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1. Indledning 
Der er opstillet en lokal, stationær grundvandsmodel til simulering af 
de grundvandsmæssige konsekvenser af etablering af spuns omkring 
det tidligere høfdedepot, herunder den planlagte afdræning af det ind-
spunsede område.  

Formålet med modelsimuleringerne er at estimere størrelsen af den 
nødvendige oppumpning fra drænet i det indspunsede område under 
forskellige forudsætninger vedrørende tæthed af samlingerne mellem 
spunspladerne og ved varierende grad af sikkerhed for indadrettet 
trykgradient omkring spunsvæggen. Endvidere skal koncentrationen 
af forurenende stoffer i det oppumpede vand vurderes på baggrund af 
modelsimuleringerne. 

Resultaterne af modelsimuleringerne skal benyttes ved vurdering af 
behovet for rensning af oppumpet vand før udledning til Vesterhavet. 

Der er udført modelberegninger ved afsænkede vandspejl inden for 
spuns, som sikrer indadrettet gradient hhv. 100 %, 95 % og 80 % af 
tiden. Beregningerne er udført under forudsætning af, at andelen af 
utætte låse i samlinger mellem spunsplader udgør hhv. 0 %, 5 % og 10 
%. 

2. Modelopbygning 
2.1 Modelområde 

Modellen er opstillet i Visual Modflow 4.0 og omfatter et modelom-
råde, som vist i bilag 1. 

Modelområdet dækker et areal på 800 x 800 m og er inddelt i bereg-
ningsceller med en horisontal udstrækning på 10 x 10 m. Vertikalt er 
modellen opbygget af et antal beregningslag, som repræsenterer lagse-
rien i området, som illustreret på et profilsnit gennem modellen, jf. 
nedenstående figur 1. 
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Figur 1: Modelopbygning (profilsnit vest-øst) 

De enkelte lags hydrauliske ledningsevner fremgår af nedenstående 
tabel 1. 

Lag Bundkote (DNN) K (m/s) 

Øvre, sekundært magasin (frit vandspejl) Ca. -2.5 
Ca. - 2.5 

3 x 10-4 (under land) 
8 x 10-5 (under hav) 

10-3 (delområde syd for 
høfde 42) 

Indskudt ler-/gytjelag (30 cm) Ca. -2.8 10-9  

Nedre, sekundært magasin -4.8 
-9.0 

4,2 x 10-5 
10-5  

Fjordler, øvre -13.0 7 x 10-9 

Fjordler, nedre -24.0 10-10 

Modelbund -28.0 Inaktiv 

 
Tabel 1: Hydrauliske ledningsevner 

På baggrund af udførte slug tests i forbindelse med undersøgelserne i 
januar - februar 2005 er det øvre sekundære magasin i et delområde 
umiddelbart syd for Høfde 42 tillagt en forhøjet hydraulisk lednings-
evne på 10-3 m/s. Hydrauliske ledningsevner for det øvre sekundære 
magasin fastlagt på baggrund af udførte slug tests og sigtekurveanaly-
ser er anført på bilag 2. 

Hav "Cheminovahul" 

Øvre sek. magasin 

Nedre sek. magasin 

Fjordler 

Modelbund 

Indskudt ler-/gytjelag 

Havdige 
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Det afskærende dræn, som forløber langs en 300 m strækning af hav-
diget (se bilag 1), er indlagt i kote -0,5 DNN med en oppumpning på 3 
m3/t. 

2.2 Randbetingelser 
Vandstanden i Vesterhavet udgør randbetingelse mod vest i det øvre 
sekundære magasin. Simuleringerne sker under stationære forhold 
svarende til en gennemsnitlig situation. Der arbejdes i de udførte si-
muleringer med en medianhavvandstandskote på -0,02 m DNN. 

I det havdækkede område er det øvre sekundære magasin tillagt fast-
holdt trykniveau svarende til denne medianhavvandstand.  

Det øvre sekundære magasin er endvidere tillagt fastholdt trykniveau 
kote 1,4 m DNN langs modellens østlige rand, svarende til banegrave-
ne. 

Der er på den landdækkede del af modelområdet anvendt en nedsiv-
ning til grundvandet på 700 mm/år, svarende til nettonedbøren. Her-
udover er alle modelrande impermeable. 

2.3 Kalibrering 
På bilag 3 er vist observerede mediantrykniveaukoter (DNN) i borin-
gerne V3B og B10 for perioderne hhv. december 2001 - april 2005 og 
november 2001 - maj 2004, hvor Ringkjøbing Amt dataloggere har 
været i drift. Begge boringer er filtersat i det øvre, sekundære maga-
sin. Trykniveauerne er korrigerede for densitetsforskelle som følge af 
varierende saltindhold i grundvandet. For en nærmere beskrivelse af 
princippet for densitetskorrektion henvises til /2/. 

Med udgangspunkt i parametre som angivet i afsnit 2 og 3 er der fore-
taget en grovkalibrering af modellen.  

Under grovkalibreringen viste det sig, at modellen med hydrauliske 
ledningsevner og randbetingelser, som præsenteret ovenfor, ikke kun-
ne opnå trykniveauer på stranden svarende til de observerede. Det 
vurderes, at årsagen til, at modellen viste lavere trykniveauer på for-
stranden mest sandsynligt var, at den forenklede model ikke er i stand 
til at simulere de komplekse hydrauliske forhold, som er knyttet til 
udstrømningen fra grundvandsmagasinet til havet. Blandt faktorer, 
som ikke beskrives af den anvendte model er, at udstrømmende fersk 
grundvand mødes salt havvand (saltvandskile) eller f.eks. at evt. ind-
lejrede lavpermeable lag i zonen umiddelbart under havbunden hæm-
mer grundvandet udstrømning. 

Ved kalibreringen blev det derfor valgt at reducere den hydrauliske 
ledningsevne i det øverste modellag med en faktor ca. 3,8 fra 3 x 10-4 
m/s til 8 x 10-5 m/s i den havdækkede del af modelområdet. Herudover 
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er der ikke foretaget ændringer af parametre under kalibreringen. I 
lyset af de modelmæssige forenklinger af de hydrauliske forhold på 
stranden – og usikkerhederne på de indgående parametre – vurderes 
de foretagne justeringer under grovkalibreringen at være meget be-
grænsede.  

Det fremgår af bilag 3, at den stationære model simulerer trykniveauer 
i det øvre sekundære magasin, som svarer til de observerede median-
værdier på den østlige og centrale del af stranden (V3B og B10).  

2.4 Spuns 
I den kalibrerede model er der indlagt en vertikal spunsvæg omkring 
det tidligere høfdedepot. Af forenklingshensyn er det indspunsede 
område regnet rektangulært (100 m x 200 m) svarende til en samlet 
spunsstrækning på 600 m. Spunsen er ført ned til kote -10, dvs. til én 
meter ned i fjordleren. 

På grundlag af oplysninger fra COWI (rapport, maj 2004) er der fast-
lagt en hydraulisk ledningsevne for spunsen. Her angives spunslåsenes 
tæthed ved vandgennemstrømningen (ρ) pr. lbm. lås. For en tæt lås 
angives ρ til 6 x 10-10 m/s. For låsestrækninger uden tætning angives ρ 
til 10-6 m/s. Idet spunsen regnes at have en højde på 13,5 m og idet 
samlingerne regnes at sidde med en indbyrdes afstand på 0,6 m i 
spunsens længderetning kan den ækvivalente hydrauliske ledningsev-
ne for en én meter tyk, lodret væg bestående af et lavpermeabelt, ho-
mogent materiale beregnes ved forskellige hyppigheder af utætte låse, 
jf. tabel 2. 

Andel utætte låse Ækvivalent k (m/s) 

0 1 x 10-9 

5 % 8,4 x 10-8 

10 % 1,7 x 10-7 

 
Tabel 2: Hydraulisk ledningsevne af spunsvæg   

Det bemærkes, at spunsen påregnes leveret således, at hver anden 
samling er udført fra fabrikken. En evt. forøget sikkerhed for tæthed af 
disse samlinger er ikke inddraget i ovenstående beregninger.  

Overdækningen af det indspunsede område er regnet tæt. 

Spunsvæggen er implementeret i modellen ved hjælp af Modflows 
Wall-modul. 

Spunsvæggens placering fremgår af bilag 2. 

Som led i spunsprojektet planlægges det indskudte lerlag perforeret 
inden for spuns. I modellen er laget derfor tillagt hydraulisk lednings-
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evne svarende til den øvre zone af det nedre, sekundære magasin i 
området inden for spunsvæggen. 

2.5 Dræn 
I modellen er der endvidere indlagt et dræn rundt langs indersiden af 
spunsvæggen. Drænet er implementeret ved hjælp af Modflows Drain-
modul og fungerer således som et fritløbende dræn, som er i stand til 
at bortlede alt tilløbende vand. I forbindelse med afvikling af model-
kørsler placeres drænene i hver enkelt kørsel i en dybde svarende til 
det ønskede niveau for afdræning af spunsen. Den hertil hørende af-
drænede vandmængde opgøres af Modflows Zone Budget-funktion. 

Placeringen af drænledningen i modellen fremgår af bilag 3. 

3. Modelkørsler 
Alle modelkørsler er udført stationært, dvs. med randbetingelser (hav-
vandstand, vandstand i banegrave og nettonedbør) som ikke varierer 
over tid. 

Der er udført modelkørsler med varierende tæthed af spunsvæggen, 
dvs. med andel af utætte låse på hhv. 0 %, 5 % og 10 %, jf. tabel 2. 

Inden for hver af disse spunstætheder er der udført modelkørsler med 
varierende afdræningsniveauer med henblik på at bestemme nødven-
dig oppumpning for at sikre indadrettet gradient over spunsvæggen i 
hhv. 100 %, 95 % og 80 % af tiden.  

De hertil svarende afdræningsniveauer er fastlagt på baggrund af mi-
nimums havvandstande svarende til hhv. 0 %, 5 % og 20 % fraktiler, 
jf. nedenstående figur 2, som er udarbejdet af COWI som led i projek-
teringen af spunsen. Data for havvandstand er af COWI indhentet fra 
Kystdirektoratet og omfatter målinger fra Thorsminde i perioden 1980 
- 2003. Vandstandene er opgivet i DVR90. 



  7 

O:\SAG\01\420.08\not\Spunsmodel\Pumpning_fra_spuns_221105.doc 

0
5

20

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Vandstand Vesterhavet [mDVR90]

F
ra

kt
il 

[%
]

 

Figur 2: Fraktildiagram, vandstand i Vesterhavet, kote DVR90 

På basis af fraktildiagrammet i figur 2 kan der fastlægges følgende 
havvandsstande til brug ved simuleringerne, jf. tabel 2. 

Tid med indadrettet gradient 

% 

Fraktil 

% 

Havvandstand 

Kote DVR90 

Havvandstand 

Kote DNN 

100 0 -1,40 -1,33 

95 5 -0,66 -0,59 

80 20 -0,39 -0,32 

 
Tabel 2: Randbetingelse, havvandstand 

I modelsimuleringerne benyttes kote DNN. Forskellen mellem de to 
kotesystemer er 6,6 cm ved KMS-fixpunkt 125-05-09088, som er be-
liggende hvor Knoppervej krydser banegravene, dvs. nær Kulhuset. 
Denne forskel er benyttet overalt i dette notat. 

4. Resultater – nødvendig oppumpning 
Med den opstillede og grovkalibrerede model er der afviklet en række 
stationære kørsler med forskellige drænkoter og forskellige tætheder 
af spunsvæggen. Resultaterne fremgår af tabel 3. 
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Andel utætte  
samlinger i 
spuns 

Tid med indad-
rettet gradient 

Drænkote 
DNN 

Nødvendig 
oppumpning 

(m3/d) 

Andel tilstrøm-
met gennem 
det indskudte 
ler-/gytjelag 

% 

80 % -0,32 0,6 77 

95 % -0,59 0,7 76 

0 % 

100 % -1,33 1,1 78 

80 % -0,32 28 60 

95 % -0,59 34 61 

5 % 

100 % -1,33 51 65 

80 % -0,32 45 53 

95 % -0,59 56 54 

10 % 

100 % -1,33 82 58 

 
Tabel 3: Resultater af modelkørsler 

For hver kørsel er der i tabel 3 dels angivet størrelsen af den samlede 
oppumpning fra drænet og dels forholdet mellem den totale oppump-
ning og den del, som tilstrømmer drænet gennem det indskudte ler-
/gytjelag inden for spuns i modellen.   

Modellen opdeler således den samlede oppumpning i et bidrag, som 
tilstrømmer drænet nedefra gennem det indskudte lerlag (herefter be-
nævnt ”Bidrag 1”) og et bidrag, som tilstrømmer gennem spunsvæg-
gen fra grundvandsmagasinet over det indskudte lerlag (herefter be-
nævnt ”Bidrag 2”). 

Ud fra skønnede forureningsniveauer for hvert af disse to bidrag kan 
der gives estimater for de resulterende stofkoncentrationer i det op-
pumpede vand. Estimaterne opgøres for stofferne parathion (EP3), E-
amino-P3, EP2-syre, EP1 og kviksølv, svarende til udsivningsbereg-
ningerne /4/.  

Forureningskoncentrationen i bidrag 1, som kommer nedefra via det 
indskudte ler-/gytjelag, antages at svare til et arealvægtet gennemsnit 
af opløste stofkoncentrationer inden for spunsarealet opgjort for det 
øvre grundvandsmagasin på basis af kontureringen udført i /3/, bilag 
7. De beregnede arealvægtede gennemsnitskoncentrationer fremgår af 
bilag 4. Et eksempel på fremgangsmåden ved beregning af gennem-
snitskoncentrationerne for parathion (EP3) er vist i bilag 5. Da borin-
gerne i det øvre grundvandsmagasin typisk har været filtersat umid-
delbart over det indskudte ler-/gytjelag vurderes koncentrationerne 
herfra at være det bedste tilgængelige udtryk for forureningsniveauet i 
grundvand, som har været i kontakt med den stærkest forurenede 
jord/fri organisk fase umiddelbart over ler-/gytjelaget. 
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Forureningskoncentrationen i bidrag 2, som tilstrømmer drænet gen-
nem spunsen fra det øvre magasin uden for spuns, skønnes at svare til 
de estimerede koncentrationer uden for spuns jf. /4/ bilag 2.1. For 
kviksølv regnes grundvandet uden for spuns uforurenet i overens-
stemmelse med /4/. 

Idet den procentvise fordeling mellem de to bidrag jf. tabel 3 kun va-
rier svagt afhængig af tid med indadrettet gradient foretages estime-
ringen af stofkoncentrationer med en gennemsnitlig fordeling for hver 
af de tre spunstætheder. 

På baggrund af ovenstående forudsætninger er de estimerede stofkon-
centrationer i oppumpet vand opgjort i tabel 4. 

Estimerede kon-
centrationer i 
oppumpet dræn-
vand 

Koncentrationer Andel utætte samlinger i spuns 

 

 Bidrag 1 Bidrag 2 0% 5 % 10 % 

Andel bidrag 1   77 % 62 % 55 % 

Andel bidrag 2   23 % 38 % 45 % 

Parathion (EP3) 3.1 mg/l 0.2 mg/l 2.4 mg/l 2.0 mg/l 1.8 mg/l 

E-amino-P3 2.2 mg/l 1.8 mg/l 2.1 mg/l 2.1 mg/l 2.1 mg/l 

EP2-syre 10.1 mg/l 0.9 mg/l 8.0 mg/l 6.6 mg/l 5.9 mg/l 

EP1 1.0 mg/l 0.0 mg/l 0.8 mg/l 0.6 mg/l 0.5 mg/l 

Kviksølv 0.02 mg/l 0.00 mg/l 0.02 mg/l 0.01 mg/l 0.01 mg/l 

 
Bidrag 1: Tilstrømning nedefra via det indskudte lerlag 
Bidrag 2: Tilstrømning gennem spunsvæggen fra øvre magasin 

Tabel 4: Estimerede forureningsniveauer i oppumpet drænvand   

5. Resultater – udstrømning til hav  
I de beregnede scenarier med afdræning fra det indspunsede område 
vil der i perioder, hvor der ikke er indadrettet trykgradient over spun-
sen (hhv. 5 % og 20 % af tiden), ligeledes ske en begrænset udsivning 
til havet via den vestlige spunsvæg. Den opstillede stationære grund-
vandsmodel, kan ikke simulere disse lavvandssituationer. I stedet er 
der foretaget en tilnærmet manuel beregning med henblik på at angive 
en størrelsesorden for denne udsivning. 

Ved den manuelle beregning forudsættes det, at der i lavvandssituati-
onerne (hhv. 5 % og 20 % af tiden) indtræffer en kvasi-stationær ud-
sivning over den vestlige spunsvæg, som kan beskrives på grundlag af 
trykforskellen mellem det afdrænede trykniveau inden for spunsen og 
et lavvandsniveau uden for spunsen svarende til hhv. 2,5 % og 10 % 
fraktilerne jf. figur 2, som udtryk for middelhavvandstanden i perioder 
med udsivning.  



  10 

O:\SAG\01\420.08\not\Spunsmodel\Pumpning_fra_spuns_221105.doc 

Udsivningen beregnes herudfra ved hjælp af Darcy's lov ved anven-
delse af hydrauliske ledningsevner for spunsvæggen som angivet i 
tabel 2. Der regnes med et udstrømningstværsnit bestemt af spuns-
væggens længde på 200 m og en højde bestemt som afstanden mellem 
afsænket vandspejl i spunsen og bund af det nedre sekundære magasin 
(kote -9). 

Resultaterne af de manuelle beregninger fremgår af tabel 5. 

Havvandstand Andel utætte  
samlinger i 

spuns 

Tid med 
indadret-
tet gradi-

ent 

Vandspejl 
inden for 

spuns Fraktil Kote DNN 

Flux over 
vestlig spuns-

væg 
m3/d 

Flux over 
vestlig spuns-

væg 
m3/år 

0 95 % -0,59 2,5 % -0,72 0,02 0,3 

0 80 % -0,32 10 % -0,49 0,03 1,9 

5 95 % -0,59 2,5 % -0,72 1,59 29,0 

5 80 % -0,32 10 % -0,49 2,14 156,4 

10 95 % -0,59 2,5 % -0,72 3,21 58,6 

10 80 % -0,32 10 % -0,49 4,33 316,4 

 
Tabel 5: Udsivende vandmænger fra spuns i perioder med udadrettet 
gradient  

Idet det forudsættes, at forureningsniveauerne i det udsivende vand 
svarer til de estimerede værdier for oppumpet drænvand, jf. tabel 4, 
kan de årligt udsivende mængder af forurenet stof i perioder med ud-
adrettet gradient opgøres som vist i tabel 6. 

Andel utætte  
samlinger i 

spuns 

Tid med 
indadret-
tet gradi-

ent 

Flux over 
vestlig 

spunsvæg 

Parathion 
(EP3) 

E-amino-
P3 

EP2-syre EP1 Kviksølv 

  m3/år kg/år kg/år kg/år kg/år Kg/år 

0 95 % 0,3 7.3E-04 6.4E-04 2.4E-03 2.3E-04 4.6E-06 

0 80 % 1,9 4.6E-03 4.1E-03 1.5E-02 1.5E-03 2.9E-05 

5 95 % 29,0 5.8E-02 6.0E-02 0.1912 1.8E-02 3.6E-04 

5 80 % 156,4 0.31 0.33 1.0 9.7E-02 1.9E-03 

10 95 % 58,6 0.11 0.12 0.35 3.2E-02 6.4E-04 

10 80 % 316,4 0.57 0.65 1.9 0.17 3.5E-03 

 
Tabel 6: Udsivende stofmængder fra spuns i perioder med udadrettet 
gradient (kg/år)  

6. Resultater - udsivning fra spuns uden grundvandssænkning 
Der er gennemført modelsimuleringer med de tre spunstætheder uden 
grundvandssænkning fra drænet. Dette vil resultere i en svag udsiv-
ning til havet fra det indspunsede område. Størrelsen af denne udsiv-
ning er opgjort i modellen som flux over den vestlige spunsvæg. Re-
sultaterne fremgår af tabel 7. 
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Andel utætte  
samlinger i spuns 

Flux over vestlig 
spunsvæg 

m3/d 

Flux over vestlig 
spunsvæg 

m3/år 

0 % 0,1 37 

5 % 4,2 1533 

10 % 7,3 2665 

 
Tabel 7: Udsivende vandmængder fra spuns (ingen grundvandssænk-
ning) 

Såfremt hele den udsivende vandmængde konservativt sættes til at 
have en stofkoncentration svarende til de fundne i det øvre grund-
vandsmagasin, jf. bilag 4, kan de udsivende stofmængder opgøres som 
vist i tabel 8. 

 
Gennemsnit-
lig koncen-

tration 
Andel utætte samlinger i spuns 

  0% 5% 10% 

Vandmængde  37 m3/år 1533 m3/år 2665 m3/år 

Parathion 3.07 
mg/l 

0.11 
kg/år 

4.7 
kg/år 

8.2 
kg/år 

E-amino-P3 2.23 
mg/l 

0.08 
kg/år 

3.4 
kg/år 

5.9 
kg/år 

EP2-syre 10.08 
mg/l 

0.37 
kg/år 

15 kg/år 27 kg/år 

EP1 0.99 
mg/l 

0.04 
kg/år 

1.5 
kg/år 

2.6 
kg/år 

Kviksølv 0.02 
mg/l 

0.0007 
kg/år 

0.03 
kg/år 

0.05 
kg/år 

 
Tabel 7: Udsivende stofmængder fra spuns (ingen grundvandssænk-
ning) 

7. Opsummering 
I nærværende notat er der præsenteret resultater af en række beregnin-
ger til belysning af konsekvenserne af den planlagte etablering af 
spuns omkring det tidligere høfdedepot ved Høfde 42, Harboøre Tan-
ge. 

Til brug for vurdering af rensningsbehov og -muligheder er der fore-
taget beregning af nødvendig oppumpning fra drænsystemet inden for 
spuns under forudsætning af forskellige grader af tæthed af samlin-
gerne mellem pladerne i spunsvæggen og ved varierende krav til sik-
kerhed for indadrettet trykgradient over spunsvæggen. Resultaterne 
viser, at den nødvendige grundvandsoppumpning fra drænsystemet 
især afhænger af spunsens tæthed. Under forudsætning af, at der hele 
året skal være indadrettet trykgradient er der således bestemt oppump-
ningsmængder varierende mellem 1,1 m3/år og 82 m3/år. De tilsvaren-
de vandmængder ved indadrettet gradient 80 % af året er 0,6 m3/år og 
56 m3/år. 

Der er endvidere foretaget estimering af stofkoncentrationer i det op-
pumpede vand. Estimaterne er opstillet for stofferne parathion (EP3), 
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E-amino-P3, EP2-syre, EP1 og kviksølv. I denne opsummering omta-
les alene resultaterne for parathion (EP3), da dette stof anses for at 
være mest kritisk for havmiljøet. I det oppumpede vand fra spunsen 
forventes indholdet af parathion (EP3) at udgøre ca. 2 mg/l. 

I tilfælde af, at der tillades perioder med udadrettet gradient over 
spunsvæggen vil der ske en udsivning til havet af opløste forurenings-
komponenter fra det indspunsede område. Under den konservative 
forudsætning, at al stof (parathion), som udsiver i disse perioder når 
havet, er udsivningen estimeret til at udgøre mellem 0,0007 kg/år og 
0,57 kg/år afhængig af spunsvæggens tæthed og varigheden af perio-
derne med udadrettet gradient. I praksis må en del af den udsivende 
stofmængde forventes at blive opfanget af drænsystemet i efterfølgen-
de perioder med indadrettet trykgradient over spunsvæggen. 

Endelig er der udført beregninger af forventet udsivning fra spuns-
væggen, hvis grundvandssænkning via drænsystemet undlades. Det er 
herved beregnet, at der årligt vil udsive mellem 0,11 kg og 8,2 kg pa-
rathion (EP3) afhængig af tætheden af samlingerne i spunsvæggen. 
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Bilag 4. Beregning af arealvægtede middelkoncentrationer af opløst stof i grundvand inden for spuns
Over indskudt ler/gytjelag

Stof Koncentrationsinterval Tillagt 
koncentration

Delareal Arealvægtet 
konc.

Længde - 
spuns

Vægtet kant 
konc.

Parathion > 5 mg/l 7.50 mg/l 5,262 m2 0 m
1 - 5 mg/l 2.50 mg/l 7,568 m2 0 m

0.1 - 1 mg/l 0.50 mg/l 5,670 m2 134 m
0.01 - 0.1 mg/l 0.05 mg/l 1,170 m2 60 m

< 0.01 mg/l 0.00 mg/l 270 m2
Gns. 3.07 mg/l 0.24 mg/l

Amino-parathion > 1 mg/l 2.50 mg/l 17,250 m2 209 m
0.1 - 1 mg/l 0.50 mg/l 2,690 m2 58 m

0.01 - 0.1 mg/l 0.05 mg/l 0 m2 23 m
< 0.01 mg/l 0.00 mg/l 0 m2

Gns. 2.23 mg/l 1.84 mg/l

EP2-syre Gennemsnit af område over 1 mg/l 11.46 mg/l 17,500 m2 20 m
Gennemsnit af område mellem 0,01 - 1 mg/l 0.20 mg/l 2,410 m2 206 m

0.00 mg/l 30 m2
Gns. 10.08 mg/l 0.90 mg/l

EP1 Gennemsnit af område over 1 mg/l 1.71 mg/l 11,230 m2 0
Gennemsnit af område mellem 0,01 - 1 mg/l 0.06 mg/l 7,270 m2 52

0.00 mg/l 1,440 m2
Sum 0.99 mg/l 0.01 mg/l

Kviksølv >0.1 mg/l 0.50 mg/l 621 m2
0.01 - 0.1 mg/l 0.05 mg/l 1,509 m2

< 0.01 mg/l 0.00 mg/l 17,810 m2

Gns. 0.02 mg/l
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Spuns, samlet areal 19.940 m2

Koncentrationsinterval 0.1 - 1 mg/l, areal 5.670 m2

Koncentrationsinterval 1 - 5 mg/l, areal 7.568 m2

Koncentrationsinterval > 5 mg/l, areal 5.262 m2

Koncentrationsinterval 0.01 - 0.1, areal 1.170 m2
Isolinie, EP3 i mg/l


