 95% 100%

13 0,68 1,32 1,75 75% 716 77% 100% 100% 13 0,68 1,32 1,75 75% 2.128 0 53% 100% 100%

14 0,68 1,32 1,75 75% 530 83% 100% 100% 14 0,68 1,32 1,75 75% 1.942 57% 100% 100%

15 0,68 1,32 1,75 75% 344 89% 100% 100% 15 0,68 1,32 1,75 75% 1.756 61% 100% 100%

16 0,68 1,32 1,75 75% 158 95% 100% 100% 16 0,68 1,32 1,75 75% 1.570 65% 100% 100%

17 0,68 1,32 1,75 75% 0 100% 100% 100% 17 0,68 1,32 1,75 75% 1.383 70% 100% 100%

18 0,68 1,32 1,75 75% 100% 100% 100% 18 0,68 1,32 1,75 75% 1.197 74% 100% 100%

19 0,68 1,32 1,75 75% 100% 100% 100% 19 0,68 1,32 1,75 75% 1.011 78% 100% 100%

20 0,68 1,32 1,75 75% 100% 100% 100% 20 0,68 1,32 1,75 75% 825 82% 100% 100%

Område År/cyklus Område År/cyklus

Lav Moderate Høj Lav Moderate Høj Lav Moderate Høj Lav Moderate Høj Lav Moderate Høj Lav Moderate Høj

Nedsivningsområde 0 0 0 0 0% 3.136 3.136 3.136 0% 0% 0% Randområde 0 0 0 0 0% 4.548 4.548 4.548 0% 0% 0%

Scenarie 2 1 0,68 1,32 1,75 75% 2.950 2.775 2.657 6% 12% 15% Scenarie 2 1 0,68 1,32 1,75 75% 4.362 4.187 4.069 4% 8% 11%

2 0,68 1,32 1,75 75% 2.764 2.413 2.178 12% 23% 31% 2 0,68 1,32 1,75 75% 4.176 3.825 3.590 8% 16% 21%

Surfactant tilsættes 3 1,78 2,80 3,83 75% 2.276 1.647 1.129 27% 47% 64% Surfactant tilsættes 3 1,78 2,80 3,83 75% 3.688 3.059 2.541 19% 33% 44%

4 0,68 1,32 1,75 75% 2.090 1.285 650 33% 59% 79% 4 0,68 1,32 1,75 75% 3.502 2.697 2.062 23% 41% 55%

5 0,68 1,32 1,75 75% 1.904 924 171 39% 71% 95% 5 0,68 1,32 1,75 75% 3.316 2.336 1.583 27% 49% 65%

6 0,68 1,32 1,75 75% 1.718 563 0 45% 82% 100% 6 0,68 1,32 1,75 75% 3.130 1.975 1.104 31% 57% 76%

7 0,68 1,32 1,75 75% 1.532 201 51% 94% 100% 7 0,68 1,32 1,75 75% 2.944 1.613 625 35% 65% 86%

8 0,68 1,32 1,75 75% 1.346 0 57% 100% 100% 8 0,68 1,32 1,75 75% 2.758 1.252 146 39% 72% 97%

9 0,68 1,32 1,75 75% 1.160 63% 100% 100% 9 0,68 1,32 1,75 75% 2.572 891 0 43% 80% 100%

10 0,68 1,32 1,75 75% 973 69% 100% 100% 10 0,68 1,32 1,75 75% 2.385 529 48% 88% 100%

11 0,68 1,32 1,75 75% 787 75% 100% 100% 11 0,68 1,32 1,75 75% 2.199 168 52% 96% 100%

12 0,68 1,32 1,75 75% 601 81% 100% 100% 12 0,68 1,32 1,75 75% 2.013 0 56% 100% 100%

13 0,68 1,32 1,75 75% 415 87% 100% 100% 13 0,68 1,32 1,75 75% 1.827 60% 100% 100%

14 0,68 1,32 1,75 75% 229 93% 100% 100% 14 0,68 1,32 1,75 75% 1.641 64% 100% 100%

15 0,68 1,32 1,75 75% 43 99% 100% 100% 15 0,68 1,32 1,75 75% 1.455 68% 100% 100%

16 0,68 1,32 1,75 75% 0 100% 100% 100% 16 0,68 1,32 1,75 75% 1.268 72% 100% 100%

17 0,68 1,32 1,75 75% 100% 100% 100% 17 0,68 1,32 1,75 75% 1.082 76% 100% 100%

18 0,68 1,32 1,75 75% 100% 100% 100% 18 0,68 1,32 1,75 75% 896 80% 100% 100%

19 0,68 1,32 1,75 75% 100% 100% 100% 19 0,68 1,32 1,75 75% 710 84% 100% 100%

20 0,68 1,32 1,75 75% 100% 100% 100% 20 0,68 1,32 1,75 75% 524 88% 100% 100%

Hastighed (g/dag/m3) % tid ISAH er 

aktiv

Gennemsnitskoncentrationer*

*beregnet som genenmsnit af koncentrationerne i delområderne beskrevet i /Høfde 42, 

Afgrænsning af nedsivningsområdet, rapport udarbejdet af Rambøll,Cowi,Kogsgaard, 2013/

Koncentration (g/m3) % Masse fjernet

Hastighed (g/dag/m3) % tid ISAH er 

aktiv

Koncentration (g/m3) % Masse fjernet Hastighed (g/dag/m3) % tid ISAH er 

aktiv

Koncentration (g/m3) % Masse fjernet

Hastighed (g/dag/m3) % tid ISAH er 

aktiv

Koncentration (g/m3) % Masse fjernet
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Bilag C Tidsplan 





Beskrivelse

År

kvartal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Forundersøgelser
Chemostatforsøg, Cheminova

Yderligere tox-forsøg mhbp. udledningstilladelse

Grundvandsmodel

Forsøg med neutralisering

Detailprojektering og udbud
Detailprojekt

Udbud og kontrahering

Forarbejder
Optrækning af spuns omkring testceller inkl. tætning af membran

Afgravning af slamlag

Etablering
Fotoregistrering

Byggepladshegn

Arbejdsplads

Spuns omkring nedsivningsområdet (m)

Etablering af boringer

Recirkulationssystem incl SRO (kun nedsivningsområdet)

SRO til styring af dræning og infiltration

Etablering af rørføring til Cheminova (m)

Cheminova rensningsanlæg, tanke m.v.

Drift
Dræning

Infiltration

Indledende opblanding/recirkulation i nedsivningsarealet

Forløb basisk hydrolyse

Sparging med nitrogen 

Rensning på Cheminova 

Monitering
Prøvetagning

Analyser

Retablering
Neutralisering,  dræning og infiltration af saltvand

Afkortning af boringer og tætning af membran

Nedtagning af arbejdsplads samt div. oprydning

Projektstyring, tilsyn og afrapportering
Tilsyn i etableringsfasen

Koordinering og projektstyring

Tilsyn ved dræning og injektion

Årlige vurderinger af moniteringsresultater og datanotater pr. cyklus

Tilsyn i retableringsfasen

Afslutningsrapport

2 1210 11

Tidspan for oprensning på Høfde 42, Løsning A: Basisk hydrolyse
Dato: 6. juni 2014

3 4 5 6 7 8 91



Beskrivelse

År

kvartal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Forundersøgelser
Chemostatforsøg, Cheminova

Yderligere tox-forsøg mhbp. udledningstilladelse

Chemostatforsøg surfactant, Cheminova

Grundvandsmodel

Forsøg med neutralisering

Detailprojektering og udbud
Detailprojekt

Udbud og kontrahering

Forarbejder
Optrækning af spuns omkring testceller inkl. tætning af membran

Afgravning af slamlag

Etablering
Fotoregistrering

Byggepladshegn

Arbejdsplads

Spuns omkring nedsivningsområdet (m)

Etablering af boringer

Recirkulationssystem incl SRO (kun nedsivningsområdet)

SRO til styring af dræning og infiltration

Etablering af rørføring til Cheminova (m)

Cheminova rensningsanlæg, tanke m.v.

Drift
Dræning

Infiltration

Infiltration af surfactant

Indledende opblanding/recirkulation i nedsivningsarealet

Forløb basisk hydrolyse

Sparging med nitrogen 

Rensning på Cheminova 

Monitering
Prøvetagning

Analyser

Retablering
Neutralisering,  dræning og infiltration af saltvand

Afkortning af boringer og tætning af membran

Nedtagning af arbejdsplads samt div. oprydning

Projektstyring, tilsyn og afrapportering
Tilsyn i etableringsfasen

Koordinering og projektstyring

Tilsyn ved dræning og injektion

Årlige vurderinger af moniteringsresultater og datanotater pr. cyklus

Tilsyn i retableringsfasen

Afslutningsrapport

9 10 11

Tidspan for oprensning på Høfde 42, LøsningBA: Basisk hydrolyse med surfactant
Dato: 6. juni 2014

1 2 3 4 5 6 7 8
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Bilag D Ex situ rensning på Cheminova 
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Bilag E Notat vedr. afgravning af slamlag 





 

1 
 

Høfde 42:  

Afgravning af slamlag 

Det er i forbindelse med udførslen af NorthPestClean projektet og afgrænsning af nedsivnings-
området på Høfde 42 konstateret et slamlag med høje stofkoncentrationer (bl.a. pesticider og 
kviksølv). Det vurderes at slamlaget er delvist afgravet i forbindelse med de tidligere afgrav-
ninger dog resterer der slamlag i den nordlige del af nedsivningsområdet jf. zone 1 på neden-
stående kort. Grundet de store stofmængder, der er bundet i slamlaget, vil det være nødven-
digt at fjerne dette lag i forbindelse med en evt. in situ metode, der ikke er i stand til at be-
handle dette område.  
 

 
Estimerede mængder 

Areal Volumen Vægt 
910 m2 273 m3 490 tons 
   

Beskrivelse (teknisk) 
Denne løsning omfatter afgravning af uforu-
renede fraktioner til ca. 1 m.u.t., hvor der 
ligger en plastmembran, som skal blotlægges 
og skæres fri. Herefter fjernes yderligere let-
forurenede fraktioner i zone 1 ned til ca. 4 
m.u.t. til kote +1,1, hvor slamlaget er belig-
gende. Slamlagets mægtighed forventes at 
være på ca. 0,3 m med en udbredelse på ca. 
910 m2.  Slamlaget afgraves for sig læsses på 
lastbiler og transporteres til NORD i Nyborg. 
Området reetableres efterfølgende ved at 
genindbygge den opgravede jord, reetablere 
membranen reetableres og regulere overfla-
den. 

 

Antagelser 
Prisen er givet ud fra følgende antagelser; 

• Arbejdet kræver ikke graveanlæg eller anden sikring 
• Grundvandet er drænet ud så afgravningen kan udføres som en tør gravning 
• Testcellerne er fjernet 
• Boringerne i området skal ikke bibeholdes 

Pris 
 Enhed Enhedspris Samlet 

Gravemaskine 380 700 266.000 
Gummiged 380 630 239.400 
Mandetimer 380 400 152.000 
Sikkerhedsudstyr 1 50.000 50.000 
Reetablering af membran 1 100.000 100.000 
Behandling og fragt (NORD) 490 5.100 2.499.000 
Samlet pris 3.306.400 

 





  
HØFDE 42, SKITSEPROJEKT 

http://projects.cowiportal.com/ps/A014813/Documents/3 Project documents/Report design full scale/version 3-juli 2014/Skitseprojekt Høfde 42 -version 3- 2014-07-
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Bilag F Økonomi for skitseprojekt 
 

 

 





Løsning A: Basisk hydrolyse antal/mgd enhedspris pris pr. aktivitet Sum

(kr) (kr) (kr)

Forundersøgelser
Yderligere chemostat- og tox-forsøg mhbp. udledningstilladelse 1 1.000.000 1.000.000

Grundvandsmodel 1 350.000 350.000

Forsøg med neutralisering 1 150.000 150.000

Delsum 1.500.000

Detailprojektering og udbud
Detailprojekt 1 2.000.000 2.000.000

Udbud og kontrahering 1 200.000 200.000

Delsum 2.200.000

Forarbejder
Optrækning af spuns omkring testceller inkl. udlægning af ny plastmembran 1 850.000 850.000

Optrækning af boringer i testceller samt 6 stk. NPC-boringer 1 50.000 50.000

Afgravning af slamlag 1 3.306.400 3.306.400

Delsum 4.206.400

Etablering
Fotoregistrering 1 10.000 10.000

Byggepladshegn (m) 600 500 300.000

Arbejdsplads 1 250.000 250.000

Spuns omkring nedsivningsområdet (m) 1 7.500.000 7.500.000

Injektionsboringer incl. Johnsonfiltre (stk.)

   Nedsivningsområde 12 25.000 300.000

   Randområde 84 25.000 2.100.000

   deponering af overskudsjord (t) 16 5.100 82.620

Moniteringsboringer (stk.)

   Nedsivningsområde 6 10.000 60.000

   Randområde 42 10.000 420.000

   deponering af overskudsjord (t) 8 5.100 41.310

Pumper incl. bestykning (stk.)

   Nedsivningsområde (260 m) 12 20.000 240.000

   Randområde 84 20.000 1.680.000

Recirkulationssystem incl SRO (kun nedsivningsområdet) 1 1.000.000 1.000.000

SRO til styring af dræning og infiltration 1 200.000 200.000

Etablering af rørføringer til Cheminova (m) 2.000 200 400.000

Containere:

   Container, mandskabsvogn, incl. nødbruser 1 35.000 35.000

   Container,opbevaring 2 20.000 40.000

   Container, SRO system til recirkulation 2 10.000 20.000

   Recirkulation incl. posefiltre m.m 12 10.000 120.000

Cheminova rensningsanlæg, tanke m.v. 1 12.000.000 12.000.000

Delsum 26.798.930

Drift
Antaget antal cyklusser 8

Forbrug NaOH

   Nedsivningsområde (m
3
/cyklus) 117 1.950 1.825.200

   Randområde (m
3
/cyklus) 184 1.950 2.870.400

Forbrug af vand

   Nedsivningsområde (m
3
/cyklus) 2.228 40 712.960

   Randområde (m
3
/cyklus) 3.499 40 1.119.680

Forbrug Natriumsulfit

   Nedsivningsområde (kg/cyklus) 235 1 1.880

   Randområde (kg/cyklus) 338 1 2.704

Injektionsboringer:

   Erstatningsboringer (20% , svarende til 2,4 stk. pr. cyklus) 2,4 25.000 480.000

Moniteringsboringer:

   Erstatningsboringer (30% , svarende til 1,8 stk. pr. cyklus) 1,8 10.000 144.000

Pumper:

   Erstatningspumper (25% , svarende til 3 stk. pr. cyklus) 2 20.000 384.000

Vanspejlsloggere, 1 pr. 10 boringer + erstatninger 20 4.000 80.000

Div. slangeføring og fittings til boringer samt div pumper 1 300.000 300.000

Elforbrug pr cyklus (injektion, recirkulation og dræning) KWh pr. cyklus 32.810 1,61 422.593

Sparging med nitrogen (2 gange i 50% af boringer pr. cyklus) 96 500 384.000

Posefiltre m.m. 1 stk. pr. recirkulationsloop pr. cyklus 6 2.000 96.000

Cheminova 

   Behandling af oppumpet vand,  m3 pr. cyklus 6.000 100 4.800.000

   Faste omkostninger pr. år (cyklus) 1.200.000 9.600.000

Entreprenørudgifter

   Dræning, pr. cyklus 1 480.000 3.840.000

   Injektion, pr. cyklus 1 480.000 3.840.000

   Indledende opblanding/recirkulation i nedsivningsarealet 1 gang pr. cyklus 1 30.000 240.000

   Div. reparationer og tilsyn, pr. cyklus 1 85.000 680.000

   Sikkerhedsforanstaltninger (dragter, masker m.v.) 1 250.000 2.000.000

Delsum 33.823.417

Monitering
   Monitering  (vandprøvetagning), gange pr. cyklus 3 146.000 3.504.000

   Monitering  (jordprøvetagning),  20 boringer 2 500.000 1.000.000

   Sikkerhedsforanstaltninger (dragter, masker m.v.), pr. cyklus 3 14.000 336.000

   Analyser af komponenter, p.t. antaget, at Cheminova analyserer - -

   Udtagning og analyse af kviksølv i drænvand, prøver pr. cyklus 60 500 240.000

Afsluttende jordprøvetagning 1 2.000.000 2.000.000

Delsum 7.080.000

Retablering
Neutralisering,  dræning og infiltration af saltvand 4 960.000 3.840.000

   Div. reparationer  og rørføringer 1 150.000 150.000

   Sikkerhedsforanstaltninger (dragter, masker m.v.) 1 250.000 250.000

Cheminova 

   Behandling af oppumpet vand,  m3 pr. gang,  4 gange 6.000 100 2.400.000

   Faste omkostninger pr. år 1 1.200.000 1.200.000

Afkortning af boringer og tætning af membran 1 500.000 500.000

Nedtagning af arbejdsplads samt div. oprydning 1 200.000 200.000

Delsum 8.540.000

Projektstyring, tilsyn og afrapportering
Tilsyn i etableringsfasen, dage 26 15.000 390.000

Koordinering og projektstyring pr. cyklus 1 300.000 2.400.000

Tilsyn ved dræning og injektion (dage pr. cyklus) 12 15.000 1.440.000

Årlige vurderinger af moniteringsresultater og datanotater pr. cyklus 1 150.000 1.200.000

Afslutningsrapport 1 150.000 1.200.000

Tilsyn i retableringsfasen 22 15.000 330.000

Delsum 6.960.000

Sum 91.108.747

Delsum: Uforudsete udgifter (%) 15 13.666.312

Total 104.775.059



Løsning B: Basisk hydrolyse med surfactant antal/mgd enhedspris pris pr. aktivitet Sum

(kr) (kr) (kr)

Forundersøgelser
Chemostatforsøg, Cheminova 1 1.000.000 1.000.000

Yderligere chemostat- og tox-forsøg mhbp. udledningstilladelse 1 1.000.000 1.000.000

Grundvandsmodel 1 350.000 350.000

Forsøg med neutralisering 1 150.000 150.000

Delsum 2.500.000

Detailprojektering og udbud
Detailprojekt 1 2.000.000 2.000.000

Udbud og kontrahering 1 200.000 200.000

Delsum 2.200.000

Forarbejder
Optrækning af spuns omkring testceller inkl. udlægning af ny plastmembran 1 850.000 850.000

Optrækning af boringer i testceller samt 6 stk. NPC-boringer 1 50.000 50.000

Afgravning af slamlag 1 3.306.400 3.306.400

Delsum 4.206.400

Etablering
Fotoregistrering 1 10.000 10.000

Byggepladshegn (m) 600 500 300.000

Arbejdsplads 1 250.000 250.000

Spuns omkring nedsivningsområdet (m) 1 7.500.000 7.500.000

Injektionsboringer incl. Johnsonfiltre (stk.)

   Nedsivningsområde 12 25.000 300.000

   Randområde 84 25.000 2.100.000

   deponering af overskudsjord (t) 16 5.100 82.620

Moniteringsboringer (stk.)

   Nedsivningsområde 6 10.000 60.000

   Randområde 42 10.000 420.000

   deponering af overskudsjord (t) 8 5.100 41.310

Pumper incl. bestykning (stk.)

   Nedsivningsområde (260 m) 12 20.000 240.000

   Randområde 84 20.000 1.680.000

Recirkulationssystem incl SRO (kun nedsivningsområdet) 1 1.000.000 1.000.000

SRO til styring af dræning og infiltration 1 200.000 200.000

Etablering af rørføringer til Cheminova (m) 2.000 200 400.000

Containere:

   Container, mandskabsvogn, incl. nødbruser 1 35.000 35.000

   Container,opbevaring 2 20.000 40.000

   Container, SRO system til recirkulation 2 10.000 20.000

   Recirkulation incl. posefiltre m.m 12 10.000 120.000

Cheminova rensningsanlæg, tanke m.v. 1 12.000.000 12.000.000

Delsum 26.798.930

Drift
Antaget antal cyklusser 7

Forbrug NaOH

   Nedsivningsområde (m
3
/cyklus) 117 1.950 1.597.050

   Randområde (m
3
/cyklus) 184 1.950 2.511.600

Forbrug af vand

   Nedsivningsområde (m
3
/cyklus) 2.228 40 623.840

   Randområde (m
3
/cyklus) 3.499 40 979.720

Forbrug Natriumsulfit

   Nedsivningsområde (kg/cyklus) 235 1 1.645

   Randområde (kg/cyklus) 338 1 2.366

Forbrug surfactant (tons i én cyklus)

   Nedsivningsområde (tons) 47 29.350 1.379.450

   Randområde (tons) 74 29.350 2.171.900

Injektionsboringer:

   Erstatningsboringer (20% , svarende til 2,4 stk. pr. cyklus) 2,4 25.000 420.000

Moniteringsboringer:

   Erstatningsboringer (30% , svarende til 1,8 stk. pr. cyklus) 1,8 10.000 126.000

Pumper:

   Erstatningspumper (25% , svarende til 3 stk. pr. cyklus) 2 20.000 336.000

Vanspejlsloggere, 1 pr. 10 boringer + erstatninger 20 4.000 80.000

Div. slangeføring og fittings til boringer samt div pumper 1 300.000 300.000

Elforbrug pr cyklus (injektion, recirkulation og dræning) KWh pr. cyklus 32.810 1,61 369.769

Sparging med nitrogen (2 gange i 50% af boringer pr. cyklus) 96 500 336.000

Posefiltre m.m. 1 stk. pr. recirkulationsloop pr. cyklus 6 2.000 84.000

Cheminova 

   Behandling af oppumpet vand,  m3 pr. cyklus 6.000 100 4.200.000

   Faste omkostninger pr. år (cyklus) 1.200.000 8.400.000

Entreprenørudgifter

   Dræning, pr. cyklus 1 480.000 3.360.000

   Injektion, pr. cyklus 1 480.000 3.360.000

   Indledende opblanding/recirkulation i nedsivningsarealet 1 gang pr. cyklus 1 30.000 210.000

   Injektion af surfactant 1 75.000 75.000

   Div. reparationer og tilsyn, pr. cyklus 1 85.000 595.000

   Sikkerhedsforanstaltninger (dragter, masker m.v.) 1 250.000 1.750.000

Delsum 33.269.340

Monitering
   Monitering  (vandprøvetagning), gange pr. cyklus 3 146.000 3.066.000

   Monitering  (jordprøvetagning),  20 boringer 2 500.000 1.000.000

   Sikkerhedsforanstaltninger (dragter, masker m.v.), pr. cyklus 3 14.000 294.000

   Analyser af komponenter, p.t. antaget, at Cheminova analyserer - -

   Udtagning og analyse af kviksølv i drænvand, prøver pr. cyklus 60 500 210.000

Afsluttende jordprøvetagning 1 2.000.000 2.000.000

Delsum 6.570.000

Retablering
Neutralisering,  dræning og infiltration af saltvand 4 960.000 3.840.000

   Div. reparationer  og rørføringer 1 150.000 150.000

   Sikkerhedsforanstaltninger (dragter, masker m.v.) 1 250.000 250.000

Cheminova 

   Behandling af oppumpet vand,  m3 pr. gang,  4 gange 6.000 100 2.400.000

   Faste omkostninger pr. år 1 1.200.000 1.200.000

Afkortning af boringer og tætning af membran 1 500.000 500.000

Nedtagning af arbejdsplads samt div. oprydning 1 200.000 200.000

Delsum 8.540.000

Projektstyring, tilsyn og afrapportering
Tilsyn i etableringsfasen, dage 26 15.000 390.000

Koordinering og projektstyring pr. cyklus 1 300.000 2.100.000

Tilsyn ved dræning og injektion (dage pr. cyklus) 12 15.000 1.260.000

Årlige vurderinger af moniteringsresultater og datanotater pr. cyklus 1 150.000 1.050.000

Afslutningsrapport 1 150.000 1.050.000

Tilsyn i retableringsfasen 22 15.000 330.000

Delsum 6.180.000

Sum 90.264.670

Delsum: Uforudsete udgifter (%) 15 13.539.700

Total 103.804.370


