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1. INDLEDNING 

Denne rapport er udarbejdet for Ringkjøbing Amt af NIRAS Rådgivende inge-
niører og planlæggere A/S. Rapporten præsenterer resultaterne af en række sup-
plerende forureningsundersøgelser ved det tidligere høfdedepot på Harboøre 
Tange. De supplerende undersøgelser er udført i perioden januar - maj 2004 i 
tæt samarbejde mellem Ringkjøbing Amt og NIRAS. Rapporten indeholder en 
række figurer, tabeller og bilag som bør udskrives i farver for at være fuldt an-
vendelige.  

Beliggenheden af høfdedepotet fremgår af oversigtskort i figur 1. 

 Høfdedepot 
 i klitgryde

meter

400 8000

 Høfde 42 

 

Figur 1: Oversigtskort 

Forureningsforholdene på og omkring høfdedepotet er tidligere undersøgt og 
rapporteret af Ringkjøbing Amt /1-4/. På baggrund heraf er der udarbejdet et 
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skitseprojekt for afværgeforanstaltninger med henblik på at reducere udsivnin-
gen af miljøfremmede stoffer til Vesterhavet /5 og 11/.  

Det skal bemærkes, at forholdene omkring kviksølv og udvaskningen heraf til 
Vesterhavet behandles særskilt i et efterfølgende notat og således ikke indgår i 
denne rapport. Dette skyldes, at det foreliggende datagrundlag med hensyn til 
kviksølv pt. ikke anses for tilstrækkeligt.  

1.1 Baggrund 
Ringkøbing Amt og Miljøstyrelsen har aftalt at udføre en supplerende undersø-
gelse af forureningen ved Høfde 42, som grundlag for fremtidige afværgeforan-
staltninger. Undersøgelserne gennemføres i et faseopdelt forløb og en væsentlig 
del af aktiviteterne beskrives i nærværende rapport. 

Afværgeforanstaltningerne omfatter i fase 1 følgende to planlagte delprojekter:  

1. Etablering af en spunsvæg rundt om området med fri fase samt oppumpning 
af grundvand fra det indspunsede område. Endvidere skal det vurderes, 
hvorledes ”restforureningen” omkring det tidligere depotområde, som ikke 
indspunses, påvirker vandkvaliteten i Vesterhavet. 

2. Miljøtilstanden i det såkaldte ”Cheminova-hul” og engarealerne på Knopper 
Enge skal undersøges med henblik på at vurdere i hvilket omfang grund-
vand, overfladevand og/eller det terrestriske miljø er påvirket af udsivning 
fra det tidligere depot. Overfladevand dækker banegrave, grøfter og render 
på engene samt lagunesøer. 

I fase 2 gennemføres en række teknologiudviklingsprojekter, med det formål at 
identificere/dokumentere/udvikle metoder hvormed forureningen indenfor 
spunsvæggen kan fjernes, nedbrydes eller uskadeliggøres. 

Såfremt det med aktiviteterne i fase 2 viser sig muligt - indenfor en acceptabel 
tidsmæssig og økonomisk ramme - at foretage en oprensning eller på anden må-
de reducere risikoen fra forureningen indenfor spunsen, påtænkes dette gennem-
ført i en mulig fase 3 af projektet. 

Det skal bemærkes, at undersøgelsesforløbet med klarlægning af forurenings-
forholdene i jord og grundvand af tidsmæssige årsager er gennemført sideløben-
de med, at der er foretaget farlighedsvurdering af stofferne i høfdedepotet /12/ 
og udarbejdet retningslinier samt en model for risikovurdering for Vesterhavet 
/13 og 14/. Undersøgelserne er gennemført med fokus på afgrænsning af de mest 
markant forurenede områder, herunder specielt forekomst af frie fase af færdig-
varerne parathion (EP3), malathion (fyfanon), ethyl-parathion (MP3) samt ethyl-
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sulfotep. Udvalgte prøver er dog ligeledes analyseret for en række andre kom-
ponenter. 

Under udarbejdelsen af farlighedslisten for stofferne i depotet er det i første om-
gang valgt i risikovurderingen at fokusere på stofferne parathion, EP1, EP2-syre 
og kviksølv (Hg).   

Det vil således fremgå af rapporten, at det på grund af det tidsmæssig forløb 
ikke har været muligt at opnå en fuld koordinering af analyseparametrene i ar-
bejdet med afgrænsningen af den mest markante forurening og i arbejdet med 
risikovurderingen. 

1.2 Formål med de supplerende undersøgelser 
Undersøgelserne skal danne grundlag for: 

• Placering af spunsvæg. Undersøgelserne har haft til formål at afgrænse for-
ureningens kildeområder, defineret som de områder, hvortil der er foretaget 
udledning af fri organisk fase, fast affald eller opløste forureningskompo-
nenter. Det er i dette område, at den væsentligste del af forureningen på lo-
kaliteten træffes. 

• Vurdering af belastningen af Vesterhavet. Med undersøgelserne er de oplø-
ste forureningsniveauer i området udenfor den fremtidige spuns belyst, som 
grundlag for at foretage overslagsmæssige beregninger af stoffluxen til Ve-
sterhavet.  
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2. UDFØRTE UNDERSØGELSER 

2.1 Undersøgelsesforløb 
Undersøgelserne er afviklet i henhold til undersøgelsesprogram af 23. januar 
2004 /6/. Programmet er opstillet i samarbejde mellem Ringkjøbing Amt og 
NIRAS. 

Sideløbende med forureningsundersøgelserne har COWI gennemført geotekni-
ske undersøgelser for at tilvejebringe de nødvendige geotekniske informationer 
for planlægning og etablering af spunsvæggen. De geotekniske undersøgelser 
afrapporteres selvstændigt af COWI. De geotekniske undersøgelser er imidlertid 
koordineret og udført i sammenhæng med forureningsundersøgelserne og der er 
i videst muligt omfang løbende udvekslet informationer og resultater. 

Undervejs i undersøgelserne er der foretaget en indledende bearbejdning af re-
sultater med henblik på fremlæggelse for en særlig task force, som er nedsat af 
Ringkjøbing Amt med repræsentanter fra Miljøstyrelsen. Der har været afholdt 
fire task force-møder i undersøgelsesperioden og undersøgelsesprogrammet er 
justeret på en række punkter som følge af drøftelserne på disse møder.  

Til task force-møderne er undersøgelsesresultaterne fremlagt i form af statusno-
tater. Nærværende rapport er baseret på en redigering og viderebearbejdning af 
statusnotaterne og indeholder således en samlet præsentation og bearbejdning af 
de indkomne resultater. 

2.2 Strategi 
De supplerende undersøgelser har været baseret på udførelse af undersøgelses-
boringer, vurdering af opboret jord for tegn på forekomst af fri organisk fase, 
udtagning af jord- og vandprøver til laboratorieanalyse samt kontrol af fri fase i 
filtersatte boringer (bailing og anden visuel inspektion). Som udgangspunkt er 
den frie organiske fase let genkendelig som en højviskos og mørkbrun væske. 

I tidligere boringer i og umiddelbart omkring høfdedepotet er der truffet fore-
komst af fri organisk fase. De supplerende boringer har haft til formål at afgræn-
se området med fri fase og vurdere spredning af forureningen med grundvandet. 
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Ved afgrænsningen er der fokuseret på forekomst af fri fase henholdsvis over og 
under det indskudte lerlag og en eventuel sammenhæng mellem disse.  

Undersøgelsesboringerne er overvejende etableret som boringspar (filtersætning 
hhv. over indskudt ler-/siltlag og over/i fjordleren), jf. figur 2. Alle dybe borin-
ger - til toppen af fjordleren - er udført med forerør, mens de korte boringer – til 
magasinet over det indskudte lerlag – som udgangspunkt er udført uden foring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Principskitse med boringspar  

Såfremt der ikke visuelt er konstateret kraftig jordforurening over det indskudte 
lerlag i boringerne, er begge filtre etableret i samme borehul. Hvis der er konsta-
teret tegn på fri fase under borearbejdet, er der filtersat i særskilte borehuller, og 
der er forseglet med bentonit mellem/over filtrene. 

Placeringen af de omtalte boringspar er tilrettelagt successivt med baggrund i de 
indkomne resultater med henblik på at fastlægge afgrænsningen af området med 
fri fase/kraftig forurening. 

Udover afgrænsningen af området med fri fase har borearbejdet været fokuseret 
på at opnå en detaljeret dokumentation af koten til det indskudte lerlag og til 
fjordleren i området generelt og langs et nord-sydligt snit. Dokumentationen 
skal bruges til: 

• At beskrive topografi og eventuel hældning af de lavpermeable lag. Topo-
grafien af de lavpermeable lag kan have stor betydning for, hvorledes den 
frie organiske fase er spredt, og det vil være i lavninger på leroverfladerne, 
at tilbøjeligheden til ansamling af fri fase i såkaldte pools er størst. 

Opløst forurening 

Jordforurening Fri fase 

Indskudt ler-/gytjelag 

Fjordler 
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• At belyse om der vinkelret på kysten er lavninger i de lavpermeable lag 
f.eks. som følge af tidligere strømrender. Sådanne lavninger kan have afgø-
rende betydning for forureningsspredningen og for dybden af spunsvæggen.  

• At beskrive lagserien under det indskudte lerlag med henblik på at få en 
større indsigt i opbygningen og udbredelse heraf, samt mere klart definere 
overgangen til den såkaldte fjordler. 

2.3 Borearbejde 
I perioden fra 20. januar 2004 til 1. april 2004 er der udført filterboringerne V33 
- V113. Boringerne V90 - V94 er udført af COWI som led i de geotekniske un-
dersøgelser og er afrapporteret i /8/.  

Boringerne V98 og V99 er etableret i kildeområdet med hver 5 filtre på 25 cm 
jævnt fordelt over magasinet. De nederste filtre (A) er placeret umiddelbart over 
det indskudte lerlag, mens de øverste filtre (E) er placeret omkring magasinets 
frie vandspejl.  

Endvidere er der udført 23 stk. ikke-filtersatte lagfølgeboringer, benævnt V107 - 
V129, som for de flestes vedkommende har haft til formål at afgrænse fri fase 
eller dokumentere tilstedeværelse af det indskudte lerlag i lagserien. 

Boringsplaceringer fremgår af bilag 1. Boringerne er udført af Glibstrup A/S, 
Oksbøl med 6" snegl under tilsyn af NIRAS og/eller Ringkjøbing Amt. Filterbo-
ringer er udbygget med ø 63 mm PEH. 

Borejournaler med jordlagsbeskrivelse, angivelse af evt. visuelle tegn på fore-
komst af fri fase samt filtersætning fremgår af bilag 2. 

Boringsnumre, som indeholder bogstaverne A eller B angiver filtersætning hen-
holdsvis under og over det indskudte lerlag i een og samme boring. De fleste 
boringer er udført som boringspar med hver sit nummer, som f.eks. V61 og V62, 
hvor det laveste nummer er tildelt boringen med filter under det indskudte lerlag 
og det højeste nummer (V62) er tildelt boringen med filter over lerlaget. 

Boringerne er indmålt med GPS af Ringkjøbing Amt. I forbindelse med indmå-
lingen er der endvidere foretaget bestemmelse af terrænkote ved borestederne 
med GPS-udstyret. Alle filtersatte boringer har fået tildelt DGU-nummer og er 
inddateret i databasesystemet BRegister, hvorfra borejournaler vil blive overført 
til GEUS efter undersøgelsens afslutning. Inddateringen i BRegister har endvi-
dere omfattet hovedparten af Ringkjøbing Amts tidligere udførte boringer ved 
høfdedepotet og på Knopper Enge. 
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En oversigt med angivelse af boringernes lokalnr., DGU-nr., UTM-koordinater i 
zone 32 (ED50), terrænkote samt filterinterval er opstillet på tabelform i bilag 3. 

2.4 Jordprøver 
Under borearbejdet er jordlagene beskrevet af den tilsynsførende geolog. Typisk 
er der fra hver boring udtaget enkelte jordprøver i redcap-glas til laboratorieana-
lyse. Jordprøverne er oftest udtaget fra den stærkest forurenede zone umiddel-
bart over det indskudte lerlag, fra en dybereliggende zone under det indskudte 
lerlag og i visse tilfælde fra et højtliggende tørvelag med forureningstegn (ved 
lugt). 

Blandt de udtagne jordprøver har Cheminovas laboratorium foretaget analyse af 
i alt 81 prøver. Analyseprogrammet har omfattet følgende stoffer: parathion 
(EP3), malathion (fyfanon), methyl-parathion (MP3), ethyl-amino-parathion, 
methyl-amino-parathion, ethyl-sulfotep, paraoxon samt en lang række triestre. 

Forureningsundersøgelserne i området har gennem de seneste år fokuseret på 
kortlægning og afgrænsning af områder med kraftig jordforurening og specielt 
områder med fri fase af de deponerede kemikalier – nærmere betegnet de fos-
forbaserede færdigvarer. Færdigvarerne består af parathion, malathion og 
methyl-parathion og derfor er disse stoffer udvalgt som analyseparametre. De 
øvrige stoffer nævnt ovenfor hænger analysemæssigt sammen med færdigvarer-
ne. Af ressourcemæssige årsager er der ikke generelt analyseret for alle stofferne 
i høfdedepotet.  

I forbindelse med arbejdet med risikovurderingen for høfdedepotet i efteråret 
2003 og foråret 2004 er det ud fra farlighedsbetragtninger foretaget af Ringkjø-
bing Amt valgt at fokusere på stofferne parathion (EP3), EP1, EP2-syre og kvik-
sølv (Hg). 

Der er således forskel på hvilke stoffer der er fokuseret på i de afgrænsende for-
ureningsundersøgelser og i risikovurderingen.  

Udover ovennævnte analyseprogram har Cheminovas laboratorium analyseret 
10 jordprøver for indhold af pesticiderne 4-nitrophenol (PNF), MCPA, Cl-
cresoler og 2,6-dichlor-cresol. 

Analyseresultaterne fremgår af bilag 4. 

2.5 Vandprøver 
Der er som udgangspunkt udtaget vandprøver fra alle nyetablerede, filtersatte 
boringer. Dog er prøvetagning undladt fra enkelte boringer, hvor der kunne kon-
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stateres sikre tegn på fri fase i filterrøret. Dette gælder boringerne V61, V78, 
V86A samt den geotekniske boring V90. 

Vandprøverne er udtaget med 12V-dykpumper (Whale) efter en kort forpump-
ning (min. 3 gange vandvolumenet i filterrør/gruskastning). 

I alt 94 vandprøver er analyseret på Cheminovas laboratorium. Analysepro-
grammet har omfattet følgende stoffer: parathion (EP3), malathion (fyfanon), 
methyl-parathion (MP3), ethyl-amino-parathion, methyl-amino-parathion, ethyl-
sulfotep, methyl-paraoxon samt en lang række triestre. Analyseresultater frem-
går af bilag 5. 

Hovedparten af analyserne er udført med en detektionsgrænse på 0,1 mg/l. Fra 
de afgrænsende boringer V36, V50, V75A, V77, V89A, V98B og V93B er ana-
lysen for parathion (EP3) desuden udført med en detektionsgrænse på 0,002 
mg/l. 

Vandprøver fra 12 boringer er endvidere analyseret for indhold af EP1, EP2-
syre og kviksølv (Hg) på Cheminovas laboratorium. Det skal bemærkes, at for-
holdene for kviksølv behandles i en særskilt notat og ikke er med i denne rap-
port. 

Derudover har Cheminova analyseret 22 vandprøver for herbicidet MCPA, chlo-
rerede phenoler og cresoler. Blandt disse prøver er 12 stk endvidere analyseret 
for MP1-syre, MP1, Iso-MP1, EP2-syre og EP1. Valget af boringer til disse ud-
videde analyser er truffet ud fra ønsker om at opnå den bedst mulige arealdæk-
ning for disse stoffer, herunder dokumentere hvilke niveauer af stofferne som 
træffes udenfor det sandsynlige spunsområde. Analyseresultater fremgår ligele-
des af bilag 5.  

Der er endvidere udtaget 75 vandprøver til analyse for indhold af total fosfor (P-
total), orthofosfat samt magnesium hos Steins Laboratorium. Analyseresultater 
fremgår af bilag 6. 

Endelig har Cheminovas laboratorium analyseret vandfasen i en prøve fra bo-
ring V7A, som også har indeholdt fri fase. Analyse er udført efter hhv. filtrering 
og centrifugering af vandprøven. Analyseresultater fremgår af bilag 7. I bilag 7 
ses desuden en vurdering af sammensætningen af den fri fase udarbejdet af 
Cheminova A/S. 
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3. RESULTATER 

3.1 Overordnet geologi og magasinforhold 
De geologiske forhold er illustreret i bilag 8 ved hjælp af to syd-nordgående og 
tre vest-østgående profilsnit gennem området ved høfdedepotet. Profilerne er 
sammensat af udvalgte boringer langs profillinierne. 

Som det fremgår af profilsnittene samt borejournalerne i bilag 2 er den overord-
nede lagserie meget ensartet i området. Fra terræn træffes enten vind-
/vandaflejret finkornet strandsand eller - i området med tidligere jordarbejder i 
tilknytning til høfdedepotet - tilkørt/indpumpet finkornet sand. Herunder træffes 
overvejende fin- til mellemkornet sand stedvist siltet og med indslag af tørv ned 
til det såkaldte ”indskudte lerlag”. Overfladen af dette lag træffes i intervallet 
mellem kote –1,5 og –3,6 og laget er som led i de geotekniske undersøgelser 
beskrevet som leret, siltet og/eller som et sandet gytjelag. Som anført ovenfor 
benævnes laget i denne rapport som ”det indskudte lerlag”. I den konceptuelle 
model i figur 3 er betegnelsen ler-/gytjelag dog fastholdt for at afspejle forskel-
len i beskrivelsen. Det indskudte lerlag er truffet med typiske mægtigheder på 
ca. 0,1 - 0,5 meter overalt i undersøgelsesområdet. I enkelte boringer blev lerla-
get ikke umiddelbart erkendt, men senere kontrol ved hjælp af lagfølgeboringer-
ne V127, V128 og V129 bekræftede i alle tilfælde lagets tilstedeværelse. 

Som nævnt er overfladen af det indskudte lerlag fundet i intervallet mellem kote 
-1,5 og -3,6 og lerlagets topografi anses for forholdsvist detaljeret kortlagt. I 
bilag 9 er det derfor valgt at vise den konturerede overflade af det indskudte 
lerlag. Lerlagets mægtighed varierer typisk mellem ca. 0,1 og 0,5 meter, men det 
vurderes godtgjort, at det indskudte lerlag med meget stor sandsynlighed er 
sammenhængende i hele det aktuelle område. 

Områdets øvre sekundære grundvandsmagasin er knyttet til sandlagene over det 
indskudte lerlag og har centralt i deponeringsområdet en mægtighed på ca. 3 
meter, dog markant varierende med nedbøren og vandstanden i Vesterhavet. 

Under det indskudte lerlag er der ned til mellem ca. kote -8,5 og -10,2 (i en en-
kelt boring dog kun til ca. kote -7) truffet en nedadfinende sekvens af overve-
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jende finkornet sand med indslag af silt og indlejrede sandede og stedvist lerede 
siltlag.  

Områdets nedre sekundære grundvandsmagasin er knyttet til den sandede del af 
jordlagene under det indskudte lerlag og ud fra feltobservationer er det kun de 
øverste ca. 2,0 meter under det indskudte lerlag der er tilskrevet en egentlig 
vandføringsevne. 

Under denne sandede/siltede sekvens er der i de 8 boringer, som er ført gennem 
sekvensen (V33, V50, V51 og V90-V94), truffet en markant overgang til siltet 
ler (den såkaldte ”fjordler”) i kote ca. -8,5 til –10,2. I V92 er overgangen dog 
anført at være truffet i kote ca. –7 og i V50 er laget – formentligt fejlagtigt - 
beskrevet som leret silt i stedet for siltet ler. Dokumentationen af toppen af 
fjordleren er desuden lidt usikker i V51. Overfladen af fjordleren er ikke doku-
menteret på et niveau, så det anses relevant at optegne et topografisk kort herfor. 
Det kan dog konkluderes, at koten til toppen af fjordleren (under den nedadfi-
nende sandede/siltede sekvens) tilsyneladende varierer markant i området. 

I V94 der er ført ned i fjordleren er denne truffet i intervallet fra ca. kote –9 til 
kote -18,6, og er ikke gennemboret. Det siltede lerlag antages således at have en 
mægtighed på minimum 9 – 10 m. 

Boringerne V90 – V94 er udført som led i geotekniske undersøgelser som 
grundlag for projektering af spunsarbejdet. En nærmere beskrivelse af disse bo-
ringer og resultaterne af de geotekniske undersøgelser findes i /8/. 

3.2 Jordforurening 
På basis af de analyserede jordprøver fra nærværende og tidligere undersøgelser 
er forureningens udbredelse i jord illustreret i bilag 10, hvor der for hver boring 
er angivet højeste jordkoncentration hhv. over og under det indskudte lerlag af 
stofferne: 

• Parathion (EP3) 
• Ethyl-amino-parathion (Ethyl-amino-P3)  
• Parathion-methyl (MP3) 
• Ethyl-sulfotep 

3.3 Grundvandsforurening 
På bilag 11.1 er angivet resultater fra udførte vandanalyser i denne og tidligere 
undersøgelser. Hvor der foreligger flere analyser fra samme filter vises det højst 
registrerede indhold af de 4 stoffer: 

• Parathion (EP3) 



Høfde 42, Harboøre Tange Side  11 
Rapport over supplerende forureningsundersøgelser 14. juni 2004 

NIRAS o:\sag\01\420.03\rap\sup_unds140604.doc 

• Ethyl-amino-parathion (Ethyl-amino-P3) 
• Methyl-parathion (MP3) 
• Ethyl-sulfotep 
 
På bilag 11.2 og 11.3 er fosfor-differencen sammenstillet med indholdet af pa-
rathion (EP3). Fosfor-differencen er beregnet som forskellen mellem total fosfor 
(P-total) og orthofosfat. Denne difference beskriver hvor meget fosfat der er 
bundet til organiske molekyler i eksempelvis fosforholdige insekticider (som 
parathion) eller fosforholdige mellem- og nedbrydningsprodukter af pesticider 
(som EP2-syre). 

Et målbart niveau for fosfor-differencen kan således tages som et udtryk for en 
påvirkning fra fosforholdige insekticider. I hvilken grad en sådan påvirkning er 
miljømæssigt betydende kan dog ikke konkluderes ud fra fosfor-differencen 
men kræver specifikke analyser for de enkelte stoffer. Dette illustreres eksem-
pelvis af, at en betydelig koncentration af parathion i grundvandet på 1 mg/l 
svarer til 0,1 mg-fosfor/l mens et væsentligt mere uskadeligt niveau af EP2-
syre på ca.0,5 mg/l ligeledes svarer til 0,1 mg-fosfor/l. 
  
Parathion (C10H14NO5PS) vejer 291 g/mol, hvor P udgør 31 g/mol - svarende til 
ca. 10,6 % af EP3-molekylet. 

Derudover bruges ifølge civilingeniør Elsa Voldbjerg Sørensen, Cheminova og 
Erik Degn, tidligere Ringkjøbing Amt ofte en håndregel om en generel faktor 5 
for at omregne fra organisk fosfor til indhold af fosforbaserede organiske stoffer 
hidrørende fra Cheminovas fosforbaserede produktion. 

Civilingeniør Elsa Voldbjerg Sørensen, Cheminova har på baggrund af en gen-
nemgang af jord analyser fra 2001 og 2003 vurderet, at parathion (EP3) udgør 
ca. 57 % af den organiske forurening (fri fase) /7/. 

3.4 Forekomst af fri fase 
På bilag 12.1 er vist registreringer af fri fase ved bedømmelsen af den opborede 
jord under borearbejdet.  

På bilag 12.2 er vist bailede tykkelser af fri fase fra denne og tidligere undersø-
gelser. Det fremgår af talværdiernes placering i forhold til boringssignaturen 
samt af farven, om der er tale om værdier fra filtre over eller under det indskudte 
lerlag. 

Da der har været anvendt vekslende systematik ved bailingerne er der ikke altid 
foretaget en egentlig bestemmelse af lagtykkelsen. I en del tilfælde er der blot 
konstateret tegn på fri fase, f.eks. som vedhæng ved optagning af pumper fra 
boringerne. 
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I bilag 12.2 ses ligeledes topografien af toppen af det indskudte lerlag. Det 
fremgår, at forekomsten af fri fase over det indskudte lerlag primært primært er 
observeret på steder, hvor laget ligger forholdsvist dybt. Der vurderes dog ikke 
at være tale om en entydig korrelation mellem den observerede frie fase og to-
pografien af det indskudte lerlag.  

3.5 Omtrentlige retningslinier for forureningsniveau 
I forbindelse med kortlægningen af forureningens horisontale udbredelse, har 
der været arbejdet med følgende kriterier som rettesnor: 

• Jordprøver anses for at være kraftigt forurenede hvis summen af ”færdigva-
rer” i analysen overstiger 500 mg/kg. eller hvis indholdet af ethyl-sulfotep 
overstiger 250 mg/kg. Til gruppen af færdigvarer regnes parathion (EP3), 
malathion og methyl-parathion (MP3). 

• Vandprøver anses for at udpege kraftigt forurenede områder, hvis indholdet 
af parathion overstiger 1 mg/l og forholdet mellem parathion og nedbryd-
ningsproduktet ethyl-amino-parathion (ethyl-amino-P3) samtidig er større 
end 1. Det sidste delkriterium afspejler, at områder, som er domineret af 
nedbrydningsproduktet ethyl-amino-parathion i forhold til udgangsproduk-
tet parathion, ikke betragtes som forureningens kildeområde men derimod 
som faneområde.  

Kriterierne er opstillet i samarbejde med civilingeniør Elsa Voldbjerg Sørensen, 
Cheminova, på baggrund af en detaljeret gennemgang af de samlede analysere-
sultater, herunder de udførte analyser af vandprøver med indhold af fri fase, jf. 
bilag 7. 

På bilag 13 er der for samtlige filtre på lokaliteten over og under det indskudte 
lerlag vist en sammenstilling af jord- og vandanalyseresultater baseret på oven-
nævnte kriterier. På bilaget er boringer med tegn på forekomst af fri fase eller 
kraftig forurening identificeret med en farvekode. 

3.6 Sammenfatning af horisontal afgrænsning af forureningen 
Baseret på de tidligere omtalte kriterier anses den kraftige del af forureningen 
for at være relativt velafgrænset horisontalt. I det følgende henvises til bilag 1 
og 10 – 14. 

Afgrænsningen mod øst løber omtrent nord-syd i digekronen og anses for vel-
dokumenteret med de udførte boringer.  

Den nordlige afgrænsning anses for vellokaliseret mellem V31/V32 og 
V73/V74, mens den nordøstlige afgrænsning ikke er præcist bestemt. 



Høfde 42, Harboøre Tange Side  13 
Rapport over supplerende forureningsundersøgelser 14. juni 2004 

NIRAS o:\sag\01\420.03\rap\sup_unds140604.doc 

Afgrænsningen mod vest vurderes at være velbelyst ned til umiddelbart omkring 
Høfde 42. Der er således ikke konstateret meget høje jordforureningsniveauer 
helt ud til Vesterhavet. Hvorvidt dette skyldes, at en spredning af fri fase hertil 
ikke er forekommet, eller at forureningen her er udvasket til havet er uvist. Om-
kring Høfde 42 er jordforureningen truffet nærmere havet, hvilket kan skyldes 
en ikke-undersøgt jordforurening under selve høfden.  

Mod sydvest, syd og sydøst anses forureningen for relativt velafgrænset med 
boringerne V106-V111, V75, V71, V58, V11, V12, V50, V96, V125 og V126.  

Samlet omfatter området med kraftig forurening et større område end antaget i 
det udarbejdede skitseprojekt /11/. Dette skyldes dels en større udstrækning 
(mod nord og øst-vest) af det forurenede område i området nord for Høfde 42 og 
dels, at der er truffet markant forurening i et mindre område syd for høfden. 

3.7 Sammenhæng mellem forureningsniveauer i jord og grundvand 
I jordlag, hvor der er truffet en kraftig jordforurening, vil det være forventeligt, 
at der ligeledes er en markant forurening i grundvandet og omvendt. Endvidere 
vil det kunne forventes, at de opløste forureningsniveauer i grundvandet er for-
højede umiddelbart nedstrøms områder med kraftig jordforurening eller fri fase 
og aftager med stigende afstand herfra. 

En gennemgang af undersøgelsesresultaterne for jord, grundvand og fri fase 
viser en lang række steder de forventede sammenhænge men afslører ligeledes 
en række steder, hvor disse sammenhænge tilsyneladende ikke er til stede.  

Når de forventede sammenhænge ikke umiddelbart kan observeres kan det skyl-
des forskellige forhold: 

• Jord- og vandprøverne fra samme boring eller fra nærliggende boringer er 
udtaget fra forskellige dybder og repræsenterer således forskellige jordlag. 
Afbildning af data på plantegninger kan således være misvisende, da resul-
taterne ikke umiddelbart kan sammenholdes. Dette er tilfældet mange steder 
specielt over det indskudte lerlag. Således er de fleste jordprøver udtaget 
umiddelbart over lerlaget mens bunden af de fleste filtre er placeret ca. 0,5 
meter over det indskudte lerlag for at undgå gennemboring af lerlaget ved 
boringsetableringen. 

• Jordprøver udtaget i samme eller i en nærliggende boring indenfor samme 
dybdeinterval hvor der er udtaget vandprøver. Jordprøverne er udtaget over 
en delstrækning af jordsøjlen på 5 – 10 cm og repræsenterer således forure-
ningsniveauet over et meget lille dybdeinterval. Jordprøverne er typisk ud-
taget fra de mest forurenede jordlag i boringerne. Vandprøverne er udtaget 
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fra filterlængder på typisk 1 – 4 meter og repræsenterer således en form for 
midling af forholdene over en væsentlig del af lagserien. Endvidere vil de 
jordlag indenfor filtersætningen som har den største hydrauliske lednings-
evne bidrage mest til vandprøven. Det samlede forureningsniveau i vand-
prøven vil således være stærkt afhængigt af forureningsniveauet netop i de 
mest velydende horisonter. Da forureningsniveauet i jorden og grundvandet 
kan variere meget markant over små vertikale afstande betyder ovenstående 
at der ofte ikke kan observeres den forventede sammenhæng mellem måle-
resultater for jord og grundvand for prøver udtaget indenfor samme dybde 
interval 

• I få tilfælde kan fejl i forbindelse med prøvetagningen, prøvehåndteringen 
eller analysearbejdet medføre fejlbehæftede og dermed misvisende resulta-
ter. 

• Det kan ligeledes ikke udelukkes, at der som led i borearbejdet kan ske en 
kontaminering (afsmitning) af mindre forurenede jordlag med fri fase fra 
stærkt forurenede horisonter i lagserien. Eksempelvis vil der være mulighed 
for kontaminering af ovenliggende jordlag når et forerør som har været ned-
presset i jordlag med fri fase trækkes op. I et sådant tilfælde vil vandprøver-
ne være påvirkede af kontamineringen (prøverne udtages efter henstand af 
boringen efter udførelsen) mens jordprøverne som udtages under nedpres-
ningen af forerøret (inden kontamineringen) ikke vil være kontaminerede og 
hermed vil være mere retvisende. 

3.8 Vertikal afgrænsning af forureningen 
Under borearbejdet er der i en række boringer truffet tegn på tilstedeværelse af 
fri organisk fase (beskrevet som brunlige, glinsende eller stærkt misfarvede jord-
lag) over det indskudte lerlag, jf. borejournalerne i bilag 2. Den frie fase er tun-
gere end vand og er således trængt ned gennem det øvre grundvandsmagasin. 
Efter borearbejdet er samtlige boringer på og omkring høfdedepotet pejlet og 
lænset for kontrol af fri fase. Endvidere er der som led i vandprøvetagning fra 
visse af filtrene gjort observationer med hensyn til fri fase. Dette kan være brun-
farvning af pumper/ledninger eller fri fase i pumpeslange. Informationerne ved-
rørende fri fase er vist i bilag 12.1, 12.2 og 12.3. Data for V98 og V99 ses i bilag 
15. 

Kun i én boring (V10) er der ved feltobservationer under borearbejdet truffet 
tegn på, at der kan være fri fase under det indskudte lerlag. I denne boring er 
der dog ikke påvist fri fase efterfølgende.  

Blandt filtre placeret over det indskudte lerlag er der kun påvist fri fase i de 
specielle multi-level-boringer V98A og V99A, placeret i kildeområdet. Herud-
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over er der er truffet film på vandet i få filtre. Dette skyldes dog sandsynligvis, 
at de fleste filtre i det øvre magasin er sat fra ca. 0,5 til 1,5 meter over det ind-
skudte silt-/lerlag for ikke at perforere dette.  

I V98A og V99A er den frie fase påvist i filtre umiddelbart over det indskudte 
lerlag, jf. bilag 15. I samme boringer er der ligeledes etableret filtre hævet over 
det indskudte lerlag. I disse filtre er der ikke truffet fri fase under borearbejdet 
eller ved pejling/lænsning.  

Det bemærkes, at jordlagene under det indskudte lerlag bliver gradvist finere 
(mere siltet/leret) med dybden, og at der først fra ca. kote -9 bliver tale om et 
egentligt lerlag, bilag 2.  

Filtersætningerne i magasinet under det indskudte lerlag er foretaget i den øvre 
del af magasinet, hvortil langt den overvejende del af magasinets vandførings-
evne anses at være knyttet. Såfremt der reelt er fri fase i formationen under det 
indskudte lerlag, er der således en risiko for, at filtrene er placeret for højt til at 
give et retvisende billede af tykkelsen af den frie fase. Der er dog ikke fundet 
tegn på, at dette skulle være tilfældet i de udførte dybe boringer, herunder de 
geotekniske boringer V90-V94. Især V90 er bemærkelsesværdig, da der i denne 
boring er konstateret en ca. 25 cm tyk horisont med fri fase umiddelbart over det 
indskudte lerlag. 

Da den frie fase er forholdsvis let at identificere visuelt, bør feltobservationerne 
kunne tillægges en stor vægt. 

Feltobservationerne og jordanalyserne indikerer således, at den frie fase udeluk-
kende eller langt overvejende findes over det indskudte lerlag. 

I modstrid hermed er der i V3, V6, V7, V8, V14, V21, V29, V34, V44,V61, 
V63, V78 og V86 truffet fri fase eller tegn herpå ved lænsning af filtre under 
det indskudte lerlag.  

Disse observationer er bemærkelsesværdige og rejser spørgsmålet, om hvorvidt 
fundet af fri fase i ovennævnte boringer reelt skyldes, at fri fase forekommer 
under det indskudte lerlag, eller om den er spredt til dette niveau i boringsud-
bygningen som følge af, at boringerne er etableret. Det indskudte lerlag er man-
ge steder forholdsvis tyndt, og det er muligt, at laget kan være beskadiget under 
borearbejdet ud over det, som efterfølgende har kunnet forsegles med den tilfør-
te bentonit. 

Med henblik på en nærmere vurdering af dette forhold er der foretaget en gen-
nemgang af feltobservationer, observeret fri organisk fase samt de målte jord- 
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og grundvandskoncentrationer af færdigvarerne parathion, methyl-parathion og 
malathion. Endvidere er eventuelle andre relevante informationer anført. Vurde-
ringerne på baggrund af de boringer, hvor der er truffet fri fase, jf. sammenstil-
lingen i bilag 12.3 er: 
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Boring Kommentarer Vurdering 

B = Boring mulig årsag 

U = Ukendt årsag 

R = Reel spredning 
V3 A,B Vurderingsgrundlag utilstrækkeligt. Dog indikation på fri fase i vandprøve fra i/umiddelbart 

under det indskudte lerlag. 
U 

V6 A,B Ved borearbejdet er fri fase konstateret på indskudt lerlag samt høje koncentrationer i jordprøver 
men ikke under dette. Senere er der truffet 75 cm fri fase i filteret under det indskudte lerlag. I 
filterniveauet viste en jordprøve et meget lavt indhold.. Det vurderes derfor sandsynligt, at spred-
ningen af fri fase til under det indskudte lerlag skyldes etableringen af boringen. 

B? 

V7 A,B Ved borearbejdet er der ikke truffet fri fase. Der er dog påvist et meget højt indhold i en jordprø-
ve umiddelbart over det indskudte lerlag. Efterfølgende er der pejlet 65 cm fri fase i filteret under 
det indskudte lerlag og udtaget en vandprøve med dråber af fri fase fra det dybe filter. Boring 
muligvis årsag til spredningen. 

B? 

V8 Der er ikke påvist fri fase ved borearbejdet. Jordlaget umiddelbart over det indskudte lerlag var 
dog sort misfarvet. Jord- og vandanalyserne er overraskende lave og indikerer ikke tegn på fri 
fase. Efterfølgende er der konstateret fri fase under det indskudte lerlag. Spredningen kan skyldes 
borearbejdet, men analyseværdierne er overraskende lave såvel over, i som under det indskudte 
lerlag. 

B? 

V14 Tegn på kraftig forurening over, men ikke under det indskudte lerlag. Opløst niveau af færdigva-
rer 10 mg/l over og under det indskudte lerlag. Lav jordkoncentration umiddelbart under det 
indskudte lerlag. Ikke tegn på fri fase under det indskudte lerlag før borearbejde.  

R? 

V29/V30 Jordanalyser viser meget kraftig forurening umiddelbart over det indskudte lerlag og markant 
jordforurening i niveauer under dette. Vandanalyserne viser uforklarligt lave niveauer. Under 
borearbejdet er der truffet 2-3 cm fri fase umiddelbart over det indskudte lerlag og ingen tegn på 
fri fase under det indskudte lerlag. Det vurderes sandsynligt, at den frie fase i det dybe filter (1 
m) skyldes forstyrrelser ved borearbejdet. 

B? 

V34/V35 Tegn på fri fase i toppen af det indskudte lerlag - herunder et højt jordniveau - men ikke under. 
Tegn på (lugt) jordforurening under. Konstateret fri fase i filter under det indskudte lerlag for-
mentlig som følge af spredning pga. boringsetableringen. 

B? 

V44/V45 Ikke tegn på fri fase i boring ved udførelsen. Kraftig jordforurening over det indskudte lerlag. 
Opløst niveau af EP3 indikerer ikke fri fase over det indskudte lerlag. Fri fase og højt grund-
vandsniveau konstateret i filteret under det indskudte lerlag efterfølgende. Der vurderes at være 
tegn på, at forureningen er spredt efter etableringen af boringen. 

B 

V59/V60 Tegn på kraftig jordforurening/fri fase over det indskudte lerlag ved borearbejde og analyse. 
Ingen tegn herpå under det indskudte lerlag, men der er dog truffet spor fra fri fase ved lænsning. 
Der vurderes at være klare tegn på, at forureningen er spredt til under det indskudte lerlag efter 
etableringen af boringen 

B 

V61/V62 Klare tegn på fri fase over, men ikke under det indskudte lerlag. Det vurderes, at forureningen er 
spredt til under det indskudte lerlag efter etableringen af boringen. 

B 

V63/V64 Meget kraftig forurening over det indskudte lerlag og markant jordforurening 30 cm under dette. 
Opløst koncentration indikerer fri fase under det indskudte lerlag. Muligvis fri fase under det 
indskudte lerlag fra før borearbejdet, men dette kan ikke konkluderes med sikkerhed 

R? 

V78/V79 Ikke tegn på fri fase ved borearbejde. Meget kraftig jordforurening umiddelbart over det ind-
skudte lerlag. Indhold i jord under detektionsgrænsen ved bund af filteret, hvor der efterfølgende 
er truffet 7 cm fri fase. Bemærkelsesværdig lav grundvandskoncentration over det indskudte 
lerlag. Der vurderes at være klare tegn på, at forureningen er spredt efter etableringen af boringen 

B 

V86 Tegn på fri fase over men ikke under det indskudte lerlag ved/før borearbejde. Meget lav grund-
vandskoncentration i filter over indskudt lerlag. Spredning til under indskudt lerlag formentlig 
forårsaget af borearbejdet 

B? 

Tabel 1: Vurdering af fri fase i boringer 

Det er ikke muligt at opstille sikre konklusioner ud fra gennemgangen som er 
opsummeret i tabel 1. Det vurderes dog, at der i en del boringer er klare tegn på, 
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at den vertikale spredning af fri fase til niveauet under det indskudte lerlag er 
forekommet efter etableringen af boringerne. Det kan dog ikke udelukkes, at der 
i andre boringer/dele af området kan være sket en spredning af fri fase gennem 
det indskudte lerlag uafhængigt af de udførte feltaktiviteter.  

Umiddelbart indikerer undersøgelserne således, at den væsentligste del af foru-
reningen i yderkanten af kildeområdet træffes i en tynd 5 – 10 cm zone umid-
delbart over det indskudte lerlag. I kildeområdets centrale dele omfatter forure-
ningen en større vertikal zone over det indskudte lerlag. 

Som det fremgår af bilag 12.2 er forekomsten af fri fase over det indskudte ler-
lag primært observeret på steder, hvor laget ligger forholdsvist dybt. Der vurde-
res dog ikke at være tale om en entydig korrelation mellem den observerede frie 
fase og topografien af det indskudte lerlag.  

3.9 Pumpeforsøg i V86 
Med henblik på at vurdere lækageforholdene mellem filtre over og under det 
indskudte lerlag samt belyse tilstrømningen af fri fase til V86 er der den 31. 
marts 2004 udført et pumpeforsøg over 4 timer. 

Ved forsøget er der oppumpet grundvand og fri fase fra filteret under det ind-
skudte lerlag (V86A) og foretaget registrering af vandspejlsvariationer i filtre 
henholdsvis fra 0,5 – 1,5 meter over det indskudte lerlag (V86B) og omkring det 
øvre magasins frie vandspejl (V86C). Det skal bemærkes, at V86A og B er etab-
leret i samme borehul, mens V86C er etableret separat i en afstand af ca. 1 me-
ter. 

Under pumpeforsøget er der endvidere tilsat 10,9 liter rødfarvet vand med meget 
høj saltholdighed til V86B (over det indskudte lerlag). Formålet med den høje 
salinitet var at sikre en densitetsforskel til det omgivende grundvand, således at 
det farvede vand søgte mod bunden af det øvre magasin. Idéen med farvetilsæt-
ningen var at muliggøre en eventuel visuel identifikation af lækage gennem det 
indskudte lerlag ved farveobservationer af det oppumpede vand fra V86A. 

Data fra pumpeforsøget fremgår af bilag 15. Det ses, at der efter ca. 3,5 timers 
pumpning ikke er registreret noget fald i trykniveau i V86 B og C. Efter tilsæt-
ning af den farvede saltopløsning registreres en sænkning af vandspejlet i V86B 
med 5 cm og ingen påvirkning i V86C. Sænkningen i V86B aftog til 3 cm efter 
36 minutter og vurderes forårsaget af, at den tilsatte væske havde en højere den-
sitet end det omgivende grundvand. Indenfor pumpeperioden er der ikke set 
farvegennemslag til det oppumpede vand i V86A. 
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Sammenfattende vurderes det udførte pumpeforsøg ikke at have dokumenteret 
tegn på hydraulisk lækage i eller umiddelbart omkring boringsudbygningen. Det 
skal dog bemærkes, at den manglende påvisning af lækage ved det simple forsøg 
ikke dokumenterer, at en lækage ikke findes.  

3.10 Konceptuel model for forureningsspredningen 
I dette afsnit præsenteres det, der anses for at være den mest sandsynlige kon-
ceptuelle model for forureningsforholdene på lokaliteten.  

Modellen er præsenteret overordnet grafisk ved hjælp af 5 illustrationer i neden-
stående figur 3 og er beskrevet i det følgende.  
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??

Mulig spredning af fri fase pga. borearbejde

?

Illustration 5

 

   
Figur 3: Konceptuel model 

3.10.1 Forureningskilde 
Ud fra historik, flyfotos og interviews med lokalkendte personer er der identifi-
ceret et område imellem klitrækkerne, hvor deponering af fast affald og udled-
ning af slamholdigt, urenset spildevand, har foregået, jf. figur 3, illustration 1 
samt bilag 1. Området har form som en smal, aflang nordsyd-gående lavning og 
ligger ved og nord for Høfde 42. Deponeringen er foregået i en periode fra 1953 
til 1962, hvor det faste affald og spildevand er tilført den sydlige ende af bassi-
net. 

3.10.2 Spredning af fri fase 
Fra kildeområdet er den frie fase – som er tungere end vand – trængt ned gen-
nem den umættede og mættede zone, og alle observationer under feltarbejdet 
indikerer, at den frie fase er standset af det indskudte ler-/gytjelag. Herefter har 
den frie fase spredt sig langs oversiden af det indskudte lerlag med en tilbøjelig-
hed til ansamling i områder med lokale lavninger. I jordlagene over det indskud-
te lerlag er der efterladt ”spor” af fri fase som afsnørede dråber af (residual) fri 
fase i kornskelettet samt forurening sorberet til organisk stof på kornmatricen 
(figur 3, illustration 1). Det kan endvidere ikke udelukkes, at der kan være om-
råder, hvor det indskudte lerlag er ”utæt”, og der her er sket en spredning af fri 
fase gennem dette. Sådanne steder er dog ikke konstateret. 
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Endvidere er det sandsynligt, at der som led i etableringen af undersøgelsesbo-
ringerne – ved nuværende såvel som ved tidligere undersøgelser - flere steder er 
etableret en spredningsvej for fri fase gennem det indskudte lerlag. Dette illu-
streres af fund af fri fase i filtre under dette lerlag til trods for, at jordlagene i 
dette niveau er vurderet uden fri fase ved boringsetableringen. Dette er vist i 
figur 3, illustration 5. 

Som led i statens fjernelse af depotet i 1981 er den forurenede jord fjernet ned til 
grundvandsspejlet i området, hvor det egentlige faste affald var henlagt. I 1989 
blev der etableret et såkaldt afskærende dræn øst for depotet for at hindre grund-
vandstransporteret forureningsspredning fra høfdedepotet til det såkaldte ”Che-
minovahul” mod øst. Dette er skitseret i figur 3, illustration 2 og 3. 

3.10.3 Spredning af opløst forurening 
Fra områder med fri og sorberet fase udvaskes forurening på opløst form og 
føres med grundvandet primært mod vest ud af kildeområdet men også i mindre 
omfang mod øst ved ekstreme højvandssituationer i Vesterhavet. Under en tidli-
gere slusepraksis, hvor der blev opretholdt en lavere vandstand i Thyborøn og 
Harboøre fjorde samt jernbanegravene mv., har der formentlig tidligere været en 
større generel spredning af opløst forurening mod øst (figur 3, illustration 4 og 
5).  

Fra områderne med meget kraftig jordforurening – hvilket primært antages at 
være områder over det indskudte lerlag – er der endvidere foregået en transport 
af opløst forurening gennem det indskudte lerlag til magasinet herunder. På 
grund af sorption kan dette medføre, at der også under det indskudte lerlag træf-
fes målbare forureningskoncentrationer i jorden.  

Bortset fra lokale forhold omkring etablerede boringer vurderes den fremtidige 
forureningsspredning udelukkende at foregå på opløst form.  

3.10.4 Styrende parametre for den opløste spredning mod havet 
Den opløste forureningsspredning i retning mod havet er overordnet drevet af 
grundvandsdannelsen i området. Over en tidsskala på timer til dage er forure-
ningsspredningen desuden stærkt påvirket af vandbevægelser i de 2 magasiner 
forårsaget af variationer i havvandstanden. I perioder vil der således være tale 
om en ”pulsvis” udstrømning med mellemliggende perioder, hvor det forurene-
de vand opstemmes af indstrømmende havvand. Dette er søgt illustreret i 4. og 
5. illustration i figur 3.  Et overordnet mål for størrelsen af fortyndingen med 
havvand afhængig af afstanden fra kysten er opnået ved beregning af dispersio-
nen ud fra magnesiumdata og ses illustreret i figur 9 afsnit 6.4.1.  
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I kildeområdet og under transporten herfra mod havet sker der tilsyneladende en 
betydelig nedbrydning af færdigvarerne.  

Endelig sker der en væsentlig fortynding af det udsivende forurenede grundvand 
i selve havstokken/bølgeopslagszonen: Uforurenet havvand fra bølgeopslag in-
filtrerer strandbredden og fortynder det forurenede grundvand i det øvre maga-
sin umiddelbart før udstrømning til havet, jf. figur 1 illustration 4 og 5. Denne 
fortynding må opfattes som en del af en initialfortynding ved udsivningen til 
havet. Ud fra den foreliggende litteratur er det ikke muligt umiddelbart at fastslå 
størrelsen af denne fortynding eller udstrækningen af det område, hvor den kan 
tillægges betydelig vægt. 
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4. VURDERING AF FORURENINGSMÆNGDER 

På baggrund af de samlede undersøgelsesresultater er det i dette afsnit søgt at 
kvantificere forureningsmængderne i området hhv. som fri fase, sorberet til jor-
den og opløst i grundvandet. Beregningerne har til formål at danne grundlag for 
vurdering effekten af den planlagte indspunsning, herunder at kunne foretage en 
indbyrdes sammenligning af tilbageholdte forureningsmængder ved forskellige 
spunsgeometrier.  

Opgørelserne er vanskeliggjort af det forhold, at formålet med de gennemførte 
undersøgelser primært har været at afgrænse forureningen. Der er således en 
overvægt af data langs periferien af det forurenede område, hvorimod data-
grundlaget er mindre tæt i det centrale kildeområde, hvor den største forure-
ningsmængde forekommer. Hertil kommer, at der især for jordkoncentrationer-
nes vedkommende er tale om stærkt varierende værdier, som gør interpolationer 
usikre. 

I lyset heraf er opgørelserne foretaget udført med to forskellige metoder: 

1. Manuel beregning: Formålet med denne beregning er at opnå det bedst 
mulige estimat af forureningsmængden af summen af parathion, malathion 
(fyfanon), methyl-parathion (færdigvarerne) og ethyl-sulfotep under inddra-
gelse af den samlede viden om lokaliteten. Det skal bemærkes, at der er en 
lang række stoffer i høfdedepotet som ikke indgår i mængdeberegningen. 
Ved denne opgørelse er det forurenede område inddelt i felter og indenfor 
hvert felt er der skønnet et forureningsindhold i jorden i 3 forskellige lag. 
Disse skøn er baseret på samtlige foreliggende oplysninger om forurenings-
forholdene i og omkring feltet; beliggenhed i forhold til tidligere depone-
ringsområde, jord- og grundvandsanalyser, observationer fra borearbejdet, 
resultater fra lænsning mv. På baggrund heraf er det endelige estimat ud-
regnet. Denne metode inddrager således i størst muligt omfang den eksiste-
rende viden om forholdene på lokaliteten og er i overenstemmelse med den 
opstillede konceptuelle model for lokaliteten. Metodens resultater er dog i 
sagens natur stærkt præget af de skøn og vurderinger der er foretaget og er 
således subjektive og ikke umiddelbart reproducerbare.  
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2. Maskinel beregning: Denne beregning er foretaget fordi der i task-forcen 
har været et ønske om at supplere de manuelle beregninger med et fuldt re-
producerbart estimat af forureningsmængden. Ved denne beregning er der 
på baggrund af borejournalerne identificeret overordnede lag. Forurenings-
koncentrationer i jord og grundvand er bestemt ved interpolation mellem de 
foreliggende datapunkter. Herefter er volumen- og masseberegninger lige-
ledes foretaget maskinelt. Denne metode er således rent maskinel og objek-
tiv og inddrager ikke den samlede viden om forholdene i området. Med de 
anvendte metodikker er metoden dog fuldt reproducerbar. De maskinelle 
overslag er udarbejdet for summen af parathion, malathion (fyfanon), pa-
rathion-methyl (færdigvarer) og ethyl-sulfotep samt for EP1 og EP2-syre. 
Der er således en række stoffer i høfdedepotet som ikke indgår i mængdebe-
regningen. 

Opgørelsen af mængden af fri fase på lokaliteten er behæftet med særlige usik-
kerheder og antagelser og er identisk for begge ovennævnte beregningsmetoder. 
Jævnfør bilag 7 indeholder den fri fase en lang række stoffer, hvoraf parathion 
er vurderet at udgøre ca. 57 vægt-% og summen af parathion, malathion (fyfa-
non), parathion-methyl og ethyl-sulfotep ca. 78 vægt-%. 

I det følgende bliver fremgangsmåde og resultater beskrevet mere indgående.  

4.1 Manuel beregning 
I det følgende redegøres kortfattet for den anvendte fremgangsmåde og gjorte 
forudsætninger ved den manuelle opgørelse af den samlede forureningsmængde 
på og omkring høfdedepotet. Opgørelsen er foretaget særskilt for jord, opløst 
forurening i grundvandet samt for fri fase henholdsvis over og under det ind-
skudte lerlag. 

4.1.1 Jord 
Området er opdelt i felter på 10 m x 10 m, jf. bilag 14.1. Hvert felt er opdelt i 3 
lag: 

Lag 1 repræsenterer dybdeintervallet fra under det uforurenede sandfyld – dvs. 
fra toppen af grundvandszonen - til oversiden af det stærkt forurenede 
jordlag, som ofte er truffet i zonen umiddelbart over det indskudte lerlag. 
Den maksimale tykkelse af lag 1 er antaget at være 4,5 meter. Da foru-
reningsniveauerne i lag 1 typisk er lave, er det samlede estimat af mas-
sen af færdigvarer samt ethyl-sulfotep på 11 tons ikke særligt følsomt 
over for denne antagelse. En ændring til 3,5 eller 5,5 meter vil medføre 
en ændring af estimatet på ± ca. 2,2 tons.  
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Lag 2 udgøres af det ofte stærkt forurenede jordlag, som er truffet i zonen, 
umiddelbart over det indskudte lerlag. Til dette lag medregnes det ind-
skudte lerlag, som således tilskrives samme forureningsniveau som san-
det umiddelbart herover. Som standard/mindste værdi er lag 2 antaget at 
være 0,4 meter tykt. I situationer, hvor borejournaler og/eller jordkon-
centrationen giver belæg herfor, er lag 2 i det tidligere deponeringsom-
råde for fast affald eller nedsivning af urenset spildevand tilskrevet tyk-
kelser på op til 1,0 meter. Uden for deponeringsområdet er lag 2 maksi-
malt tilskrevet en tykkelse på 0,5 meter. Opgørelsen er forholdsvis føl-
som over for tykkelsen af lag 2, da langt de hyppigste og højeste forure-
ningsfund er gjort her. Massen af færdigvarer samt ethyl-sulfotep i lag 2 
er opgjort til 57 tons ved en gennemsnitstykkelse på ca. 0,45 m. En æn-
dring af gennemsnitstykkelsen til henholdsvis 0,35 m og 0,55 m vil med-
føre en ændring af estimatet på ± ca. 13 tons. 

Lag 3 udgøres af jorden under det indskudte lerlag. Der foreligger relativt få 
jordanalyser fra dette lag. På baggrund af markante forureningsfund i og 
over det indskudte lerlag samt opløste forureningskoncentrationer i 
grundvandet under det indskudte lerlag er det dog valgt - som et skøn - 
en række steder at tilskrive lag 3 et forureningsniveau på 25 – 50 mg/kg. 
Dette er gjort ud fra antagelsen, at det disse steder er urealistisk at tro, at 
laget er uforurenet. Lag 3 er på baggrund af observationer ved borear-
bejdet med hensyn til jordforurening antaget at have en tykkelse på ca. 
2,5 m mens det i hydraulisk sammenhæng kun er de øverste 2,0 meter 
der tillægges en egentlig vandføringsevne. På ovenstående baggrund er 
der en sandsynlighed for, at forureningsmassen af færdigvarer samt 
ethyl-sulfotep knyttet til jorden i lag 3 på 24 tons er overestimeret. En 
ændring i antagelsen om, at den jordforureningspåvirkede del af lag 3 
udgør 2,5 meter med ± 1 meter medfører en ændring af estimatet af foru-
reningsmassen i lag 3 på ± 10 tons. 

Ud fra borejournaler og analyseresultater er der i alle 10 m x10 m felter med 
oplysninger tilskrevet hvert lag et gennemsnitligt forureningsniveau.  

Herefter er der ved inter- og ekstrapolation tilskrevet ”gennemsnitlige” forure-
ningsniveauer til alle lag i alle felter. Denne tilskrivning er specielt i områder 
med lille datadækning støttet af den indirekte information om forureningsni-
veauet, som vandanalyserne giver.  

Resultatet ses i bilag 14.1, hvoraf de tilskrevne data for forureningsniveau og 
tykkelse af alle 3 lag fremgår. Vurderingen af forureningsniveauerne er for et 
stort antal felter/lag baseret den udførendes bedste skøn. Den samlede opgørelse 
af forureningsmængden og fordelingen af forureningen over og under det ind-
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skudte lerlag er således stærkt afhængig af datatætheden og kvaliteten af disse 
skøn. Hvor stor usikkerheden er, kan ikke fastlægges. Langt den største usikker-
hed er dog knyttet til mængdeestimaterne i den centrale del af deponeringsom-
rådet, hvor datatætheden stedvis er mindst. 

For hvert lag i hvert felt er massen af omtalte færdigvarer samt ethyl-sulfotep 
beregnet. Der er anvendt en vægtfylde for jorden på 1.800 kg/m3. Resultaterne 
for henholdsvis over/i og under det indskudte lerlag fremgår af bilag 14.2 og 
14.3. Den samlede estimerede mængde af de udvalgte forureningskomponenter i 
de enkelte 10 m x 10 m felter er vist i bilag 14.4 og indgår i tabel 3.  

På ovennævnte grundlag er det estimeret, at der på lokaliteten i alt forekommer 
en forurening med færdigvarer knyttet til jorden på 92 tons, hvoraf 68 tons og 24 
tons træffes henholdsvis over/i og under det indskudte lerlag. Det skal bemær-
kes, at forureningsmængden i den centrale del af deponeringsområdet muligvis 
er underestimeret på grund af den beskedne datatæthed. Overordnet er det dog 
tydeligt, at langt den største forureningsmængde findes i og umiddelbart om-
kring det tidligere deponeringsområde, jf.bilag 1.  

4.1.2 Opløst forurening i grundvandet 
Lokaliteten er opdelt i et øvre og et nedre magasin henholdsvis over og under 
det indskudte lerlag. Magasinerne er antaget at have en reel vandføringsevne i 
dybdeintervaller med gennemsnitlige tykkelser på henholdsvis 2,85 og 2,0 me-
ter. Porøsiteten er antaget at være 30 %. 

Ud fra de højeste påviste opløste niveauer er grundvandsforureningen med pa-
rathion (EP3), methyl-parathion (MP3), malathion og ethyl-sulfotep kontureret 
over og under det indskudte lerlag. Som det højest mulige niveau for det opløste 
indhold af færdigvarer samt ethyl-sulfotep er anvendt en værdi på 30 mg/l, fun-
det ved analyse af en vandprøve i ligevægt med fri fase fra lokaliteten, jf. bilag 
7. Værdier over 30 mg/l er antaget at skyldes dråber af fri fase i vandprøverne 
samt opslemmet materiale.  

De foretagne kontureringer fremgår af bilag 14.5. Grundvandet mellem 2 ”na-
bokonturer” er antaget at have et forureningsniveau svarende til gennemsnittet 
for de 2 konturlinier. 

På dette grundlag er den samlede opløste mængde færdigvarer samt ethyl-
sulfotep beregnet til 280 kg, hvoraf 130 kg og 150 kg findes henholdsvis over og 
under det indskudte lerlag. Det skal bemærkes, at de fleste filtre over det ind-
skudte lerlag er placeret fra ca. 0,5 meter over dette og har en længde på 1 me-
ter. Dette medfører, at beregningerne af den opløste forureningsmængde primært 
er baseret på værdier målt i et dybdeinterval som kun udgør 1/3 af magasines 
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tykkelse. Herved tages der ikke højde for en eventuel koncentrationsfordeling af 
de opløste niveauer ned i gennem magasinet og estimatet må anses at være be-
hæftet med væsentlig usikkerhed. Selvom den opløste forureningsmasse over 
det indskudte lerlag er 2 – 5 gange højere eller lavere end beregnet, udgør den 
opløste forureningsmængde dog stadig en meget beskeden andel af den samlede 
forurening på lokaliteten. 

Vertikal fordeling af opløste forureningskomponenter over det indskudte lerlag 
For at belyse hvorvidt der er en betydende vertikal koncentrationsgradient ned 
gennem magasinet over det indskudte lerlag og hermed afklare hvorvidt oven-
stående estimat er repræsentativt er der etableret 2 multilevel boringer i kilde-
området. Disse boringer er benævnt V98 og V99 og er udbygget med 5 ø25 mm 
filtre på 25 cm jævnt fordelt over magasinet, jf. bilag 2. De nederste filtre (A) er 
placeret umiddelbart over det indskudte lerlag, mens de øverste filtre (E) er pla-
ceret omkring magasinets frie vandspejl. Filtrene over det indskudte lerlag i de 
øvrige boringer er typisk 1 meter lange og placeret 0,5 meter over det indskudte 
lerlag. Det betyder, at disse filtre dybdemæssigt er placeret omtrent ud for (”cen-
treret omkring”) filterniveau B i de to multilevel boringer.  

Resultaterne fra de tidligere udførte filtre over det indskudte lerlag kan således 
bedst sammenlignes med niveau B i multilevel boringerne. Feltdata og analyse-
resultater fra vandprøvetagningen fra disse filtre fremgår af bilag 15 og udvalgte 
data er gengivet i tabel 2.  

Filter MP3 Malathion EP3 MP3+EP3+Malathion 
  mg/l mg/l mg/l mg/l 
Mætning ~50   ~21* ~30* 
V98A 4,8 <0,1 5,6 10 
V98B 9,7 1,6 35,1 46 
V98C 21,9 4,3 87,6 114 
V98D 24,5 3,6 125 153 
V98E 6,7 1,2 80 88 
V99A 1316 1243 4446 7005 
V99B 22,6 26,4 68,3 117 
V99C 17,1 26 41,2 84 
V99D 33,3 39,9 43 116 
V99E 18,4 13,9 34,2 67 

* Disse niveauer er bestemt i en grundvandsprøve i ligevægt med fri fase. Re-
sultaterne antages således at angive niveauet for den effektive opløselighed 
for komponenterne. 
 

Tabel 2: Sum af færdigvarer og malathion i multilevel boringer 

Af tabel 2 ses, at niveauet af parathion overskrider den vurderede effektive oplø-
selighed i samtlige filtre bortset fra V98A. I dette filter er der under prøvetag-
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ningen påvist fri fase og den opløste koncentration vurderes derfor at være mis-
visende lav. Årsagen hertil kendes ikke. Der er ligeledes påvist fri fase i V99A. 

Bortset fra muligvis V98D er der ikke vurderet at være tegn på fri fase i jorden i 
dybdeintervallerne svarende til filterniveauerne B, C, D og E.  

De meget høje opløste forureningsniveauer i samtlige filtre vurderes at være 
misvisende og kan skyldes kontaminering med fri fase fra A-niveauet under 
optrækningen af forerøret. Den lille diameter af filterrørene tillader ikke en ef-
fektiv renpumpning til eliminering af en sådan kontaminering.  

De udførte multilevel boringer anses således ikke at kunne anvendes til det på-
tænkte formål. På baggrund af resultaterne fra multilevel boringerne kan det 
således ikke konkluderes, hvorvidt estimater af den opløste forureningsmængde 
på lokaliteten over- eller underestimeres ved anvendelse af resultater fra filtrene, 
som er hævet ca. 0,5 meter over det indskudte lerlag. Det vurderes dog, at esti-
matet af den opløste forureningsmasse er behæftet med væsentlig usikkerhed.  

4.1.3 Fri fase 
Til vurderingen af forekomsten af fri fase knytter der sig nogle afgørende 
spørgsmål: 

• Hvilket forhold kan der antages at være mellem observeret fri fase i filterrør 
og fri-fase-mættet tykkelse af jordlag omkring boringen? 

• Hvor stort et areal med fri fase kan de enkelte boringsobservationer antages 
at repræsentere?  

• Hvor mange af de forekommende ”pools” med fri fase er faktisk påvist un-
der feltarbejdet? 

Hertil kommer den i afsnit 3.8 og 3.9 omtalte usikkerhed om evt. lækage af fri 
fase fra zonen over det indskudte lerlag til det nedre magasin i borehullerne ved 
nedsivning langs udvendig side af forerørene.  

På denne baggrund er det valgt at estimere mængden af fri fase ud fra 2 forskel-
lige sæt af forudsætninger, hvoraf dele dog er fælles. 

Fælles forudsætninger: 
Der antages at være områder over det indskudte lerlag, hvor der er fri fase under 
det niveau, hvortil de terrænnære filtre er etableret. Arealet med fri fase antages 
at være mellem 4.000 m2 og 14.000 m2. De 14.000 m2 svarer til hele det areal, 
hvor indenfor der er vurderet at kunne være fri fase. Dette udgør et meget kon-
servativt estimat og anses for at være klart overestimeret. De 4.000 m2 svarer til, 
at der antages at være fri fase i jordlagene i en radius af 5 meter fra de 13 borin-
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ger, hvor der er påvist forekomst af fri fase. Dette vurderes at være et mere reali-
stisk estimat som dog kan være i underkanten, idet der givetvis er områder med 
fri fase som ikke er påboret eller hvor der ikke er filtersatte boringer umiddelbart 
over det indskudte lerlag. 

Den mættede lagtykkelse af fri fase i formationen i ovennævnte områder over 
det indskudte lerlag antages at være mellem 0,5 og 2 cm. Ved større mættede 
lagtykkelser ville den frie fase være meget tydelig ved borearbejdet. Den effek-
tive porøsitet for den frie fase antages at være 20 %, svarende til en forholdsvis 
høj mætningsgrad. Med disse antagelser vil områder der tilskrives fri fase rum-
me mellem 1 og 4 liter heraf per m2.  

Det skal bemærkes, at områder med væsentlige mængder fri fase over det ind-
skudte vil bidrage meget markant til estimatet for fri fase. Sådanne områder er 
ikke truffet ved undersøgelserne, men ikke udelukkes at forekomme i den cen-
trale del af høfdedepotet. Som eksempel vil en boring med 20 cm fri fase – med 
ovennævnte forudsætninger (fri fase i en radius på 5 meter fra boringen mv.) – 
bidrage med ca. 0,3 – 0,8 m3 fri fase. 

Særlige forudsætninger for scenarium 1: 
Den frie fase under det indskudte lerlag antages at skyldes spredning gennem 
boringsudbygningen og er ikke et udtryk for en generel mætning af de dybere 
jordlag i større områder omkring boringerne. 

Den frie fase under det indskudte lerlag udfylder gruskastningen i boringerne 
samt 10 cm af de omgivende jordlag i den pejlede tykkelse. 

Dette giver følgende estimater af mængden af fri fase: 

 Masse af fri fase i lille 
areal (4.000 m2) 

Masse af fri fase i stort areal 
(14.000 m2) 

Over indskudt lerlag 4 – 16 tons 20 – 78 tons (overestimeret) 

Under indskudt lerlag 0,08 tons 0,08 tons 

 

Særlige forudsætninger for scenarium 2: 
Den pejlede frie fase under det indskudte lerlag antages at være retvisende og et 
udtryk for, at jordlagene over fjordleren ved de 13 boringer med påvist fri fase 
har en høj mætning med fri fase, antaget 20 % af volumenet. 

Den frie fase under det indskudte lerlag udfylder gruskastningen i boringerne i 
den pejlede tykkelse samt en mættet lagtykkelse i formationen ud til en radius på 
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5 meter fra boringerne. Hvis denne radius reelt var større, ville der ses væsentlig 
fri fase i flere boringer. Tykkelsen af den fri fase i formationen (med en mæt-
ning på 20 %) antages som et groft skøn at udgøre 1/3 – 1/10 af de trufne lag-
tykkelser i boringerne. Denne antagelse er baseret på et groft skøn. 

Dette giver følgende estimater af mængden af fri fase: 

 Masse af fri fase i lille 
areal (4.000 m2) 

Masse af fri fase i stort areal 
(14.000 m2) 

Over indskudt lerlag 4 – 16 tons 20 – 78 tons (overestimeret) 

Under indskudt lerlag 6 - 21 tons 6 - 21 tons 

 
4.1.4 Samlet opgørelse af forureningsmængder for færdigvarer 

De beregnede forureningsmængder kan opgøres som vist i nedenstående tabel 3. 

Fase Masse i tons Kommentarer 

Jordforurening over/i indskudt lerlag 68  
Jordforurening under indskudt lerlag 24 Muligvis overestimeret 

Opløst forurening over indskudt lerlag 0,1 Usikkert bestemt 

Opløst forurening under indskudt lerlag 0,2  
Fri fase over indskudt lerlag 4 – 78 Den lave værdi er formentlig under-

estimeret mens den højeste værdi for-
mentlig er klart overestimeret 

Fri fase under indskudt lerlag, scenari-
um 1 

0,08  

Fri fase under indskudt lerlag, scenari-
um 2 

6 – 21  

Samlet, scenarium 1 96 – 170 Den højeste værdi er formentlig klart 
overestimeret 

Samlet, scenarium 2 102 – 191 Den højeste værdi er formentlig klart 
overestimeret 

Tabel 3: Manuelt estimerede mængder af færdigvarerne EP3, MP3, malathion 
samt ethyl-sulfotep  

 
4.2 Maskinel beregning 

I dette afsnit præsenteres en alternativ beregning af forureningsmængderne i 
jord og grundvand. Beregningen er parallel til den i afsnit 4.1 præsenterede ma-
nuelle beregning. Beregningsområdet er således identisk med det anvendte i 
afsnit 4.1, jf. bilag 14.1 og de samme forureningskomponenter er omfattet af 
beregningen (EP3, MP3, malathion og ethyl-sulfotep). Beregningen omfatter 
ikke fri fase, men alene jordforurening og opløst forurening.  
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4.2.1 Metode 
For at kunne estimere forureningsmænger interpoleres bestemmes forurenings-
koncentrationer i kontinuerlige net ud fra de målte koncentrationer i de udtagne 
jord- og vandprøver.  Som interpolationsmetode er benyttet ”Inverse Distance 
Weighting” (IDW). 

IDW interpolation anvender et bevægeligt gennemsnit og anvendes normalt på 
data med stor variation, hvor lokale maksimums/minimumsværdier ikke skal 
fortolkes som meget præcise værdier, men som udtryk for en lokal trend. Der 
beregnes en værdi for hvert punkt i det genererede net ved at betragte datapunk-
ter i en bruger-defineret radius. Metoden vægter udelukkende i forhold til af-
standen således, at nærliggende datapunkter vægtes højere end datapunkter læn-
gere væk. 

Interpolationen er udført ved hjælp af Vertical Mapper v. 3.0, som er et tillægs-
program til MapInfo. De efterfølgende mængdeberegninger er udført i MapInfo.  

Følgende parametre indstilles af brugeren i Vertical Mapper ved interpolation 
med IDW 

• "Cell size". Størrelsen af cellerne i nettet. 

• "Search radius". Angiver den maksimale udstrækning af den cirkulære 
zone der betragtes ved interpolationen. 

• "Radius multiplier". Anvendes til at øge vægtningen af datapunkterne 
uden at øge søgeradius.  

• "Display radius". Angiver den maksimale acceptable afstand fra et punkt 
i nettet til et datapunkt. Hvis afstanden fra et punkt i nettet til nærmeste 
datapunkt overstiger denne værdi, beregnes der ikke en værdi for det på-
gældende punkt i nettet. 

• "Exponent". Anvendes til at definere det eksponentielle henfald af vægt-
ningen. Øges koefficienten vil den relative påvirkning af de fjernerelig-
gende datapunkter falde. 

• Det maksimale og minimale antal punkter for hver beregning. 

• "Weight to furthest point only". Denne indstilling har betydning, hvis an-
tallet af datapunkter indenfor søgeradius overstiger værdien for det mak-
simale antal punkter. 
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Ved interpolationen foreslår Vertical Mapper passende værdier af de ovennævn-
te indstillinger i forhold til datasættet. Med undtagelse ”Search radius” og ”Dis-
play radius”, der blev sat til 50 m, er disse værdier anvendt i nærværende bereg-
ninger og fremgår af bilag 16.1 og 16.2. 

Derudover kan hver interpolationsberegning opdeles i en række zoner. Dette 
anvendes især, hvor data er indsamlet i transekter med stor indbyrdes afstand. 
Det vurderes, at zonering ikke er relevant i dette tilfælde, og brugerindstillinger 
vedrørende opdeling i zoner er ikke omfattet af ovenstående. 

4.2.2 Jord 
Ved opgørelsen af mængden af jordforurening er der anvendt en model med fire 
lag: 

• Lag 1 repræsenterer intervallet fra underkanten af sandfyldet ned til 10 cm 
over det indskudte lerlag. Ved beregningerne er der anvendt en lagtykkelse 
på 3 m. 

• Lag 2 udgøres af et jordlag 10 cm lige over det indskudte lerlag. 

• Ler 3 er det indskudte lerlag. Lagtykkelsen er her 30 cm. 

• Lag 4 repræsenterer jordlagene under det indskudte lerlag. En lagtykkelse 
på 2,5 er anvendt ved beregningerne. 

Der er anvendt en vægtfylde for jorden på 1.800 kg/m³. 

For hvert lag er der beregnet en minimums-, maksimums- og middelkoncentra-
tion ud fra det interpoleret net. Resultaterne af opgørelsen er opstillet i bilag 
16.1 og datagrundlaget fremgår af bilag 16.4. Den beregnede mængde i situatio-
nen uden spuns er betegnet "afgrænsning" i bilag 16.1. 

På overnævnte grundlag er der estimeret et indhold af færdigvarer samt ethyl-
sulfotep tilknyttet jorden indenfor afgrænsningen på i alt 92,5 tons, hvoraf ind-
holdet omkring det indskudte lerlag (lagene 2 og 3) udgør 76 tons.  

4.2.3 Grundvand 
Mængden af opløste færdigvarer og ethyl-sulfotep i grundvandet er opgjort på 
baggrund af en opdeling i et øvre og et nedre magasin med lagtykkelser på hen-
holdsvis 3,0 m og 2,5 m. 

Som ved den manuelle opgørelse er der anvendt et maksimalt opløst indhold af 
færdigvarer samt ethyl-sulfotep på 30 mg/l. 
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Det opløste indhold af EP1 og EP2-syre er ligeledes estimeret idet disse stoffer 
indgår i risikovurderingen. Her er der ikke indført en maksimal værdi for kon-
centration af stofferne i grundvandet. 

Der er udført beregninger for hvert lag efter de samme retningsliner som anført i 
ovenstående afsnit. 

Resultaterne af estimeringen af færdigvarer samt ethyl-sulfotep henholdsvis EP1 
og EP2-syre fremgår af bilag 16.2 og 16.3. Datagrundlaget for begge opgørelser 
er opstillet i bilag 16.5. 

Mængden af færdigvarer samt ethyl-sulfotep opløst i grundvandet på baggrund 
af ovenstående er opgjort til i alt 239 kg fordelt med 124 kg i det øverste maga-
sin og 115 kg i det nederste magasin. 

Den samlede mængde af EP1 og EP2-syre er tilsvarende opgjort til henholdsvis 
87 kg (3 kg i øverste magasin og 84 kg i nederste magasin) og 1.465 kg (38 kg i 
øverste magasin og 1.427 kg nederste magasin). 

4.3 Sammenligning af resultater 
Beregningsresultaterne ved de to metoder er sammenstillet i nedenstående tabel 
4. Endvidere er der vist beregningsresultater fra opgørelsen af restforureningen 
efter den delvise fjernelse af høfdedepotet i 1981 /10/ samt i statusrapporten fra 
2003 /4/. For nærmere detaljer vedrørende disse opgørelser henvises til /4/ og 
/10/. 
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Mængde Manuel be-
regning 

Tons 

Maskinel 
beregning 

Tons 

Overslag fra 
/4/ 

Tons 

Overslag fra 
/10/ 

Tons 

Jordforurening over og i ind-
skudt lerlag1 

68,4 82,7 

Jordforurening under indskudt 
lerlag1 

23,9 9,7 

Jordforurening, samlet 92,3 92,4 

Opløst forurening over ind-
skudt lerlag1 

0,13 0,12 

Opløst forurening under ind-
skudt lerlag1 

0,15 0,12 

Opløst forurening, samlet 0,28 0,24 

Fri fase over indskudt lerlag 4 – 78 Ikke beregnet 

Fri fase under indskudt lerlag 0,08 - 21 Ikke beregnet 

Fri fase, samlet 4,1 - 99 Ikke beregnet 

EP1 over indskudt lerlag Ikke beregnet 0,003 

EP1 under indskudt lerlag Ikke beregnet 0,0084 

EP1 samlet Ikke beregnet 0,087 

EP2-syre  over indskudt lerlag Ikke beregnet 0,038 

EP2-syre under indskudt lerlag Ikke beregnet 1,4 

EP2-syre samlet Ikke beregnet 1,5 

1082 1163 

1 Sum af parathion, malathion, methyl-parathion og ethyl-sulfotep 

2 Estimatet omfatter samtlige forureningskomponenter i høfdedepotet og er baseret på de 
opløste koncentrationer i grundvandet samt vurderinger af mængden af fri fase. Jord-
analyser er ikke inddraget i estimatet. 

3 Estimatet omfatter den samlede mængde af samtlige organiske komponenter samt kvik-
sølv og arsen. For de organiske komponenter er overslaget baseret på vandanalyser og 
det er i /10/ angivet, at der reelt intet kan siges om det samlede indhold. Mængden af 
kviksølv er angivet til 1.200 kg ±300 kg mens mængden af arsen er angivet til 40 kg 
±39 kg. 

Tabel 4: Sammenligning af estimerede kemikaliemængder i høfdedepotet 

Som det fremgår af tabel 4, er der god overensstemmelse mellem stofmængder-
ne bestemt ved de to metoder i nærværende rapport. Det vurderes dog ikke, at 
overensstemmelsen afspejler den sikkerhed, der er knyttet til estimaterne. I ne-
denstående kapitel 8 præsenteres et oplæg til en statistisk behandling af datama-
terialet, som bl.a. vil give grundlag for en tredje beregningsmetode med tilknyt-
tet usikkerhedsvurdering af stofmængderne. 
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Det bemærkes, at der er betydelige forskelle mellem denne rapports to bereg-
ninger med hensyn til den indbyrdes fordeling af forureningsmængden i jord 
mellem lagene i modellen. Endvidere skal det bemærkes, at den maskinelle be-
regning ikke i samme grad som den manuelle opererer med en "0-
koncentrationsrand" langs periferien af beregningsområdet. 

I forhold til overslaget i /4/ og /10/ skal det bemærkes, at de viste estimater fra 
nærværende rapport ikke omfatter samtlige stoffer i høfdedepotet. De udførte 4 
estimater anses dog for at ligge i samme størrelsesorden og forskellene må til-
skrives det forskellige datagrundlag der har været til rådighed og de forskellige 
metoder hvorefter overslagene er udarbejdet. Det skal bemærkes, at det trods det 
angivne mængdeestimat i /10/ er anført, at der reelt intet kan siges om indholdet 
af organiske forbindelser i høfdedepotet baseret på de foreliggende vandanaly-
ser. Det skal endvidere bemærkes at dette estimat er lavet i 1981 og at en del af 
den estimerede forureningsmængde vil være udvasket fra depotet siden da. 
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5. SPUNSSCENARIER 

I dette kapitel er der opstillet 6 forskellige scenarier for indspunsning af forure-
ning ved høfdedepotet og det er estimeret omtrent hvor stor en andel af forure-
ningen med parathion, malathion, methyl-parathion (færdigvarerne) samt ethyl-
sulfotep som efterlades udenfor spunsen i de forskellige scenarier. Det skal un-
derstreges, at der således er tale om et udsnit af de samlede forureningskompo-
nenter i høfdedepotet. 

De valgte spunsscenarier med spunslængder på mellem godt 300 og knap 600 m 
er vist i bilag 17.1 og 17.2. I tabel 5 præsenteres resultaterne af grove overslags-
beregninger af forureningsmængden udenfor spunsen for de 6 forskellige scena-
rier for spunsplaceringen.  

Formålet med disse overslagsberegninger er at anskueliggøre, omtrent hvor stor 
en del af den samlede forurening som skønnes at kunne indspunses ved forskel-
lige spunslængder (forskellig økonomi). Det skal igen bemærkes, at der - trods 
det, at forureningen anses for relativt velafgrænset – er en betydelig usikkerhed 
på vurderingen af mængden og fordelingen af forureningen langs spunsområdets 
periferi. Jævnfør kapitel 8 kan denne usikkerhed muligvis kvantificeres omtrent-
ligt ved hjælp af statistiske metoder. Dette er dog ikke forsøgt pt.  
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Sce-
nariu
m 

Længde 
af spuns 

Meter 

Masse færdigva-
rer udenfor 

spuns 

Tons 

Andel af samlet 
jordforurening 
udenfor spuns1) 

% 

Kommentarer 

A 592 0,1 0,1 Omtrent optimal placering 

B 550 1,2 1,0  

C 507 1,9 1,3 Som B, men med den 
nordlige del ”skåret væk” 

D 449 7,9 6  

E 387 20 14 Som D, men uden området 
under og syd for Høfde 42 

F 321 30 21  

1)  I beregningen er det antaget, at den totale mængde forurening med færdigvarer, herunder 
fri fase er 143 tons, svarende til middelværdien for det estimerede interval, jf. tabel 3.  

Tabel 5:  Effekt af forskellige spunsscenarier. 

Efterladte mængder uden for spunsen ved de 6 scenarier er ligeledes beregnet 
maskinelt, jf. afsnit 4.2. Resultaterne er opgjort for hhv. jordforurening og opløst 
forurening i bilag 16.1 og 16.2. Den maskinelle beregning angiver, at væsentligt 
større stofmængder vil være beliggende uden for spunsen. Ved den mest omfat-
tende spunsning (scenarium A) viser den maskinelle beregning, at ca. 21 tons 
færdigvarer og ethyl-sulfotep vil være uden for spunsen. Ved scenarium F er den 
tilsvarende mængde ca. 67 tons. Forskellen vurderes primært at skyldes, at den 
maskinelle beregning ikke opererer med en "0-koncentrationsrand" langs bereg-
ningsområdets periferi men i stedet har en tendens til at brede forureningen ud 
over hele beregningsområdet. 
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6. ESTIMAT AF UDSIVNINGEN FRA DEPOTET 

Udsivningen fra høfdedepotet til Vesterhavet regnes at ske ved grundvands-
transporteret advektion og dispersion. I det følgende redegøres for de enkelte 
faktorer i beregningerne. 

Resultaterne skal benyttes som inddata til en spredningsmodel for Vesterhavet 
som vil være et væsentligt element i risikovurderingen vedrørende forureningens 
påvirkning af havmiljøet. Beregningerne foretages derfor for følgende 3 stoffer, 
som indgår i spredningsmodellen: 

EP1, EP-2 syre og parathion 

6.1 Estimat af grundvandsudstrømningen 
I dette afsnit estimeres nettoudstrømningen af grundvand fra depotområdet til 
Vesterhavet. 

Nettoudstrømningen beregnes på samme datagrundlag (loggerbaserede vand-
spejlsregistreringer), som er anvendt ved Ringkjøbing Amts seneste estimat /4/. 
Ringkjøbing Amts beregninger i /4/ var baseret på akkumulerede transportlæng-
der hentet fra /3/. I nærværende beregning er de grundlæggende loggerregistre-
ring af vandspejl fra /3/ benyttet, idet resultaterne i modssætning til /4/ skal be-
lyse udstrømingens variation over året og idet nye data vedr. hydrauliske led-
ningesevner og densitetsforhold er kommet til siden /4/.    

6.1.1 Trykniveau 
Udstrømningen fra magasinet over det indskudte lerlag baseres på loggede tryk-
niveaugradienter mellem følgende boringspar: B10->V5B, V8B->V3B og V5B-
>hav. For magasinet under lerlaget benyttes V3A->hav og V16->hav. Logger-
placeringerne fremgår af bilag 18. Loggerserierne er indsamlet i perioden sep-
tember 2001 til oktober 2002. Havvandstande er indhentet fra Kystinspektoratet 
og er beregnet som gennemsnit af målingerne ved Thyborøn og Ferring. 

De loggede trykniveauer er afbildet lineært i bilag 19.  
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Data er tidligere bearbejdet og præsenteret i /3/. Til forskel herfra er trykniveau-
data i nærværende beregning korrigeret for densitetsforskelle baseret på led-
ningsevne- og magnesiumdata for de pågældende (eller nærliggende) boringer. 

Grundlaget for densitetskorrektionerne har været, at der for hvert logget filter er 
vurderet en ledningsevne. Ledningsevnen kan være baseret på en faktisk måling 
eller på en analyse af magnesiumindholdet i det pågældende filter.Hvis der ikke 
foreligger data for det loggede filter er data fra nærliggende filtre i tilsvarende 
dybde benyttet. De foreliggende vandanalyser har vist en god, lineær sammen-
hæng mellem vandets ledningsevne og magnesiumindhold.  

På baggrund af erfaringsbaserede sammenhænge mellem ledningsevne og salini-
tet for ferksvand og havvand er der opstillet en lineær relation mellem vandets 
ledningsevne og salinitet:  

Salinitet = 0,009 x Ledningsevne –1,  

hvor ledningsevne indgår i mS/m og hvor salinitet indgår i o/oo. Af relationen 
fremgår, at havvand med ledningsevne på 4000 mS/m har en salinitet på 35 o/oo 
mens ferskvand med ledningsevne 250 mS/m har en salinitet på 1,25 o/oo. 

Ud fra typiske ionsammensætninger for havvand har NIRAS beregnet en tilsva-
rende lineær relation mellem salinitet og densitet. Dette fører til, at følgende 
densiteter er beregnet for de loggede filtre: 

Filter Vurderet salinitet 

o/oo 

Densitet 

kg/l 

Hav 32 1,025 

B10 6,3 1,005 

V3A 16,5 1,013 

V3B 10,6 1,008 

V5B 12,5 1,010 

V8B 13,2 1,010 

V16 19,8 1,015 

 
Tabel 6: Salinitet og densitet i loggede filtre 

Princippet i densitetskorrektionen har herefter været, at højden af væskesøjlen 
over bund af det loggede filter er omregnet til højden af en søjle havvand med 
samme vægt, efter udtrykket 

Hhavvand =  Hfilter x ρfilter/ρhavvand 
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hvor  

Hhavvand =  korrigeret højde af væskesøjle (m) 
Hfilter =  registreret væskehøjde i logget filter (m) 
ρfilter =  densitet af vand i logget filter (kg/l) 
ρhavvand =  densitet af havvand = 1,025 kg/l  

Ud fra de korrigerede væskehøjder i loggede boringer er der beregnet densitets-
korrigerede trykniveauer efter formlen: 

h = MP – nedstik = MP - (FB - Hhavvand) 

hvor  

h =  densitetskorrigeret trykniveau i m DNN 
MP =  målepunktskote (top af filterrør) i m DNN 
FB =  dybde fra målepunkt til bund af logget filter (m) 
 

Ud fra de korrigerede trykniveauer er der beregnet trykdifferencer mellem log-
gerpar for hver registrering, dvs. for hver 15 min. i loggerperioderne. Da data for 
havvandstand foreligger med 20 min. interval, er trykdifferencer mellem hav og 
boringer kun beregnet, hvor der er tidsmæssigt sammenfald, dvs. hver hele time.  

6.1.2 Hydraulisk ledningsevne 
Hydrauliske ledningsevner for de to magasiner er fastlagt ud fra kornkurver be-
stemt ved COWI’s sigteanalyse af 5 jordprøver udtaget fra boringerne V91 (kote 
0,0 og kote –2,0) og V93 (kote 0,0, kote –2,0 og kote –4,5). Af de udvalgte prø-
ver er det således kun den dybeste prøve fra V93, som repræsenterer det nedre 
magasin, mens de øvrige repræsenterer det øvre magasin. Sigtekurverne er vist 
sidst i bilag 2. 

Den hydrauliske ledningsevne er bestemt for hver enkelt prøve på basis af den 
empiriske formel: 

K = 0,01 x d10
2 

 
hvor K er den hydrauliske ledningsevne (m/s), og d10 er kornstørrelsen (mm) 
ved 10 % gennemfald. Den empiriske formel er bredt anvendt inden for geotek-
nik i Danmark. 

Herudover har tilsvarende data fra 45 jordprøver udtaget på Cheminovas arealer 
på Rønland i forbindelse med undersøgelser i 1984 indgået i vurderingsgrundla-
get. Data fra Rønland er udleveret af Ringkjøbing Amt. 
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De tilgængelige bestemmelser af hydraulisk ledningsevne er samlet i nedenstå-
ende figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4: Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne ved Høfde 42 og på Rønland 

På figuren er beliggenheden af det indskudte lerlag illustreret med en gul linie i 
kote -2,5.  

Resultaterne fra de aktuelle geotekniske undersøgelser er i figur 4 repræsenteret 
ved V91 og V93, mens de øvrige værdier er fra tidligere undersøgelser på Røn-
land. 

Det er på denne baggrund valgt at benytte en hydraulisk ledningsevne på 3 x 10-

4 m/s for magasinet over lerlaget (angivet med et rødt, lodret liniestykke i maga-
sinets koteinterval). Det bemærkes, at en prøvepumpning på forstranden ved 
Høfde 42 i 1981, /10/ gav en hydraulisk ledningsevne på 3,3 x 10-4 m/s for det 
øvre magasin.  

Til brug for usikkerhedsvurderinger antages den hydrauliske ledningsevne for 
magasinet over lerlaget at være min. 2 x 10-4 m/s og max. 4,5 x 10-4 m/s. 

For magasinet under det indskudte lerlag viser figur 4, at resultaterne har meget 
større variation. Med baggrund i den udførte sigteanalyse fra V93 på forstranden 
er det valgt at benytte en hydraulisk ledningsevne på 4,2 x 10-5 m/s i beregnin-
gerne for det nedre magasin. Den valgte værdi er angivet med et blåt, lodret li-
niestykke i magasinets koteinterval. 
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Til brug for usikkerhedsvurderinger antages den hydrauliske ledningsevne for 
magasinet under lerlaget at være min. 3 x 10-5 m/s og max. 1 x 10-4 m/s 

6.1.3 Beregning af strømningshastigheder 
Som beskrevet i ovenstående afsnit 6.1.1 er der, ud fra de densitetskorrigerede 
trykniveauer registreret med dataloggere, beregnet trykdifferencer mellem log-
gerpar med intervaller på hhv. 15 min. (B10->V5B, V8B->V3B) og 60 min. 
(V5B->hav, V3A->hav og V16->hav) igennem hele den loggede periode fra 
september 2001 til oktober 2002. 

Der er herefter foretaget en midling af de beregnede trykdifferencer med henblik 
på at fastlægge kvartalsvise værdier til brug i spredningsmodellen. 

De midlede trykdifferencer er omregnet til trykgradienter ved udtrykket: 

i = ∆h/LL 

hvor  

i  = gradient (m/m) 
∆h = trykdifference mellem loggerpar (m) 
LL =  afstand mellem loggere (m) 

Herefter er middelhastigheder for grundvandet beregnet ved hjælp af Darcy’s 
lov: 

vd =  k x i 

hvor  

vd =  filterhastighed (Darcy-hastighed) (m/s) 
k = hydraulisk ledningsevne (m/s) 
 

Resultaterne af beregningerne er sammenfattet i tabel 7. 

Den udstrømmende vandmængde er beregnet ved hjælp af udtrykket: 

Q = vd x B x D 

hvor  
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Q =  vandmængde (m3/d) 
B =  beregningsområdets længde langs kysten (m) 
D = tykkelse af grundvandsmagasin 

Resultaterne af beregningerne er vist i nedenstående tabel 7. 

Øvre  
magasin 

B10 -> V5B B8B -> V3B V5B -> hav Middel 

Afstand  (m) 22 30 108   

Kvartal ∆∆∆∆h (m) Vd (m/d) ∆∆∆∆h (m) Vd (m/d) ∆∆∆∆h (m) Vd (m/d) Vd (m/d) Q (m3/d) 

Sep-nov 2001 -0,0230 -0,0270 -0,0455 -0,0393 0,8356 0,2005 0,045 38,3 

Dec-feb 2002 0,0026 0,0031 0,0224 0,0193 0,9466 0,2272 0,083 71,1 

Mar-maj 2002 0,0332 0,0392 0,0876 0,0757 0,8328 0,1999 0,105 89,7 

Jun-aug 2002 0,0185 0,0218 0,0103 0,0089 0,6268 0,1504 0,060 51,6 

Middel  0,0092  0,0162  0,1945 0,073 62,7 

Nedre  
magasin V3A -> hav V16 -> hav   Middel 

Afstand i m 100 112     

Kvartal ∆∆∆∆h (m) Vd (m/d) ∆∆∆∆h (m) Vd (m/d)   Vd (m/d) Q (m3/d) 

Sep-nov 2001 0,5851 0,0212 0,7051 0,0228   0,022 13,2 

Dec-feb 2002 0,7248 0,0263 0,8018 0,0260   0,026 15,7 

Mar-maj 2002 0,6564 0,0238 0,7007 0,0227   0,023 14,0 

Jun-aug 2002 0,4193 0,0152 0,5815 0,0188   0,017 10,2 

Middel  0,0216  0,0226   0,022 13,3 

Tabel 7: Beregning af nettoudstrømning  

 
Positive hastigheder repræsenterer strømning rettet fra høfdedepotet mod Ve-
sterhavet. 

Ved beregningen af nettoudstrømningen Q er magasintykkelserne sat til hhv. 
2,85 m for det øvre magasin og 2 m for det nedre magasin. Beregningerne fore-
tages for en strækning på 300 m langs stranden. 

Der er således beregnet en samlet nettoudstrømning på i gennemsnit 76 
m3/døgn, svarende til 27.750 m3/år. Det fremgår endvidere af tabel 7, at nettoud-
strømningen er rettet mod Vesterhavet. 

Ringkjøbing Amts tidligere beregning af udsivningen til Vesterhavet /4/ viste en 
middeludsivning på 40 m3/d svarende til 14.600 m3/år. Nærværende beregning 
bygger på de samme loggerregistreringer, men til forskel fra /4/ er der foretaget 
en densitetskorrektion af loggerresultaterne. Herudover er flere forudsætninger 
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ændret som følge af de nytilkomne undersøgelsesresultater. Beregningen er så-
ledes udført for en 300 m strækning af stranden mod 169 m i /4/ og der er benyt-
tet reducerede hydrauliske ledningsevner.  

6.1.4 Vandbalance 
Idet nettonedbøren for området sættes til 699 mm/år /4/, svarer den årlige netto-
udstrømning til nettonedbøren over et areal på ca. 40.000 m2. Dette svarer til et 
område med udstrækning fra havstokken til havdiget på tværs af den 300 m lan-
ge strækning af stranden, som indgår i beregningerne, som illustreret på figur 5. 

60300

meter

 

Figur 5: Teoretisk grundvandsdannende område 

Der er således god overensstemmelse mellem den beregnede nettoudstrømning 
og grundvandsdannelsen i området. Der er dog ikke heri taget højde for, at en 
tilsvarende vandmængde (ca. 3 m3/t) oppumpes fra det afskærende dræn, som 
løber parallelt med og under havdiget, og som derfor i et vist omfang afdræner 
det angivne strandområde. 

Det vurderes på denne baggrund, at den angivne nettoudstrømning repræsenterer 
en overestimering af den faktiske udstrømning. Det skal dog hertil bemærkes, at 

Høfdedepot

Beregningsstrækning 300 m

Grundvandsdannende område 40.000 m³/år
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vandudvekslingen med havet i kraft af tidevandsvariationer, overskyl ved høj-
vande etc. ikke indgår i ovenstående beregningen. Disse forhold behandles i 
nedenstående afsnit 6.4. 

6.1.5 Udstrømning under stormhændelser 
Som det fremgår af bilag 19 optræder der i den loggede periode stormlignende 
hændelser i både starten og slutningen af februar 2002 med vandstande op til 
2,15 m over normal daglig vande. 

Til illustration af stormhændelsernes betydning for grundvandsstrømningerne er 
der i figur 6 afbildet beregnede grundvandshastigheder (Darcy) i det øvre maga-
sin igennem perioden fra 1. december 2001 til 1. april 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Beregnede grundvandshastigheder i øvre magasin 

 
Som det fremgår af figur 6, indtræffer negative strømningshastigheder hyppigt i 
denne periode svarende til, at grundvandsstrømningen er rettet fra hav mod land. 
Der er dog tale om forholdsvis korte perioder med landrettet strømning og over-
skylning af stranden med havvand.  På baggrund af den undersøgte tidsperiode 
må det konkluderes, at de kortvarige stormhændelser ikke har en afgørende ind-
flydelse på nettotransporten af forureningskomponenter fra høfdedepotet. Denne 
transport styres alt overvejende af grundvandsdannelsen i området og afdrænin-
gen heraf til Vesterhavet. 
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Samme konklusion kan nås ved en nærmere vurdering af en stormhændelse, 
som indtraf den 30. oktober 2000. På dette tidspunkt havde Ringkjøbing Amt 
dataloggere i drift i boringerne B7, B10, B11 og B12, som nærmere beskrevet i 
/1/. Placeringen af boringerne samt de registrerede vandspejlsvariationer frem-
går af figur 7.  

Højeste vandstand ved denne stormhændelse var 2,27 m over daglig vande, 
hvilket er 15 cm højere end de ovenfor nævnte højvandssituationer i februar 
2002. 

Nederst på figur 7 er vist beregnede mængder af afstrømmet grundvand mellem 
loggede boringspar. Grundvandsmængderne er beregnet for en 300 m lang 
strækning af stranden og i øvrigt efter samme prinicipper og forudsætninger som 
beskrevet i afsnit 6.1.1-6.1.4. Figur 7 viser akkumulerede værdier, opgjort for 
hvert kvarter med start den 28. oktober 2000 kl. 0.00. Opgørelsen angår alene 
grundvandsmagasinet over det indskudte lerlag, da kun filtre herfra er logget.  

Det bemærkes, at den beregnede, afstrømmende grundvandsmængde mellem 
boringerne B11 og B12 (B11->B12) har sin egen skala på y-aksen (den venstre) 
i figur 7, mens de øvrige har fælles skala (den højre). 

Grundvandsstrømning i retning mod havet regnes positiv. I perioder med af-
strømning i retning mod havet er kurverne over akkumuleret grundvandsmæng-
de derfor stigende, mens perioder med strømning i retning mod land (Chemino-
vahullet bag havdiget) er karakteriseret ved faldende kurver. 
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Figur 7: Stormhændelse 30. oktober 2000 

Af figur 7 fremgår, at grundvandsstrømningen mellem de betragtede boringer 
overvejende er rettet mod havet. I dagene 29. og 30. oktober, hvor vandstanden i 
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havet var stigende ses en indadrettet vandbevægelse mellem havet og B12, hvor-
efter strømningen er rettet mod havet i resten af den betragtede periode. 

Den indadrettede strømning kan også findes på strækningen mellem boringerne 
B12 og B11. Her indtræffer den indadrettede strømning imidlertid først sidst på 
eftermiddagen den 30. oktober. Forsinkelsen vurderes at være et resultat af, at 
den indadrettede strømning fra havet i første række resulterer i vandspejlsstig-
ning og dermed stigende magasineret vandmængde i den mest havnære del af 
grundvandsmagasinet. Perioden med indadrettet strømning mellem B12 og B11 
varer ca. 34 timer og den transporterede vandmængde er beregnet til at udgøre 
ca. 909 m3, svarende til ca. 642 m3/døgn. Fra tidlig morgen den 1. november er 
strømningen mellem B12 og B11 igen udadrettet og i løbet af de efterfølgende 
ca. 2 døgn er en tilsvarende vandmængde på ca. 900 m3 transporteret i retning 
mod havet. 

På strækningen mellem B11 og B10 ses en lidt mere forsinket, men længereva-
rende periode med indadrettet strømning fra 31. oktober til 5. november. Den 
transporterede grundvandsmængde er imidlertid kun af størrelsen 100 m3, sva-
rende til ca. 20 m3/døgn. 

På strækningen mellem B10 og B7 er der udadrettet strømning gennem hele den 
betragtede periode under og efter stormhændelsen.  

Analysen af loggerserierne fra stormhændelsen den 30. oktober 2000 viser såle-
des, at den høje havvandstand gav anledning til markant stigende grundvands-
spejl i området mellem havstok og havdige. Den høje havvandstand har overve-
jende resulteret i stigende magasineret vandmængde i grundvandsmagasinet 
under forstranden. Der har kun været kortvarige perioder med grundvands-
strømning rettet mod land i forbindelse med stormen, og der er ikke tegn på, at 
der i disse perioder har været nogen væsentlig nettogrundvandstrømning fra 
forstranden ind i Cheminovahullet. 

6.2 Estimat af koncentrationer i udstrømmende vand (C) uden spuns 
I dette afsnit estimeres opløste niveauer af sum af færdigvarer (EP3, MP3, ma-
lathion), ethyl-sulfotep, EP1 og EP2- syre i grundvandet til brug for estimering 
af udsivningen fra depotet. 

Med de udførte undersøgelser er der tilvejebragt en forholdsvis detaljeret doku-
mentation af den horisontale udbredelse af forureningen i de to øvre grund-
vandsmagasiner i og omkring høfdedepotet. Jævnfør gennemgangen i afsnit 
4.1.2 er det ikke lykkedes at beskrive et eventuelt mønster den vertikale forde-
ling af forureningskoncentrationen i de to magasiner.  
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I bilag 20 er de opløste koncentrationer af EP1, EP-2 syre og EP3 søgt konture-
ret over og under det indskudte lerlag. Det er valgt at foretage 3 kontureringer 
for hver komponent med henblik på at opstille et såkaldt ”højt”, et ”mellem” og 
et ”lavt” estimat ud fra de målte værdier. Målet hermed er at tilvejebringe et 
realistisk interval for de aktuelle koncentrationer. 

Ud fra de konturerede kort er der for delstrækninger langs en 300 meter lang 
kyststrækning fra syd til nord for høfdedepotet anslået gennemsnitlige opløste 
forureningskoncentrationer for de nævnte forureningskomponenter i/nær depo-
tet. Der er kontureret ned til 0,1 mg/l niveauet. Områder udenfor denne kontur er 
tilskrevet forureningsniveauet 0 mg/l. 

Placeringen af den 300 m lange kyststrækning, som danner udgangspunkt for 
beregningerne fremgår af bilag 20. 

Længden af de valgte delstrækninger og de vurderede gennemsnitlige forure-
ningskoncentrationer for delstrækningerne fremgår af bilag 21. I bilag 21 er der 
desuden vist et eksempel på den anvendte beregningsmetode ved estimeringen 
af den gennemsnitlige forureningskoncentration i det udstrømmende grundvand 
langs den 300 meter lange beregningsstrækning. 

På baggrund af disse data er den gennemsnitlige forureningskoncentration over 
hele den 300 m lange kyststrækning hhv. over og under det indskudte lerlag 
vurderet. Disse data fremgår ligeledes af tabel 8. 
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Over indskudt lerlag* Under indskudt lerlag* Stof 

Lav 

mg/l 

Mellem 

mg/l 

Høj 

mg/l 

Lav 

mg/l 

Mellem 

mg/l 

Høj 

mg/l 

EP3, MP3, 
malathion, 
ethyl-
sulfotep 

9** 16** 

EP3 2,1 2,2 2,5 3,8 4,6 6,9 

EP1 1,1 1,3 1,5 10 14 18 

EP2-syre 12 15 18 204 222 268 

* En del af filtre over det indskudte lerlag er hævet ca. 0,5 m over dette. Jævnfør diskussionen i afsnit 
3.3.1 er der ikke grundlag for at afgøre, hvorvidt estimaterne baseret på de etablerede boringer sy-
stematisk under- eller overestimerer de udstrømmende koncentrationer. Estimaterne er dog behæftet 
med betydelig usikkerhed.  

** Der er ikke fastlagt høj/lav-estimater for sum af EP3, MP3, malathion og ethyl-sulfotep, da denne 
sum ikke indgår i spredningsmodellen  

Tabel 8:  Skønnede gennemsnitlige koncentrationer i udstrømmende vand over 
en 300 meter lang kyststrækning 

6.3 Estimat af koncentrationer i udstrømmende vand med spuns 
Den umiddelbare og ønskede effekt af at etablere en spunsvæg er at reducere 
udstrømningen af forureningskomponenter fra depotresterne til Vesterhavet. I 
dette afsnit opstilles meget grove estimater af effekten af de skitserede spuns-
scenarier i kapitel 5. 

Ved etableringen af spunsvæggen rundt om depotresterne samt etablering af en 
foranliggende kystsikring og et afdræningssystem for regnvand der falder inden-
for det indspunsede område ændres de fysiske og hydrauliske forhold meget 
drastisk. Den påtænkte spunsning omfatter et stort område og udføres til nær den 
nuværende vandkant.  

Dette medfører, at de forhold som har indflydelse på udvaskningen af forurening 
efterladt udenfor spunsvæggen til Vesterhavet ændres drastisk. 

Det er således ikke muligt at opstille sikre estimater for; 

• til hvilket niveau udstrømningen af forureningskomponenterne til Vesterha-
vet reduceres umiddelbart med de skitserede spunsscenarier eller 

• hvor hurtigt og til hvilket niveau udvaskningen aftager i årene efter spuns-
ningen  
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Med henblik på at opnå en helt overordnet vurdering af effekten af de forskelli-
ge spunsscenarier overfor udstrømning af forureningskomponenter til Vesterha-
vet er der dog foretaget nogle grove og meget overordnede estimater. 

Estimaterne er baseret på følgende overvejelser og antagelser: 

• Ved spunsningen efterlades der en vis mængde forurening udenfor spunsen. 
Denne forurening vil dels være opløst i grundvandet og dels sorberet til jor-
dens indhold af organisk stof. Fordelingen af stofferne mellem opløst og 
sorberet form kendes ikke og de nærmere sorbtionsforhold for stofferne er 
ikke afklaret. Den samlede masse af forurening efterladt udenfor spunsen er 
for de opstillede scenarier estimeret i kapitel 5 og bilag 16 og 17 men det er 
ikke undersøgt i detaljer, hvor stor en forureningsmængde, der er lokaliseret 
i og nær havstokken. Der er således ikke databelæg eller tilstrækkelig viden 
om sorbtionsforholdene og forureningsfordelingen til at lade den samlede 
masse af forurening efterladt mellem spunsen og Vesterhavet indgå i esti-
materne. 

• Undersøgelsesresultaterne viser, at der foregår en betydende nedbrydning af 
forureningskomponenter, herunder parathion under transporten mod havet. 
Størrelsen af nedbrydningen, og i hvilke områder mellem depotresterne og 
havet nedbrydningen er aktiv, er ikke klarlagt. Der ses derfor bort fra ned-
brydning. 

• Med etableringen af spunsen ned gennem de 2 øvre magasiner afbrydes den 
nuværende grundvandsstrømning og dermed tilførslen af grundvand og for-
ureningskomponenter til området mellem spunsvæggen og havet:  

- Spunsen påtænkes overdækket og regnvandet der falder i det indspun-
sede område afledes til omkringliggende dræn eller faskiner. Da netto-
udstrømningen fra depotområdet er styret af nettonedbøren er det såle-
des den samme mængde vand der skal afledes fra depotområdet til Ve-
sterhavet før og efter spunsningen. Lokaliseringen af udstrømningen vil 
dog formentlig være forskellig. I estimaterne som præsenteres i afsnit 
6.4 anvendes samme udstrømning efter spunsningen som før. 

- Med spunsningen afskæres forureningsbidraget fra det indspunsede 
område og den efterladte forurening mellem havet og spunsen vil over 
en årrække udvaskes (fjernelse af den opløste forurening og desorbtion 
af forurening knyttet til sedimentet). Dette må forventes at reducere den 
udstrømmende forureningsmængde meget væsentligt i løbet af få år. 
Der er dog ikke grundlag for at kvantificere dette fald. 
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• Ved estimaterne er der for delstrækninger, hvor udsivningen begrænses 
af spuns, anvendt de opløste forureningsniveauer, som på baggrund af de 
udførte undersøgelser er truffet eller vurderet at være til stede mellem 
den mest havnære spunsvæg og havet. Der er således tale om ”start-
værdier” umiddelbart efter etablering af spunsen. Dette er gjort i mangel 
af et bedre/mere sikkert datagrundlag. Denne antagelse kan medføre en 
stor usikker på estimaterne da niveauerne målt/vurderet nær havstokken 
er resultatet af en dynamisk situation med tilførsel af forureningskompo-
nenter fra land og kraftig opblanding med omtrent forureningsfrit hav-
vand.  

Estimaterne af forureningsbelastningen af Vesterhavet efter spunsning som vises 
i afsnit 6.4 er således opnået ved produktet af vandudstrømningen og niveauet af 
opløst forurening mellem spunsvæggen og havet baseret på resultaterne af de 
supplerende undersøgelser, jf. bilag 20.  

De opstillede grove estimater af de gennemsnitlige stofkoncentrationer i ud-
strømmende vand ved de 6 spunsscenarier beskrevet i afsnit 5 fremgår af bilag 
22. Det skal bemærkes, at der for parathion er foretaget beregninger for koncen-
trationer langs spunsvæggen på 0,1 og 0,01 mg/l. Dette er gjort for at afspejle en 
meget stor usikkerhed på fastlæggelsen af denne værdi. 

Beregningerne er foretaget helt parallelt til det viste eksempel i bilag 21 som 
gælder for parathion over det indskudte lerlag uden spuns. 

6.4 Beregning af stoftransport 
På baggrund af de beregnede strømningshastigheder (afsnit 6.1) og skønnede 
gennemsnitlige stofkoncentrationer (afsnit 6.2) præsenteres i dette afsnit en be-
regning af den resulterende stoftransport fra høfdedepotet til Vesterhavet. 

Stoftransporten regnes at foregå ved advektion og dispersion. Advektion udgør 
transporten af stof med den gennemsnitlige grundvandsstrømning, mens disper-
sion i denne sammenhæng benyttes til beregningsmæssigt at beskrive den øvrige 
stoftransport knyttet til molekylær diffusion samt opblanding og udvaskning 
som følge af tidevandspåvirkninger, strandoverskylninger etc. i de havnære dele 
af grundvandsmagasinerne. 

6.4.1 Bestemmelse af dispersiviteter 
Efter en metodik foreslået af Aktor innovation og beskrevet i /9/ bestemmes 
dispersiviteter for de to magasiner ud fra indholdet af magnesium i grundvands-
prøver fra boringer på og omkring høfdedepotet. Indholdet af magnesium i hav-
vand med salinitet på 35 ‰ er 1290 mg/l og i typisk ferskvand under 20 mg/l 
/9/. Derfor vil der være en transport fra hav mod land af magnesium betinget af 
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diffusion og dispersion. Imidlertid er der samtidig en modsat rettet grundvands-
strømning, hvilket fører til etablering af en balance (stationær tilstand) mht. for-
deling af magnesium. 

Fordelingen af magnesium i området mellem havdige og havstok kan som en 
tilnærmelse opfattes som et resultat af dispersiv (herunder diffusiv) transport af 
en ferskvandsfane fra land mod hav. 

Denne transport kan beskrives ved hjælp af den en-dimensionale transportlig-
ning, som i den stationære tilstand har løsningen 

C = C0exp(x/αL) 
 
hvor 

C = magnesiumkoncentration som funktion af tid og sted (mg/l) 
C0 =    magnesiumkoncentration for havvand (1290 mg/l) 
vd =  Darcy-hastighed af grundvand (m/s) 
x = stedkoordinat, afstand fra havkant (m) 
αL = dispersivitet (m) 

Dispersitvitet αL kan bestemmes ud fra afbildningen af magnesiumdata i figur 8. 
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 Figur 8: Bestemmelse af dispersivitet ud fra magnesium data 

 
På baggrund af tendenskurverne for magnesiumdata hhv. over og under det ind-
skudte lerlag kan der bestemmes følgende dispersiviteter: 

Øvre magasin: αL = 0,0159-1 = 63 m 

Nedre magasin: αL = 0,0088-1 = 114 m. 

Til illustration af havvandets opblanding med ferskvand er konturlinier for mag-
nesiumindholdet i hhv. øvre og nedre magasin vist i nedenstående figur 9 ud-
trykt ved tendenslinierne fra figur 8. På figuren er indholdet af magnesium angi-
vet i procent af havvand (1290 mg/l). 
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Kurverne viser grundvandets indhold af magnesium som procent af havvand (1290 mg/l) ud-
trykt ved tendenslinierne i figur 8 

Figur 9: Havvandets opblanding med ferskvand i grundvandsmagasinerne             

6.4.2 Advektiv transport 
Advektion giver anledning til en stofflux pr. tværsnitsareal, der kan beregnes 
som: 

Jadv = C x vd  

hvor  

Jadv = advektiv stofflux pr tværsnitsareal (kg/år/m2) 

6.4.3 Dispersiv transport 
Dispersion giver anledning til en stofflux pr. tværsnitsareal, der kan beregnes 
som: 

Jdisp = αL vd gradC 

hvor  

Jdisp = advektiv stofflux pr tværsnitsareal (kg/år/m2) 
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Koncentrationsgradienten fastlægges ud fra den i afsnit 6.2 fastlagte koncentra-
tion, som beregningsmæssigt tillægges centerlinien gennem høfdedepotet. Gra-
dienten beregnes ud fra den forudsætning, at koncentrationen af det pågældende 
stof er lig med nul i havstokken, svarende til afstanden 95 m fra høfdedepotets 
centerlinie. 

6.4.4 Resultater 
Beregningerne af stoftransport er foretaget for de i afsnit 6.2 opgjorte stoffer ved 
anvendelse af de vægtede, gennemsnitlige koncentrationer over hele kyststræk-
ningen, jf. bilag 21. Beregningerne er foretaget for hvert af de to grundvands-
magasiner. 

Resultaterne fremgår af nedenstående tabel 9. 
 

Kg/år Nedre Øvre Total 

 Advektion Dispersion Advektion Dispersion  

EP1      

høj  85 51 34 8 178 

mellem 67 40 30 7 144 

lav 49 29 25 6 109 

EP2-syre      

høj  1297 778 412 96 2583 

mellem 1076 645 341 79 2141 

lav 989 593 268 62 1912 

EP3      

høj  33 20 57 13 124 

mellem 22 13 50 12 98 

lav 18 11 48 11 89 

 
Tabel 9:  Beregnet stofflux fra depot til Vesterhavet (kg/år). 

Sammenligning med tidligere beregninger i /4/ 
I forbindelse med en statusrapport udarbejdet af Ringkjøbing Amt i 2003 /4/ er 
der foretaget estimater af den årligt udsivende forureningsmængde fra høfdede-
potet til Vesterhavet for et stort antal stoffer. For stofferne i tabel 9 var estima-
terne i /4/:  
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EP1 220 kg/år 

EP2-syre 1995 kg/år 

Parathion 18 kg/år 

For EP1 og EP2-syre ses en fin overensstemmelse mellem estimater i /4/ og i 
denne rapport, mens estimaterne i denne rapport er væsentligt højere for pa-
rathion. Dette kan dels skyldes, at der er anvendt forskellige beregningsprincip-
per i de rapporter og dels, at der med undersøgelserne i efteråret 2003 og foråret 
2004 er tilvejebragt en del nye data om forureningskoncentrationer. Desuden har 
en fornyet gennemgang af de hydrauliske forhold medført en revision af den 
udstrømmende vandmængde, som beskrevet sidst i afsnit 6.1.3.  

Endvidere bemærkes, at der i /4/ er udarbejdet overslag for den årlige udsivning 
af et stort antal af de andre stoffer som forekommer i høfdedepotet. Det er ikke 
vurderet relevant at gentage/forny disse beregninger i nærværende rapport, idet 
der for disse stoffer ikke foreligger et væsentligt ændret datagrundlag. For stof-
ferne som ikke er omfattet af estimater i nærværende rapport henvises således til 
estimaterne i /4/. 
 
Stofflux til Vesterhavet ved de 6 spunsscenarier 
Tilsvarende beregninger som opsummeret i tabel 9 er foretaget for de 6 spuns-
scenarier som beskrevet i afsnit 5. Vurderinger bag og forudsætningerne for 
disse beregninger er præsenteret i afsnit 6.3 og resultaterne fremgår af bilag 22, 
hvor resultaterne er vist i det format, som benyttes i spredningsmodellen. Den 
samlede stofflux ved de forskellige spunsscenarier er endvidere opsummeret i 
tabel 10. 
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Spuns-
scenarium 

 Ingen  A  B  C  D  E  F 

Længde (m)  0 592 550 507 449 387 321 

EP1 lav  109 24 25 26 46 51 59 

 mellem 144 37 38 42 55 62 86 

 høj 178 45 46 53 99 116 132 

EP2-syre lav  1912 724 771 867 948 1179 1419 

 mellem 2141 960 975 1001 1031 1415 1676 

 høj 2583 986 1009 1050 1320 1640 1862 

EP3, max. lav  89 3 3 3 20 27 47 

 mellem 98 4 4 4 28 38 58 

 høj 124 4 6 8 33 43 74 

EP3, min. lav  89 1 2 3 18 27 43 

 mellem 98 1 3 4 23 35 49 

 høj 124 2 5 6 28 40 60 

 
Tabel 10: Effekt af spuns på stofflux til Vesterhavet (kg/år). 
  

Det skal understreges at den beregnede stofflux til Vesterhavet efter etablering 
af spuns er baseret på nuværende koncentrationsniveauer i boringer nær den 
mest havnære spunsvæg. Der er således formentlig tale om en overestimering af 
stoffluxen, da det må forventes, at afskæring af stoftilførslen fra den indspunse-
de del af depotet med tiden vil reducere koncentrationsniveauerne uden for 
spunsen som følge af den kraftige vandudveksling i området mellem spuns og 
havstok. 

6.4.5 Usikkerhedsvurdering 
Der er ikke foretaget nogen egentlig statistisk behandling af data i forbindelse 
med udarbejdelse af estimater for udsivningen til Vesterhavet. For så vidt angår 
koncentrationer af opløste stoffer er usikkerheden vurderet i forbindelse med 
fastlæggelse af max./min. værdier for hvert enkelt stof, jf. afsnit 6.2. 

For så vidt angår grundvandsstrømningen vurderes den afgørende usikkerhed at 
være knyttet til fastlæggelsen af hydrauliske ledningsevner for de to grund-
vandsmagasiner. I afsnit 6.1.2. er der redegjort for de anvendte værdier, som i 
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nedenstående tabel 11 er sammenstillet med de resulterende størrelser af grund-
vandsstrømningen. 

 Enhed Skønnet min. Anvendt Skønnet max. 

Køvre m/s 2 x 10-4 3 x 10-4 4,5 x 10-4 

Knedre m/s 3 x 10-5 4,2 x 10-5 1 x 10-4 

Qøvre m3/døgn 41,8 62,7 94 

Qnedre m3/døgn 9,5 13,3 31,7 

Qtotal m3/døgn 51,3 76 125,7 

Afvigelse % -33 0 +65 

 
Tabel 11: Usikkerhedsvurdering af grundvandstrømning 

Variationer på de hydrauliske ledningsevner slår proportionalt igennem på den 
beregnede stofudsivning. De anslåede afvigelser på hhv. -33% og +65% kan 
således betragtes som middelafvigelser på stofmængderne, idet der dog vil være 
variationer mellem stofferne, som følge af forskellig fordeling mellem magasi-
nerne. 
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7. MULIGE SUPPLERENDE AKTIVITETER 

I dette kapitel præsenteres på et helt overordnet niveau aktiviteter hvormed 
grundlaget for nogle af denne rapports vurderinger og beregninger vil kunne 
styrkes og de anførte usikkerheder i flere af rapportens afsnit kunne reduceres.  

Det skal dog understreges, at der med opstillingen af nedenstående aktiviteter 
ikke implicit ligger en vurdering af, at aktiviteterne bør gennemføres.  

7.1 Afgrænsning af forureningen omkring høfdedepotet 
Med henblik på at reducere usikkerhederne på afgrænsningen af jord- og grund-
vandsforureningen omkring høfdedepotet kan der gennemføres følgende aktivi-
teter: 

• Etablering af yderligere boringspar i periferien af det mest forurenede 
område samt udtagning af jord- og vandprøver. Forud for eventuelle ak-
tiviteter bør det defineres klart, hvilke stoffer i hvilket medium (jord eller 
vand) der ønskes afgrænset og til hvilken koncentration 

• Kontrol/dokumentation af den foretagne afgrænsning ved gentagen 
vandprøvetagning fra udvalgte filtre  

7.2 Opgørelse af forureningsmængder i høfdedepotet 
Med henblik på at reducere usikkerhederne på opgørelsen af den samlede 
mængde rest forurening i og omkring høfdedepotet kan der gennemføres føl-
gende aktiviteter: 

• For de stoffer, som indgår i analyseprogrammet for jord- og vandprøver i 
denne rapport, kan usikkerheden reduceres ved yderligere prøvetagning i 
i den centrale del af høfdedepotet, hvor boringstætheden pt. er forholds-
vist lille.  

• For stoffer, som ikke indgår i analyseprogrammet for jord- og vandprø-
ver i denne rapport, kan der foretages en fornyet prøvetagning i et areal-
dækkende net på og omkring høfdedepotet. Endvidere kan det undersø-
ges teoretisk og ud fra tidligere analyser, om der for visse stoffer er en 
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korrelation til stoffer som indgår i analyseprogrammet (f.eks. at stoffet 
har udgjort en bestemt andel af færdigvarerne mv.). Dette vil dog sand-
synligvis kun kunne være tilfældet for få stoffer. 

• Tilstedeværelse af fri fase i områder af høfdedepotet er af meget væsent-
lig betydning for det samlede estimat af forureningsmængden. Fore-
komst af fri fase vil kunne afsløres ved såkaldte Partitioning Interwell 
Tracer Tests (PITT), Laser Induced Flourescens (LIF), ved Flute NAPL-
sampler eller ved GeoVis. 

o PITT udføres i et hydraulisk kontrolleret system og indebær, at 
der injiceres 2 inerte tracere, hvoraf den ene opløses i den frie fa-
se og den anden ikke opløses. En forsinkelse i gennembruddet af 
den opløselige tracer dokumenterer således tilstedeværelsen af fri 
fase mellem de anvendte boringer. Det er dog ikke muligt at be-
stemme mængden af fri fase. Ved afværgeprojekter kan det med 
PITT (før og efter) vurderes hvorvidt oprensningen markant re-
ducerer mængden af fri fase. 

o LIF er en sonde som kan monteres på f.eks. GeoProbe udstyr. 
Sonden udsender laserlys og registrerer flourescenssignaler. Me-
toden er således baseret på, at mange frie organiske faser flou-
rescerer ved belysning med laserlys. Hvorvidt dette er tilfældet 
for fri fase med færdigvarerne skal først afklares. 

o Flute NAPL-sampleren er en oppustelig syntetisk sok som er im-
prægneret med hydrofobt farvestof der farver den frie fase ved 
kontakt. Sokken nedsænkes i et borehul som holdes åbent med 
vandtryk. Herefter oppustes sokken så der opnås kontakt til for-
mationen og farvning ved kontakt med fri fase. Endelig trækkes 
sokken op med ”vrangen” ud af og inspiceres visuelt. 

o GeoVis består af en sonde med en lyskilde og et kamera. Sonden 
kan monteres på f.eks. en GeoProbe og presses ned gennem og 
videofilme jordsøjlen. Fri fase identificeres visuelt. 

Fælles for disse metoder er dog, at de dokumenterer tilstedeværelsen/fraværet af 
fri fase, men ikke angiver mængden af fri fase i jorden. Endvidere er metoderne 
ikke tilgængelige som standard herhjemme og der er usikkert, om metoderne er 
anvendelige under de specielle fysiske forhold der er i jordmiljøet på høfdedepo-
tet. 
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• Mængden af fri fase i bestemte områder vil kunne estimeres ved måling 
på kerneprøver  

• Forholdene omkring spredningen af fri fase til under det indskudte lerlag 
kan belyses ved udtagning af kerneprøver til ca. 3 meter under det ind-
skudte lerlag. Dette gøres blandt andet nær boringer, hvor der er mistan-
ke om, at spredningen skyldes etableringen af boringer. 

• Endelig kan der i områder med konstateret fri fase på mere end ca. 10 cm 
gennemføres forsøg med oppumpning af den frie fase og monitering af 
tilstrømningen heraf; bail-downtests. Det skal bemærkes, at det tidligere 
er mislykkedes at gennemføre sådanne pumpetests på en måde, så tyk-
kelsen af den frie fase kunne estimeres. 

7.3 Estimat af udsivning til Vesterhavet 
Med henblik på at reducere usikkerhederne på de opstillede estimater af udsiv-
ningen af forureningskomponenter til Vesterhavet kan der gennemføres følgen-
de aktiviteter: 

• Belysning af den vertikale fordeling af forureningskomponenterne i de 2 
terrænnære grundvandsmagasiner. Dette er søgt opnået med 2 stk. multi-
levelboringer. Det mislykkedes dog, formentlig på grund af kontamine-
ring af lagpakken med fri fase fra niveauet umiddelbart over det indskud-
te lerlag. Der kan etableres nye multilevelboringer udenfor områderne 
med fri fase. 

• For de stoffer, som indgår i analyseprogrammet for vandprøver i denne 
rapport, kan usikkerheden reduceres ved udførelse af yderligere boringer 
til kortlægning af de opløste forureningsniveauer i den centrale del af 
høfdedepotet. 

• For de stoffer, som ikke indgår i analyseprogrammet for vandprøver i 
denne rapport, forudsætter estimater af udsivningsmængder, at der fore-
tages prøvetagning og analyse af et forholdsvist stort antal af de eksiste-
rende filtre. 

• Yderligere dokumentation af gradienten mellem høfdedepotet og havet i 
de 2 øvre magasiner ved logning over en periode på 6 – 12 måneder. 
Samtidig registreres vandets salinitet i de loggede boringer. Der bør log-
ges i havet samt i filtre fra umiddelbart ved havstokken over høfdedepo-
tet til øst for det afskærende dræn 
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• Styrket vurdering af vandbalance. Dette baseres på ovenstående gradi-
entmålinger samt på en undersøgelse af effekten af det afskærende dræn 
(afsænkning, placering af afsænkning og vandflow). Endvidere kan der 
foretages nedbørs- og fordampningsmålinger ved høfdedepotet  

• Yderligere dokumentation af hydraulisk ledningsevne. Dette kan opnås 
ved etablering af filtre i stor dimension (ca. ø125 mm) og gennemførsel 
af prøvepumpninger samt ud fra yderligere sigteanalyser af sediment fra 
de 2 grundvandsmagasiner. 
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8. MULIGHEDER FOR STATISTISK BEHANDLING AF DATA 

Med bistand fra seniorrådgiver Søren Erik Larsen, DMU er der foretaget en vur-
dering af mulighederne for statistisk behandling af det omfattende datamateriale, 
som ligger til grund for forureningsafgrænsning og estimater af stofmængder i 
og omkring høfdedepotet. 

8.1 Statistisk analyse af de rumlige data 
Den statistiske analyse af de rumlige data fra depotområdet vil bestå af en kri-
ging, som er en form for lineær interpolation. Kriging skal primært anvendes til 
at estimere koncentrationsniveauer på umålte steder i området.  

Kriging baseres på følgende model.: 

Lad 2R∈s  betegne en datalokalitet i et 2-dimensionalt Euklidisk rum og antag 
at dataværdien ( )sZ  i en rumlig lokalitet s er en tilfældig (stokastisk) størrelse. 

Når s varierer over en indexmængde 2RD ⊂ , så generes den multivariate stoka-
stiske proces 

( ){ }DZ ∈ss : . 
 

En realisation, dvs. et sæt af værdier for processen betegnes ( ){ }Dz ∈ss : . D  er 

en fastlagt delmængde af 2R , f.eks. det rektangel som lige præcis indeholder 
alle målepunkterne på området. Det rumlige index s kan variere kontinuert over 
D . 

Antag, at man har observeret data ( ) ( ){ }nZZ ss ,,1 �  målt på kendte rumlige lo-

kaliteter { }nss ,,1 � . For undersøgelserne ved høfde 42 er de rumlige lokaliteter 

de steder, hvor man har foretaget boringer. Boringerne er placeret i et irregulært 
mønster på stranden. Ligeledes er der udtaget jordprøver i forskellige lag i dyb-
den. Det foreslås at analysere hvert lag for sig. Nogle lag har dog for få prøve-
tagninger til, at man kan gennemføre en egentlig statistisk analyse. Hovedvæg-
ten vil blive lagt på de lag, som repræsenterer de største forureningsmængder 
(lag med fri fase). 
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En statistisk analyse af disse rumlige data indledes med anvendelse af deskripti-
ve statistiske metoder på data samt grafiske fremstillinger. Dernæst beregnes 
statistikker (gennemsnit, median, fraktiler, minimum, maksimum, standard afvi-
gelser) for de målte koncentrationer.  

Man kan supplere statistikkerne med et histogram som viser datafordelingen 
grafisk. Ved høfde 42 er der en del data, som angives til at være under det på-
gældende stofs detektionsgrænse. Endvidere vil der være data med værdier lidt 
større end detektionsgrænsen og også meget høje koncentrationsværdier fra bo-
ringer udført direkte i kildeområdet. Sådanne datafordelinger vil ikke følge no-
gen kendt statistisk fordeling (Normal, log-Normal). 

Dernæst vurderes de observerede data i forhold til en 2-dimensional trendmodel. 
Dette gøres for at få klarhed over eventuelle trends (stigninger, fald eller andre 
forløb) i forskellige retninger, f.eks. langs med eller på tværs af stranden.  

Herefter gennemføres den egentlige statistiske analyse af de rumlige data ved 
hjælp af kriging.  

Det første trin i en kriging er at beregne det empiriske variogram. Et variogram 
angiver et mål for den rumlige korrelation på forskellige afstande. Normal vil 
rumlige data tæt på hinanden ligne hinanden mere end data som er målt langt 
væk fra hinanden. Det empiriske variogram viser hvordan data er korreleret som 
en funktion af afstand og er defineret ved 

( )
( ) ( ) ( )( )

( )
� −

=

hN

zzhN
h

2
212

1

ss
γ , 

hvor ( )hN  angiver mængden af alle parvise afstande med h=− 21 ss , ( )hN  

angiver antallet af forskellige par i denne mængde. h angiver kun en afstand og 
ikke nogen retning.  

Formålet med at beregne det empiriske variogram er at finde en model for auto-
korrelationen i datamaterialet. Normalt er det at finde en model for variogram-
met en rekursiv process, forstået således, at man forsøger forskellige former for 
variogrammer (lineær, ”power”, eksponentiel, Gaussisk eller sfærisk) efter man 
har fjernet trenden i data. Mest vigtigt er, at modellen passer bedst på de korte 
afstande.  

For h=0 estimerer det empiriske variogram en såkaldt nugget effekt som svarer 
til målefejlen (dvs. fejl fra laboratorieanalysen samt usikkerheden fra prøvetag-
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ningen). Man bør endvidere sikre sig, at det empiriske variogram ikke ændrer 
sig alt efter hvilken retning det beregnes i. Derfor bør man også beregne ret-
ningsbestemte empiriske variogrammer. 

Når variogrammet er bestemt gennemføres en kriging som prædikterer værdier 
for den stokastiske process ud fra observationerne i de kendte lokaliteter. Kri-
ging giver endvidere standardfejlen på prædiktionen. Antager man, at prædikti-
onen følger en Normalfordeling, så kan man beregne et 95%-konfidens interval 
for prædiktionen ved at gange standard fejlen med 1,96 og beregne intervallet 
ved 

( )[ ]fejl standard96,1ˆ ⋅±sz . 

De statistiske analyser vil blive gennemført ved brug af det statistiske software 
S-PLUS© samt modulet Spatial Stats S-PLUS©. 

8.2 Anvendelse af resultaterne 
Resultaterne fra kriging kan anvendes til at estimere koncentrationsniveauet i 
alle punkter i området omkring depotet. Kriging giver ligeledes en værdi for 
usikkerheden på estimatet og giver mulighed for at beregne et konfidensinterval 
for estimatet. Integrerer man alle estimaterne over området får man et estimat 
for den samlede forureningsmængde i de pågældende lag. Lægger man disse 
mængde estimater sammen eller anvender interpolation i dybderetningen kan 
man få et estimat for den samlede forureningsmængde i hele høfdedepotet. 

Man kan undersøge forskellige placeringer af stålspunsvæggen, ved at se på 
koncentrationsestimaterne langs spunsvæggen. Er alle disse estimater og deres 
konfidensinterval under en bestemt værdi så kan man med 95% sandsynlighed 
sige at spunsvæggen indrammer forureningen. 

Det anses for muligt, at gennemføre de statistiske beregninger, baseret på tek-
nikker fra den rumlige statistik (geostatistik), som kan tydeliggøre en afgræns-
ning af depotet samt give forslag til placering af stålspunsvæggen. 

Beregningerne besværliggøres af målingernes fordeling (mange lave koncentra-
tioner – under detektionsgrænsen - samt nogle meget store koncentrationer) 
samt af strategien med hensyn til placering af prøvetagningslokaliteter ved høf-
den (irregulær placering af boringer). Man må derfor forvente relativt store 
usikkerheder på estimaterne beregnet ved kriging. 
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