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Sammenfatning  

 
Det aktuelle notat indgår i et projekt, der har til formål at demonstrere 
afværgeforanstaltningerne basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning. 
Demonstrationen foregår i pilotskala under realistiske feltforhold på lokaliteten 
med henblik på at danne grundlag for projektering af fuldskala 
afværgeforanstaltninger samt vurdere anlægsøkonomien.  
 
Demonstrationsprojektet omfatter en række hovedaktiviteter, opdelt i 3 faser. 
Det aktuelle notat omhandler alene aktiviteten ”Grundens redoxforhold”.  
Formålet med denne aktivitet er at belyse grundens redoxforhold i poreluft, 
grundvand og sediment. Det er derimod ikke formålet at udføre en 
fuldstændig kortlægning af redoxforholdene. 
 
I forbindelse med hovedaktiviteten ”Grundens redoxforhold” blev følgende 
delaktiviteter udført: 
 

• Poreluftsmålinger 
• Udtagning og analyse af grundvandsprøver 
• Analyse af sedimentprøver. 

 
Undersøgelserne viste at: 
 

1. Alle 3 matrix – poreluft, grundvand og sediment – viser stærkt 
reducerede forhold. Der er set op til 70 % methan i poreluft, op til 200 
mg/l svovlbrinte i grundvandet og op til 0,3 % pyrit i sediment. 

2. Måling af poreluft i den umættede zone viser, at hotspot området har 
anaerob nedbrydning, mens de øvrige områder har aerob 
nedbrydning. En boring filtersat lige under topmembranen viste, at 
der også findes methan i dette lag. 

3. Grundvandet er karakteriseret ved meget salt, stor hårdhed og store 
mængder sulfat til trods for, at der foregår sulfatreduktion. Der blev 
fundet væsentlige overskridelser af grundvandskvalitetskriterier for 
arsen og nikkel, men kun begrænsede overskridelser af kviksølv. 
Næringsstofferne N & P er til stede i rigelige mængder til, at biologisk 
nedbrydning kan finde sted, og kan være til stede i så høje 
koncentrationer, at de er problematiske for udledning af det 
behandlede vand til havet. 

4. Når det indspunsede område skal gøres aerobt i forbindelse med det 
sidste trin i afværgeforanstaltningen (in-situ biologisk nedbrydning), 
kan specielt forurening og pyrit i sediment medføre væsentligt 
iltbehov. 

5. Oxidation af pyrit kan medføre en væsentlig forsuring. Det formodes, 
at hovedparten af pyritoxidation først vil ske i forbindelse med 
ventilation/sparging, og dermed blot medføre kalkopløsning. 

 
Et uafklaret spørgsmål i forbindelse med grundens redoxforhold er: 
 

1. Det blev ikke endelig afgjort, om der kan være tale om indtrængning af 
falsk luft i forbindelse med poreluftsmålinger i ”PR”-boringer, og 
dermed om der er væsentlig methan i poreluften udenfor hotspot-
området. 

2. Det bemærkes, at redoxmålingerne i poreluft, grundvand og sediment 
ikke har haft til formål at kortlægge redoxparametre over hele 



4 
 

grunden. Specielt pyritmålingerne i sedimentprøverne er begrænset til 
det meget lille område ved forsøgsfeltet (dvs. udenfor hotspot). Der er 
heller ikke udtaget grundvandsprøver i hotspot, hvor der evt. kan være 
et højere indhold af fx kviksølv.  
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1 Indledning 

1.1 Baggrund 

I 2006 gennemførte Ringkjøbing Amt og Miljøstyrelsen en systematisk 
vurdering af 6 forskellige afværgeteknologier overfor sediment- og 
grundvandsforureningen i depotet ved Høfde 42 på Harboøre Tange. De 
undersøgte afværgeteknologier var basisk hydrolyse, biologisk nedbrydning, 
termisk assisteret oprensning, kemisk oxidation, anvendelse af nul-valent jern 
samt bortgravning. 
 
På basis af resultater fra disse vurderinger blev basisk hydrolyse /1/ og 
biologisk nedbrydning /2/ udvalgt til det videre forløb. Derfor inviterede 
Miljøstyrelsen og Region Midtjylland udvalgte firmaer til et møde den 30. 
januar 2007 om det videre forløb. DGE, Watertech (senere ALECTIA) og 
DHI blev anmodet om at indlede et samarbejde med henblik på 
demonstration af en afværgeforanstaltning bestående af en kombination af 
basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning. Det nuværende notat indgår i 
afrapportering af denne demonstration. 

1.2 Formålet med demonstrationsprojektet 

Formålet med projektet er at udføre en demonstration i pilotskala under 
realistiske feltforhold på lokaliteten med henblik på at danne grundlaget for 
projektering af fuldskala afværgeforanstaltninger og præcise vurderinger af 
anlægsøkonomien.  

1.3 Demonstrationsprojektets hovedaktiviteter 

Hovedaktiviteterne til dette arbejde er fastlagt via en række skrivelser og 
møder (en opfordringsskrivelse /3/, to møder /4/ & /5/, separate oplæg fra hhv. 
DGE/Watertech & DHI, et fællesoplæg, et revideret fællesoplæg /6/ og 
opfølgende skrivelser /7/, /8/ & /9/). Opgaven blev senere udvidet med flere 
aktiviteter /10/. Dette har resulteret i følgende hovedaktiviteter, opdelt i 3 
faser: 
 
Fase 1 Fase 2 
- Borearbejde/hydrologiske tests - Kolonne tests 
- Batch tests - Ludinfiltration 
- Robusthed af materialer - Biologisk vandrensning 
- Påvirkning af geokemi - Vandretention 
- Bufferkapacitet  
- Infiltrations tests Fase 3 
- Vurdering af redoxforhold - Skitseprojekt 
  

1.4 Formålet med den aktuelle aktivitet 

Dette notat omhandler alene aktiviteten ”Grundens redoxforhold”.  Formålet 
med denne aktivitet er at belyse grundens redoxforhold i poreluft, grundvand 
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og sediment. Det er derimod ikke formålet at udføre en fuldstændig 
kortlægning af redoxforholdene på grunden. 
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2 Aktiviteter og metoder 

I forbindelse med hovedaktiviteten ”Grundens redoxforhold” er følgende 
delaktiviteter udført: 
 

• Poreluftsmålinger 
• Udtagning og analyse af grundvandsprøver 
• Analyse af sedimentprøver. 
 

Poreluften blev målt i felten. Kemiske analyser af grundvandet blev udført ved 
Miljølaboratoriet, Nykøbing Falster. Kemiske analyser af sediment blev udført 
ved Teknologisk Institut, Århus. 
 

2.1 Poreluftsmåling 

Der er udført poreluftsmålinger i felten ved to runder, der fandt sted den 2. & 
11. april 2008. Der blev udført målinger i 15 boringer. Tabel 2.1 viser 
udvalgte oplysninger om boringerne, mens Figur 2-1 viser boringernes 
placering. 
 
Tabel 2.1 Oversigt over boringer, hvor der blev udført poreluftsmålinger 

Boringsnr. Pejlepunkt 
kote 

Filtertop 
(kote) 

Filterbund 
(kote) 

Diameter 
(mm) 

DGE 9.1 4,931 -0,07 -1,07 ø50 
DGE 9.2 4,912 0,93 -0,07 ø50 
DGE 10 4,795 -0,20 -1,20 ø50 
DGE 11 4,932 -0,07 -1,07 ø50 
DGE 12 4,909 2,91 1,91 ø50 
DGE 13 4,595 0,60 -0,40 ø50 
DGE 15 5,191 1,19 0,19 ø50 
PR 1,2 4,75 0 -2 ø63 
PR 2,3 4,54 0 -2 ø63 
PR 3,4 4,50 0 -2 ø63 
PR 6-7 4,97 0 -2 ø63 
PR 7-8 5,42 0 -2 ø63 
PR 8-9 7,02 0 -2 ø63 
PR 9-10 6,99 0 -2 ø63 
PR 10-1 5,72 0 -2 ø63 
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Placering af de undersøgte boringer vises i Figur 2-1.  
 

 
Figur 2-1 Placering af boringer, hvor der blev udført poreluftsmålinger. 

 
Der blev målt for følgende gasarter: 
 

• Ilt 
• Kuldioxid 
• Methan. 

 
Målingerne blev foretaget ved hjælp af et måleapparat fra firmaet 
Geotechnical Instruments, model GA2000, se Figur 2-2. Dette apparat har en 
pumpe med begrænset kapacitet (ca. 0,2 liter pr. minut). Ved den første 
målerunde den 2. april 2008, blev apparatets pumpe anvendt til forpumpning 
af boringerne via en slange gennem en gummiprop placeret i boringernes 
blindrør. 
 
Da flere af resultaterne fra den første målerunde ikke virkede troværdige 
(poreluftsammensætning, der ligner atmosfærisk luft i områder, der forventes 
stærkt forurenet), blev der gennemført en anden målerunde. Denne gang blev 
der anvendt en 12V hjælpepumpe med en kapacitet på ca. 6 liter pr. minut til 
forpumpning. Hjælpepumpen var indbygget i en kuffert med 0-10 liter pr. 
minut flowmåler og 0,0 til -1,0 bar trykmåler, se Figur 2-2. 
 
Hjælpepumpen blev forbundet med den aktuelle boring ved en gummiprop 
med hul til 10/12 mm slange. Der blev anvendt en 36-44 mm prop til ø50 
mm boringer og 47-55 mm prop til ø63 mm boringer. Måleapparatet blev 
tilkoblet afgangsslangen fra hjælpepumpen via et T-stykke.  
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Figur 2-2 Hjælpepumpe og måleapparat til poreluftsmåling 

 
 
Resultaterne fra anden målerunde viste, at den kraftige forpumpning var 
nødvendig. 
 
Det originale poreluftsskema findes i Bilag 1. 
 

2.2 Udtagning og analyse af grundvandsprøver 

Udtagning af grundvandsprøver fandt sted den 26. marts 2008.  Der blev 
udtaget prøver fra følgende 3 boringer: 
 
Tabel 2.2 Oversigt over boringer, hvor der blev udtaget grundvandsprøver. 

Boringsnr. Filtertop (kote) Filterbund (kote) Diameter (mm) 
V45 -1,7 -2,7 ø63 
PB1 -1 -2 ø125 
PR 34 0 -2 ø63 
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Placeringen af boringerne, hvorfra der blev udtaget grundvandsprøver, vises i 
Figur 2-3. Det bemærkes, at koordinater til boring V45 ikke haves, hvorfor 
boringen ikke er vist på figuren. Boringen ligger i den sydvestlige del af det 
indspunsede område, hvilket betyder, at de 3 boringer giver en god dækning 
af hele det indspunsede område vel at mærke udenfor hotspot-området.   
 

 
Figur 2-3 Placering af boringer, hvor der blev udtaget grundvandsprøver. 

 
Oppumpningen blev udført med Whale pumper, én til hver boring. Alle 
boringer blev forpumpet. PB1 blev forpumpet med 40 liter. Det oppumpede 
vand blev bortskaffet ved at hælde det i grædebrønd GB-D. V45 blev 
forpumpet med 20 liter. Det oppumpede vand blev bortskaffet ved at hælde 
det i grædebrønd GR-AB. PR34 blev forpumpet med 20 liter. Det 
oppumpede vand blev bortskaffet ved at hælde det i grædebrønd GR-C. 
 
For at undgå kontaminering af feltudstyr, blev der ikke udført feltmålinger.  
 
Kemiske analyser blev udført af Miljølaboratoriet, Nykøbing Falster. Der blev 
analyseret for parametrene i den uorganiske boringskontrolpakke (se Bilag 8 af 
Tilsynsbekendtgørelsen). Det præciseres, at: 
 

• temperatur, pesticider og nedbrydningsprodukter samt andre 
organiske mikroforureninger IKKE blev medtaget 

• svovlbrinte, methan, aluminium, arsen, barium og bor BLEV 
medtaget 

• kviksølv BLEV medtaget. 
 
Der var yderligere ønske om måling af silicium, men denne parameter kunne 
laboratoriet ikke undersøge. 
 
Analyseresultaterne findes i Bilag 2. 
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2.3 Analyse af sedimentprøver  

Ved etablering af forsøgsfeltet, blev der udført boringer den 17.-19. oktober 
2007 (borearbejdet er afrapporteret i separat notat). I forbindelse med dette 
arbejde blev der udtaget sedimentprøver. Til belysning af grundens 
redoxforhold blev der udvalgt 7 af disse sedimentprøver til kemiske analyser.  
 
Følgende sedimentprøver blev udvalgt: 
 
Tabel 2.3 Oversigt over sedimentprøver 

Boringsnr. Dybde (kote) Lithologi 
DGE-1 3,5 m u.t. Postglacialt saltvandssand 
DGE-2 5,5 m u.t. Postglacialt saltvandssand 
DGE-3 8,2-8,4 m u.t. Postglacialt saltvandssilt 
DGE-3 8,8-9,0 m u.t. Postglacialt saltvandssand 
DGE-3 11,5 m u.t. Postglacialt saltvandssand 
DGE-3 12,5 m u.t. Postglacialt saltvandssand 
DGE-5 7,0 m u.t. Postglacialt saltvandssand 
 
Placering af boringerne, hvorfra der blev udvalgt sedimentprøver vises i Figur 
2-4.  
 

 
Figur 2-4 Placering af boringer, hvor der blev udtaget sedimentprøver. 

 
Kemiske analyser blev udført af Teknologisk Institut, Århus. Prøverne blev 
analyseret for følgende parametre: 
 

• Tørstof 
• TOC 
• Pyrit. 
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TOC blev bestemt som kulstof i tørre prøver efter fjernelse af carbonater. Til 
bestemmelse af pyrit, blev syreopløseligt jern først fjernet af syre, hvorefter 
prøven blev iltet med salpetersyre. Opløst jern blev bestemt ved AAS. 
 
Analyseresultaterne findes i Bilag 3. 
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3 Resultater 

 

3.1 Poreluftsmålinger 

 
3.1.1 Måleresultater 

Det originale poreluftsskema med de enkelte målinger fra målerunde 2 findes i 
Bilag 1. Resultaterne af målingerne vises grafisk i Figur 3-1. Atmosfærisk tryk 
under målingerne var 1001 mbar. 
 

Figur 3-1 Resultater af poreluftsmålinger. 
 
Grafen viser følgende: 

• Kontrolmåling af atmosfærisk luft viste som forventet omkring 21 % ilt 
(22,1 %) samt ingen kuldioxid eller methan. 

• Der findes store mængder methan (op til 70 %) i nogle boringer, mens 
der i mange boringer ikke findes methan eller kun findes spor af 
methan. 

• Der findes methan i de fleste DGE-boringer, mens der kun findes 
spor eller ingen methan i ”PR”-boringerne. 

• I boringer med methan er iltindholdet samtidigt meget lavt. 
• Mindre mængder kuldioxid (op til 5,2 %) findes både i boringer med 

methan og visse boringer uden methan. 
 
Disse resultater viser, at der er tale om områder med stor bakterieaktivitet, 
hvilket medfører stærkt reducerede forhold.  
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Figur 3-2 viser forholdet mellem methan og ilt i poreluftsprøverne. Som det 
ses af grafen, findes der ikke samtidig methan og ilt. Dette er som forventet og 
underbygger, at der ikke er tale om væsentlige mængder falsk luft i boringerne 
med methan, dvs. DGE-boringerne er tætte. 
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Figur 3-2 Forhold mellem methan og ilt i poreluftsprøverne. 

 
Figur 3-3 viser forholdet mellem kuldioxid og ilt i poreluftsprøverne. Her ses 
en ret tydelig omvendt sammenhæng mellem ilt og kuldioxid i ”PR”-
boringerne. Generelt viser grafen, at der dannes langt mindre kuldioxid end 
den ilt, der er forbrugt. Dette kan fx skyldes, at den producerede kuldioxid 
neutraliseres af kalk og forbliver opløst i vandfasen som hydrogencarbonat, 
eller at nedbrydningen når ikke til ende, hvor kuldioxid frigives, men stopper 
som iltede organiske mellemprodukter. 
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Figur 3-3 Forholdet mellem kuldioxid og ilt i poreluftsprøverne. 

 
Figur 3-4 viser forholdet mellem methan og kuldioxid i poreluftsprøverne. 
Grafen viser, at der ikke findes methan uden samtidig at være en del 
kuldioxid. Dette er som forventet, da anaerob nedbrydning af organisk stof 
(methanogenese) danner normalt methan og kuldioxid. 
 
Det omvendte er ikke tilfældet – der findes faktisk boringer med forhøjet 
kuldioxid uden, at der findes methan (flere af punkterne ligger langs x-aksen). 
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Dette er et tegn på aerob nedbrydning, hvor organisk stof omdannes til 
kuldioxid uden, at der dannes methan. 
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Figur 3-4 Forholdet mellem methan og kuldioxid i poreluftsprøverne. 

 
3.1.2 Risiko for falsk luft 

Graferne viser, at der er tydelig forskel mellem de to sæt boringer, der indgår i 
målerunderne. Disse boringer er udført ved forskellige metoder og på 
forskellige tidspunkter. Desuden er DGE-boringer ikke svejst sammen med 
membranen, som ”PR”-boringerne er. Det blev også bemærket, at 4 af ”PR”-
boringerne viste et svagt undertryk (op til 0,1 bar) under prøvetagning, hvilket 
kunne fremme indtrængning af falsk luft. 
 
På grund af disse forskelle er det nærliggende at vurdere om fx den 
manglende methan i ”PR”-boringerne skyldes indtrængning af falsk luft – og 
ikke at poreluften ikke indeholder methan.  
 
For at belyse problemstillingen nærmere er der udarbejdet et trekantsdiagram, 
se Figur 3-5, hvor ilt, kuldioxid og methan afbildes som procent af summen af 
de samme tre gasser.  
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Figur 3-5 Trekantsdiagram af poreluftens sammensætning 
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Som det ses af figuren plottes atmosfærisk luft i højre hjørne. Prøver, der 
repræsenterer områder med anaerob nedbrydning, plottes langs venstre aksen, 
dvs. at forholdet mellem methan og kuldioxid kan variere lidt, men 
kendetegnet for anaerob nedbrydning er, at der ikke findes ilt i prøverne. 
Prøver, der repræsenterer områder med aerob nedbrydning, plottes langs 
højre aksen, dvs. at der ikke dannes methan, når der er ilt tilstede. Samtlige de 
målte prøver passer ind i den ene eller den anden type. 
 
Hvis der sker indtrængning af falsk luft under måling, vil det bevirke et fald i 
kuldioxid og methan, mens der sker en stigning i ilt, dvs. at de plottede prøver 
bevæger sig mod højre hjørne. Det er tydeligt, at dette ikke er sket med de 5 
DGE-boringer med højt methanindhold. Det kan dog ikke afgøres, om der er 
sket en fortynding med atmosfærisk luft af prøverne langs højre aksen. 
 
Men det synes at ligge fast, at prøverne langs højre aksen ikke repræsenterer 
en blanding af indtrængning af falsk luft og luft fra anaerob nedbrydning, da 
man her vil forvente, at der var mere methan til stede. Hermed er det 
godtgjort, at der sker både anaerob og aerob nedbrydning, og at der ikke sker 
indtrængning af falsk luft i DGE-boringer, men ikke om der sker 
indtrængning af falsk luft i ”PR”-boringer. 
 
3.1.3 Geografisk fordeling 

Figur 2-1 viser placering af boringerne, hvor der blev udtaget poreluftsprøver. 
Som det ses af figuren, ligger ”PR”-boringerne generelt ved spunsens kant, 
mens 5 af de 7 målte DGE-boringerne er længere inde på grunden tæt på 
grundens hotspot (DGE 10 og DGE 13 ligger udenfor hotspot). Denne 
geografiske fordeling underbygger analyseresultaterne, hvor de 5 DGE 
boringer indeholdt store mængder methan.  Hermed er det tydeligt, at 
anaerob nedbrydning findes i områder med større forureningsgrad. 
 
Som det ses af Figur 2-1, findes tre af ”PR”-boringerne (PR 8-9, PR 9-10 og 
PR 10-1) langs den østlige side af depotet, hvor membranen ikke slutter tæt til 
spunsen. I dette område kunne man forvente et højere indhold af ilt (på grund 
af lettere adgang til udveksling af poreluft med atmosfærisk luft) end i ”PR”-
boringer langs den vestlige side af depotet, hvor membranen er svejset til 
spunsen. Resultaterne viser dog et iltindhold i de østlige boringer, der er i 
samme størrelsesorden eller endda lidt lavere end i de vestlige boringer. 
Åbningen mellem spunsen og topmembranen har tilsyneladende ingen 
indflydelse på poreluftens sammensætning i den dybde, hvor ”PR”-
boringerne er filtersat (lige over vandspejlet).  
 
3.1.4 Filterdybde 

Som det ses i Tabel 2.1 er de fleste filtre sat forholdsvis dybt, dvs. lige over 
grundvandsspejlet. Dette er ikke tilfældet for boring DGE-12, der er filtersat 
lige under membranen. Som det ses af Figur 3-1 blev der fundet methan i 
denne boring. Hermed ses, at de reducerede forhold ikke kun er begrænset til 
lagene umiddelbart over grundvandsspejlet, men findes helt op til 
membranen.  
 
3.1.5 Behov for forpumpning 

Som nævnt i afsnit 2.1, blev der forpumpet med hhv. måleapparatet selv og 
en hjælpepumpe ved de to målerunder den 2. april 2008 og den 11. april 
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2008. Figur 3-6 viser en sammenligning af iltmålingerne for de boringer, der 
blev målt ved begge målerunder. 
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Figur 3-6 Sammenligning af målinger fra de 2 målerunder 

 
Som det ses af figuren, blev der fundet et højt indhold af ilt i flere boringer 
den 2. april 2008 (punkterne ligger over den grå streg). Der findes ingen 
eksempler på det omvendte. Dette viser, at det var nødvendig at anvende 
hjælpepumpen til at foretage en tilstrækkelig forpumpning. Det bemærkes, at 
barometertrykket den 2. april 2008 formentlig var stigende, hvilket kunne 
forværre situationen (ved at forøge behovet for forpumpning) ved at presse 
atmosfærisk luft ned i boringerne. 

3.2 Grundvand 

Resultaterne fra de 3 udførte boringskontrolanalyser findes i Bilag 2. Ud fra 
disse resultater er det muligt at vurdere såvel redoxforhold som andre aspekter 
af grundvandet. En grundvandskemisk vurdering gives nedenfor. 
 
Det bemærkes, at flere oplysninger om grundvandets sammensætning findes i 
andre notater, specielt ”Ludinfiltration” (vedrørende forureningsindhold) og 
”Geokemi” (vedrørende ændringer i grundvandets sammensætning som 
resultat af ludbehandling). 
 
3.2.1 Hovedkarakteristika 

Hovedkarakteristika giver et groft indtryk af grundvandets sammensætning og 
de processer, der er med til at præge grundvandet. 
 
Ionbalancen var -7 %, +2 % og +8 % for hhv. V45, PB1 og PR34. Dette 
vurderes at være acceptabelt, specielt i forhold til den vanskelige målematrix 
der er tale om. 
 
pH-værdien er tæt på det neutrale, nemlig 7,05, 6,92, 6,85 i hhv. V45, PB1 og 
PR34. Det bemærkes, at der tidligere er fundet væsentlig lavere pH-værdier 
andre steder på grunden. 
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Saltindholdet i prøverne er højt, med et chloridindhold på ca. 14.000, 6.000 
og 7.000 mg/l i hhv. V45, PB1 og PR34. Dette kan sammenlignes med et 
chloridindhold på ca. 19.000 mg/l i Vesterhavet. Det høje indhold kan skyldes 
både saltvandsindtrængning, men også et højt våd- og tørdeposition i 
forbindelse med transport af havvands aerosoler med vestenvinden. 
 
Grundvandets indhold af organisk stof (NVOC) ligger på 655, 31 og 17 mg/l 
i hhv. V45, PB1 og PR34.  Disse værdier er meget høje (grænseværdien for 
drikkevand er 4 mg/l) og tilskrives forureningen. 
 
Ionbytningsgraden (forholdet mellem natrium og chlorid i ækvivalenter) ligger 
på 0,80, 0,91 og 0,84, dvs. tæt på det niveau, der forventes for saltvand. 
 
Forvitringsgraden (forholdet mellem summen af calcium og magnesium 
ækvivalenter delt med hydrogencarbonat ækvivalenter) ligger på 6,8, 8,6 og 
”ikke målt” for hhv. V45, PB1 og PR34. Dette niveau er langt under niveauet 
for havvand (ofte > 50) og kan indikere en produktion af hydrogencarbonat 
fra fx sulfatreduktion. 
 
Ækv/ækv-forholdet mellem chlorid og sulfat er 48, 7,9 og 8,0 for hhv. V45, 
PB1 og PR34. Værdier højere end ca. 9,7 i salt grundvand indikerer 
sulfatreduktion og er tydeligt sket i V45. Lavere værdier end 9,7 kan være tegn 
på deponering af sulfatholdige produkter som fx. svovlsyre, hvilket kan være 
tilfældet i PB1 og PR34. 
 
3.2.2 Overskridelser 

Det kan være instruktivt at sammenligne de målte koncentrationer med 
baggrundsværdier og kriterier, se Tabel 3.1. Bemærk, at der ikke i tabellen 
medtages selve de organiske forureningskomponenter. 
 
I forbindelse med udledning af grundvand til havet (efter forudgående 
rensning) vurderes de mest problematiske stoffer umiddelbart at være de 
organiske forureningskomponenter, metaller (kviksølv og arsen) og 
næringsstoffer (kvælstof og phosphor). Andre stoffer (fx jern, svovlbrinte, 
methan, aluminium og silicium) kan være problematiske i forbindelse med 
funktionen af selve vandbehandlingen. 
 
Tabel 3.1 Sammenligningsgrundlag for udvalgte parametre i grundvandet. 

Parameter Enheder Havet 
 

/11/ 

Grundvands- 
kriterier 

/12/ 

Drikkevands- 
kriterier 

/13/ 

Max. krav 
for 

udledning 
/14/ 

pH  - - 7,0-8,5 - 
Ilt mg/l <6 - >5 - 
Nitrat mg/l <2 - 50 - 
Jern mg/l 0,002 - 0,1 - 
Mangan mg/l 0,0002 - 0,02 - 
Ammonium mg/l - - 0,05 - 
Sulfat mg/l 2.700 - 250 - 
Methan mg/l - - 0,01 - 
Svovlbrinte mg/l - - 0,05 - 
Phosphor mg P/l <0,02 - 0,15 - 
Kalium mg/l 400 - 10 - 
NVOC mg C/l < 2 - 4 - 
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Kviksølv µg/l 0,03 0,1 1 0,7 
Aluminium µg/l 2 - 100 - 
Arsen µg/l 4 8 5 8 
Nikkel µg/l 0,5 10 20 - 
Barium µg/l 10 - 700 - 
 
 
 
3.2.3 Redoxforhold 

Alle tre prøver indeholder stort set ingen ilt eller nitrat samt et stort indhold af 
reducerede stoffer, herunder jern, ammonium og reducerede gasser, se Tabel 
3.2. Hermed må grundvandet betegnes som stærk reduceret. 
 
Tabel 3.2 Indholdet af udvalgte redoxparametre i grundvandet. 

Parameter Enheder V45 PB1 PR34 
Ilt mg/l 0,1 0,2 0,1 
Nitrat mg/l 0,3 0,9 1,5 
Jern mg/l 0,3 1,0 1,5 
Mangan mg/l 0,1 0,3 0,2 
Ammonium mg/l 43 7 3 
Sulfat mg/l 390 1025 1178 
Methan mg/l 20 0,4 0,9 
Svovlbrinte mg/l 202 31 15 
 
Det bemærkes, at der er høje koncentrationer af sulfat tilbage i vandet til trods 
for, at der foregår sulfatreduktion i magasinet. Da grundvandet mangler ilt og 
nitrat, er sulfat en vigtig elektron acceptor i forbindelse med nedbrydning af 
forureningen. 
 
V45 er tydeligvis den mest reducerede. Denne boring er samtidig den boring 
med det højeste indhold af NVOC. 
 
3.2.4 Metaller 

Det bemærkes, at en stor del af grundens metalindhold er bundet til 
sedimentet. Grundvandets indhold af metaller er derfor stærkt afhængig af 
processer, der kan frigive metallerne. Specielt er grundens pH- og 
redoxforhold vigtige for grundvandets indhold af metaller. 
 
For eksempel kan koncentrationen af aluminium stige ved lav pH, silicium 
stige ved høj pH og arsen stige ved reducerede forhold. Det bemærkes, at 
silicium ikke blev målt. 
 
Grundvandskvalitetskriterier for arsen og nikkel er overskredet i alle prøver. 
Indholdet af kviksølv er omkring kriteriet, mens indholdet af aluminium ikke 
er problematisk i de aktuelle prøver. 
 
Tabel 3.3 Indholdet af udvalgte metaller i grundvandet. 

Parameter Enheder V45 PB1 PR34 
Kviksølv µg/l 1,3 0,7 1,3 
Aluminium µg/l 81 6 14 
Arsen µg/l 45 16 110 
Nikkel µg/l 80 39 58 
Barium µg/l 170 51 25 



20 
 

 
 
3.2.5 Næringsstoffer 

Næringsstoffer er væsentlige for at skabe mikrobiologisk vækst i forbindelse 
med vandrensning samt for overholdelse af krav til udledning af det rensede 
vand til havet (hvor indholdet ønskes begrænset). Tabel 3.4 viser indholdet af 
de vigtigste næringsstoffer kvælstof og fosfor.  
 
Tabel 3.4 Indholdet af næringsstoffer i grundvandet. 

Parameter Enheder V45 PB1 PR34 
Ammonium mg/l 43 7 3 
Phosphor, total mg P/l 615 16 6 
NVOC mg C/l 655 31 17 
C/N-forhold mg C/mg N 20 6 7 
 
Der er to synsvinkler for kvælstof. I forbindelse med spildevandsrensning 
tænkes normalt på kvælstoffjernelse. Her skal der være tilstrækkeligt 
omsætteligt kulstof til, at nitrifikation kan foregå. Der tales om et C/N-forhold 
på mindst 5, hvilket er opfyldt for de aktuelle prøver, se tabellen. Omvendt 
skal der være nok kvælstof for mikrobiel vækst. Slammets tørstof har typisk et 
kvælstofindhold på omkring 4 % (svarende til et C/N-forhold på 25). Ved den 
påtænkte moving bed vandrensning, opnås en høj slamalder, hvorfor kvælstof 
ikke fjernes særligt hurtigt fra systemet (via slamfjernelse), og behovet for 
kvælstof i indløbsvandet er meget begrænset.  
 
Der er kun målt for total phosphor i prøverne, dvs. summen af fri phosphor 
og phosphor, der er indbygget i forureningen. For at kunne anvendes af 
mikroorganismer, skal der være frie ortho-phosphater tilstede. Der er målt for 
fri phosphat i forbindelse med geokemi undersøgelsen, se separat notat. Det 
bemærkes, at phosphat bindes til jernoxider og derfor kan fjernes i de 
indledende trin af vandbehandlingen. Indholdet af næringsstoffer skal 
naturligvis måles i moving bed beholderen ved fuldskala vandrensning. 
 
Umiddelbart anses indholdet af kvælstof og phosphor som rigelig til mikrobiel 
vækst ved vandbehandling og som potentielt problematisk i forbindelse med 
udledning af det rensede vand. 
 
3.2.6 Vandrensningsparametre 

I forbindelse med vandrensning af det oppumpede vand, er der behov for at 
neutralisere og ilte grundvandet for at sikre gode vækstbetingelser for 
anlæggets mikroorganismer. 
 
Ved neutralisering vil vandets indhold af fx silicium og aluminium kunne 
udfælde. Det bemærkes, at indholdet af aluminium og silicium efter 
ludbehandling forventes at stige væsentligt i forhold til den oprindelige 
sammensætning i grundvandet. 
 
I forbindelse med beluftning vil vandets indhold af jern og mangan kunne iltes 
og udfældes. Det bemærkes, at der i forbindelse med monitering ved kulhuset 
tidligere er set væsentlig højere værdier for jernindhold, end der blev fundet 
her. 
 
Som det ses af tabellen, er grundvandets teoretiske iltforbrug ekstremt stort, 
specielt på grund af indholdet af svovlbrinte og ammonium. Dette forventes at 
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kunne løses ved en korrekt dimensioneret indblæsning af luft ved 
vandrensning. 
 
Tabel 3.5 Indholdet af udvalgte vandbehandlingsparametre i grundvandet. 

Parameter Enheder V45 PB1 PR34 
Jern µg/l 0,3 1,0 1,5 
Mangan mg/l 0,1 0,3 0,2 
Ammonium µg/l 43 7 3 
Methan mg/l 20 0,4 0,9 
Svovlbrinte mg/l 202 31 15 
NVOC mg/l 655 31 17 
Hårdhed µg/l 277 124 132 
Teoretisk 
iltforbrug 

mg/l 496 68 36 

 
Ved kraftig beluftning vil specielt indholdet af methan strippes ud af vandet. 
Såfremt der først er neutraliseret, vil svovlbrinte også strippes. Svovlbrinte og 
andre reducerede svovlforbindelser kan skabe lugtgener i forbindelse med 
vandbehandling. Beluftning vil også strippe kuldioxid, hvormed pH-værdien 
vil stige. Normalt vil dette medføre risiko for udfældning af kalk (bemærk at 
hårdheden i grundvandet er ekstrem høj). Ved rensning forventes dette dog 
ikke at være problematisk, da den infiltrerede fortyndede lud stort set er fri for 
calcium, og da calciumindholdet i det oprindelige grundvand vil fælde ud i 
magasinet på grund af ludens høje pH.  
 

3.3 Sedimentprøver 

I alt blev 7 sedimentprøver analyseret for tørstof, TOC og pyrit. Resultaterne 
af analyserne findes i Bilag 3. 
 
3.3.1 Tørstof 

Prøvernes tørstofindhold varierede mellem 80 og 98 %, undtaget en enkelt 
prøve (DGE 3, 12,5 m.u.t.) på 53 %. Det høje tørstofindhold på 98 % 
stammer fra en prøve udtaget i den umættede zone (DGE 3, 3,5 m.u.t.), men 
det lave indhold på 53 % stammer fra saltvandssilt (fjordler). Hermed er ingen 
af tørstofresultaterne overraskende. 
 
3.3.2 TOC 

Prøvernes TOC varierede fra 0,18-0,64 %, højest i DGE 3, 8,2-8,4 m.u.t., 
dvs. omkring det indskudte lerlag. Den høje TOC indhold i denne prøve 
tilskrives forureningen, da indholdet i saltvandssilt (DGE 3, 12,5 m.u.t.), der 
består af lignende geologisk materiale, men blot bedre beskyttet mod 
forurening, kun indeholder det halve. Det formodes, at indholdet af naturligt 
forekommende organisk materiale generelt ligger i størrelsesorden 0,1-0,3 %. 
 
  
3.3.3 Pyrit 

Prøvernes indhold af pyrit (FeS2) varierede fra 0,05-0,31 %. Pyrits 
tilstedeværelse underbygger grundens reducerede tilstand.  
 
Sedimentets indhold af pyrit kan anses som en slags modstand eller buffer 
mod at skabe iltede forhold i magasinet. Hvis man antager, at der bruges 15 
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mol ilt til at oxidere 4 mol pyrit samt at gennemsnits indholdet af pyrit er 0,17 
%, fås følgende krav til iltindholdet i grundvandet for at ilte pyrit: 
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Nedenfor omregnes dette iltbehov til mg ilt pr. liter porevand.  
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Beregningen viser, at iltbehovet fra pyritten i sedimentet udgør en meget 
væsentlig modstand mod at skabe iltede forhold i depotet. Herudover udgør 
svovlbrinte, methan og forurening i grundvandet også en modstand mod at 
skabe iltede forhold. Iltbehovet her er dog kun nogle hundrede mg ilt pr. liter 
vand og er dermed relativt uvæsentligt i forhold til pyrit. Endelig udgør 
forurening i sedimentet modstand mod at skabe iltede forhold. Hvis man 
antager, at 3.000 mg/kg forurening nedbrydes fuldstændigt til kuldioxid, er 
iltbehovet til dette større end iltbehovet til oxidation af pyrit.  
 
En anden virkning af pyritoxidation er forsuring. Hvis man antager, at der 
dannes 16 mol brintioner for hver 4 mol pyrit, der oxideres, fås: 
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Hvis pyritten oxideres i forbindelse med ludinfiltration, vil dette medføre 
behov for yderligere natronlud. Det må dog formodes, at hovedparten af 
pyritoxidationen først sker i forbindelse med in-situ biologisk nedbrydning 
efter endt basisk hydrolyse. Her vil det dannede syre blot neutraliseres af 
sedimentets kalkindhold og ikke medføre nogen merudgift. 
 
En tredje virkning af pyritoxidationen er frigivelse af metaller, der er bundet i 
pyritten som urenhed. Dette drejer sig specielt om grundstofferne nikkel og 
arsen. En del af de frigivne urenheder vil binde sig igen til fx jernoxider og 
organisk stof. Det forventes ikke umiddelbart, at denne effekt vil være 
væsentlig i forhold til den allerede eksisterende forurening ved depotet. 
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4 Diskussion & Konklusioner 

4.1 Diskussion 

 
4.1.1 Fra reducerede til oxiderede 

Redoxforholdene på grunden er målt i 3 forskellige matrix: Poreluft, 
grundvand og sediment. Alle 3 underbygger, at der er tale om stærkt 
reducerede forhold. På grund af den høje udgangskoncentration af sulfat (der 
stammer fra saltvandsindtrængning) er der dog stadig en del sulfat tilbage. 
 
I forbindelse med in-situ biologisk nedbrydning bliver der et ønske om at 
ændre de reducerede forhold til oxiderende forhold. Ændringen vil sikre 
aerobe mikroorganismer de forhold, der er nødvendige for at skabe en hurtig 
omsætning af forureningen. 
 
På grund af iltbehovet for omdannelse af de mange reducerede stoffer, vil 
skiftet fra reduceret til oxideret dog være trægt og kræve kontinuerlig 
tilsætning af ilt. I det følgende drøftes situationen for de 3 matrix hver for sig. 
 
Poreluft: I områder med en høj naturlig omsætning af forureningen indeholder 
poreluften meget store mængder af reducerede stoffer, herunder methan. Det 
formodes, at poreluften med methanen vil udskiftes ved konvektion i 
forbindelse med ventilation/sparging og dermed ikke bidrage væsentlig til 
iltbehovet i forbindelse med den efterfølgende in-situ biologisk nedbrydning. 
Hvis det antages, at der findes 10 % methan i et lag på 3 meters tykkelse med 
porøsitet på 40 %, fås et iltbehov på 14 ton ilt til hele grunden, se 
nedenstående beregning. Det er gennemsnittet for poreluftens 
methanindhold, som indebærer det største usikkerhed.  
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Grundvand: Selv om det forsøges at fjerne alt grundvand over det indskudte 
lerlag, har beregninger i notatet ”Vandretention” vist, at der vil være en del 
vand tilbage efter sænkning af vandspejlet. Dette vand indeholder en del 
reducerede stoffer, herunder svovlbrinte og ammonium. Den fortyndede lud, 
der efterfølgende infiltreres, vil indeholde en vis mængde ilt. Ved gentagen 
oppumpning og infiltration, vil en større andel af de reducerede stoffer opløst 
i grundvandet oppumpes, og hver gang infiltreres nyt vand med et iltindhold 
og ingen reducerede stoffer. I hele denne periode forventes der ikke noget 
biologisk iltforbrug, da de ekstreme høje pH-værdier vil forhindre biologisk 
omsætning. Slutresultatet er grundvand med et begrænset indhold af 
reducerede stoffer. Hvis der antages et gennemsnits iltbehov på 200 mg/l (se 
Tabel 3.5) i en 1 meter tykt mættet zone med porøsitet på 40 %, fås et 
iltbehov på 2 tons, se beregningen: 
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Sediment: Dette notat har vist, at sedimentet indeholder pyrit. Oxidation af 
pyrit kan ske ren kemisk uden assistance fra mikroorganismer. Det formodes, 
at oxidation af pyritten først vil ske, når aerobe forhold skabes i forbindelse 
med ventilation/sparging. Nedenstående beregning viser iltforbruget ved 
antagelse af, at sedimentet indeholder i gennemsnit 0,17% pyrit, svarende til 
1,7 g ilt per kg sediment, se afsnit 3.3.3. 
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Ved hjælp af disse grove beregninger kan iltbehovet i de 3 matrix 
sammenlignes. Det ses, at pyrit i sedimentet er den mest væsentlige. 
 
Iltbehovet til oxidation af pyrit kan derefter sammenlignes med den mængde 
ilt, det kræves at nedbryde den resterende del af forureningen efter basisk 
hydrolyse og oppumpning har fundet sted. Hvis der antages et behov for 
nedbrydning af 50 t forurening (dvs. at ca. 80 % af forureningen er fjernet ved 
basisk hydrolyse og oppumpning) fås et iltbehov på ca. 200 ton. Hermed ses 
at både pyritoxidation og nedbrydning er væsentlig for iltbehovet. 
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4.1.2 Forsuring som bivirkning 

Dette notat har også påvist, at der kan produceres en væsentlig mængde syre i 
forbindelse med oxidation af den pyrit, der findes i sedimentet.  
 
Denne syre virker som en buffer mod den ønskede stigning af pH i 
forbindelse med ludinfiltration. Denne bufferkapacitet er væsentlig og udgør 
ca. halvdelen af bufferkapaciteten af forurenede prøver ved titrering til pH 12. 
Spørgsmålet er blot, hvornår pyritoxidation vil finde sted, se nedenfor: 
 
• Hvis oxidation sker allerede i forbindelse med det første 

vandspejlssænkning (inden ludinfiltration), vil den dannede syre evt. 
neutraliseres af kalken i sedimentet og dermed ikke være en bekostning for 
projektet. Det vurderes umiddelbart, at poreluften er anoxisk på dette 
tidspunkt. 

• Hvis oxidation sker ved ludinfiltration, vil det bevirke en omkostning til 
mere lud til neutralisering af den dannede syre. Det bemærkes, at der vil 
være ilt i den fortyndede lud, der infiltreres på grunden, men at 
iltmængden er alt for begrænset til at oxidere væsentlige mængder pyrit. 

• Hvis oxidation først sker ved ventilation/sparging efter endt hydrolyse, vil 
den dannede syre blot sænke pH eller opløse kalk i sedimentet og ikke 
være en bekostning for projektet. Under neutralisering af luden vil det 
være hensigtsmæssigt ikke at sænke pH mere end nødvendigt, da en 
yderligere sænkning i forbindelse med pyritoxidation kan finde sted. Det 
formodes, at dette scenarium er mest sandsynligt. 
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4.2 Konklusioner 

De væsentligste konklusioner angives nedenfor: 
 

1. Alle 3 matrix – poreluft, grundvand og sediment – viser stærkt 
reducerede forhold. Der er set op til 70 % methan i poreluft, op til 200 
mg/l svovlbrinte i grundvandet og op til 0,3 % pyrit i sediment. 

2. Måling af poreluft i den umættede zone viser, at hotspot-området har 
anaerob nedbrydning, mens de øvrige områder har aerob 
nedbrydning. En boring filtersat lige under topmembranen viste, at 
der også findes methan i dette lag. 

3. Grundvandet er karakteriseret af meget salt, stor hårdhed og store 
mængder sulfat til trods for, at der foregår sulfatreduktion. Der blev 
fundet væsentlige overskridelser af grundvandskvalitetskriterier for 
arsen og nikkel, men kun begrænsede overskridelser af kviksølv. 
Næringsstofferne N & P er til stede i rigelige mængder til, at biologisk 
nedbrydning kan finde sted, og kan være til stede i så høje 
koncentrationer, at de er problematiske for udledning af det 
behandlede vand til havet.  

4. Når det indspunsede område skal gøres aerobt i forbindelse med det 
sidste trin i afværgeforanstaltningen (in-situ biologisk nedbrydning), 
kan specielt forurening og pyrit i sedimentet medføre et væsentligt 
iltbehov. 

5. Oxidation af pyrit kan medføre en væsentlig forsuring. Det formodes, 
at hovedparten af pyritoxidation først vil ske i forbindelse med 
ventilation/sparging, og dermed blot medføre kalkopløsning. 

 

4.3 Uafklarede spørgsmål 

Dette notat har belyst mange af de væsentlige forhold omkring redoxforhold. 
Der findes dog stadig uafklarede spørgsmål. 
 

1. Det blev ikke endelig afgjort, om der kan være tale om indtrængning af 
falsk luft i forbindelse med poreluftsmålinger i ”PR”-boringer, og 
dermed om der er væsentlig methan i poreluften udenfor hotspot-
området. 

2. Det bemærkes, at redoxmålingerne i poreluft, grundvand og sediment 
ikke har haft til formål at kortlægge redoxparametre over hele 
grunden. Specielt pyritmålingerne i sedimentprøverne er begrænset til 
det meget lille område ved forsøgsfeltet (dvs. udenfor hotspot). Der er 
heller ikke udtaget grundvandsprøver i hotspot, hvor der evt. kan være 
et højere indhold af fx kviksølv.  
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