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1. INDLEDNING 

Dette afværgekatalog er udarbejdet af NIRAS Rådgivende ingeniører og plan
læggere A/S for Ringkjøbing Amt, Grundvanfl* -̂ ng JnrliKitrimiljCTafdelin^en. 

Kataloget giver en oversigt over mulige afværgeteknikker over for en omfatten
de forurening hidrørende fra tidligere udledning af urenset spildevand fra pesti
cidproduktion og deponering af pesticidaffald mv. i en klitgryde på stranden ved 
høfde 42. 

En væsentlig del af forureningen blev jernet af Miljøstyrelsen i 1981. Det blev 
på daværende tidspunkt vurderet, at der blev efterladt ca. 120 tons kemikalier i 
depotområdet og på forstranden, overvejende under grundvandsspejl. 

Undersøgelser udført af Ringkjøbing Amt i 2000/2001 /I,3/ har dokumenteret, 
at restforureningen beliggende dybere end oprensningsniveauet fra 1981 udgør 
en betydelig forureningskilde. Der er således truffet pesticidrester på fri fase i 
dybder på 8 til 10 m.u.t. Restforureningens fulde omfang og styrke er endnu 
ikke afklaret. 

Undersøgelserne har ligeledes dokumenteret, at området ow^rmghøfdedepotet 
er stærkt belastet af forurening, som vurderes at hidrøre fra; 

• Udvaskning/udsivning fra depotet (frem til ^emelsen i 1981). 
• Udvaskning/udsivning fra restforureningen (efter 1981). 
• Brud på spildevandsledninger. 

*'>'' Evt. tATdĴ JSl̂ prWlStTlî ê  

Afværgeforanstaltningernes overordnede formål vil være, at hindre uacceptable 
forureningspåvirkninger af Vesterhavet, engarealeme bag høfdedepotet, de ind
dæmmede Harboøre og Thyborøn Fjorde samt Nissum Bredning. 

Afværgekataloget er opstillet på grundlag af amtets rapport over undersøgelser
ne i 2000 /I/ samt en besigtigelse af området den 21. marts 2001. Resultaterne af ^ 
Amtets undersøgelser udført i perioden efter behandling af sagen på møde i *^ ^g ^ ^ 
Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2001 er endnu ikke afirapporteret. Resul-

N I R A S Fe)ll Ukendt wgunNOt 
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tater herfra indgår således kun i det omfang, de er kommet til NIRAS' kendskab 
under den løbende dialog med amtets medarbejdere. 

Amtets tmdersøgelser har primært omfattet et område af størrelsen 500 m x 500 
m omkring og bag høfdedepotet. Undersøgelserne har identificeret flere hotspots 
inden for dette område og indikerer en generel forureningspåvirkning, som for
mentlig rækker ud over undersøgelsesområdet. 

I lyset af den omfattende forureningsudbredelse fokuseres i kataloget på afvær
geløsninger, som gennem aktive indgreb over for forureningen, på kort sigt vil 
kunne medføre en afskæring eller markant reduktion af spredningen af forure
nende stoffer fra deoptområdet til omgivelserne, herunder Vesterhavet og 
eng/laguneområdeme bag stranden. 

En fuldstændig oprensning, som omfatter den allerede skete grundvandsbåme 
forurening af engarealeme bag høfdedepotet, og som f.eks. eliminerer kemika
lielugten i situationer med høj grundvandsstand på engarealeme og på stranden 
uden for det egentlige høfdedepot, vurderes ikke realistisk på det foreliggende 
grundlag og indgår derfor ikke i afværgekataloget. 

Ligeledes vurderes der ikke at være grundlag for at beskrive afværgeforanstalt
ninger over for eventuelle andre hotspots uden for høfdedepotet, f.eks. omkring 
bmdsteder på den tidligere spildevandsledning eller ved^andre deponenngsste- "^ 
der (fyldgrave). En række af de løsninger, som præsenteres i afværgekataloget, 
vil dog principielt være egnede over for eventuelle andre hotspots. 

N I R A S nilUhMdtarsumMtfarpmmtar. 
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2. FORUDSÆTNINGER 

2.1 

I dette afsnit opsummeres det foreliggende kendskab til forholdene i området. I 
afsnittet præsenteres således de forudsætninger, som lægges til grund for opstil
lingen af afværgekataloget i de følgende afsnit. 

Lokaliteten 
Et oversigtskort over lokaliteten fremgår af nedenstående figur 2.1. 

Identificerede hotspots i det undersøgte omrids 

Tidligere hø] de depot 

"Chemmowahulleir 

~ | Centrale del af forurening fra hajdedaprt 

Vestlige del af "CheminovahulleT 

Østlige del af' Cheminovahullet' og 
langs med Knoppenfej 

Forureningsudbredelse er ikke afgrMiMøt 

Figur 2.1 Oversigtskort /2/ 

Terrænforholdene i området er præget af menneskelig aktivitet. Cheminovahul
let og stranden adskillesaf to'dige, som løber langs med kysten. Top af dige er 
i ca. kote 6,3. p^tidhgere nøfdedepot hartérræn i ca. kote 5,5. Herfra falder 
tenænet relativt brat ud over sttanden mod kystlinien. Bag havdiget ligger Che-

NIRAS ftll W M I A MffMitHt for pmnMlar. 
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minovahulletThvor terrænet efter den seneste regulering i 1989 er beliggende i 
ca. kote 1,6. Et principsnit fremgår af figur 2.2 
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Geologi 
I området findes sand fra terræn. Sandet repræsenterer dels opfyld (feks. efter 
oprensningen i 1981 og senere opfyldning i^theminovahulletbag havdiget), dels 
vindaflejret flyvesand og dels postglaciale, marine sandlag. Under sandlagene 
ttæffes en postglacial sekvens kaldet ^ordler med overflade i ca. kote -2,5. 
Fjordleren har øverst en 20 - 40 cm leret til siltet sekvens som herunder går over 
i finsand/silt, stedvis mellemkomet sand. Omkring kote -5 til -6 får ^ordleren 
karakter af ler/silt. 

Hydrogeologi v ' 
I sandlaget træffes et frit grundvandsspejl, som varierer i højde under påvirkning 
af dels vandstandsvariationer i Vesterhavet og dels årstidsbetingede nedbørsva
riationer. I august 2000 var grundvandstanden ved havdiget ca. kote 0,6 stigende 
til ca. kote 1,3 i novembt 

I perioder med lav vandstand i Vesterhavet forekommer et lokalt grundvands-
skel langs Havdiget. Vest for havdiget synes gradienten på grundvandsspejlet -
og dermed grundvandets sttømningsretning - stærkt påvirket af vandstandsvaria
tioner i Vesterhavet. Strømningen her vil således typisk være rettet mod Vester-
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havet i perioder med lav hawandstand og ind mod havdiget i perioder med høj 
hawandstand. 

Bag havdiget er grundvandsstrømningen rettet mod øst til de inddæmmede ^or
de med tilhørende systemer af kanaler og grøfter. Grundvandsspejlet er relativt 
fladt i området bag havdiget og gradienten synes kun i begrænset omfang påvir
ket af variationer i hawandstanden. 

De foreliggende oplysninger er mangelfulde mht. grundvandsmagasinets hy
drauliske parametre, men den hydrauliske ledningsevne for fmkomet sand er 
ofte af størrelsen 5x10"^ m/s. ^ ± IAH I ^ / ^ f {/{CT / 

flé^Tlfit^^ A Vurderet ud fra pejledata i_/l/ er grundvandsspejlets gradient i engområdet bag \ f^Jl 
JA ih*jt/f I havdigettypiskaf størrelsen 0,001. Hastigheden af den østligt rettede grund- I {fic^utk^ 
Vv\/l/A^ il / vandsstrømning kan derfor anslås til at være af størrelsen 1,6 m/pr. ån (Darcy 16h^^(P4^ 

hastighed). ^ / I rføuUw-' 

\ Vest for havdiget er der ved lav hawandstand observeret udadrettede gradienter ^Ujtyilke 
if størrelsen 0,005 svgxende til en strømningshastighed af størrelsen 8 q^pr. år. 1 S^to^iio-' 

' V ^ ^ 
Af oveimævnte skønnede strømningshastigheder fremgår, at det ikke er sand
synligt, at enkelte højvandshændelser (storm etc.) vil medføre transport af foru- '^57*^- / ' 
renende stoffer over større distancer end ganske fa meter. Når der generelt ses " "^Sf^ 
stigende grundvandsstand i forbindelse med højvande, er der således tale om en 
"stempeleffekt", hvorved indtrængende havvand presser det ellers udstrømmen- fjij^S*l * ^ 
de grundvand tilbage og dermed forårsager en vandspejlsstigning. ; 

I kraft af disse pulserende grundvandsbevægelser, kombineret med stoffernes 
dispersion og diffusion i grundvandet, vil der imidlertid ske en løbende spred
ning fra det forureningsmæssige hotspot til omgivelserne. 

Det bemærkes, at der i 1981 er etableret 300 m afskærende dræn langs havdigets 
østlige fod. Drænet er beliggende i kote -0,5 og der oppumpes ca. 3 - 4 m^/time. 
Drænets faktiske effekt er ikke klarlagt, men af de foreliggende pejledata /!/ ses 
ikke umiddelbart tegn på påvirkning af potentialebilledet 

Det skal understreges, at ovennævnte kvantificeringer af grundvandsstrømnin- j 
gen ikke bygger på en nærmere analyse af de hydrauliske data for området og JÅ , 
derfor kun har foreløbig karakter. 

N I R A S F^HUkandtarguHMntfer 



1 

1 

1 

1 
1 

1 "1 

1 

>^' 

• 

ly 

1 

^ ' ^ ^ 

iS 

"t' 
^ 

1 

5: 

i 1 

t^ 

' ^ ^ 
_ ( _ 

. 

^ 

V 

i 1 

1 

1 
^̂ ^ 

i 

- \ 

1 

• 

) 

-
._ i . . yv ._ ^ y > 1 

> 

/N 
.\ 

"\/ 

-n^ 

"v 
1 

h 

^ 

1 

JIJ^S r 

^ 

^ 

^ 

^ 

]Z 
> 
>^ 

\L. 
r^ 

k 

* 
^ 

^ ir 
-V 

^ ^ ^ 

« 

^ 1 1 -t-
L T ^ ^ ^ > . 
_ : = . ! » 

^ 

V:̂  

1^ 
« 

"5 
1 ^ 
i=< 

^ y. sr 
K̂  

T-L^ 
_. isr^._ 
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2.4 Forureningens sammensætning 
Ved ^emelse af høfdedepotet i 1981 blev der gravet til ca. kote 0,9. Der er såle
des efterladt restforurening i zonen omkring og imder grundvandsspejl. 

Den præcise sammensætning af det deponerede kemikalieaffald er ikke kendt. 
Det står dog klart, at affaldet blandt andet indeholder et stort antal stoffer inden
for gruppeme fosforinsekticider, di- og triestre, kvælstofholdige samt aromati
ske forbindelser, DDT-forbindelser og tungmetaller. En liste over kendte stoffer 
i affaldet samt fysisk kemiske parametre herfor er udarbejdet af Ringkjøbing 
Amt og Cheminova og ses i bilag 1. 

Som det fi'emgår af bilag 1 foreligger der data vedrørende kogepunkt, damptryk, 
nedbrydelighed, densitet mv. for en del af stoffeme men langt fra for alle. 

De angivne kogepunker for de aromatiske forbindelser samt DDT-
forbindelseme hgger i intervallet 200 - 300 °C mens der for flere fosforinsekti
cider er angivet kogepunkter på 110 - 160 °C, dog ved lave tryk. De angivne 
damptryk for stoffeme er generelt lave mens sorptionsevnen udtrykt ved log Kow 
generelt ligger på niveau med TCE og PCE. Endelig ligger de angivne densiteter 
for stoffeme fra ca. 1,1 - 1,5 g/cm^, svarende til at stoffeme på fri fase må opfat
tes som DHAELs. 

Kendskabet til såvel affaldets sammensætning, den mængdemæssige fordeling 
af stoffeme samt disses fysisk/kemiske egenskaber er således forholdsvist be
grænset. Desuden er det uvist hvorledes den samtidige tilstedeværelse af et me
get stort antal stoffer påvirker de enkelte stoffers opførsel i en oprensningsmæs-
sig sammenhæng. 

NIRAS Fa|l UkMidl wgummtfor panmatar. 
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3. MULIGE AFVÆRGETEKNIKKER 

I de følgende afsnit er der på et overordnet niveau beskrevet en række afværge-
teknikken hvormed der kan opnås en markant reduktion af belastningen af det 
omgivende miljø fra kildeområdeme for kemikalieaffaldet ved høfde 42. 

Fælles for de omhandlede teknikker er, at de sigter mod flemelse/reduktion af 
forurening som residual fri fase i komskelettet (afsnørrede dråber af fri fase eller 
sorberet til jordens indhold af organisk stof) eller som egentlige legemer af fri 
fase fra kildeområdeme. Teknikkerne anses derimod ikke for teknisk og økono
misk realistiske at anvende i en indsats overfor opløst forurening.som allerede er 
spredt ved gmndvandsbåren transport fra kildeområdeme til større omkringlig
gende arealer. 

Teknikkerne kan overordnet inddeles i følgende hovedgrupper: 

• Termiske metoder 

• Kemisk oxidation 

• Fysisk fjemelse 

• Fiksering af forureningen rt 

Afslutningsvis stilles forslag til skatte foranstaltninger, med henblik på afskæ
ring af videre forureningsspredning, som vil kimne etableres sideløbende med, 
at der arbejdes videre på afklaring af oprensningsmulighedeme. 

NIRAS F«|U UkMMll iqimnaiitlprpimatw. 
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)m*ux^ 

4. TERMISKE METODER ^~^ ^ A ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

I det følgende gives en kortfattet beskrivelse af de overordnede mekanismer ved 
termisk oprensning. Herefter diskuteres anvendeligheden af teknikkeme i relati
on til en eventuel kildeoprensning ved høfde 42. Geimemgang og vurderinger er 
baseret på /ref 4-15/ . 

4.1 Oprensningsprincip 
De termiske teknikker er baseret på, at flygtigheden af forureningskomponen-
teme øges ved opvarmning af det forurenede jord- og gmndvandsvolumen. Den 
øgede flygtighed skyldes dels at damptrykket for forurening på fri fase, Henry's 
konstant (KH som er forholdet mellem stoffets ligevægtskoncentration i luft og 
vand) samt opløseligheden stiger markant med temperaturen for de fleste stoffer 
og dels at sorptionsenthalpien (udtrykkes ved sorptionskoefficienten, Kd) typisk 
falder svagt til moderat. 

For det chlorerede opløsningsmiddel, trichlorethylen, medfører en opvarmning 
fra 10 til 100 °C en stigning i damptrykket. Henry's konstant og opløseligheden 
på henholdsvis ca. 18,15 og 1,5 gange, mens sorptionskoefficienten falder ca. 
20 %. 

For en lang række kemikalier, pesticider, opløsningsmidler mv. foreligger der 
ikke oplysninger om sammenhængen mellem temperatur og damptryk, Henrys 
konstant, opløselighed og sorptionskoefficient. For de fleste stoffer medfører 
opvarmning dog en større flygtighed og herved en markant faseforskydning i 
retning mod gasfasen. 

Ved opvarmningen opnås desuden kogning af porevand og eventuelt forurening 
på fri fase. Ved atmosfæretryk koger porevandet ved ca. 100 °C.mens kogning 
på skillefladen mellem porevand og fri fase optrædey når summen af porevan
dets og den frie fase forurenings damptryk når atmosfæretrykket. Kogningen på 
skillefladen mellem faserne vil således ofte foregå ved temperaturer under 100 
°C til trods for, at kogepunktet for den fri fase kan være større end 100 ? C ^ l w ^ 
sempelvis optræder der kogning ved 87 °C i et system afvand og PC^ smn har 
et kogepunkt på 121 °C. 

t 

N I R A S F4H UkMidlvgwiMnttorpmmalM'. 
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4.2 

4.2.1 

^iÅA^^h^XMT^^^^^ * 
J 

Endelig medfører opvarmningen for de fleste stoffer en nedsættelse af densite
ten, viskositeten og overfladespændingen af eventuel fri fase, hvorved tilbage
holdte puljer af fri fase eventuelt kan mobiliseres og oppumpes. 

Sammenfattende medfører den øgede flygtighed, dannelse af gasfase in situ ved 
kogning - også under grundvandsspejlet - samt nedsættelse af densitet, viskosi
tet og overfladespænding, at der ved de termiske teknikker kan opnås en meget 
effektiv mobiUsering af en lang række miljøfremmede stoffer samt en ^emelse 
heraf ved nedbrydning in situ, ved vakuumeksttaktion af gasfase og/eller ved 
oppumpning af opløst og fri fase forurening. 

Teknikker — termisk oprensning 
I tabel 4.1 ses en oversigt over muUge opvarmningsteknikker, opnåelige tempe
raturer samt forudsætninger med hensyn til jordtype mv. Nedenfor gives en 
kortfattet beskrivelse af teknikkeme samt en vurdering af de enkelte teknikkers 
anvendelighed i relation til en mulig oprensning ved høfde 42. 

Teknik 

Termisk ledningsevne 

Elektrisk opvarmning 

Opvannning ved ra
diobølger, mikrobøl
ger mv. 

Dampstripning 

Jordtype 

Ler / silt 

Ler 

Sand - ler 

Grus-
finsand 

Opnåelig temperatur 

Ca. 700 °C 

100 - 120 °C 

300-400 ' 'C 

100-120'='C 

Kommentarer 

Forudsætter en meget lille ind
strømning af grundvand til op-
rensningsområdet 

Forudsætter en meget lille ind
strømning af grundvand til op-
rensn ingsområdet 

Meget dyrt at generere mikro-
/radiobølger 

Forudsætter al der ikke er større 
hydrauliske påvirkninger udefra 

Tabel 4.1. Oversigt over termiske teknikker 

Termisk ledningsevne 
Ved denne teknik placeres filtersatte boringer udstyret med varmelegemer i det 
forurenede område. Varmelegememe opvarmes til 900 -1.000 °C;hvorved de 
omkringliggende jordlag opvarmes som følge af varmeledning. Afhængig af 
opvarmningstiden og afstanden til varmelegememe kan der opnås jordtempera
turer på op til ca. 700 °C. Ved deime opvarmning bringes al jordvæske samt 
langt de fleste forureningskomponenter på gasfase. Ved vakuimiekstraktion fra 
boringeme med varmelegememe samt eventuelle supplerende vakuumboringer 
flemes vanddamp og forureningskomponenter på gasfase. En stor del af forure-
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ningskomponenteme vil oxideres i de ekstremt varme områder umiddelbart om
kring og i boringeme. Der vil dog være behov for køling af den ekstraherede 
gasfase samt rensning af poreluft og kondensat fra gasfasen. 

Teknikken fomdsætter, at der ikke forekommer en nævneværdig indstrømning 
af grundvand til det opvarmede område idet kogning af dette vand vil være be
kosteligt og nedsætte energitilførslen til de omkringliggende jordlag. Endvidere 
medfører teknikken en ekstrem udtørring af de opvarmede jordlag. 

Metoden er udviklet og anvendt ved flere oprensninger af chlorerede opløs
ningsmidler i USA og der pågår projektering af en oprensning af chlorerede 
opløsningsmidler fra moræneler på en lokalitet i Danmark. 

4.2.2 Elektrisk opvarmning 
Ved denne teknik påtrykkes de forurenede jordlag en vekselspænding og som 
følge af jordlagenes ohm'ske modstand afsættes energi fra den inducerede 
strøm. Det forurenede område forsynes med elektroder med en indbyrdes af
stand på ca. 6 - 10 m. Elektroderne påføres en spænding.som for hver elekttoc 
er faseforskudt 60°, hyorved det opnås, at der er til ethvert tidspunkt er en spæn- / 
dingsforskel mellem samtlige mulige elektrodepar. Herved opnås et forholdsvist 
ensartet spændingsfelt og således en rimelig jævn opvarmnmg af hele oprens-
ningsområdet. Imellem elektroderne etableres boringer til vakuumekstraktion af 
vanddamp og forureningskomponenter. ^ ^ aui- ^ ^ "^ iMffÅA 

Den elekttiske modstand varierer mark^Kafhængig af jordlagenes geologiske 
sammensætning. Således stiger modsj^den markant gennem en sekvens af jord
lag fra ler, silt, sand til gms. Den inducerede strøm vil således alt overvejende 
løbe i lerede horisonterisom herved opvarmes effektivt, mens en langt mindre 
del af strømmen vil løbe i siltede/sandede jordlag. Den høje modstand af de san
dede jordlag medfører desuden, at energioverførslen fra elektrode til sandjord er 
meget dårlig. Dette medfører problemer med utilstrækkelig energioverførsel til 
jorden og overophedning af elektroder. I praksis kan elektrisk opvarmning såle
des ikke anvendes i sandede jordlag. 

Da de forurenede jordlag ved høfde 42 overvejende udgøres af fin - mellemkor-
net sand anses elekttisk opvarmning ikke at være en egnet oprensningsteknik. 

4.2.3 Opvarmning ved radiobølger, mikrobølger mv. 
Ved disse tekrukker omsættes elektrisk energi til energi i radiobølger eller mi
krobølger som herefter sendes ud i jorden. Jorden opvarmes ved energioverfør
sel fra bølgeme til jordmolekyleme. 

N I R A S PHnUkandtavumMrtforpWBRMlM-. 
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Med radio-/mikrobølgeopvarmning kan der opnås meget høje temperaturer i 
såvel ler- som sandlag og metoderne må således forventes at have en meget høj 
effekt. Overslagsmæssigt udgør oprensningsomkostningeme dog formentlig 
5.000 - 10.000 kr./m^ ekskl. moms.hvorfor denne type teknik ikke anses for 
realistisk i forbindelse med en mulig oprensning ved høfde 42. 

W«L t^\ \ ^ 4.2.4 Dampstripning -^ «f jn[* ' 
Ved dampstripning op^^SiSsToralagene af den varme, som afgives.når damp 
kondenserer ved kontakt med kold jord/grundvand. Ved opstart af dampinjekti
onen opvarmes jordlagene umiddelbart omkring boringeme gradvist til damp
temperatur, hvorefter der udbredes en dampzone fra injektionsboringeme. 

Dampinjektionen indledes typisk fra en række boringer i periferien af kildeom
rådet, således, at der opnås en sammenhængende ring afdamp omkring kilde-
onu"ådet og herefter en mobilisering af forureningen mod den centrale del af 
kilden. Forureningen mobiliseres dels ved kogning af fri fase, nedsættelse af 
viskositet, densitet og overfladespænding for frie faser, ved desorption af jord
forurening samt ved afdampning af opløst forurening til damp/poreluft. I den 
centrale del af kilden foretages ekstraktion af poreluft, grundvand og damp med 
henblik på at opnå en dampstrømning fortrinsvist ind mod kildeområdet samt for 
at opnå en opsamling af den mobiliserede forurening på gas- og væskeform. 

Dampstripning kan anvendes såvel over som under grundvandsspejlet. Ved op
rensning af forurening under grundvandsspejlet er det dog afgørende at der etab
leres et effektivt system til afsænkning af grundvandsspejlet. I det den etablere
de dampring fomden at hindre forureningsspredning fra kildeområdet hydraulisk 
afskærer dette område fra omkringliggende vandførende lag er det endvidere en 
forudsætning, at der ikke er forekommer kraftige ydre hydrauliske påvirkninger 
af oprensningsområdet. 

Med dampstripning kan der afhængig af injektionsdybde og gmndvandsforhold 
opnås temperaturer på ca. 100 - 120 °C. Der forventes således at kuime opnås -^iss>^t^ ? 
en effektiv oprensning af stoffer med et kogepunkt på op til ca. 300 °C. For stof
fer med højere kogepunkter er oprensningseffekten mere usikker. 

For eksempel kræver creosot længere oprensningstid og energi end TCE, fordi 
det kræver mere damp og længere tid at fordampe. Creosot er en blanding af 
stoffer med kogepunkter fra 100 til 400 °C. Den mest flygtige del flemes først, 
og effektiviteten overfor de mindst flygtige stoffer afhænger af mængden af 
damp^der skylles getmem jorden (antallet af porevolumener), og antallet af 
sttipnings-cyklusser. Ved en stripnings-cyklus foretages en pludselig trykaflast
ning i det opvarmede område, hvorved den forurenede porevæske momentant vil 
være overophedet og således koge spontant. Herved frigives forureningskompo-
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4.3 

4.3.1 

nenter via forskelUige mekanismer som beskrevet i /ref. 12/. For stoffer med 
kogepunkter over 300 °C, anses dampstripning at have begrænset effekt, men til 
gengæld kan disse stoffer ofte nedbrydes kemisk og biologisk. 

Ved dampinjektionen tilføres ilt med dampen og typisk også som led i vakuum
ventilationen til opsamling afdamp, forurening og poreluft. Herved hæves re-
doxpotentialet i oprensningsområdet og det er dokumenteret at der i det varme, 
vandholdige, iltede miljø kan forekomme en kemisk oxidation (vådoxidation) af 
forureningskomponenter. Mekanismerne bag deime vådoxidation er kun klarlagt 
for et begrænset antal miljøfremmede stoffer (TCE, PCE, naphthalen, creosot-
komponenter), men undersøgelser tyder på en universal kemisk nedbrydning når 
stoffeme blandes med ih og opvarmes til over 90 ''C. Ønskes en speciel høj ilt-
ningseffekt kan dampen iblandes atmosfærisk luft eller ren ilt. 

Dampstripning er udviklet og anvendt ved en lang række oprensninger af olie
produkter, creosot og chlorerede opløsningsmidler i USA. I Danmark er der 
gennemført to dampoprensninger og der pågår tre oprensninger med metoden. 

Sammenfattende vurdering vedrørende termisk oprensning 
Sammenfattende vurderes det sandsynligt, at en eventuel oprensning af kildeom
råder for kemikalieaffald ved høfde 42 vil kunne gennemføres ved teknikker 
baseret på termisk ledningsevne og dampstripning. 

Termisk ledningsevne ^„^ 
Ved en oprensning ved termisk ledningsevne42\urderes det nødvendigt at af
skære kildeområdet fra de omkringliggende variaførende sandlag ved hjælp af 
en spunsvæg. 

Tilsigtes udelukkende en^rensning af den terrænnære forurening, over de ca. 5 
cm ler,som ttæffes na__4^ rp,ii.t..vi1 udtørringen af dette lag medføre sprække
dannelser med risiko for indsttømning af grundvand fra de underliggende jord
lag. Hvorvidt en sådan indsttømning vil være betydende for oprensningseffekten 
og det således vil være nødvendigt at føre spunsvæggen til større dybde kan ikke 
afgøres på det foreliggende grundlag. 

Ved opvarmning af jorden til 500 - 700 °C og en oprensningsperiode på ca. 6 
måneder vil der per boring kunne oprenses et areal på ca. 20 - 25 m^. Den totale 
udgift til oprensningen vil overslagsmæssigt udgøre 

ekskl. moms 2.000 - 5 j00 kr/m^. Hertil kommer udgifter til spunsning. 

Oprensning ved termisk ledningsevne vurderes at have en stor og forholdsvist 
if^ sikker effekt som følge af, at der opnås meget høje jordtemperaturer. Metoden er 
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dog meget dyr, og fomdsætter at der opnås en forholdsvist tæt spuns eventuelt 
til stor dybde uanset at oprensningen evt. kun foretages til ca. 4,5 m.u.t. Det an
befales dog, at der fomd for en eventuel projektering af en oprensning gennem
føres labororatorieforsøg med teknikken ftteatabilitv studv") til dokumentation af 
oprensningseffekten. /-f^,,,^, ^ ^ . f fr^i^ 

4.3.2 Dampstripning 
Ved en oprensning ved dampstripning ved høfde 42 vurderes det nødvendigt at 
afskære kildeområdet fra hydrauliske påvirkninger fra Vesterhavet ved hjælp af 
en spunsvæg. En sådan spunsvæg vil endvidere hindre damptransport bort fra 
kildeområdet og vil således sikre en optimal energiudnyttelse ved oprensningen. 

Ved dampoprensning tilsttæbes en afdræning af oprensningsområdet men der 
forekommer typisk ikke en udtørring af jordlagene i samme grad som med andre 
termiske teknikker. En oprensning ved dampstripning vurderes således at kunne 
foretages i zonen over ^ordleren i kote ca. -2,5 uden en spimsning til stor dyb
de. Ved oprensning til kote -5 eller -6 fomdsætter ligeledes spunsning til større 2 

jieafte dybde. Den endelige dybde for spunsvæggen fastlægges udfra beregnin
ger af stabiliteten af spunsvæggen og bunden af oprensningsområdet. 

De angivne stoffer i kemikalieaffaldet har rimeligt høje kogepunkter i relation til 
kogning/stripning ved dampinjektion mens sænkning af viskositet, densitet og 
overfladespænding for de frie faser ved opvarmningen formentlig vil lette op
pumpningen af fri fase betydeligt. 

Det anses således for meget sandsynligt, at dampstripningen vil være effektiv til 
oprensning af en lang række af de flygtige og mobile forureningskomponenter 
samt frie faser i det efterladte kemikalieaffald. Der vil dog formentlig være stof
fer, herunder tungmetaller, som på grund af højt kogepunkt eller kraftig sorption 
ikke mobiliseres ved de opnåelige temperaturer. 

Det anbefales således at oprensningseffekten ved dampstripning overfor de for
skellige stoffer i kemikalieaffaldet fastlægget ved laboratorieforsøg med damp
behandling af intakte kemer fra kildeområdeme (tteatability study) fomd for en 
eventuel dampoprensning. OiAA^m^^ (AOAk. ^ AMA(£J€^ 

En sideeffekt ved dampsttipningen vil være, at redoxniveauet i kildeområdet 
hæves. I relation til en eventuel kombination af oprensningsmetoder (tteatment-
ttain) kan dette være væsentligt og iltningseffekten kan eventuelt øges ved 
iblanding af lufVilt i dampen. 

Ved oprensning af et areal på ca. 35 m x 100 m og en tykkelse på 5 meter an
slås en driftsperiode på ca. 6 måneder og en udgift på ca. ekskl. moms kr. 
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8.000.000 - 12.000.000,- svarende til en udgift på ca. 450 - 700 kr./ml Hertil 
kommer udgifter til spunsning og rensning af oppumpet grundvand og poreluft. 
Denne rensning vil formentlig kunne foretages med aktivt kul. I YdCotii,^^ 
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5. KEMISK OXIDATION 

I det følgende gives for teknikkeme til kemisk oxidation under eet, en beskrivel
se af de overordnede mekanismer ved oprensning samt generelle begrænsninger 
ved metodeme. Herefter kommenteres anvendeligheden af de enkelte oxidati
onsmidler/teknikker i relation til en eventuel kildeoprensning ved høfde 42. 

Nedenstående gennemgang og vurderinger er baseret på /ref. 16 - 43/. 

5.1 Oprensningsprincip og generelle begrænsninger (//^^^ 
Metoder til kemisk oxidation er baseret på redoxreaktion^^ellem et kraftigt 
oxidationsmiddelfSom tilsættes og organiske forurenin^komponenter i jordla
gene. Ved reaktioneme overføres elektroner fra oxidationsmidlet til det organi
ske stof, hvorved bindingen mellem kulstofatomeri det organiske stof brydes. 
Herved spaltes det organiske stof til "datterprodukter" som igen kan oxideres 
ved elektronoverførsel fra oxidationsmidler. Tilføres tilstrækkelig oxidations
middel nedbrydes forureningskomponenterne fuldstændigt til kuldioxid og vand. 
Samtidig kan der afhængig af forureningskomponenternes og oxidationsmidlets 
sammensætning frigives blandt andet ilt, chlorid, H^ samt udfældes metaloxider. 

Kemisk oxidation er således ikke stofspecifik og afhængig af oxidationsmidlets 
styrke vil en lang række organiske forbindelser kunne nedbrydes, hemnder na
turligt forekommende organisk stof i jordlagene. Da metodeme er baseret på 
redoxreaktioner kan der desuden forekomme et meget betydeligt forbmg af oxi
dationsmidlet til oxidation af reducerede uorganiske forbindelser som sulfider, 
reducerede metaller mv. 

En mulig uacceptabel sideeffekt ved kemisk oxidation er, at der på lokaliteter 
med specielt stort indhold af chrom III kan forekomme en væsentlig oxidation 
heraf til den vandopløselige og dermed mobile chrom VI. Ofte vil den dannede 
chrom VI dog reduceres til chrom III i de omkringliggende ikke behandlede 
jordlag. 

Effekten af de forskellige metoder til kemisk oxidation overfor specifikke fom-
reningskomponenter i et bestemt jordmiljø kan dels vurderes ud fra litteraturen 
og dels belyses ved udførelse af forholdsvis enkle laboratorieforsøg. 

f 
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,1rY\^^A^ 

5.2 

Som det fremgår er metoder til kemisk oxidation uafhængig af mikrobiologiske 
mekanismer og begrænses således ikke af frie fasers eventuelle toxicitet overfor 
mikroorganismer, næringsstofbegrænsning, temperaturafhængighed mv. Kemisk 
oxidation er således princippielt velegnet til oprensning af såvel opløste stoffer i 
forureningsfaner som kraftigere jordfomrening samt fri fase i kildeområder. 

De primære begrænsninger for anvendelsen af kemisk oxidation er oftest af tek
nisk art og angår tilførslen af tilsttækkelige mængder oxidationsmiddel. Den 
nødvendige mængde oxidationsmiddel vurderes ud fra støkiomettiske beregnin
ger af fomreningsomsætningen samt målinger/vurderinger af jordens redukti-
onskapacitet hidrørende fra indhold af naturligt organisk stof og reducerede uor
ganiske forbindelser. 

Det har vist sig, at kendskabet til specielt de fne fasers lokalisering og mængde 
sjældent er tilstrækkeligt detaljeret til at oxidationsmidleme kan tildeles ved 
direkte injektion fra prober de rigtige steder i tilsttækkelige mængder. Haves 
dette kendskab vil det nødvendige injicerede gas/væske volumen for oxidation 
af selv mindre mængder fn fase ofte være stort i relation til porevoluminet i kil
deområdet. Herved opstår der en risiko for, at en væsentlig del af den frie fase 
fortrænges hydraulisk/pneumatisk under injektionen af oxidationsmidlet, med 
utilsigtet forureningsspredning til følge. 

ti K 

Endvidere medfører den kraftige redoxaktivitet ved oxidation af fri fase ofte . . 
udfældning af metaloxider hvorved jordlagenes ledningsevne og hermed mulig- ||̂ |/Vl(n •'» 
heden for tilførsel af yderligere oxidationsmiddel nedsættes. 

Blandt andet med henblik på at undgå forttængning er oxidationsmidleme ofte 
søgt tildelt via et hydraulisk system.hvormed grundvand med opløst oxidati
onsmiddel recirkuleres gennem det forurenede område. Denne tildelingsmeka-
nisme er oftest utilstrækkelig ved forekomst af frie fase. Dette skyldes, at dråber 
af fri fase i komskellettet samt ovennævnte udfældninger fra oxidationsproces
sen nedsætter den relative ledningsevne for grundvandet i de mest forurenede 
områder. Dette bevirker at det cirkulerede grundvand med oxidationsmidleme ^̂ VVl*vi 
overvejende vil sttømme udenom områderne med fn fase. 

Sammenfattende vurderes teknikkeme til kemisk oxidation at være potentielt 
meget velegnede til oprensning af en række organiske forureningskomponenter, 
men oprensning af væsentlige forekomster forurening på fri fase anses at være 
forbundet med meget betydelige tekniske problemer. 

Teknikker - kemisk oxidation 
Tabel 2 viser en oversigt over de oxidationsmidler/-teknikkeij som har være gen
stand for egentlige laboratorie- og feltafprøvninger. I tabellen er der angivet 
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hvilke stoffer teknikkeme er dokumenteret effektive/mindre effektive overfor. 

Som det fremgår er oxidationsmidlernes effekt kun dokumenteret for et for

holdsvist begrænset antal stoffer. 

Oxidati
onsmiddel 

Kaliumper
manganat 

Hydrogenpe-
roxid 

Ozon 

Fentons 
reagens 

Kemisk 
formel 

KMn04 

H2O2 

O3 

•Ott'^ 

Oxidati-
onspoten-
tiale'* 

1,68 

1,78 

2,03 

2,80 

Dokumenteret: 
• Effekt overfor 
• Ikke markant 

effekt overfor 

TCE, PCE, DCE, VC, 
PAH'er, phenoler, 
cyanider 

BTEX. MTBE, TCA 

TCE, PCE, VC, TCA. 
BTEX, MTBE 

PCE, TCE, gasolie, 
benzin, visse pestici
der, phenantren og 
andre PAH'er, pheno
ler 

TCE, PCE, DCE, 
TCA, VC, TNT, RDX, 
phenoxysyrer, atrazin, 
pendimethalin, 
PAH'er, gasolie, PCP, 
creosot, PCB, pheno
ler 

C FC. TCM 

Kommentarer 

Ikke væsentligt pH afhængig; pH 
4 - 8 er optimalt. Halveringsti
den ijordmiljøet eroftehøj, 
svarende til dage eller uger. 

Reaktionen med organisk stof 
udvikler varme og gas (O2, CO2) 
hvilket kan medføre en stripning-
seffekt samt nedbrydning 

Reaktionen foregår direkte med 
O3 og med frie radikaler dannet 
ved O3 reaktionen. Der dannes 
frit ilt ved reaktionen. Ozon er 
giftig. Halveringstiden for O3 og 
• OH er hhv. under 20 minutter 

og ca. 30 sekunder. Bedst ved pH 
> 4 og carbonat/bicarbonat 
hæmmer reaktionen. 

Oxidationen foregår ved produk
tion af frie hydroxyl radikaler 
som er ekstremt reaktive. pH skal 
ligge fra 2 - 7 og mest optimalt 
fra 3 - 5. Carbonat/bicarbonat 
reagerer med de frie radikaler og 
hæmmer herved reaktionen. 

1) Oxidationspotentialet er et groft mål for stoffernes oxidationsevne. En række yder-
' ligere faktorer er betydende for den effektive oxidationsevne og skalaen er ikke li

neær. Hydroxyl radikalerne er således et væsentligt stærkere oxidationsmiddel end 
f.eks. ozon. 

2) • OH, hydroxyl radikale 

Tabel 5.1 Oversigt over oxidationsmidlerZ-tehMer 
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Nedenfor gives en kortfattet beskrivelse af teknikkeme samt en vurdering af de 
enkelte teknikkers anvendelighed i relation til en mulig oprensning ved høfde 
42. 

5.2.1 Kaliumpermanganat, Kmn04 
Kaliumpermanganat er ved mange studier påvist effektiv til abiotisk nedbryd
ning af chlorerede opløsningsmidler samt nedbrydningsprodukter heraf Ligele
des er visse PAH'er, phenoler og cyanider påvist nedbrydelige af permangana-
tionen mens der ikke er observeret en effekt overfor aromatiske kulbrinter, 
MTBE og TCA. 

En fordel ved metoden er, at nedbrydningen med kaliumpermanganat foregår 
bedst ved pH 4 - 8 samt at halveringstiden for stoffet er forholdsvis høj. Således 
er der på en lokalitet observeret forhøjede indhold af kaliumpermanganat i 
grundvand flere måneder efter injektionen. Den høje halveringstid medfører 
mulighed for en omfordeling af kaliumpermanganaten efter injektionen og her
ved en bedre udbredelse af oxidationsmidlet i det forurenede område. 

Forureningen ved høfde 42 indeholder en lang række stoffer hvoraf en del for
mentlig kun kan oxideres af de mest aggressive oxidationsmidler. Kaliumper
manganat har et forholdsvist begrænset oxidationspotentiale, hvilket blandt an
det bevirker at stoffet ikke har effekt overfor BTEX og MTBE. På denne bag-
gnmd vurderes kaliumpermanganat ikke umiddelbart at være velegnet til en 
eventuel oprensning ved høfde 42. 

5.2.2 Hydrogenperoxid, H2O2 
Hydrogenperoxid er anvendt som oxidationsmiddel i flere sammenhænge. Hy-
drogenperoxiden alene er dog ikke dokumenteret at have en afgørende oxide
rende effekt overfor f.eks chlorerede opløsningsmidler, MTBE og BTEX. 

Det er dog dokumenteret, at henfaldet af hydrogenperoxid medfører en kraftig 
opvarmning af jord og gmndvand samt frigivelse af gasformig ilt. Dette bevirker 
at tilsætning af stoffet kan have en betydelig oprensningsmæssig effekt på grund 
af opvarmningen (flygtiggørelse af forurening), ved stripning til den dannede ilt 
samt ved forceret biologisk nedbrydning som følge af temperaturstigningen og 
et øget iltindhold. 

I relation til oprensningen ved høfde 42 vurderes hydrogenperoxid ikke at have 
et tilsttækkeligt oxidationspotentiale. 

NIRAS FtpiUkmdlwguminltorpmnMtar. 
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5.2.3 Ozon, O3 
Ozon er dokumenteret effektivt at kunne oxidere en række miljøfremmede stof
fer, j f tabel 5.1. Oxidationen foregår enten direkte med ozon eller med frie hy
droxyl radikaler dannet ved reduktion af ozonen. 

Ved den direkte ozonering er reaktionshastigheden afhængig af forurenings-
komponentemes opbygning omkring dobbeltbindinger mellem kulstofatomer. 
Således nedbrydes PAH'er, phenoler og alkener indenfor sekimder mens 
BTEX'er og chlorerede ethylener (TCE, PCE mv.) nedbrydes indenfor dage. 

Oxidationen med de ekstremt reaktive hydroxylradikaler er mere uspecifik og 
foregår indenfor fa sekunder/minutter for tilsyneladende stort set alle organiske 
stoffer. Undtagelser er dog CFC'er (freoner) samt tettachlorkulstof (TCM). 

Oxidationen med ozon foregår bedst ved høj pH og går i stå ved pH imder ca. 4. 
Tilstedeværelsen af carbonat, bicarbonat, naturligt organisk stof og reducerede 
uorganiske stoffer kan medføre et stort ozonbehov og kan således dramatisk 
nedsætte effektiviteten af teknikken. 

På grund af den korte halveringstid må ozonen genereres på stedet. Ozonen til
føres det forurenede jordvolumen på gasform ved sparging iblandet atmosfærisk 
luft. Der anvendes typisk koncenttationer af ozon på IO - 20 % v/v. 

Ozon er en giftig gasart som ved høje koncentrationer kan være dødelig indenfor 
fa minutter. Dette stiller specielle krav til sikkerhedsforanstaltningerne i forbin
delse med håndtering af stoffet. Ozon har en halveringstid på mindre end 20 
minutter og der er således ikke risiko for at der skabes en grundvands-
/poreluftforurening med skadelige niveauer af ozon. 

5.2.4 Fentons reagens 
Fentons reagens er betegnelsen for en opløsning af hydrogenperoxid, H2O2 og 
divalentjem, Fe^^. Ved katalyse af hydrogenperoxid med den di valente j em som 
katalysator dannes eksttemt reaktive hydroxyl radikaler. Disse radikaler er bort
set fra flour de kraftigste kendte oxidanter og er i oxidationsevne mange størrel
sesordner stærkere end ilt og ozon. Hydroxyl radikaleme er i stand meget hurtigt 
at oxidere de fleste organiske forbindelser. Nedbrydningen foregår indenfor se
kunder til timer og forløber til fuldstændig mineralisering ved tilsttækkeligt til
førsel af oxidationsmiddel. Herved dannes ingen farUge nedbrydningsprodukter. 
Undtagelser er CFC'er (freoner) samt tetrachlorkulstof (TCM) som ikke ned
brydes med Fentons reagens. 

En fomdsætning for at anvende Fentons reagens er at pH ligger i - eller justeres 
til - intervallet fra 2 ~ 7 og optimalt er angivet intervallet 3 - 5 . Tilstedeværelsen 

NIRAS Fajll Ukancti argument for parameter. 
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af carbonat, bicarbonat, naturligt organisk stof og reducerede uorganiske stoffer 
forbmger frie radikaler og kan således dramatisk nedsætte effektiviteten af ,j j I 

Fentons reagens tildeles i en vandig opløsning fra boringer eller fra sonder. Da 
• reaktionshastigheden er stor er det vigtigt at oxidationsmidlet injiceres med 

umiddelbar kontakt til forureningen. Dette er afgørende for teknikkens effekt. 

5.3 Sammenfattende vurdering vedrørende kemisk oxidation 
Sammenfattende vurderes det sandsynligt, at der med oxidationsmidleme ozon 
og Fentons reagens kan opnås en effektiv kemisk nedbrydning af en stor andel 
af stoffeme i kemikalieaffaldet i kildeområdeme ved høfde 42. Umiddelbart 
vurderes Fentons reagens på grund af det ekstreme oxidationspotentiale at være 
det mest oplagte valg. Oxidationen forventes dog ikke at have effekt overfor 
forurening med metaller. 

Kaliumpermanganat og hydrogenperoxid anses ikke at have tilsttækkelig oxida
tionsevne i relation til stoffeme i restaffaldet. 

De væsentligste forskelle mellem ozon og Fentons reagens i relation til en even
tuel oprensning er - fomdens Fentons reagens større oxidationspotentiale - at 
ozon tildeles på gasfase ved sparging mens Fentons reagens tildeles i vandig 
opløsning ved injektion fra sonder. 

Idet kildeområdeme for restaffaldet indeholder store mængder kemikalier på 
residual og mobil fri fase vil en eventuel oprensning med begge teknikker van
skeliggøres betydeligt af forholdene beskrevet i afsnit 5.1. Det vil således være 
usikkert om der kan injiceres tilsttækkelige mængder oxidationsmidler og om 
injektionen foretages de rigtige steder. Desuden vil der være en betydende risiko 
for fortrængning/spredning af fn fase. 

Ved spunsning omkring kildeområdeme kan risikoen for utilsigtet forurenings
spredning reduceres væsentligt. 

Ved vandprøvetagning i/nær kildeområdet ved høfde 42 er der konstateret sort-
farvning af grundvandet formentlig fra jemsulfider samt gasdannelse i flere prø
ver - sandsynligvis svovlbrinte og/eller methan. Dette indikerer, at redoxmiljøet 
i hele eller dele af kildeområdet er stærkt reduceret. Dette er ikke dokumenteret i 
detaljer, men et generelt markant reduceret miljø må forventes at medføre et 
meget stort forbmg af oxidationsmidler til oxidation af naturligt organisk stof, 
sulfider, reducerede metaller mv. 

N I R A S FMIUIiMdtaigMMnttorparMniHr. 
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En anvendelse af kemisk oxidation som eneste afværgeteknik overfor større 
mængder fri fase i et område med markant reduceret miljø anses således for me
get problematisk af tekniske og økonomiske årsager. 

En alternativ anvendelse af kemisk oxidation er i tilknytning til en anden op
rensningsteknik, feks. dampsttipning. I denne anvendelse vil langt den største 
del af den frie fase være fjernet som led i dampsttipningen og som led i 
dampstripningen vil største delen af de reducerede uorganiske forbindelser oxi
deres, eventuel ved tilsætning af atmosfærisk luft til den injicerede damp. En 
efterfølgende kemisk oxidation vil således målrettes mod nedbrydning af stoffer 
med særligt højt kogepunkt og stoffer som sorberes kraftigt i et oxideret/svagt 
reduceret miljø. Herved vil det nødvendige volumen af oxidationsmiddel være 
reduceret væsentligt og en række af de tekniske problemer nævnt under punkt 
5.1 vil være mindre afgørende. 

Fomd for projekteringen af oprensning ved kemisk oxidation alene, eller i kom
bination med f.eks en dampstripning bør der gennemføres laboratorieforsøg med 
oprensning af intakte kemer fra de aktuelle kildeområder med de påtænkte tek
nikker alene og i kombination. 

På baggrund af det foreliggende lirteraturmateriale er det ikke muligt at opstille 
et prisoverslag for anvendelse af kemisk oxidation ved høfde 42. Dels er der 
ikke for sammenlignelige lokaliteter angivet omkostningsniveau og dels vil de 
faktiske udgifter afhænge af helt lokalitetsspecifikke forhold samt af om oxida-
tionsteknikken anvendes alene eller i kombination med en termisk teknik. 

U.S Al 
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6. FYSISK FJERNELSE 

6.1 Bortgravning 
En næsten fuldstændig fysisk fjemelse af hotspot vil kunne ske ved traditionel 
bortgravning. Indledningsvis afrømmes de øverste,2-ni, som fomdsættes forure
ningsfrie og oplagres midlertidigt på sttanden. Herefter etableres stålspuns til 
kote -12.5 rundt om hotspot, i alt 270 m. Udgravningen foregår derefter inden 
for spunsvæggen til kote - 4,5 m. Idet gravningen for en stor del foregår under 
grundvandsspejl foretages grundvandssænkning, f.eks. med sugespidsanlæg. 

Der påregnes i alt opgravet 45.000 tons forurenet jord. Jorden transporteres til 
deponering. Deponeringsmulighedeme er uafklarede. Til overslagsbmg regnes 
med en ttansportafstand på 270 km. — /fy/air*/^. *? 

Udgravningen fyldes med tilkørt, rent sand og mellemdeponeret jord. 

Omkostningerne vurderes at være af størrelsen 33 mill. kr., svarende til 1300 kr. J 
pr. m"̂  forurenet jord. Hertil skal lægges udgifter til deponering af jorden, hvilket/ 
kan vise sig at være af samme størrelsesorden. Endelig er der ikke indregnet / 
rensning af oppumpet, forurenet grundvand i forbindelse med grundvandssænk
ningen. \ 

Bortgravning vil indebære en effektiv eliminering af hotspot, som kilde til fort
sat forureningsudsivning. Der vil dog være risiko for spild/udsivning i forbindel
se med etablering af gmndvandssænkning og den entteprenørmæssige håndte
ring af den forurenede jord. 

Umiddelbare svagheder ved løsningen er - udover omkostningsniveauet - de ffL 
manglende deponeringsmuligheder for den forurenede jord. 

Der vil være knyttet en række væsentlige problemer til den praktiske afvikling -i///,-
af gravearbejdet med hensyn til sikring af arbejdsmiljøet og det ydre miljø. Der 'w^%^^ 
bør som led i de videre overvejelser opstilles et totalt miljøregnskab for oprens- ^ ' ' 
ning ved bortgravning og således overvejes, om de samlede emmisioner fra op
gravning, ttansport og deponering af den pesticidholdige jord vil overstige mil
jøbelastningen ved at lade forureningen ligge. 

N I R A S Fajll UhMMlt argumant tor parwiMlar. 
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6.2 Opboring 
Opboring af forurenet jord i kan udføres med foret sneglebor i stor diameter. I 
Danmark anvendes typisk stålforerør i stønelse op til ca. 1 m i diameter. Når en 
foret boring er ført til bund af forureningen genopfyldes forerøret med feks. 
sand. Forerøret ttækkes op, og en ny boring udføres ved siden af Ved passende 
overlap kan der ved hjælp af de cirkulære boringer opnås fuld dækning af op
rensningsområdet. 

Metoden er langsom og benyttes normalt kun, når adgangsforhold og hensyn til 
stabilitet af bygninger mv. forhindrer gravning. Som følge af oprensningsområ-
dets størrelse (3500 m^) vurderes metoden ikke realistisk for høfdedepotet. 

N I R A S ^ F4II UkMMll arguniant tor pwMMlar. 
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7. 

7.1 

FIKSERING AF FORURENINGEN 

Dette afsnit beskriver afværgeløsninger, som er baseret på en fysisk fiksering af 
forureningen. Løsningerne indebærer at forureningen ikke §emes, men at der i 
stedet etableres foranstaltninger, som i varierende grad sikrer, at restforurenin
gen i det tidligere høfdedepot ikke længere giver anledning til: 

• udsivning af fri fase fomrening, 

• udvaskning af forurening på opløst form eller 

• afdampning af forureningen til poreluft/udeklima. 

Spunsvæg 

Der nedrammes en spunsvæg omkring hotspot, svarende til en strækning på ca. 
270 m. Spunsen nedrammes til der er opnået sikkert fæste i de lerede og siltede 
jordlag ca. 12 m under det nuværende tenænniveau. Overkant af spuns afsluttes 
umiddelbart under nuværende tenæn. 

Hvis der benyttes tæt stålspuns, kan der påregnes ca. 95 % tæthed over for vand-
indttængning. Som led i en oprensning af store mængder fri fase creosot (esti
meret ca. 1 mill. liter) fra en meget stor lokalitet på halvøen Wychoff ved Seattle 
i staten Washington har US Navy gennemført en omfattende undersøgelse af 
tæthed, konosionsbestandighed samt omkostninger for en række fabrikater af 
spunsvægge ved etablering i et kystnært, saltholdigt miljø samt ved dampstrip
ning indenfor spunsen. En spunsvæg fra et engelsk firma blev vurderet at være 
af væsenflig højere kvalitet end samtUge andre testede vægge og er installeret 
periferien af området med fri fase. Systemet til dampstripning er under installa
tion. 

Uanset valg af spunstype vil der formentiig være en vis grundvandsindtræng-
ning samt infiltration af regnvand hvorved der vil være behov for oppumpning 
af grundvand inden for spunsen for at hindre udsivning fra kildeområdet. Det 
oppumpede vand skal renses, feks. i filter med aktivt kul. 

For at begrænse den nødvendige pumpe- og rensekapacitet kan det vise sig hen
sigtsmæssigt at forsegle jordvoluminet inden for spimsen med en overliggende 
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membran og dermed hindre infilttation af regnvand og overskyllende havvand 
(stormsituationer). 

Omkostningeme til etablering af spuns vurderes at være af størrelsenjj^ 4 mill. . 
kr. Hertil kommer rensning af oppumpet vand. Til dette formål vil det eksiste- jP^^^i/f-
rende renseanlæg tilknyttet det afskærende dræn langs havdiget evt. kunne an- / " " ^ 
vendes. 

I forbindelse med den videre planlægning bør materialer og teknologier til 
spunsning vurderes nærmere. 

7.2 Injektion af beton 
Denne løsning indebærer, at porevoluminet i den forurenede jord fyldes med 
tyndtflydende beton eller lign. Herved fikseres forurenende stoffer, som fore
kommer bundet til jorden. Teknikken indebærer imidlertid en risiko for for
ttængning af forurening på fri fase og af forurenet porevand i forbindelse med 
injektionen. 

AfVærgeløsningen vurderes således umiddelbart at være forbundet med en van
skeligt kontrollerbar forceret udsivning af forurening såvel i fri fase som på op
løst form men kan eventuelt anvendes i tilknyming til/efter en oppumpning af fii 
fase og opløst forurening, f.eks med et sugespidsanlæg. Tw-j—C/^ 

7.3 Hydraulisk fiksering 
Ved hydraulisk fiksering etableres en gnmdvandsttømning fra omgivelseme ind 
mod det forurenede område. Den hydrauliske kontrol kan ske gennem pumpning 
fra afVærgeboringer eller -dræn. Det oppumpede vand vil kræve rensning før 
udledning. 

Metodens væsentligste problem vil være at sikre fikseringen under de meget 
vekslende trykniveau- og dermed sttømningsforhold, som må forventes at ka
rakterisere det sttandområde, som høfdedepotet ligger i. 

Det vurderes således vanskeligt at opnå sikkerhed mod gennembmd ved ekstte-
me hawandstande. Ligeledes kan det vise sig vanskeligt at opnå hydraulisk kon-
ttol med forekomster af fri fase pesticider, som i kraft af højere massefylde ikke 
nødvendigvis følger samme sttømningsmønster som grundvandet, men som i 
stedet kan være styret af feks. leroverfladers højdeforhold. 

Teknikken vil være forbundet med store løbende driftsomkostninger til rensning 
af den oppumpede vandmængde og den hertil knyttede konttol og monitering. 
Der må forventes behov for oppumpning afvandmængder, som væsentligt over
stiger kapaciteten af det eksisterende aktiv kul-anlæg. 

NIRAS 
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Der kan ikke forventes nogen nævneværdig oprensende effekt af afværgepump
ningen, som således må påregnes at skulle være i drift på ubestemt tid. 
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8. AKUTTE FORANSTALTNINGER 

Som en,^ait foranstaltning med henblik på hurtig afskæring af forurenings-
spredningen fra det tidligere høfdedepot kan den i afsnit 7.1 nævnte spunsvæg 
omkring depotet etableres. 

Til sikring af indadrettet grundvandstransport oppumpes vand fra boringer inden 
for væggen. Det eksisterende kulfilteranlæg vil formentlig kunne anvendes til 
rensning af det oppumpede vand. Dette indebærer, at afværgedrænet langs hav
diget tages ud af drift. 

Spunsvæggen har - udover den umiddelbare, afskærende effekt - en funktion i 
flere af de afværgeløsninger, som nærværende katalog peger på. 

Parallelt med planlægningen vedrørende etablering af spunsvæg anbefales de 
videre forureningsundersøgelser rettet mod en præcis afgrænsning af hotspot, 
som en afgørende fomdsætning for overvejelseme vedr. afværgemuligheder. 
Afgrænsningen bør baseres på analyse af jordprøver samt bestemmelse af fri 
fase lagtykkelser i boringer. 

nM 

Endvidere bør den eventuelle tilstedeværelse af andre hotspots i området fastslås 
og i givet fald afgrænses på tilsvarende måde. 

*^*i - , 

^ 
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and Potential Limitations. 
N.R. Thomson, E.D. Hood and L.K. MacKinnon. 
Intemational Conference on Remediation of Chlorinated and Re-
calcittant Compounds, Monterey, CaUfomia 2000. 
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Battelle Press, 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201-2693, 
USA. 

Ref 18. Phase-ttansfer Catalysis on the Oxidation of Trichloroethylene by 
Permanganate. 
Y. Seol and F.W. Schwartz. 
Intemational Conference on Remediation of Chlorinated and Re-
calcittant Compounds, Monterey, Califomia 2000. 
Battelle Press, 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201-2693, 
USA. 

Ref 19. Experimental Study of Oxidation of Pooled NAPL. 
S. Reitsma and M. Marshall. 
Intemational Conference on Remediation of Chlorinated and Re-
calcitrant Compounds, Monterey, Califomia 2000. 
Battelle Press, 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201-2693, 
USA. 

Ref. 20. Reaction-Enhanced Mass Transfer from NAPL Pools. 
S. Reitsma and Q. Dai. 
Intemational Conference on Remediation of Chlorinated and Re-
calcittant Compounds, Monterey, Califomia 2000. 
Battelle Press, 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201-2693, 
USA. 

Ref. 21. Efficiency Problems Related to Permanganate Oxidation Sche-
mes. 
X.D. Li and F.W. Schvartz. 
Intemational Conference on Remediation of Chlorinated and Re-
calcitrant Compoimds, Monterey, Califomia 2000. 
Battelle Press, 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201-2693, 
USA. 

Ref. 22. In-Situ Destmction of Chlorinated Solvents with KMn04 Oxidi-
zes Chromium. 
J. Chambers, A. Leavitt, C. Walti, CG. Schreier, J. Melby and L. 
Goldstein. 
Intemational Conference on Remediation of Chlorinated and Re-
calcitrant Compounds, Monterey, Califomia 2000. 
Battelle Press, 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201-2693, 
USA. 
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Ref 23. Treatability Study - Fate of Chromium During Oxidation of Chlo
rinated Solvents. 
J. Chambers, A. Leavitt, C. Walti, CG. Schreier and J. Melby. 
Intemational Conference on Remediation of Chlorinated and Re-
calcitrant Compounds, Monterey, Califomia 2000. 
Battelle Press, 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201-2693, 
USA. 

Ref 24. Permanganate Transport and Matrix Interactions in Silty Clay 
Soils. 
A.M. Stmse and R.L. Siegrist. 
Intemational Conference on Remediation of Chlorinated and Re-
calcitrant Compounds, Monterey, Califomia 2000. 
Battelle Press, 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201-2693, 
USA. 

Ref 25. Chemical Degradation of TCE DNAPL by Permanganate. 
M.A. Urynowicz and R.L. Siegrist. 
Intemational Conference on Remediation of Chlorinated and Re-
calcittant Compounds, Monterey, Califomia 2000. 
Battelle Press, 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201-2693, 
USA. 

Ref. 26. Numerical Simulation of In Situ Chemical Oxidation. 
E.D. Hood and N.R. Thomson. 
Intemational Conference on Remediation of Chlorinated and Re-
calcittant Compounds, Monterey, Califomia 2000. 
Battelle Press, 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201-2693, 
USA. 

Ref. 27. Design Considerations for In Situ Chemical Oxidation. 
D.W. Oberie and D.L. Schroder. 
Intemational Conference on Remediation of Chlorinated and Re-
calcitrant Compounds, Monterey, Califomia 2000. 
Battelle Press, 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201-2693, 
USA. 

Ref 28. A Multisite Field Performance Evaluation of In Situ Chemical 
Oxidation Using Permanganate. 
W.S. Clayton, B.K. Marvin, T. Pac and E. Mott-Smith. 
Intemational Conference on Remediation of Chlorinated and Re-
calcittant Compounds, Monterey, Califomia 2000. 
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Battelle Press, 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201-2693, 
USA. 

Ref 29. A Field Demonsttation of Trichloroethylene Oxidation Using 
Potassium Permanganate. 
D.J. McKay, J.A. Start, B.L. Young, J.W. Govoni, CM. Berini, 
T.J. Cronan and A.D. Hewitt. 
Intemational Conference on Remediation of Chlorinated and Re-
calcitrant Compounds, Monterey, Califomia 2000. 
Battelle Press, 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201-2693, 
USA. 

Ref. 30. Permanganate Injection for Source Zone Treatment of TCE 
DNAPL. 
M. Moes, C Peabody, R. Siegrist and M. Urynowicz. 
Intemational Conference on Remediation of Chlorinated and Re-
calcitrant Compounds, Monterey, Califomia 2000. 
Battelle Press, 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201-2693, 
USA. 

Ref. 31. In Situ Oxidation of DNAPL Using Permanganate: IDC Cape 
Canaveral Demonsttation. 
E. Mott-Smith, W.C Leonard, R. Lewis, W.S. Clayton, J. Rami-
rez, R. Brown. 
Intemational Conference on Remediation of Chlorinated and Re-
calcitrant Compounds, Monterey, Califomia 2000. 
Battelle Press, 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201-2693, 
USA. 

Ref. 32. Passive Destmction of PCE DNAPL by Potassium Permanganate 
in a Sandy Aquifer. 
N.D. Nelson, B.L. Parker, J.A. Cheny and T.Al. 
Intemational Conference on Remediation of Chlorinated and Re-
calcittant Compounds, Monterey, Califomia 2000. 
Battelle Press, 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201-2693, 
USA. 

Ref 33. Pilot-Scale Study of In Sitti Chemical Oxidation of Trichlo-
roethene with Sodium Permanganate. 
K.C Huang, P. Chheda, G.E. Hoag, B.A. Woody and G.M 
Dobbs. 
Intemational Conference on Remediation of Chlorinated and Re-
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calcittant Compounds, Monterey, Califomia 2000. 
Battelle Press, 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201-2693, 
USA. 

Ref. 34. Full-Scale Soil Remediation of Chlorinated Solvents by I Situ 
Chemical Oxidation. 
R. Levin, E. Kellar, J. Wilson, L. Ware, J. Findley and J. Baehr. 
Intemational Conference on Remediation of Chlorinated and Re-
calcittant Compounds, Monterey, Califomia 2000. 
Battelle Press, 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201-2693, 
USA. 

Ref. 35. Remediation of Chlorinated Compounds by Chemical Oxidation. 
D.E. Coons, M.T. Balba, C Lin, S. Scrocci and A. Weston. 
Intemational Conference on Remediation of Chlorinated and Re-
calcitrant Compounds, Monterey, Califomia 2000. 
Battelle Press, 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201-2693, 
USA. 

Ref 36. In Situ Chemical Oxidation Limited by Site Conditions: A Case 
Smdy. 
E.P. Roberts and N. Bauer. 
Intemational Conference on Remediation of Chlorinated and Re-
calcitrant Compoimds, Monterey, Califomia 2000. 
Battelle Press, 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201-2693, 
USA. 

Ref. 37. Chemical Oxidation of PCE at a Dry Cleaner Site. 
H.E. Nuttall, V. Rao, S.R. Doppalapudi and W. Lundy 
Intemational Conference on Remediation of Chlorinated and Re-
calcittant Compounds, Monterey, Califomia 2000. 
Battelle Press, 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201-2693, 
USA. 

Ref. 38. Fenton Oxidation: Bringing PoUutants and Hydroxyl Radicals 
together. 
M.A. Tarr, M.E. Lindsey, J.Lu and G. Xu. 
Intemational Conference on Remediation of Chlorinated and Re-
calcitrant Compounds, Monterey, Califomia 2000. 
Battelle Press, 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201-2693, 
USA. 
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Ref. 39. Ozone Microsparging for Rapid MTBE Removal. 
W.B. Kerfoot. 
Intemational Conference on Remediation of Chlorinated and Re-
calcitrant Compounds, Monterey, Califomia 2000. 
Battelle Press, 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201-2693, 
USA. 

Ref. 40. Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand. Bind 1 og 2. 
Peter Kjeldsen og Thomas Højlund Christensen, Projekt om jord 
og grundvand fra Miljøstyrelsen, Nr. 20 1996. 

Ref 41. Dense Non-Aqueous Phase Liquids (DNAPLs): Review of Emer-
ging Characterization and Remediation Technologies. June 2000. 
Prepared by: Interstate Technology and Regulatory Cooperation 
Work Group. DNAPLs/ Chemical Ozidation Work Team. 

Ref. 42, Fuldskalaforsøg med injektion af hydrogenperoxid. 
Geolog Lars Chr. Larsen, Hedeselskabet Energi og Miljø as 
ATV-møde, Vingstedcenttet 6.-7. marts 2001. 

Ref. 43. Oprensning ved ozonsparging. 
Civilingeniør Loren Ramsay, WaterTech a/s 
ATV-møde, Vingstedcentret 6.-7. marts 2001. 
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Niels Lauge Sørensen <NLS@nlras.dk> - 22-03-2001 15:14:48 

vWC 

Ringkjøbing Amt - e-post 

Til- gimfp@ringamt.dk 

CC. THE@niras.dk 

J .n r : 

Vedrørende. Vedr.; Cheminova 

Hej Freddy 

Som aftalt vil jeg her opsummere de telefoniske aftaler vedr. vores 
rådgi-vningsbistand i forbindelse med afklaring af afværgemuligheder over 
for forureningen ved høfde 42/Cheminovahullet. 

Rådgi-vTiingen har til formål at indgå i Ringkjøbing Amts beslutningsgrundlag 
vedr. det videre forløb i sagen. Der forkuseres på afværgeløsninger, som 
gennem aktive indgreb over for forureningen, på kort sigt vil kunne medføre 
en afskæring eller markant reduktion af spredningen af forurenende stoffer 
fra deoptområdet til omgivelseme, herunder Vesterhavet og 
eng/laguneområderne bag stranden. 

Idet forureningsudbredelsen i dybden endnu ikke er fuldt klarlagt, vil der 
blive arbejdet med to alternative fomreningsscenarier: 

1) Forureningen er begrænset til jordlagene over den tynde fjordler, dvs. 
at afværgen maksimalt skal være virksom ned til ca. kote -2 til -3. 

2) Forureningen har bredt sig ned i det finsandede/siltede lag \m.d&t^I 
fjordleren, dvs. at afværgen skal omfatte zonen ned til ca. kote -4 til 
~5. 

Vi aftalte, at NIRAS' ydelse kan være een af følgende: 

A. Afværgekatalog 
Afværgekataloget vil - udover en relativt kortfattet opsummering af 
forureningsproblematikken og de mulige miljømæssige risici - indeholde en 
beskrivelse af en række potentielt relevante afværgekoncepter. Hvert 
afværgekoncept beskrives med hensyn til virkemåde, forventet opnåelige 
miljømæssige effekter og skønsmæssig tidshorisont for etablering. Endvidere 
anslås omkostningsniveauet helt overorcJnet, baseret på NIRAS generelle 
erfaringer. Der gives ikke anbefalinger mht valg af afværgekoncept. 

B. Afværgeprogram 
Afværgeprogrammet tager udgangspunkt i en foreløbig risikovurdering og 
heraf afledte afværgestragier.Formålet med afværgeprogrcimmet er at sikre, 
at der arbejdes videre med løsning(er) som har størst miljømæssig effekt i 
forhold til de begrænsede økonomiske midler, der vil være til rådighed. 

De forskellige afværgeløsninger {svarende til afvælærgekataloget) beskrives 

mailto:NLS@nlras.dk
mailto:gimfp@ringamt.dk
mailto:THE@niras.dk


overordnet teknisk inkl. evt. drift og monitering. Oprensningsresultater og 
-tid anslås. Evt. positiv/neative følgevirkninger for omgivelserne 
beskrives. Løsningerne konsekvens-vurderes mht. tid, økonomi, ftmktion og 
miljø. 

Der redegøres for NIRAS' anbefalinger mht. udarbejdelse af projektforslag 
for en (eller evt. to) løsninger. Den valgte projektide beskrives teknisk. 
Afværgeprincippet skitseres i en figur. Der opstilles en overordnet 
tidsplan og et prisoverslag. Der redegøres for kravene til 
projekteringsgrundlag og stilles forslag til evt. nødvendige supplerende 
undersøgelser/afklaring af forudsætninger. 

Honorar og tid: 
Vi skønner at afværgekataloget kan opstilles inden for et honorarbudget af 
størrelsen kr. 35.000,- og vil kunne afleveres til Ringkjøbing Amt medio 
uge 14. 

Afværgeprogrammet skønnes at kunne opstilles inden for et honorarbudget af 
størrelsen kr. 65.000,- og vil kunne afleveres primo uge 15. 

I begge honorabudgetter indgår allerede afholdte timer i forbindelse med 
besigtigelse mv. Overslag er ekskl. moms. 

vi er selvfølgelig gerne med til at diskutere opgaven og rammerne nærmere, 
og ser frem til at høre fra dig. 

Med venlig hilsen 

Niels Lauge Sørensen 

NIRAS 
Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S 
Åboulevarden 8 O 
Postboks 615 
8100 Århus C 

Direkte tlf.: 87 32 32 55 
Fax: 8732 3270 
E-rtiail: nls@niras.dk 

Bilag: 
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'Tom Heron" <THE@niras.dk> - 23-03-2001 10:56:47 

Ringkjøbing Amt - e-post 

Til: gimfp@ringamt.dk 

Gc; nls@niras.dk 

J.nr: 

Vedrørende Data for stoffer 

Hej Freddy 

I vedlagte skema (word- og RTF-format) har vi listet de egenskaber for 
forureningskomponenterne som vil danne grundlag for vurderingerne af mulige 
afværgeteknikker. En del af egenskaberne kan vi finde i diverse datablade, 
men Cheminova er jo bestemt bedre klædt på til at udfylde skemaet. 

Vores håb/forslag er at du - som har helt opdateret viden om hvilke stoffer 
der et truffet i depotet - kan nå at liste de relevante stoffer i tabellen 
og prøve at få Cheminova til at fremskaffe de ønskede data i det omfang 
disse data eksisterer. 

På den måde udnytter vi ferieperioden og får hurtigst muligt grundlag for 
vurdering af effekten af diverse afværgeløsninger. 

Mvh. 

- Tom 

•-Cheminova-A3-skm .rtf 

1 I - Cheminova-A3-skm.the.doc 

Bilag 
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Egenskaber for forureningskomponenter i restaffald 

Stol I nhcd 

Kogepunkt 
a) 

depot ved Høfde 42 
Damptryk Henrys 

konstant 
Densitet Viskositet Mol vægt Log Kow pKa Nedbryde

lighed ' ' 
Toxicitet, 

human/øko 
Lugtgrænse Massefrak

tioner '̂  
LEL 

e) 
Flamme

punkt 
Rense

teknologi *^ 

a) Kogepunktsfordeling ved stofblandinger 
b) Data ved forskellige temperaturer hvis oplysninger haves 
c) Nedbrydelighed i forskellige redoxmiljøer, nedbrydningskonstanter 
d) Mas se fraktioner for de vigtigste stoffer i stofblandinger 
e) (Lower Explosion Limit) 
f) Renseteknologi for lutitafkast (kan katalytisk oxidation anvendes) 
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