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Sammenfatning  
 
Det aktuelle notat indgår i et projekt, der har til formål at demonstrere 
afværgeforanstaltningerne basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning. 
Demonstrationen foregår i pilotskala under realistiske feltforhold på lokaliteten 
med henblik på at danne grundlaget for projektering af fuldskala 
afværgeforanstaltninger samt vurdere anlægsøkonomien.  
 
Demonstrationsprojektet omfatter en række hovedaktiviteter opdelt i 3 faser. Det 
aktuelle notat omhandler alene aktiviteten ”Infiltration”.  Formålet med denne 
aktivitet er at bestemme hastigheden, hvormed vand kan infiltreres i det tømte 
magasin med henblik på beregning af det antal boringer, der vil være behov for til 
infiltration af lud ved en fuldskala oprensning.  
 
I forbindelse med hovedaktiviteten ”Infiltration” blev følgende delaktiviteter 
udført: 
 

• Opstilling af infiltrationsudstyr 
• Infiltration af vand med et enkelt flow i forskellige boringer 
• Infiltration af vand ved forskellige flow i samme boring. 

 
Resultaterne viste følgende: 
 

1. Infiltrationstests viste, at flere af de eksisterende boringer indenfor 
spunsen er for tilstoppede til at kunne anvendes som infiltrationsboringer. 

2. Infiltrationshastigheden varierede fra 5 liter/minut til >30 liter/minut. 
3. Test i boring 5 viste som forventet, at vandspejlet i boringen steg ved 

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

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

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

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

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

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

 
Blandt de uafklarede spørgsmål i forbindelse med infiltration er: 
 

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

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

 
 



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

 
 





1 Indledning 

1.1 Baggrund 

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

1.2 Formålet med demonstrationsprojektet 

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

1.3 Demonstrationsprojektets hovedaktiviteter 

Hovedaktiviteterne til dette arbejdet blev fastlagt via en række skrivelser og 
møder (en opfordringsskrivelse /3/, to møder /4/ & /5/, separate oplæg fra hhv. 
DGE/Watertech & DHI, et fællesoplæg, et revideret fællesoplæg /6/ og 
opfølgende skrivelser /7/, /8/ & /9/). Opgaven blev senere udvidet med flere 
aktiviteter /10/. Dette har resulteret i følgende aktiviteter, opdelt i 3 faser: 
 
Fase 1 Fase 2 
- Borearbejde/hydrologiske tests - Kolonne tests 
- Batch tests - Ludinfiltration 
- Robusthed af materialer - Biologisk vandrensning 
- Påvirkning af geokemi - Vandretention 
- Bufferkapacitet  
- Infiltrationstests Fase 3 
- Vurdering af redoxforhold - Skitseprojekt 
 

1.4 Formålet med den aktuelle aktivitet 

Dette notat omhandler alene aktiviteten ”Infiltration”.  Formålet med denne 
aktivitet er at bestemme hastigheden, hvormed vand kan infiltreres i det tømte 
magasin med henblik på beregning af det antal boringer, der vil være behov for til 
infiltration af lud, ved en fuldskala oprensning.  
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2 Aktiviteter og metoder 

Afværgemetoden ”basisk hydrolyse” kræver, at der findes en praktisk metode til 
at tilsætte luden til grundvandet i området indenfor spunsen. Forskellige metoder 
kan tænkes anvendt. Mest oplagt er infiltration via almindelige filtersatte 
boringer og infiltration via horisontale drænrør placeret i den umættede zone 
umiddelbart under topmembranen. I forbindelse med hovedaktiviteten 
”Infiltration” blev infiltration via almindelige filtersatte boringer undersøgt. 
 
Følgende delaktiviteter blev udført: 
 

• Opstilling af infiltrationsudstyr 
• Infiltration af vand med et enkelt flow i forskellige boringer 
• Infiltration af vand ved forskellige flow i samme boring. 
 

Det praktiske feltarbejde blev udført af studerende fra Ingeniørhøjskolen i Århus 
(IHA) i samarbejde med medarbejdere fra ALECTIA. 
 

2.1 Opstilling 

Til infiltration blev der anvendt rent hanevand fra en hane i teknikbrønden på 
grunden. Det forventes ikke, at anvendelse af vand frem for lud vil medføre en 
væsentlig forskel i infiltrationshastigheden mellem disse to medier, da 
viskositeten af fortyndet lud ikke adskiller sig væsentligt fra hanevandets 
viskositet. 
 
Fra teknikbrønden blev vandet ledt enten via en 200 liter plasttønde eller direkte 
til den aktuelle boring. På grund af de forholdsvis store afstande på grunden var 
der behov for indkøb af lange slanger (3/4 tommer haveslanger), der blev sat 
sammen med Gardena koblinger. 
 
Plasttønden blev anvendt for at undersøge muligheden for at benytte gravitation 
som drivkraft for infiltration af luden i fuldskala. Fordelen med gravitation er, at 
man undgår risikoen for at mekaniske pumper i en fuldskala situation skal tilses 
jævnligt eller går i stykker samtidig med, at den arbejdsmiljømæssige risiko for 
ludsprøjt ved pumpning mindskes. 
 
Tønden var udstyret med en niveau-vippe, der lukkede for tilgang af vand fra 
teknikbrønden ved fyldt tønde. Hermed kunne hanevandet være tilkoblet hele 
natten uden, at der skete overløb ved fx stigende tryk midt om natten. Afløb fra 
tønden skete via en haveslange fra bunden af tønden. Tønden blev placeret på det 
højeste sted i de nærliggende klitter, se skitse over opstillingen i Figur 2-1. 
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Figur 2-1 Skitse over opstilling (ikke målfast) 
 
For at planlægge den praktiske udførsel af opgaven var der behov for en grov 
dimensionering af udstyret. Nedenstående beregning af infiltrationshastigheden 
tager udgangspunktet i:  
 

• at infiltration af lud sker over en periode på 14 dage,  
• at der skal infiltreres ca. 12.000 m3 (svarende til 20.000 m2 i 3 meters 

dybde med en varierende porøsitet, der afhænger af vandretention ved 
tømning af spunsen, se separat notat om vandretention).  
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Til en fuldskala løsning skal der derfor infiltreres ca. 60 liter/minut pr. boring, 
hvis der udføres 10 boringer, og ca. 12 liter/minut pr. boring, hvis der udføres 50 
boringer. Dette giver intervallet, hvor et infiltrationsforsøg bør udføres. 
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2.2 Infiltrationstests 

Infiltration blev undersøgt i 5 forskellige boringer. Placering af de anvendte 
boringer vises i Figur 3-1.  
 

MB V51MB V51MB V51MB V51MB V51MB V51MB V51MB V51MB V51

DGE 01DGE 01DGE 01DGE 01DGE 01DGE 01DGE 01DGE 01DGE 01

DGE 04DGE 04DGE 04DGE 04DGE 04DGE 04DGE 04DGE 04DGE 04
DGE 06DGE 06DGE 06DGE 06DGE 06DGE 06DGE 06DGE 06DGE 06

DGE 05DGE 05DGE 05DGE 05DGE 05DGE 05DGE 05DGE 05DGE 05

DGE 02DGE 02DGE 02DGE 02DGE 02DGE 02DGE 02DGE 02DGE 02

DGE 08DGE 08DGE 08DGE 08DGE 08DGE 08DGE 08DGE 08DGE 08
DGE 03DGE 03DGE 03DGE 03DGE 03DGE 03DGE 03DGE 03DGE 03

DGE 07DGE 07DGE 07DGE 07DGE 07DGE 07DGE 07DGE 07DGE 07

PR 34PR 34PR 34PR 34PR 34PR 34PR 34PR 34PR 34

PB 1PB 1PB 1PB 1PB 1PB 1PB 1PB 1PB 1

MB 1ØMB 1ØMB 1ØMB 1ØMB 1ØMB 1ØMB 1ØMB 1ØMB 1Ø

PR 12PR 12PR 12PR 12PR 12PR 12PR 12PR 12PR 12

MB 9MB 9MB 9MB 9MB 9MB 9MB 9MB 9MB 9

MB V30MB V30MB V30MB V30MB V30MB V30MB V30MB V30MB V30MB 2ØMB 2ØMB 2ØMB 2ØMB 2ØMB 2ØMB 2ØMB 2ØMB 2Ø

DGE 10DGE 10DGE 10DGE 10DGE 10DGE 10DGE 10DGE 10DGE 10

PR 23PR 23PR 23PR 23PR 23PR 23PR 23PR 23PR 23

MB 6MB 6MB 6MB 6MB 6MB 6MB 6MB 6MB 6

MB V05AMB V05AMB V05AMB V05AMB V05AMB V05AMB V05AMB V05AMB V05A
DGE0 9.2DGE0 9.2DGE0 9.2DGE0 9.2DGE0 9.2DGE0 9.2DGE0 9.2DGE0 9.2DGE0 9.2

DGE 14DGE 14DGE 14DGE 14DGE 14DGE 14DGE 14DGE 14DGE 14
MB 8MB 8MB 8MB 8MB 8MB 8MB 8MB 8MB 8

PR 56PR 56PR 56PR 56PR 56PR 56PR 56PR 56PR 56

MB 5ØMB 5ØMB 5ØMB 5ØMB 5ØMB 5ØMB 5ØMB 5ØMB 5Ø

PB 5PB 5PB 5PB 5PB 5PB 5PB 5PB 5PB 5

MB 7MB 7MB 7MB 7MB 7MB 7MB 7MB 7MB 7

MB V60MB V60MB V60MB V60MB V60MB V60MB V60MB V60MB V60

PB 6PB 6PB 6PB 6PB 6PB 6PB 6PB 6PB 6

PR 101PR 101PR 101PR 101PR 101PR 101PR 101PR 101PR 101

DGE0 9.1DGE0 9.1DGE0 9.1DGE0 9.1DGE0 9.1DGE0 9.1DGE0 9.1DGE0 9.1DGE0 9.1

MB V16MB V16MB V16MB V16MB V16MB V16MB V16MB V16MB V16

MB V52MB V52MB V52MB V52MB V52MB V52MB V52MB V52MB V52

PR 910PR 910PR 910PR 910PR 910PR 910PR 910PR 910PR 910

MB V99AMB V99AMB V99AMB V99AMB V99AMB V99AMB V99AMB V99AMB V99A

DGE 11DGE 11DGE 11DGE 11DGE 11DGE 11DGE 11DGE 11DGE 11
DGE 12DGE 12DGE 12DGE 12DGE 12DGE 12DGE 12DGE 12DGE 12

MB V03AMB V03AMB V03AMB V03AMB V03AMB V03AMB V03AMB V03AMB V03A
MB V03BMB V03BMB V03BMB V03BMB V03BMB V03BMB V03BMB V03BMB V03B PB 9PB 9PB 9PB 9PB 9PB 9PB 9PB 9PB 9

MB V81BMB V81BMB V81BMB V81BMB V81BMB V81BMB V81BMB V81BMB V81B

MB 3ØMB 3ØMB 3ØMB 3ØMB 3ØMB 3ØMB 3ØMB 3ØMB 3Ø
PB 3PB 3PB 3PB 3PB 3PB 3PB 3PB 3PB 3

MB V08AMB V08AMB V08AMB V08AMB V08AMB V08AMB V08AMB V08AMB V08A

MB V08BMB V08BMB V08BMB V08BMB V08BMB V08BMB V08BMB V08BMB V08B

PR 89PR 89PR 89PR 89PR 89PR 89PR 89PR 89PR 89

MB 10MB 10MB 10MB 10MB 10MB 10MB 10MB 10MB 10DGE 15DGE 15DGE 15DGE 15DGE 15DGE 15DGE 15DGE 15DGE 15

MB V79MB V79MB V79MB V79MB V79MB V79MB V79MB V79MB V79

MB V78MB V78MB V78MB V78MB V78MB V78MB V78MB V78MB V78

MB V58AMB V58AMB V58AMB V58AMB V58AMB V58AMB V58AMB V58AMB V58ADGE 13DGE 13DGE 13DGE 13DGE 13DGE 13DGE 13DGE 13DGE 13
MB V58BMB V58BMB V58BMB V58BMB V58BMB V58BMB V58BMB V58BMB V58B

PB 7PB 7PB 7PB 7PB 7PB 7PB 7PB 7PB 7 PR 78PR 78PR 78PR 78PR 78PR 78PR 78PR 78PR 78
PR 67PR 67PR 67PR 67PR 67PR 67PR 67PR 67PR 67

PR 45PR 45PR 45PR 45PR 45PR 45PR 45PR 45PR 45

MB 4ØMB 4ØMB 4ØMB 4ØMB 4ØMB 4ØMB 4ØMB 4ØMB 4Ø

PB 4PB 4PB 4PB 4PB 4PB 4PB 4PB 4PB 4

GB 1GB 1GB 1GB 1GB 1GB 1GB 1GB 1GB 1

GB 2GB 2GB 2GB 2GB 2GB 2GB 2GB 2GB 2

GB 3GB 3GB 3GB 3GB 3GB 3GB 3GB 3GB 3

GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4GB 4

GB 6GB 6GB 6GB 6GB 6GB 6GB 6GB 6GB 6
GB 7GB 7GB 7GB 7GB 7GB 7GB 7GB 7GB 7 GB 8GB 8GB 8GB 8GB 8GB 8GB 8GB 8GB 8

GB 9GB 9GB 9GB 9GB 9GB 9GB 9GB 9GB 9

B05B05B05B05B05B05B05B05B05

B03-A-BB03-A-BB03-A-BB03-A-BB03-A-BB03-A-BB03-A-BB03-A-BB03-A-B
B08B08B08B08B08B08B08B08B08

 

Boringer 
DG 
GB 
MB 
PB 
PR 

Spunsvæg 

Infiltration

Figur 2-2 Oversigt over placering af boringer til infiltrationstest. 
  
 
Udvalgte oplysninger om de 5 boringer er vist i Tabel 2.1. 
 
Tabel 2.1 Oversigt over boringer anvendt til infiltrationsforsøget. 

Boring B05 GR-E DGE-1 Pr67 MB 
V81B 

Boringens formål Monitering Pumpning Ludforsøg Pejling Monitering 

X-koordinat 449.181 449.211 449.139 449.105 449.132 

Y-koordinat 6.279.810 6.279.862 6.279.820 6.279.780 6.279.865 

Filtertop (DNN) 5,12 5,70 4,92 4,97 4,69 

Filterdiameter (mm) 50 300 50 63 63 

Filterlængde (m) 2,1 0,9 1,0 2,0 mangler 

 
 
Under infiltration blev vandspejlet i den aktuelle boring målt dels med pejl og 
dels med diver med automatisk logging. 
 
Infiltrationshastigheden blev målt ved en 10-liters spand og et stopur. Desuden 
blev der afprøvet en elektronisk pulsmåler af typen MacNaught 
Turbinehjulsflowmåler TM100WP-01 koblet op på en logger af typen 
Starlogger. 
 
Generelt blev vandspejlsstigningen undersøgt ved en enkelt 
infiltrationshastighed. Herudover blev vandspejlsstigningen i boring B5 målt ved 
5 forskellige infiltrationshastigheder.  
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Følgende procedure blev anvendt til infiltrationstests: 
 

1. Boringens bund og vandspejl blev pejlet  
2. Diver blev nedsat ca. ½ meter over bunden 
3. Vandhanen blev åbnet, vandflowet blev målt ved fyldning af 10-liter 

spand og det blev kontrolleret om flowmåleren loggede 
4. Vandpåfyldning i boringen blev påbegyndt 
5. Vandstanden i boringen blev pejlet for hver 10 minutter 
6. Pejling blev gentaget indtil vandspejlet var stabilt i minimum ½ time. 
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3 Resultater 

3.1 Opstilling 

Infiltrationstests tydeliggjorde to udfordringer i forbindelse med opstillingen. 
Disse omtales i de kommende afsnit. 
 
3.1.1 Vandforsyning 

Det maksimale flow fra vandhanen i teknikbrønden blev målt til ca. 50 
liter/minut. Det satte en naturlig grænse for, hvor stort et flow der kunne 
undersøges ved infiltrationstests.  
 
Mere vigtigt var, at denne måling tydeliggjorde, at der til fuldskala bliver behov 
for en anden vandforsyning. Beregninger i afsnit 2.1 viste behov for 600 
liter/minut (altså 12 gange mere), såfremt man ville fylde spunsen over en periode 
på 14 dage. Det kan frygtes, at vandrørledningen fra hovedvejen til depotet er 
underdimensioneret i forhold til behovet.  
 
 
3.1.2 Gravitation og modstand 

Det blev hurtigt fastlagt, at den specielle niveauvippe i plasttønden, der skulle 
sikre mod overflow, medførte alt for megen modstand, og dermed sænkede det 
gravitationsbetingede flow af hanevand fra teknikbrønden til plasttønden til et 
uacceptabelt niveau. Niveauvippen blev fjernet.
  
Det maksimale flow, der kan opnås fra teknikbrøndens vandhane, afhænger af 
vandtrykket ved vandhanen og modstanden mellem vandhanen og udløbet. Uden 
tilkoblinger af nogen art var flowet ca. 50 liter/minut. Da der blev tilkoblet 
flowmåler og haveslange, blev det maksimale flow reduceret til omkring 30 
liter/minut.  
 
Det maksimale flow, der kan opnås fra plasttønden til boringen ved hjælp af 
gravitation, afhænger af højdeforskellen og modstanden mellem plasttønden og 
den aktuelle boring. Plasttønden blev placeret i klitterne i en højde på ca. 3 meter 
over terrænet ved forsøgsfeltet. Vandet løb fra tanken via et ½” udtag til 
boringerne via 75 meter ¾” haveslange. Desuden var der tilkoblet 3 samlinger 
(3/4”) og en flowmåler. Denne opstilling medførte et flow på kun ca. 10 
liter/minut ved boringen. Det konkluderedes derfor, at der ved fuldskala 
infiltration er behov for at minimere modstanden så meget som muligt, hvis der 
skal anvendes gravitation.  
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3.2 Infiltrationstests 

Af sikkerhedsmæssige hensyn (fri fase på pejl og stærk lugt) blev infiltrationstest 
ved boring V45, V58B og V60 ikke udført.  
 
3.2.1 Serie med tests i forskellige boringer 

Resultater for de 5 boringer, hvor infiltrationstest blev udført, vises i tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1 Resultater af infiltrationstests 
Boring B5 GR-E DGE-1 Pr67 V81B 
Bund (mump) 5,75 6,55 7,37 7,56 6,44 
Test varighed (min) 37 156 42 38 - 
Vandspejl, start 
(mump) 

5,75* 6,55* 6,17 5,74 5,55 

Vandspejl, stabil 
(mump) 

3,94 1,66 4,87 1,55 - 

Stigning (m) 1,81 4,89 1,30 4,19 - 
Flow (l/min) 30 9,2 29,7 5 tilstoppet 
mump = meter under målepunkt 
* = boringen var tør ved test start 
 
Som det ses af tabellen blev forsøget ved boring V81B afbrudt. Der kunne ikke 
opnås et stabilt vandspejl, da boringen var tilstoppet.  
 
Resultaterne fra infiltrationstestene vises i Figur 3-1. Som det ses, var der to 
boringer med en god infiltration. Vandspejlet steg mindre end 2 meter ved 
infiltration på ca. 30 liter/minut. Dette betyder, at der stadig var ca. 4 meter i 
stigerøret til yderligere vandspejlstigning, hvis man ønsker at anvende et større 
flow. To andre boringer var næsten tilstoppet. Selvom flowet var under 10 
liter/minut, var vandspejlet ved at nå toppen af boringen.  
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Figur 3-1 Resultater fra infiltrationstests. 
 
Det vides ikke med sikkerhed, om den store forskel mellem de to sæt boringer 
skyldes forskelle i ledningsevne i magasinet (evt. på grund af forurening) eller 
forskelle i omfang af tilklogning af filter og gruskastning. Det er tidligere set på 
grunden, at velfungerende boringer er blevet dårligt ydende med tiden. På denne 

 
 

7 



baggrund vurderes det umiddelbart, at hovedproblemet ved de 2 boringer ligger 
ved boringerne frem for i magasinet.  
 
 
3.2.2 Serie med forskellige flow i samme boring 

I boring B05 (43.207) blev der udført et udvidet infiltrationsforsøg med 5 
forskellige infiltrationshastigheder. Tabel 3.2 viser resultater for disse tests.  
 
Tabel 3.2 Resultater af infiltrationstests 
Boring B05 B05 B05 B05 
Bund (mump) 5,75 5,75 5,75 5,75 
Test varighed (min) 30 62 36 37 
Vandspejl, start 
(mump) 

5,75* - - - 

Vandspejl, stabil 
(mump) 

5,08 4,80 4,60 3,94 

Stigning (m) 0,67 0,95 1,15 1,81 
Flow (l/min) 5,8 10 13,3 30 
mump = meter under målepunkt 
* = boringen var tør ved test start 
 
 
Figur 3-2 viser resultaterne fra boring B05 grafisk. 
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Figur 3-2 Resultater af infiltrationstest i boring 5. 
 
De viste resultater er forventelige. Jo højere infiltrationshastighed, jo højere var 
det stabile vandspejl i boringen. Ved et flow på 30 liter pr. minut var vandspejlet i 
boringen steget ca. 2 meter. Ved dette flow var vandspejlet stadig næsten 4 meter 
under terræn, hvormed der tydeligvis kunne anvendes en højere 
infiltrationshastighed, uden at der ville ske overløb. Som tidligere omtalt, vil dette 
dog kræve en anden vandforsyning end hanevand fra teknikbrønden.  

8 
 



4 Diskussion & Konklusioner 

4.1 Diskussion 

 
4.1.1 Infiltrationsmetoder 

Infiltration af lud vil kunne ske via drænledninger eller almindelige filtersatte 
boringer. Disse metoder har fordele og ulemper.  
 
Skader på topmembranen. En fordel ved en drænledning er, at der vil kunne 
minimeres skader på topmembranen, hvis der anvendes styret underboring. Disse 
undersøgelser har vist, at antallet af boringer, der er nødvendig for at tage imod 
600 liter/minut, ligger i intervallet 10-50. Derfor vil behovet for reparation af 
topmembranen være begrænset eller evt. slet ikke nødvendigt. 
 
Placering af infiltration. En ulempe ved drænledninger er, at det er vanskeligt at 
styre, hvor luden udsiver. Ved god ledningsevne uden tilklogning vil meget lud 
løbe ud i starten af strengen. Ved tilklogning er der risiko for, at al lud vil løbe ud 
ét sted i drænledningen. Ved anvendelse af boringer er det lettere nøjagtigt at 
styre placeringen af infiltrationen. 
 
Opfyldning nedefra. Anvendelse af både boringer og drænledninger kræver, at man 
beslutter sig for, om magasinet skal fyldes op nedefra ved at infiltrere luden i 
bunden af magasinet. Efterhånden som magasinet fyldes med lud, vil poreluften 
blive presset opad. Hermed undgår man risiko for, at der dannes luftlommer, der 
vil forhindre luden i at strømme ud i magasinet og få kontakt til forureningen. 
Drænledninger vil dermed skulle bores umiddelbart over det indskudte lerlag, 
mens boringer vil skulle filtersættes samme sted. 
 
På basis af disse argumenter foreslås det, at der anvendes almindelige filtersatte 
boringer til infiltration af fortyndet lud. 
 
4.1.2 Gravitation 

For at undgå behov for at pumpe den fortyndede lud til infiltrationsboringerne 
ved fuldskala oprensningen, kunne man anvende gravitation. Én måde at realisere 
denne løsning på er at placere en tank til den fortyndede lud i klitterne, hvorved 
der kan opnås et tryk på ca. 3 meters vandsøjle. 
 
Med dette begrænsede tryk, vil tryktabet mellem tanken og 
infiltrationsboringerne være kritisk. Den nødvendige slangedimension kan 
fastlægges ved hydrauliske tryktabsberegninger. Under forudsætning af en ydelse 
på 3 m3/timen (svarende til 10 infiltrationsboringer og opfyldning af spunsen 
over en 14-dages periode), en rørlængde på 100 meter, og modstand udelukkende 
fra ledningstab, er der behov for en slange med størrelsesordenen 1½ tommer. 
Hermed er det tydeliggjort, at almindelige haveslanger i ½ eller ¾ tommer ikke er 
tilstrækkelige.  
 
Alternativt kunne man pumpe luden fra en stor central lagertank til decentrale 
buffertanke. Hver buffertank vil have sin egen pumpe ved den centrale lagertank, 
der styres af vandspejlet i buffertanken. Hver buffertank skal udstyres med en 
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manifold med udtag til de enkelte infiltrationsboringer. Fra de decentrale 
buffertanke kunne det fortyndede lud evt. løbe ved hjælp af gravitation. På denne 
måde begrænses længden og dermed modstanden i de enkelte ledninger. 
 
 
4.1.3 Placering af infiltrationsboringer 

De infiltrationstests, der er afrapporteret her, har ikke haft til hensigt at fastlægge 
de mest optimale placeringer for infiltrationsboringerne. Dette arbejde forventes 
udført i forbindelse med detailprojektering, evt. med hjælp af en 
strømningsmodel. I dette afsnit omtales 2 principielt forskellige fremgangsmåder, 
der kan overvejes til den endelige beslutning. 
 
Infiltration ved spunsen (outside in): For mange afværgeforanstaltninger er det 
normalt at ”samle” forureningen centralt. Dette gælder fx afværgepumpninger, 
hvor pumpeboringer typisk placeres centralt i hotspot’en eller i forureningsfanen. 
Det samme gælder damprensning, hvor damp injiceres yderst i forureningsfeltet 
og ekstraktionsboringerne placeres centralt. Denne fremgangsmåde sikrer, at 
forureningsspredningen mindskes mest muligt.  
 
Der er dog en ulempe med denne metode i forbindelse med at fylde det tømte 
spunsområde med lud. Ulempen er, at metoden vil skabe et minimum af 
strømning i hotspot-området. I hydrogeologisk terminologi er der tale om et 
stagnationspunkt i midten. Selvom potentialeforskelle vil sikre, at luden når 
midten og også opfylder porevoluminet her, vil der ikke være så stor en horisontal 
strømning. 
 
En anden ulempe er, at de højeste pH-værdier vil befinde sig tæt ved 
infiltrationsboringerne. Sedimentets og forureningens buffervirkning vil sænke 
pH, efterhånden som luden strømmer mod midten. 
 
Infiltration ved hotspot (inside out): En anden fremgangsmåde er at infiltrere lud 
midt i de værste hotspots, for at sikre, at disse oplever de højste pH-værdier. Ved 
infiltration af alle 12.000 m3 i hotspots, vil der også være tale om væsentlig mere 
horisontal strømning gennem dette kritiske område, da luden skal strømme helt 
ud til spunsvæggene. Hvis forureningen medfører en lavere hydrauliske 
ledningsevne i hotspot, vil denne fremgangsmåde ved placering af boringer i de 
mindst ledende områder også muliggøre en vis strømning.  
 
En ulempe er, at der vil være stagnationspunkter mellem de enkelte 
infiltrationsboringer. Hermed bliver geometrien af infiltrationsboringerne ret 
væsentlig. Stagnationspunkterne kan dog flyttes ved at skifte mellem forskellige 
sæt infiltrationsboringer. 
 
En anden ulempe er, at de hydrolyseprodukter, der dannes i de 14 dage, der går 
ved opfyldning af spunsen med fortyndet lud, vil spredes ud i hele depotet. Det 
bemærkes, at kun mobile stoffer vil spredes, og at mobile stoffer må forventes at 
kunne oppumpes, når spunsen igen tømmes. Da der opretholdes en indadrettet 
gradient over den tætte spuns, er der ikke risiko for, at hydrolyseprodukterne 
slipper ud af det indspunsede område. 
  
 
4.1.4 Fortyndingsvand 

Ved en fuldskala løsning vil der være behov for vand til at fortynde den indkøbte 
27 % natronlud. Hvis man ønsker at infiltrere den fortyndede lud over en periode 
på ca. 14 dage, viser afsnit 2.1, at der er behov for en vandforsyning, der kan yde 
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ca. 600 liter/minut, hvilket svarer til 36 m3/timen. Dette er 12 gange så meget, 
som vandledningen, der er lagt ud til Høfde 42, kan præstere.  
 
Umiddelbare muligheder for at skaffe fortyndingsvand omfatter: 
 

1. Udtag fra det almindelige drikkevand 
2. Indvinding af havvand 
3. Indvinding af grundvand fra en lokal boring. 

 
Disse muligheder kan anvendes enkeltvis eller i kombination. Flere detaljer 
omkring mulighederne angives nedenfor. 
 
Ad 1) Drikkevand, der føres ud til kulhuset og videre til depotet, stammer fra 
Engbjerg Vandværk (hører under den kommunale Thyborøn-Harboøre 
Vandforsyning). Vandets hårdhed ligger i området mellem blødt og et typisk 
niveau med 8-9 hårdhedsgrader. Det kan ikke afvises, at der vil udfældes kalk, når 
vandet blandes med lud, og at kalken kan medføre tilklogning af 
infiltrationsboringerne. Vandet har et lavt indhold af ioner (herunder 3 mg/liter 
sulfat, 32 mg/liter chlorid og 203 mg/liter hydrogencarbonat) og vil derfor have 
en lavere densitet end det salte grundvand i depotet. 
 
Dimensionen af den nuværende ledning fra kulhuset til teknikbrønden ved Høfde 
42 er i følge Claus Kvist Nielsen, COWI, 40mm PEL. Dimensionen af ledningen 
fra hovedvejen til kulhuset er formentlig 40 eller 50 mm. Ved et behov for en 
ydelse på 36 m3/timen vil en dimension på 110 mm være mere passende. 
Udskiftning af vandledningen forventes at være en forholdsvis dyr løsning. 
 
Ad 2) Det er nærliggende at hente fortyndingsvandet fra havet. Havvand 
indeholder meget salt, der medfører en større densitet af det infiltrerede vand. 
Dette kan ses som en fordel for at sikre, at det fortyndede lud synker ned til 
lerlaget, hvor meget af forureningen ligger. Havvand vil også forøge 
natriumkoncentration, hvilket kan medføre en større risiko (formentlig 
uvæsentlig da grundvandet i forvejen indeholder meget salt) for, at lerpartikler 
kvælder op og formindsker magasinets hydrauliske ledningsevne. Havvand 
indeholder foruden natrium og chlorid et stort indhold af magnesium (ca. 1.300 
mg/liter) og sulfat (ca. 2.700 mg/liter). Opløselighed af disse stoffer er ikke 
direkte påvirket af at hæve pH med lud (som fx carbonater er). Det vurderes 
derfor, at der ikke vil ske udfældning af magnesium eller sulfat ved opblanding 
med lud, med risiko for tilklogning af infiltrationsboringerne til følge. 
 
En fordel med havvand er, at der ikke forekommer jern og mangan i 
nævneværdige mængder, der vil kunne udfælde og tilklogge 
infiltrationsboringerne. 
 
Ad 3) Der kunne indvindes vand fra en nyetableret boring opstrøms for spunsen. 
Her skal man blot sikre sig, at der ikke sænkes så kraftig, at gradienten over 
spunsvæggen vender. Ved at begrænse dybden af boringen kan der muligvis 
indvindes iltet vand og hermed undgås behov for behandling for jern og mangan, 
der kan medføre tilklogningsproblemer. Det er tillige forventeligt, at det mest 
terræn nære vand er blødt, således at der ikke vil ske udfældning af kalk, når 
vandet blandes med lud. Løsningen har endvidere den fordel, at svagt forurenet 
vand opstrøms for Høfden bliver renset. Det vurderes umiddelbart, at en blanding 
af havvand og grundvand for at opnå den rigtige densitet kan være den bedste 
løsning. 
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4.1.5 Tilklogning ved infiltration 

Når der skal infiltreres lud i fuldskala er der behov for vurdering af 
tilklogningsrisikoen. En rapport fra Amternes Videncenter for Jordforurening 
/11/ beskriver, at tilklogning ved infiltration af afværgepumpevand kan skyldes 
geokemiske processer (udfældninger af jern, mangan, kalk og aluminium), 
biofilmdannelse, partikelclogging, gasclogging, rodindtrængning m.m. 
Umiddelbart vurderes følgende potentielle problemer at være mest aktuelle ved 
infiltration af lud: 
 

1. Udfældning af jern, mangan og aluminium i magasinet, hvor pH i surt 
grundvand stiger på grund af påvirkning fra lud. 

2. Udfældning af silicium og aluminium, som følge af, at pH i det infiltrerede 
lud falder, når den møder surt grundvand eller bliver neutraliseret til 
sidst. 

3. Risiko for gasclogging, da depotet skal tømmes for vand før hver 
opfyldning med lud.  

4. Risiko for udfældning af kalkpartikler ved pH-stigningen, afhængig af 
hvilket fortyndingsvand, der anvendes. 

 
Der vurderes ikke at være risiko for partikelclogging, da det infiltrerede vand ikke 
indeholder sand/silt/ler. Der vil heller ikke ske biofilmdannelse, da pH-værdien af 
luden er for høj for vækst af mikroorganismer. Endelig er der ikke risiko for 
rodclogning pga. manglende plantevækst. Den geokemiske problemstiling 
omkring tilklogning vil blive omtalt mere dybtgående i notatet om Geokemi. 
 

4.2 Konklusioner 

De væsentligste konklusioner angives nedenfor: 
 

1. Infiltrationstests viste, at flere af de eksisterende boringer indenfor 
spunsen er for tilstoppede til at kunne anvendes som infiltrationsboringer. 

2. Infiltrationshastigheden varierede fra 5 liter/minut til >30 liter/minut. 
3. Test i boring 5 viste som forventet, at vandspejlet i boringen steg ved 

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

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

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

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

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

8. Hvis der anvendes gravitation frem for pumpning for at fordele luden ud 
til de enkelte infiltrationsboringer, er der behov for at maksimere 
højdeforskellen og minimere modstanden for at opnå et tilstrækkeligt 
flow.  
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4.3 Uafklarede spørgsmål 

Dette notat har belyst mange af de væsentlige forhold omkring Infiltration. Der 
findes dog stadig en række uafklarede spørgsmål. Disse omfatter følgende: 
 

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

  
2. Maksimums infiltrationshastighed: På grund af begrænsninger i 

vandforsyningen har de udførte tests ikke fastlagt den maksimale 
infiltrationshastighed i boringer, der ikke var tilklogget. 

 
3. Årsag til ringe infiltrationshastighed: De udførte tests har ikke fastlagt 

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