
Notat  

C:\Sag\01\420.08\not\Udsivningsberegning\Udsivning_020805.doc 

Rådgivende ingeniører 
og planlæggere A/S 

NIRAS 
Banegårdspladsen 6 B 
DK-7400 Herning 

Telefon 9626 6226 
Fax 9626 6225 
E-mail niras@niras.dk 

CVR-nr. 37295728 
Tilsluttet F.R.I 

 

 

 
 
 
Ringkjøbing Amt 
 
 
HØFDE 42 
 
Estimering af udsivning til Vesterhavet 
 
 
2. august 2005 
 
Indholdsfortegnelse: 
 
1. Indledning .................................................................................... 2 
2. Forudsætninger............................................................................. 3 

2.1 Gennemsnitlige opløste koncentrationer ............................. 3 
2.2 Hydraulisk ledningsevne...................................................... 4 
2.3 Gradient ............................................................................... 5 
2.4 Strømningshastigheder......................................................... 5 
2.5 Nedbrydning ........................................................................ 6 

3. Kontrolberegning - ingen nedbrydning........................................ 7 
3.1 Før etablering af spuns......................................................... 7 
3.2 Efter etablering af spuns ...................................................... 8 

4. Effekt af nedbrydning – uden spuns........................................... 10 
5. Tidslig udvikling efter etablering af spuns (afklingning)........... 12 
6. Referenceliste............................................................................. 13 
 
Bilag: 
1. Oversigtskort 
2. Opgørelse af gennemsnitskoncentrationer 
 
  

UDKAST 

2. august 2005 



  2 

C:\Sag\01\420.08\not\Udsivningsberegning\Udsivning_020805.doc 

1. Indledning 
I dette notat redegøres for en beregning af udsivningen af forurenede 
stoffer fra resterne af høfdedepotet ved Høfde 42, Harboøre Tange. 

Der er tidligere udført beregninger af udsivningen i /1/ og /4/. Nærvæ-
rende beregninger udføres på grundlag af de seneste undersøgelsesre-
sultater /2/ og opgørelser af forureningsmasser /3/ og repræsenterer 
således en opdatering af beregningerne fra /1/. 

I forhold til beregningerne i /1/ og /4/, er der i kraft af undersøgelserne 
i 2005 /2/ kommet nye oplysninger om opløste forureningskoncentra-
tioner i grundvandet fra supplerende vandprøver ligesom slug tests har 
givet supplerende oplysninger om hydraulisk ledningsevne i det øvre 
grundvandsmagasin. Endvidere foreligger foreløbige resultater fra 
forsøg med nedbrydning af Parathion. 

Som led i projekteringen er det valgt at arbejde med en lettere modifi-
ceret udgave af spuns A fra /1/. Forløbet af den aktuelle spuns fremgår 
af oversigtskort bilag 1. 

Formålet med nærværende notat er således: 

• At gennemføre en opdateret beregning af udsivning af forure-
nende stoffer til Vesterhavet før etablering af spuns samt ini-
tiel udsivning efter etablering af spuns. 

• At give skøn over den tidslige udvikling af forureningsbelast-
ningen af Vesterhavet efter etablering af spuns. 

Beregningerne gennemføres efter samme overordnede principper som 
i /1/. Der regnes således med endimensional stoftransport ved advek-
tion med dispersion. Ved beregning af udsivning før etablering af 
spuns inddrages også 1. ordens nedbrydning. Beregningerne er således 
baseret på en meget forenklet beskrivelse af forureningsforholdene på 
stedet. Beregningerne baseres på gennemsnitlige værdier af hydraulisk 
ledningsevne, gradient, kildestyrkekoncentrationer, dispersivitet og 
nedbrydningsrate. 

Beregningerne omfatter stofferne: 

• Parathion (EP3). 
• E-amino-P3 
• EP2-syre. 
• EP1. 
• Kviksølv. 
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2. Forudsætninger 
Udsivningsberegningerne baseres på en række forudsætninger som 
præsenteres i det følgende. Der fokuseres på ændringer i forhold til 
beregningen i 2004 /1/.  

Som i 2004 beregnes på en gennemsnitlig stoftransport dækkende en 
strækning på 300 m langs kysten. Stoftransporten foregår i såvel det 
øvre som det nedre magasin med tykkelser på hhv. 2,85 m og 2 m. 
Øvrige forudsætninger, som ikke omtales, er uændrede i forhold til 
/1/. 

2.1 Gennemsnitlige opløste koncentrationer 
Med baggrund i de tilkomne analyseresultater fra vandprøver i 2005 er 
der i /3/ foretaget en konturering af opløste koncentrationer til brug for 
opgørelse af forureningsmasser. Samme konturering er benyttet i nær-
værende notat til brug for fastlæggelse af vægtede gennemsnitskon-
centrationer efter retningslinier angivet i /1/.  

Der er således beregnet vægtede gennemsnitskoncentrationer langs en 
300 m lang linie parallelt med kysten gennem den centrale del af høf-
dedepotet til fastlæggelse af kildestyrke ved beregning af udsivning 
før etablering af spuns. For samme 300 m strækning langs kysten er 
der beregnet vægtede gennemsnitskoncentrationer langs den vestlige 
rand af spunsen, som udtryk for initiel kildestyrke efter etablering af 
spuns.  

Beliggenheden af beregningsstrækningen fremgår af bilag 1. For hvert 
stof er der fastlagt længde af delstrækninger mellem konturlinier med 
tilhørende gennemsnitskoncentrationer, svarende til de benyttede i /3/. 
Ud fra strækningslængder og gennemsnitskoncentrationer er der her-
efter beregnet vægtede gennemsnitskoncentrationer for hele stræknin-
gen. Beregningsprincippet er præsenteret i detaljer på bilag 21 i /1/. 

Der er beregnet vægtede gennemsnitskoncentrationer hhv. over og 
under det indskudte ler-/gytjelag. I forhold til /1/ er "høj" og "lav" 
estimaterne udgået. Opgørelsen af gennemsnitskoncentrationer er 
nærmere præsenteret i bilag 2. 

I nedenstående tabel 1 er de resulterende gennemsnitskoncentrationer 
opstillet sammen med "mellem" værdierne fra beregningen i 2004 /1/ 
for så vidt angår, Parathion (EP3), EP2-syre og EP1. 
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Stof Øvre magasin Nedre magasin 

 2004 2005 2004 2005 

Parathion (EP3) 2,2 3,4 4,6 1,4 

EP2-syre 14,9 8,1 222,1 220 

EP1 1,3 0,9 13,9 11,5 

E-amino-P3  2,06  2,5 

Kviksølv 0,04 0,04 0,007 0,007 

 
Tabel 1: Vurderede gennemsnitskoncentrationer i grundvandet cen-
tralt i høfdedepotet (mg/l) 

Værdierne for kviksølv er baseret på filtrerede vandprøver. De viste 
værdier fra 2004 er koncentrationsniveauet ”mellem” fra /4/. Der er 
ikke tilkommet nye data for kviksølv, hvorfor der ikke er foretaget nye 
estimater som grundlag for nærværende udsivningsberegning.  

For situationen langs havsiden af spunsen er der beregnet følgende 
gennemsnitskoncentrationer, jf. bilag 2. 

Stof Øvre magasin Nedre magasin 

Parathion (EP3) 0,24 0,15 

EP2-syre 0,90 169 

EP1 0,01 11,0 

E-amino-P3 1,84 0,54 

Kviksølv 0,00 0,00 

 
Tabel 2: Vurderede gennemsnitskoncentrationer langs havside af 
spuns (mg/l) 

Den anvendte gennemsnitskoncentration for havsiden af spunsen er 
for Parathion væsentligt højere end niveauet, som er påvist i flere af 
boringerne på selve forstranden. Den beregnede gennemsnitskoncen-
tration er således et konservativt bud på en kildestyrke. 

2.2 Hydraulisk ledningsevne 
Som led i undersøgelserne i 2005 er der udført slug tests i 6 boringer 
filtersat over det indskudte ler-/gytjelag. Resultaterne fremgår af bilag 
1 og nedenstående tabel 3. 
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Boring Filterinterval 
m u.t. 

Hydraulisk ledningsevne 
m/s 

E 1,7 - 2,7 1,0 x 10-3 

G 1,2 - 2,2 1,2 x 10-3 

H 3,7 - 4,7 9,3 x 10-4 

K 3,3 -4,3 7,6 x 10-4 

L 2,1 - 2,2 5,9 x 10-4 

M 4,6 - 5,6 3,9 x 10-4 

 
Tabel 3: Hydraulisk ledningsevne bestemt ved slug tests i øvre maga-
sin 

I beregningen fra 2004 /1/ blev der anvendt værdien 3 x 10-4 m/s for 
det øvre magasin, hvilket var baseret på dels en egentlig prøvepump-
ning udført på VKI-boring 8 i 1981 på forstranden og dels sigteanaly-
se af jordprøver i forbindelse med de geotekniske undersøgelser i 
2004 (V91b og V93B). Placering af de nævnte boringer fremgår af 
bilag 1. Som det fremgår af bilag 1 og tabel 3 viser de udførte slug test 
gennemgående højere værdier.   

Da slug tests imidlertid kun repræsenterer de helt lokale forhold om-
kring det testede filter er det valgt fortsat at lægge hovedvægten på 
resultaterne af prøvepumpningen i 1981, som vurderes at repræsentere 
de generelle hydrauliske forhold i strandområdet bedre end de udførte, 
lokale slug tests. Dog tillægges en delstrækning på 50 m af den 300 m 
lange beregningsstrækning værdien 10-3 m/s på baggrund af slug tests. 
Da beregningerne udføres endimensionalt indgår denne delstrækning 
som en forholdsmæssig forhøjelse af den anvendte gennemsnitlige 
hydrauliske ledningsevne til 4,2 x 10-4 m/s.  

Hydraulisk ledningsevne for det nedre magasin er 4,2 x 10-5 m/s, hvil-
ket er uændret i forhold til beregningerne i /1/.  

2.3 Gradient 
Der er som led i undersøgelserne i 2005 gennemført to pejlerunder til 
udvalgte boringer omkring høfdedepotet. Da der i begge tilfælde er 
tale om øjebliksbilleder i et område, som er stærkt påvirket af hav-
vandstand mv. er det vurderet, at disse data ikke giver grundlag for at 
afvige fra de tidligere anvendte gradienter, som er baseret på datalog-
gerserier fra udvalgte boringer samt havvandsstand. 

2.4 Strømningshastigheder 
Ovennævnte forudsætninger indebærer, at strømningshastighederne, 
som lægges til grund for nærværende udsivningsberegninger, er for-
øget i det øvre magasin i forhold til 2004-beregningerne /1/. Forøgel-
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sen skyldes at den hydrauliske ledningsevne for det øvre magasin er 
forhøjet med en faktor 1,4, hvilket slår lineært igennem på strøm-
ningshastighederne for det øvre magasin. Herudover er der ikke fore-
taget ændringer, som påvirker de beregnede strømningshastigheder i 
forhold til 2004 /1/. 

Den resulterende nettoudstrømning, som konsekvens af ovennævnte 
hastighedsberegninger, er sammenfattet i nedenstående tabel 4, som 
svarer til tabel 7 i /1/. 

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 -0,0379 -0,0455 -0,0550 0,8356 0,2808 0,063 53,6 

Dec-feb 2002 0,0026 0,0043 0,0224 0,0270 0,9466 0,3161 0,116 99,6 

Mar-maj 2002 0,0332 0,0548 0,0876 0,1060 0,8328 0,2798 0,147 125,6 

Jun-aug 2002 0,0185 0,0305 0,0103 0,0125 0,6268 0,2106 0,085 72,3 

Middel  0,0129  0,0226  0,2723 0,103 87,7 

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 4: Beregnet nettoudstrømning. 

2.5 Nedbrydning 
Nedbrydningsforsøg med Parathion udført af DHI har jf. foreløbige 
resultater vist en 1. ordens nedbrydningskonstant på 0,49 dag-1 under 
aerobe forhold /5/. 

Under anaerobe forhold har man på tre forskellige sedimenter målt 
halveringstider (DT50) for Parathion på hhv. 5,8, 25 og 16 dag. 

Alle sedimentprøver er udtaget på forstranden ved henholdsvis boring 
K, boring J og boring V48/49, som vist på bilag 1. 

Der er ikke foretaget en systematisk karakterisering af mægtigheden 
af henholdsvis den aerobe og anaerobe zone i det øvre sekundære 
grundvandsmagasin. I hotspot området forventes den aerobe zone 
generelt at have en meget begrænset vertikal udbredelse, mens den 
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anaerobe del af det øvre sekundære magasin langt overvejende er do-
minerende.  

Feltobservationer og -målinger indikerer, at mægtigheden af den aero-
be zone tiltager ud mod kystlinien. I området på forstranden, hvor der 
er udtaget sedimentprøver til nedbrydningsforsøg, er den aerobe zone 
tilsyneladende dominerende. I forbindelse med udtagning af sedi-
mentprøver blev det således observeret, at størstedelen af den gen-
nemborede lagserie var lys gullig, mens det kun var den nedre del af 
det øvre sekundære magasin, som var gråt/sort. Der er endvidere ud-
ført målinger af iltindholdet i grundvandet i forbindelse med vandprø-
vetagning fra boringerne E, G, J og K, som er beliggende på forstran-
den vest for spuns A. Der er her målt iltindhold fra 2 mg/l til 10,23 
mg/l.  

Der foreligger ikke tilstrækkeligt med data, som beskriver forholdene i 
det øvre sekundære magasin, til at inddele magasinet i en aerob og 
anaerob del. Til beregning af nedbrydningen er det derfor valgt at be-
nytte den langsomste halveringstid på 25 dage ved beregningerne, 
svarende til en 1. ordens nedbrydningskonstant på 0,04 dag-1. 

Forholdene i det nedre sekundære magasin vurderes at være udpræget 
anaerobe.   

3. Kontrolberegning - ingen nedbrydning 
Med udgangspunkt i de ovenfor beskrevne ændrede forudsætninger 
mht. opløste koncentrationer og hydraulisk ledningsevne er der gen-
nemført en fornyet beregning med samme model som anvendt i /1/, 
dvs. endimensional stoftransport ved advektion og dispersion. Bereg-
ningerne er udført for situationen før og efter etablering af spuns. 

3.1 Før etablering af spuns  
Beregningen er udført på baggrund af kildetyrkekoncentrationerne 
angivet i tabel 1 (2005-værdier). Resultaterne er i tabel 5 sammenstil-
let med de tilsvarende resultater fra beregningerne i 2004 /1 og 4/.
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Kg/år Nedre  Øvre  Total Status % 

 Advektion Dispersion Advektion Dispersion   

E-amino-P3       

2005 12 7 66 15 101  

EP1       

2004 67 40 30 7 144  

2005 65 33 29 7 125 13 (�) 

EP2-syre       

2004 1076 645 341 79 2141  

2005 1066 639 259 60 2025 5 (�) 

Hg       

2004 0 0 1 0 1  

2005 0 0 1 0 1 Uændret 

Parathion (EP3)       

2004 22 13 50 12 98  

2005 7 4 109 25 145 48 (�) 

 
Tabel 5: Beregnet stofflux fra depot til Vesterhavet (kg/år før etab-
lering af spuns). 

Det fremgår af tabel 5, at - bortset fra Parathion - medfører de ændre-
de forudsætning jf. afsnit 2 et svagt fald i udsivningen til Vesterhavet.  

3.2 Efter etablering af spuns 
Den projekterede spuns vil ikke komme til at omslutte hele det forure-
nede område og der forventes således at blive efterladt en vis forure-
ningsmængde på forstranden mellem spunsen og Vesterhavet. På bag-
grund af den udførte beregning af forureningsmassen i depotresterne 
beskrevet i /3/ er der udarbejdet et estimat af størrelsen af restforure-
ning med Parathion. Mængden af Parathion uden for spuns A modifi-
ceret baseret på middelværdier af målte koncentrationer fremgår af 
tabel 6. 

Restforurening Areal af rest-
forurening 

Zonens sam-
lede areal 

Restforure-
nings andel af 
samlet areal 

EP3 i zonen i 
alt 

EP3 i restforu-
renng 

 m2 m2 
% Kg Kg 

Ydre randzone syd for H42 518 557 93 1.226 1.140 
Ydre randzone 11.912 19.326 62 66 41 
Indre randzone 525 11.542 5 33.283 1.515 
Depot-/nedsivningszone 0 4.585 0 132.937 0 

Kg i alt          2.696 

 
Tabel 6. Estimering af mængden af Parathion som forventes efterladt 
på stranden henholdsvis nord, vest og syd for spuns - baseret på mid-
delværdier. 
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Hvis mængden af Parathion i stedet opgøres på basis af medianværdi-
er af målte koncentrationer kan mængden opgøres som vist i tabel 7. 

Restforurening Areal af rest-
forurening 

Zonens sam-
lede areal 

Restforure-
nings andel af 
samlet areal 

EP3 i zonen i 
alt 

EP3 i restforu-
renng 

 m2 m2 
% Kg Kg 

Ydre randzone syd for H42 518 557 93 1.313 1.221 
Ydre randzone 11.912 19.326 62 12 7 
Indre randzone 525 11.542 5 1.224 61 
Depot-/nedsivningszone 0 4.585 0 62.289 0 

Kg i alt          1.289 

 
Tabel 7. Estimering af mængden af Parathion som forventes efterladt 
på stranden henholdsvis nord, vest og syd for spuns - baseret på me-
dianværdier. 

Som det fremgår af tabel 6 og 7er der betydelig forskel på de opgjorte 
mængder ved de to midlingsteknikker. Forskellen afspejler blandt 
andet de strategier for boringsplaceringer, som har været anvendt i 
undersøgelsen. Således er der markant overvægt af boringer i forure-
ningens randområder i forhold til dækningen i selve depotområdet, 
ligesom der kun i begrænset omfang er udvalgt jordprøver til analyse 
fra områder med højt forureningsniveau.  

Der er udført en konservativ beregning af udsivningen fra restforure-
ningen på baggrund af kildestyrkekoncentrationerne i tabel 2. Resulta-
terne fremgår af tabel 8. 

Kg/år Nedre Øvre Total 

 Advektion Dispersion Advektion Dispersion  

E-amino-P3 59 14 3 2 77 

EP1 53 32 0 0 86 

EP2-syre 819 491 29 7 1345 

Hg 0 0 0 0 0 

Parathion (EP3) 1 0 8 2 11 

 
Tabel 8: Beregning af initiel stofflux til Vesterhavet efter etablering af 
spuns (kg/år) 

Det bør fremhæves, at de valgte gennemsnitkoncentrationer langs 
havside af spunsmængden er meget usikre, jf. tabel 2. Gennemsnit-
koncentrationen er styrende for stoffluxen og størrelsen af stoffluxen 
er naturligvis direkte proportional med gennemsnitkoncentrationen. 
Hvis gennemsnitkoncentrationen for Parathion langs havside af spuns 
i det øvre sekundære magasin fx sættes til 0,05 mg/l i stedet for 0,24 
mg/l, vil det medføre en beregnet initial stofflux på ca. 2,3 kg Pa-
rathion per år. 
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4. Effekt af nedbrydning – uden spuns 
I det følgende vurderes udsivningen fra den samlede forurening for 
Parathion under hensyntagen til anaerob nedbrydning i forstranden. 
Der udføres ikke en lignende vurdering for udsivning af Parathion 
efter etablering af spunsen idet den anvendte endimensionela model 
ikke vurderes at være egnet til at beskrive forholdene så tæt på kystli-
nien. 

Til belysning af den samlede effekt af processerne advektion, disper-
sion og 1. ordens nedbrydning er der opstillet en endimensional 
grundvands- og stofttransportmodel i Modflow/MT3D99 for hvert af 
de to magasiner, hhv. over og under det indskudte ler-/gytjelag.  

I modellen regnes med gennemsnitlig Darcy-hastigheder på 38 m/år i 
det øvre magasin og 8 m/år i det nedre magasin, svarende til de anfør-
te gennemsnitsværdier i tabel 4. Strømningen er rettet mod Vesterha-
vet, dvs. vinkelret på kystlinien. Med en effektiv porøsitet på 20 % 
svarer dette til porevandshastigheder på hhv. 190 m/år og 40 m/år.  

Modellen strækker sig vinkelret på kysten med den opstrøms rand 
placeret i centrum for det tidligere høfdedepot, jf. bilag 1. Afstanden 
til kystlinien er således ca. 100 m. På tværs af strømningsretningen er 
modellens udstrækning 1 m x 1 m. 

På den opstrøms rand fastholdes koncentrationen af Parathion svaren-
de til kildestyrkerne som vist i tabel 1. Under transporten mod havet 
regnes Parathion udsat for 1. ordens nedbrydning med en nedbryd-
ningskonstant på 0,04 dag-1 (T½ = 25 dage). Dispersiviteten er sat til 
63 m.  

Der er foretaget simuleringer af forureningsspredningen fra den op-
strøms rand i retning mod kysten gennem en periode på 10 år fra foru-
reningens starttidspunkt. I figur 1 er vist gennembrudskurver i en af-
stand fra den opstrøms rand, som svarer til afstanden fra centrum af 
høfdedepotet til kystlinien, dvs. 100 m.  
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Figur 1: Forureningsniveau ved kystlinien (gennembrudskurver) 

Som det fremgår, stiger koncentrationerne ved kystlinien til konstante 
niveauer, i løbet af relativt få år. Dette afspejler, at forureningsforde-
lingen når en stationær tilstand, hvor forureningsfanens bevægelse i 
retning mod netop modsvares af den naturlige nedbrydning af forure-
ningskomponenterne. 

Den stationære forureningsfordeling i området mellem høfdedepot og 
kystlinie er illustreret i figur 2. 

 

 

 

 

 
Konturlinier angiver koncentration i % af kildestyrken 
Meterangivelser er afstand fra centrum af høfdedepot 

Figur 2: Fordeling af Parathion i øvre magasin efter 10 år 

På grundlag af disse stationære koncentrationer ved kystlinien kan 
belastningen af Vesterhavet med Parathion estimeres, som anført i 
tabel 9. 
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Magasin Koncen-
tration 

Darcy-
hastighed 

Magasin-
tykkelse 

Bredde af 
strømnings-

zone 

Parathion 
mængde 

Øvre 221 µg/l 38 m/år 2,85 m 300 m 5 kg/år 

Nedre 2 µg/l 8 m/år 2 m 300 m  10 g/år 

I alt     ~5 kg/år 

 
Tabel 9: Belastning af Vesterhavet med Parathion (med nedbrydning) 

Som det fremgår af tabel 9 indikerer modelberegningerne, at de fore-
løbigt bestemte nedbrydningsrater medfører en markant reduktion af 
Vesterhavets belastning med Parathion i forhold til den konservative 
beregning i afsnit 3. 

Det skal understreges, at modelberegningerne repræsenterer en stærk 
forenkling af de faktiske forhold på stedet. Modellen simulerer således 
ikke påvirkning af havet fra jordforurening/residual fri fase, som lig-
ger tættere på kystlinien end centrum af høfdedepotet. De særlige for-
hold i området umiddelbart syd for høfde 42 er således ikke beskrevet 
i modellen. 

5. Tidslig udvikling efter etablering af spuns (afklingning) 
Det fremgår af tabel 5, at mængden af Parathion (EP3) udenfor spuns 
vil være ca. 1.300 - 2.700 kg afhængig af opgørelsesmetode (middel- 
eller medianværdi). Mængden af kviksølv vil tilsvarende udgøre ca. 
260 - 350 kg. 

Som angivet i afsnit 3.2, skønnes de initiale udvaskningsrater for Pa-
rathion at udgøre ca. 11 kg/år mens udvaskningen af kviksølv skønnes 
at være forsvindende efter etablering af spuns. I takt med at udvask-
ningen over tid reducerer koncentrationerne af forurenende stoffer i 
jorden må det forventes at udvaskningsraterne ligeledes reduceres. 

Såfremt der forudsættes konstante udvaskningsrater over tid kan det 
på baggrund af overslagsberegningerne anslås, at udvaskningen af 
Parathion vil ske over en periode på mindst 118 - 245 år efter etable-
ring af spuns.  

Det bemærkes, at effekten af naturlig nedbrydning ikke er inddraget i 
disse skøn. Da etableringen af spuns medfører et fald i tilførslen af 
opløst stoffer fra kildeområdet må det forventes, at desorptionen af 
forurenende stoffer i området uden for spuns forbedres. Der vurderes 
således at være grund til at antage, at den den reelle afklingning må 
forventes at foregå hurtigere end beregnet.  

Det skal imidlertid understreges, at forholdene omkring stoftransport i 
det stærkt dynamiske hydrauliske system på stranden er yderst kom-
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plicerede. En egentlig kvalitativ og kvantitativ beskrivelse af disse 
forhold har ligget uden for rammerne af nærværende notat. 
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