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1. Formål 

Formålet med at gennemføre det skitseprojekt der her beskrives, er at:  

- reducere den udsivning af miljøfremmede stoffer der pt. foregår fra 
høfdedepotet, Harboøre Tange, til Vesterhavet og østover til 
”Cheminovahullet”/Knopper enge.  

- give et bedre grundlag for at vurdere hvilken risiko grundvandsforureningen 
fra høfdedepotet udgør overfor vandrecipienterne1 på Harboøre Tange. 

- give et bedre grundlag for at vurdere hvilke oprydningsmetoder der er 
realistiske og hvad en eventuel oprydning af høfdedepotet vil koste. 

2. Grundlag 

Grundlaget for skitseprojektet har været følgende rapporter: 

Høfde 42 – Undersøgelser af forureningssituationen ved høfde 42 og 
”Cheminovahullet” på Harboøre Tange, Ringkjøbing Amt, januar 2001. 

Høfde 42 – Status over forureningssituationen ved høfde 42 på Harboøre Tange, 
Ringkjøbing Amt, juni 2003. 

Vurdering af pejledata fra høfde 42, Rambøll, udarbejdet for Ringkjøbing Amt, 
december 2002. 

Idekatalog – Afværgemuligheder over for restforureningen ved høfde 42, Harboøre 
Tange – klitgrydedepotet og ”Cheminovahullet”, HOH Vand & Miljø A/S, 
udarbejdet for Ringkjøbing Amt, april 2001. 

Høfde 42, Harboøre Tange – Kemikalieaffaldsdepot, afværgekatalog, Niras, 
udarbejdet for Ringkjøbing Amt, april 2001. 

Høfde 42 depotet – Skitseprojekt for spunsning, Rambøll, udarbejdet for 
Ringkjøbing Amt, juli 2003. 

Kysttilbagerykningen ved høfde 42 på Harboøre Tange, Kystdirektoratet, 
udarbejdet for Ringkjøbing Amt, september 2003. 

                                                
1 Ved betegnelsen ”vandrecipienterne på Harboøre Tange” forstås Thyborøn og Harboøre fjorde, bane- og 
fyldgrave samt øvrige søer og vandhuller på Knopper enge og den del af Harboøre Tange. 
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Derudover er der afholdt en workshop den 10. september 2003, hvor den 
praktiske udformning af en afværgeforanstaltning ved høfdedepotet blev 
diskuteret. I workshoppen deltog: 

- Tom Heron, Niras 

- Lars Elkjær, Rambøll 

- Henrik Aktor, Aktor Innovation 

- Elsa Voldborg Sørensen, Cheminova A/S 

- Kim Dahlstrøm, Miljøstyrelsen 

- Vibeke Lanzky, Asker Geyti og Freddy Petersen, Ringkjøbing Amt 

 

3. Metode 

I forhold til projektets formål, er det vurderet at en løsning vil være: 

- En spunsvæg på stranden rundt om det område, hvor hovedparten af 
forureningen fra høfdedepotet (målt i masse) ligger. 

- Feltundersøgelser af grundvandsforureningens spredning østover fra 
”Cheminovahullet” til Knopper enge og påvirkning af vandrecipienterne på 
Harboøre Tange.   

- Sætte en række teknologi udviklingsprojekter (TUP) i gang i samarbejde 
med Miljøstyrelsen, med det formål at få belyst hvilke oprydningsmetoder 
der kan optimeres og bruges på forureningen ved høfdedepotet. 

 

4. Projektbeskrivelse 

Projektet kan opdeles i en række faser/delprojekter:  

1) Forudgående undersøgelser 

2) Detailprojekt for spunsvæg 

3) Etablering af spunsvæg 
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4) Monitering/drift af afværgeforanstaltningen 

5) Teknologi udviklingsprojekter 

 

4.1. Forudgående undersøgelser 

Formålet med undersøgelserne er at opnå tilstrækkelig dokumentation til at kunne 
fastsætte spunsvæggens placering og udstrækning.  

Derudover er formålet med undersøgelserne at opnå et bedre grundlag for at 
vurdere hvilken risiko grundvandsforureningen fra høfdedepotet udgør overfor 
vandrecipienterne på Harboøre Tange. 

4.1.1. Spørgsmål der skal besvares 

På baggrund af de gennemførte undersøgelser skal der derfor kunne tages stilling 
til: 

- Vil en spunsvæg på stranden omfatte hovedparten af forureningen fra 
høfdedepotet (målt i masse)? 

- Hvordan er de fysiske og kemiske forhold der hvor spunsvæggen 
nedrammes? 

- Hvad skal udsivningen fra høfdedepotet reduceres til? 

- Hvor stort et område skal være omfattet af spunsvæggen, for at opnå den 
ønskede reduktion af udsivningen til Vesterhavet og østover til 
”Cheminovahullet”/Knopper enge? 

- Hvilken effekt vil afværgetiltagene have på udsivningen i forhold til den 
eksisterende situation? – Hvor lang tid vil der gå, før der ses en forbedring i 
forhold til udsivningsmængden til Vesterhavet, set i forhold til 
vandkvalitetskravene? 

- Hvordan skal/kan de eksisterende afværgeforanstaltninger ved 
høfdedepotet integreres i det skitserede projekt? (D.v.s. det afskærende 
dræn, det overfladenære drænsystem og rensningsanlægget i kulhuset). 

- Hvor hurtigt og hvordan spredes grundvandsforureningen østover fra 
”Cheminovahullet” til Knopper enge? 
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- I hvilket omfang er vandrecipienterne på Harboøre Tange påvirket af 
forureningen fra høfdedepotet (og øvrige kilder)? 

- Kan det eksisterende fiskeriforbud for vandrecipienterne på Harboøre 
Tange ophæves? 

4.1.2. Manglende dokumentation 

For at kunne tage stilling til ovenstående punkter, kræver det, at der (i tillæg til de 
eksisterende data) skal indsamles dokumentation for: 

På stranden (d.v.s. høfdedepotet og de omkringliggende arealer) 

a. Den dybdemæssige placering af fjordleren. 

b. Jordart, resistivitet, vandindhold m.v., til brug ved etablering af spunsen.  

c. Den fuldstændige udstrækning og mængde af jord- og 
grundvandsforurening i det øvre grundvandsmagasin. 

d. Den fuldstændige udstrækning og mængde af jord- og 
grundvandsforurening i det nedre grundvandsmagasin. 

e. Den fuldstændige udstrækning og mængde af forurening i fri fase i det øvre 
grundvandsmagasin. 

f. Den fuldstændige udstrækning og mængde af forurening i fri fase i det 
nedre grundvandsmagasin. 

I ”Cheminovahullet” 

g. Forureningsniveauet i jord og grundvand i det øvre grundvandsmagasin, 
herunder hvorvidt der eksistere forurening i fri fase. 

h. Forureningsniveauet i jord og grundvand i det nedre grundvandsmagasin, 
herunder hvorvidt der eksistere forurening i fri fase. 

i. Forureningsudstrækningen nord, syd og øst for ”Cheminovahullet” i det 
øvre grundvandsmagasin. 

j. Forureningsudstrækningen nord, syd og øst for ”Cheminovahullet” i det 
nedre grundvandsmagasin. 
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k. Den dybdemæssige placering og eksistensen af det tynde lerlag og 
fjordleren. 

l. Effektiviteten af vandrensningen i det eksisterende rensningsanlæg (i 
kulhuset).  

m. Hvorvidt det er påkrævet at vandet der pumpes fra det eksisterende 
overfladenære drænsystem skal renses forud for udledning, eller om driften 
kan fortsætte som hidtil.  

På Knopper Enge 

n. Udviklingen i forureningsniveauet i grundvandet over tid i det øvre 
grundvandsmagasin.  

o. Udviklingen i forureningsniveauet i grundvandet over tid i det nedre 
grundvandsmagasin. 

p. Påvirkningen af vandrecipienterne som følge af forureningen fra 
høfdedepotet.  

q. Hvordan vandrecipienterne på Harboøre Tange hydraulisk hænger 
sammen. 

Generelt 

r. Hvordan forureningen, der siver ud fra høfdedepotet, vil blive opblandet og 
spredt i Vesterhavet.  

s. Hvilke enkeltstoffer i forureningen skal indgå som grundlag for den 
økotoksikologiske vurdering af den samlede forurening? (- og hvilke 
enkeltstoffer er af mindre betydning/ kan der ses bort fra?) – Udvælges på 
baggrund af økotoksikologiske data og mængder i depotet. 

t. Hvilke vandkvalitetskrav gælder for de enkeltstoffer, der er identificeret 
under punkt s. 

Dokumentation af forureningsniveauet i ”Cheminovahullet” er medtaget, da det er 
væsentligt at få klarlagt, for at kunne vurdere om en spunsvæg på stranden, vil 
komme til at omfatte hovedparten af forureningen (målt i masse) fra høfdedepotet.  
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4.1.3. Omfang 

Til at besvare de stillede spørgsmål og indsamle den manglende dokumentation 
gennemføres en række delopgaver: 

Spredningsmodel for Vesterhavet 

Til dokumentation af punkt r.  

Skal bruges til risikovurdering af udsivningen fra høfdedepotet, og derigennem til 
fastsættelse af hvad udsivningen fra høfdedepotet skal reduceres til. 

Indsamling af økotoksikologiske data m.v. 

Til dokumentation af punkt s og t. 

Skal bruges til risikovurdering af udsivningen fra høfdedepotet, og derigennem til 
fastsættelse af hvad udsivningen fra høfdedepotet skal reduceres til. 

Indsamling af data for kulhus  

Til dokumentation af punkt l. 

- Prøvetagning: 

o Der udtages vandprøver fra kulhusets ind- og udløb 6 gange, d.v.s. 
2x6 vandprøver i alt. 

- Laboratorieanalyser: 

o Alle vandprøverne analyseres for enkeltstofferne i forureningen. 

Cheminova A/S har tilbudt at udføre laboratorieanalyserne (indenfor 
en rimelig mængde) uden udgift for rekvirenten. 

Indsamling af data for det overfladenære drænsystem 

Til dokumentation af punkt m. 

Bemærk, at såfremt det er nødvendigt at rense vandet der pumpes fra det 
overfladenære drænsystem er det nødvendigt at inkludere løsningen af denne 
problemstilling i de efterfølgende delprojekter, med dertilhørende udgifter. D.v.s. at 
eventuelle udgifter til løsning af denne problemstilling ikke er inkluderet i de 
overslagspriser, der er opgivet i dette skitseprojekt.  
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Indsamling af data for påvirkning af vandrecipienter  

Til dokumentation af punkt p og q. 

- Kortlægning af vandrecipienternes hydrauliske sammenhæng. 

- Prøvetagning: 

o Der udtages vand- og sedimentprøver fra vandrecipienterne på 
Harboøre Tange.  

Alle vandprøverne analyseres for enkeltstofferne i forureningen. 

Cheminova A/S har tilbudt at udføre laboratorieanalyserne (indenfor 
en rimelig mængde) uden udgift for rekvirenten. 

Skal bruges til risikovurdering af grundvandsforurening fra høfdedepot i forhold til 
vandrecipienter på Harboøre Tange. 

Det bemærkes at, denne dataindsamling tidsmæssigt forventes at strække sig 
udover den tidshorisont der er afsat for de øvrige forudgående undersøgelser, 
eftersom denne data indsamling ikke er en forudsætning for etableringen af 
spunsvæggen. 

Feltarbejde 

- Borearbejde (til dokumentation af punkt a-k og n-o) 

o I alt etableres 50 forede boringer á 10.000,-/stk. 

o Et transekt af boringer etableres parallelt med kysten midt i den 
tidligere klitgryde (= midt i deponeringsområdet for det oprindelige 
høfdedepotet).  

Transektet skal dække hele strækningen fra høfde 42 til høfde 43.  

o Boringer, til at supplere transektet, etableres på stranden.  

o Boringer etableres i ”Cheminovahullet”.  

o I boringerne udtages jord- og grundvandsprøver, som,  hvis det er 
teknisk muligt, i første omgang testes ved hjælp af felt testgrej (til 
hurtig identifikation af forureningsniveauet i den pågældende boring). 
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Efterfølgende følges op med laboratorieanalyser af udvalgte prøver. 
Alternativt analyseres alle prøverne på laboratorium. 

Cheminova A/S har tilbudt at udføre laboratorieanalyserne (indenfor 
en rimelig mængde) uden udgift for rekvirenten. 

Jordprøverne anvendes endvidere til beskrivelse af geologien, 
resistivitet, vandindhold m.v. og visuel identifikation af forurening i fri 
fase. 

6000

meter

300

 
 KMS copyright Kort- & Matrikelstyrelsen 1992 / KD.86.1033  
 Figur 1. Oversigt over området hvor feltarbejdet skal gennemføres.  

 

o Et transekt af boringer etableres på Knopper enge, til monitering af 
grundvandsforureningens udvikling over tid. 

Der udtages vandprøver fra transektet 6 gange, som analyseres for 
enkeltstofferne i forureningen. 

Cheminova A/S har tilbudt at udføre laboratorieanalyserne (indenfor 
en rimelig mængde) uden udgift for rekvirenten. 

Thyborøn Fjord 

Harboøre Fjord 

Knopper enge 

Depotområde 
”Cheminovahullet” 
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Det bemærkes at, denne vandprøvetagning tidsmæssigt forventes at 
strække sig udover den tidshorisont der er afsat for de øvrige 
forudgående undersøgelser, eftersom denne data indsamling ikke er 
en forudsætning for etableringen af spunsvæggen. 

Risikovurdering af udsivning fra høfdedepotet 

Med udgangspunkt i at vandkvalitetskravene skal være overholdt i havet 
gennemføres en risikovurdering af den eksisterende udsivning fra høfdedepotet.  

Risikovurderingen gennemføres på baggrund af spredningsmodellen, data for 
eventuelle eksisterende baggrundsniveauer i havet,  feltresultaterne vedrørende 
forureningens fuldstændige udstrækning, de stoffer der er identificeret til at danne 
grundlag for den økotoksikologiske vurdering af forureningen og 
vandkvalitetskravene for disse stoffer. 

På baggrund af risikovurderingen fastsættes hvad udsivningen fra høfdedepotet til 
havet skal reduceres til, såfremt vandkvalitetskravene samlet set skal være 
overholdt efter at udsivningen har været igennem initialfortynding.  

Det antages, at såfremt udsivningen til Vesterhavet reduceres til et acceptabelt 
niveau, vil udsivningen østover til ”Cheminovahullet”/Knopper enge samtidigt  blive 
reduceret til et acceptabelt niveau. Baggrunden er, at det i forhold til 
miljøpåvirkningen betragtes som sandsynligt, at det er udsivningen til Vesterhavet 
der er den kritiske faktor. Denne antagelse vil blive be- eller afkræftet på baggrund 
af resultaterne fra de forudgående undersøgelser.  

Fastsættelse af hvilket område spunsvæggen skal omfatte 

På baggrund af det udsivningsniveau, der er blevet fastsat som acceptabelt i 
forhold til Vesterhavet, beregnes hvor stor en mængde (i masse) af forureningen 
der skal være omfattet af spunsvæggen.  

Beregningen gennemføres på baggrund af feltresultaterne vedrørende 
forureningens fuldstændige udstrækning og de stoffer der er identificeret til at 
danne grundlag for den økotoksikologiske vurdering af forureningen. 

Resultatet af beregningen bruges til at fastsætte hvilket areal der skal være 
omfattet af spunsvæggen. 
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Risikovurdering af grundvandsforurening fra høfdedepot i forhold til 
vandrecipienter på Harboøre Tange 

Med udgangspunkt i at vandkvalitetskravene samlet set skal være overholdt i 
vandrecipienterne på Harboøre Tange gennemføres en risikovurdering af 
grundvandsforureningen fra høfdedepotet i forhold til vandrecipienterne.  

Risikovurderingen gennemføres på baggrund af de indsamlede data for 
påvirkningen af vandrecipienterne og resultaterne fra prøvetagningen fra 
transektet af boringer, til monitering af grundvandsforureningens udvikling over tid. 

På baggrund af risikovurderingen afklares om det eksisterende fiskeriforbud for 
vandrecipienterne på Harboøre Tange kan ophæves. 

 

En oversigt over delopgaverne er vist nedenfor. 

Delopgave Rådgiver/ 
Rekvirent1 

Overslagspris2 Mandetimer3 

Spredningsmodel for Vesterhavet Rådgiver 150.0004 - 
Indsamling af økotoksikologiske data m.v. Rekvirent - 50 
Indsamling af data for kulhus    
 Prøvetagning (vand), behandling af resultater m.v. Rekvirent - 60 
 Laboratorieanalyser (vand) Rådgiver 0 - 
Indsamling af data for det overfladenære drænsystem Rekvirent - 15 
Indsamling af data for påvirkning af vandrecipienter    
 Prøvetagning (vand), behandling af resultater m.v. Rekvirent - 75 
 Kortlægning af vandrecipienternes hydrauliske 

sammenhæng 
Rådgiver 200.000 - 

Undersøgelsesoplæg for feltarbejde5 Rådgiver 200.0005 - 
Feltarbejde:    
 Tilsyn, prøveudtagning (jord & vand) m.v.5 Rådgiver 5 - 
 Borearbejde Rådgiver 500.0006 - 
  Feltanalyser (jord & vand) Rådgiver 50.0006 - 
Laboratorieanalyser (jord & vand) Rådgiver 0 - 
Behandling af resultater fra feltarbejde og 
afrapportering5 

Rådgiver 5 - 

Risikovurdering af udsivning fra høfdedepotet Rekvirent - 35 
Fastsættelse af hvilket område spunsvæggen skal 
omfatte 

Rekvirent - 35 

Vurdering af effekten af afværgetiltagene Rekvirent - 35 
Risikovurdering af grundvandsforurening fra høfdedepot 
i forhold til vandrecipienter på Harboøre Tange 

Rekvirent - 35 

Total  1.100.000 kr. 340 timer7 

1Angiver hvorvidt opgaven lægges ud til rådgiver eller løses internt hos rekvirenten. 2For rådgiver bistand, angivet i kr. 3Ved 
intern opgave løsning hos rekvirenten. 4Angiver den samlede pris for opsætning og kørsel af spredningsmodellen. 5Den 
samlede pris for de markerede ydelser er anført under ”Undersøgelsesoplæg for feltarbejde”. 6Prisen er fastsat med 
udgangspunkt i at 50 stk. boringer etableres. 7Hertil kommer de timer der skal bruges til generel styring af projektet hos 
rekvirenten. 
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4.2. Detailprojekt for spunsvæg 

Formålet er at opnå en detaljeret beskrivelse af hvad projektet med at etablere 
spunsvæggen indeholder, så det kan bruges direkte som udbudsmateriale, samt 
give en mere sikker estimering af udgifterne til etableringen og driften af 
spunsvæggen. 

4.2.1. Spørgsmål der skal besvares 

Detailprojektet skal derfor besvare: 

- Hvordan skal/kan de eksisterende afværgeforanstaltninger ved 
høfdedepotet integreres i det skitserede projekt? (D.v.s. det afskærende 
dræn, det overfladenære drænsystem og rensningsanlægget i kulhuset). 

- Hvad er den endelige vurdering af hvor meget det samlet vil koste at 
etablere spunsvæggen? 

- Hvad er den endelige vurdering af hvor længe spunsvæggen kan holde? 

- Hvad skal udformningen være for et program til drift og monitering af den 
samlede afværgeforanstaltning ved høfdedepotet? 

- Hvad er den endelige vurdering af hvor meget den årlige drift af den 
samlede afværgeforanstaltning ved høfdedepotet vil koste? 

4.2.2. Manglende dokumentation 

Er indsamlet i forbindelse med de forudgående undersøgelser. 

4.2.3. Omfang 

Gennemføres af rådgiver. Overslagsprisen er 200.000 kr. 

 

4.3. Etablering af spunsvæg 

Formålet med etableringen af spunsvæggen er at reducere den udsivning der 
foregår fra høfdedepotet til Vesterhavet og østover til ”Cheminovahullet”/Knopper 
enge.  
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4.3.1. Omfang 

Med udgangspunkt i ”Høfde 42 depotet – Skitseprojekt for spunsning” udarbejdet 
af Rambøll juli 2003, er de enkelte komponenter i etableringen beskrevet i det 
følgende. 

Spunsvæg 

Den principielle udformning forudsættes at være: 

- området der skal omfattes af spunsen er på 126m x 47m 2, 

- der afrømmes ca. 1 m (ren) sand af området, der skal omfattes af spunsen, 

- der rammes en stålspunsvæg til ca. 1 m ned i fjordleren, 

- stålspunsvæggen er udstyret med polyurethan tætninger i alle låse, 

- det indelukkede område afdækkes med en kunsstofmembran med fald til 
langsiderne, således at overfladevand kan løbe af til omgivelserne (via 
nedlagte dræn), 

- kunsstofmembranen afdækkes med det tidligere afgravede sand, 

- der etableres 5 spunsceller med låsetætning og aftagelig stållåg, på ca. 5x5 
m2, langs sydvæggen. Cellerne skal bruges til feltundersøgelser i 
forbindelse med Teknologi udviklingsprojekter (jf. dette afsnit), 

- der etableres brønde, pumper, ledninger m.v. indenfor spunsvæggen, så 
der opretholdes en indadrettet grundvandsgradient over spunsvæggen (ved 
at pumpe forurenet grundvand op indefra spunsvæggen). Dette skal bruges 
såfremt spunsvæggen alene viser sig ikke at være tæt nok (jf. ”Drift”). 

Det er vurderet at spunsvæggen vil have en levetid på 20-25 år. 

Stormsikring af spunsvæg 

Spunsvæggen sikres imod Vesterhavet ved nedgravning af en stenbeskyttelse fra 
kote ca. 0 til kote +2.  

 

                                                
2 Arealet svarer til forslag III i ”Høfde 42 depotet – Skitseprojekt for spunsning” udarbejdet af Rambøll juli 
2003. 
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Katodisk beskyttelse 

Det er usikkert hvor stor korrosionen af stålspunsvæggen bliver. Derfor er der lagt 
op til at der etableres en katodisk beskyttelse af spunsvæggen.  

I praksis vil den katodiske beskyttelse først blive etableret såfremt en monitering af 
korrosionen over en årrække viser, at det er et nødvendigt tiltag. 

Udbygning af eksisterende rensningsanlæg 

For at sikre at spunsvæggen holder tæt, opretholdes en indadrettet 
grundvandsgradient over spunsvæggen, ved at pumpe forurenet grundvand op 
indefra spunsvæggen.  

Dette grundvand skal renses forud for udledning til Vesterhavet. Det forudsættes 
at det eksisterende rensningsanlæg i kulhuset og tilhørende spildevandsledning 
kan anvendes til dette formål, såfremt rensningsanlægget udbygges med en fri 
fase udskiller.  

Med forudsætningen om at det eksisterende rensningsanlæg kan anvendes, er det 
forudsat, at vand der pumpes fra det overfladenære drænsystem ikke skal renses 
før udledning (jf. ”Forudgående undersøgelser”). 

Drift 

På det nuværende grundlag er det usikkert hvad det præcise omfang af driften 
bliver.  

- Drift af katodisk beskyttelse: 

o Hvilket tidspunkt (eller hvorvidt) der skal køres med en katodisk 
beskyttelse af spunsvæggen, afhænger af hvad moniteringen for 
korrosion viser. 

o Driftsudgiften kan derfor blive mindre end angivet nedenfor. 

- Drift af pumper og rensningsanlæg: 

o Forudsætter at der skal pumpes forurenet grundvand op indefra 
spunsvæggen for at sikre, at spunsvæggen er tæt nok. Dette 
afklares umiddelbart efter spunsvæggens etablering, ved 
gennemførelse af en tæthedstest (ved hjælp af de etablerede brønde 
og pumper m.v.). 
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o Den årlige driftsomkostning der er afsat forudsætter, at  

§ vand der pumpes fra det overfladenære drænsystem ikke skal 
renses før udledning (jf. ”Forudgående undersøgelser”), 

§ driftsudgifterne til rensningsanlægget vil svare til de 
driftsudgifter der er i dag.  

 

En oversigt over de enkelte komponenter er vist nedenfor.  

Etableringsomkostninger: 

Komponent Overslagspris 
(mio. kr.) 

Projektering, tilsyn 0,40 
Stålspuns3 5,06 
Låsetætning 0,82 
Membran 0,60 
Dræn 0,08 
Brønde/ filterboringer, pumper og ledning til pumpestation 0,61 
Jordarbejde  0,76 
Stenbeskyttelse 0,50 
Påtrykt strømanlæg (til katodisk beskyttelse) 0,56 
Diverse uforudselige (10% af samlet) 0,94 
Sikring af arbejdsmiljø (25% af samlet) 2,35 
  
Udbygning af eksisterende rensningsanlæg 0,03 
Total 12,664 
 
 

Driftsomkostninger: 

Komponent Årlig driftsudgift 
(kr.) 

Monitering for korrosion 3.0005 
Drift af katodisk beskyttelse 50.000 
Drift af pumper og renseanlæg 330.000 
Total 383.0004 

                                                
3 Under forudsætning af, at spunsvæggen har en dimension på 126m x 47m x 13,1m (længde x bredde x 
middelhøjde). 
4 Dette er eksklusiv eventuelle udgifter til integration af de eksisterende afværgeforanstaltninger ved 
høfdedepotet i det skitserede projekt (jf. ”Forudgående undersøgelser”).  
5 Gennemsnitspris pr. år (under forudsætning af en driftsperiode på 25 år), på baggrund af at moniteringen 
består af trækning og genramning af løs ekstra jern 3 gange med 5 års mellemrum, til en pris af 25.000 kr. pr. 
gang. 
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4.4. Drift og monitering af afværgeforanstaltningen 

Formålet er at sikre, at den samlede afværgeforanstaltning ved høfdedepotet 
kører som planlagt, at der gribes ind hvis der opstår uregelmæssigheder samt at 
driften og resultatet af afværgeforanstaltningen kontinuerligt bliver evalueret. 

4.4.1. Omfang 

Et program for drift og monitering af afværgeforanstaltningen udarbejdes i 
forbindelse med detailprojektet for etablering af spunsvæggen. 

En overslagspris for driften af afværgeforanstaltningerne er angivet under 
”Etablering af spunsvæg”. 

 

4.5. Teknologi udviklingsprojekter 

Formålet er at opnå et bedre grundlag for at vurdere hvilke oprydningsmuligheder 
der er realistiske og hvad en eventuel oprydning af høfdedepotet vil koste.  

Herved bliver det muligt, når tidspunktet kommer for at spunsvæggen skal 
renoveres, at tage stilling til hvad der bedst kan betale sig: renovering eller 
oprydning. 

4.5.1. Omfang 

Gennemføres i samarbejde og medfinansiering mellem Ringkjøbing Amt og 
Miljøstyrelsen. 

Ringkjøbing Amt og Miljøstyrelsen udarbejder et katalog over projekter, hvor de 
løsninger/metoder, der er identificeret som realistiske og relevante at undersøge i 
forhold til en oprydning af forureningen ved høfdedepotet (både teknisk og 
økonomisk), undersøges. Et projekt vil således typisk bestå af metodeudvikling og 
afprøvning i felten. 

Kataloget sendes i udbud, således at interesserede parter kan byde ind på de 
enkelte projekter. Samtidig skal der være mulighed for, at tilbudsgivere kan give 
tilbud på undersøgelse af alternative løsninger/metoder, såfremt de kan begrunde 
relevansen i forhold til forureningen ved høfdedepotet. 

Tidshorisonten for gennemførelse og evaluering af de enkelte projekter skal være 
10-20 år (=indenfor spunsvæggens levetid). 
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4.5.2. Potentielle emner for teknologi udviklingsprojekter 

De metoder, der pt. er identificeret som realistiske og relevante at undersøge i 
forhold til en oprydning af forureningen ved høfdedepotet (både teknisk og 
økonomisk), er listet nedenfor. 

In-situ metoder  

- Oppumpning af forurening i fri fase, kan det lade sig gøre? 

- Forcering af oppumpning af forurening i fri fase, hvad virker? 

- Opslemning af sediment og udvaskning/udluftning af forurening. 

Ex-citu metoder 

- On-site rensning af jord/grundvand (hvilke rensningsmetoder virker?). 

- Deponeringsmuligheder? 

Rensningsmetoder 

- Biologisk behandling af opslemmet sediment/ oppumpet grundvand. 

- Kemisk oxidation. 

- Elektrolytisk oxidation. 

 

5. Økonomi og tidsplan 

En oversigt over de samlede udgifter til det her skitserede projekt er vist nedenfor. 
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Delprojekt/delfase Overslagspris Tidshorisont 

Forudgående undersøgelser: 1.100.000 kr. ca. 19 uger6 

Udarbejdelse af detailprojekt for spunsvæg: 200.000 kr. ca. 6 uger 

Etablering af spunsvæg7,8: 12.660.000 kr. ca. 8 uger 

Total 13.960.000 kr.  

 

Hertil kommer en årlig udgift til drift og monitering af afværgeforanstaltningen på 
ca. 383.000 kr./år, og udgifter til gennemførelse af teknologi udviklingsprojekterne. 

                                                
6 Tidshorisonten for gennemførelse af de forudgående undersøgelser der er en forudsætning for den videre 
projektering af spunsvæggen. Det vil sige alle undersøgelserne undtagen dem, der er knyttet til 
risikovurderingen af grundvandsforureningen i forhold til vandrecipienterne på Harboøre Tange. 
7 Under forudsætning af, at spunsvæggen har en dimension på 126m x 47m x 13,1m (længde x bredde x 
middelhøjde). 
8 Dette er eksklusiv eventuelle udgifter til integration af de eksisterende afværgeforanstaltninger ved 
høfdedepotet i det skitserede projekt (jf. ”Forudgående undersøgelser”).  


