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1 Sammenfatning 

Borearbejdet er udført som SONIC-boringer d. 17. – 19. oktober 2007, d. 1. og 2. 
april 2008 og d. 16. – 17. september 2008. 
 
Forsøgsfeltet på 4 x 4 m er etableret i oktober 2007 med en central injektionsboring 
med filter i 5 – 8 mut. Der på 5 klyngeboringer med hver 3 boringer med filtre i 
henholdsvis 6,5 – 7,0 m, 7,0 – 7,5 m og 7,5 – 8,0 m. I april 2008 udføres der 2 
sedimentboringer og 5 ventilationsboringer udenfor forsøgsfeltet. I september 2008 
udføres der 5 sedimentboringer i forsøgsfeltet, hvorefter de 4 filtersættes til brug 
for at udføre vakuum- og airspargingtest. Yderligere 2 boringer etableres uden for 
forsøgsfeltet til vakuum- og airspargingtestene. 
 
Den geologiske lagfølge viser, at der øverst er 2 – 2,5 m fyld, derpå fin- til 
mellemkornet sand med islæt af tynde stenlag, sorte lag og skallag. I ca 8 m 
kommer der et siltlag (det såkaldte ”indskudte lerlag”). Derunder følger finkornet 
sand og silt, som næppe kan betegnes som et grundvandsmagasin. Omkring 11 m 
er der sikker indikation på ”fjordler”, som består af leret silt. 
 
Der er udtaget sedimentprøver til analyse og til søjleforsøg. 
 
Analyseresultaterne på sedimentprøverne viser et indhold af parathion på op til 
5.000 mg/kg. Analyser på prøver udtaget i samme dybde og samme afstand af 
infiltrationsboringen efter ludinfiltrationsforsøget viser lidt overraskende højere 
koncentrationer end ved start, hvilket må tilskrives at forureningen ikke er 
homogent spredt i formationen. 
 
De udførte slugtest henholdsvis i april 2008 og i oktober 2008 viser, at den 
hydrauliske konduktivitet efter ludforsøget er faldet med ca. en faktor 10 i 
forsøgsområdet og ca en faktor 5 udenfor forsøgsområdet. Årsagen er 
formodentlig, at filterslidserne lukker til pga kemisk opløsning af plastmaterialet. 
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2 Indledning 

2.1 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, 
Region Midtjylland og Aktor Innovation 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. 

2.2 Formålet med demonstrationsprojektet 

Formålet med projektet var 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.  

2.3 Demonstrationsprojektets hovedaktiviteter 

Hovedaktiviteterne til dette arbejde blev 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/). Dette resulterede i følgende 11 hovedaktiviteter, der var 
opdelt i 3 faser: 
 
Fase 1 Fase 2 
- Borearbejde/hydrologiske tests - Kolonne tests 
- Batch tests - Ludinfiltration 
- Robusthed af materialer - Biologisk vandrensning 
- Påvirkning af geokemi 
- Bufferkapacitet Fase 3 
- Infiltration tests - Skitseprojekt 
- Vurdering af redoxforhold 
 

2.4 Formål med den aktuelle aktivitet 

Formålet er at etablere et forsøgsfelt. Dette notat omhandler borearbejdet med 
etablering af forsøgsfeltet til infiltrationstest, samt boringer til ventilationstest, 
vakuumekstraktionstest og airprargingtest. Desuden boringer til udtagning af 
sedimentprøver. Endvidere indgår resultatet af de udførte slugtest og resultatet af 
sedimentanalyserne.  
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3 Aktiviteter 

3.1 Boringer ved Høfde 42 

 
3.1.1 Formål 

Formålet med borearbejdet er at få en mere præcis geologisk information omkring 
de enkelte geologiske lag samt at få informationer om forureningsspredningen ned 
til siltlaget i kote ÷2. Derudover udtages ca. 40 – 50 kg sediment til laboratorietest. 
Dette gøres med kerneboringer. Formålet med boringerne er endvidere at lave et 
forsøgsfelt til udførelse af hydrauliske test, til forsøg med ludinfiltration samt til 
ventilationstest, vakuumtest og airspargingtest. Forsøgsfeltet skal være 4 x 4 m og 
være beliggende indenfor arealet af det oprindelige klitgrydedepot. 
 
3.1.2 Udførelse af borearbejde 

Borearbejdet blev udført i tre perioder ved boreentreprenøren Arkil A/S, første 
gang 17 – 19. oktober 2007. Boringerne er udført i et forurenet område inden for 
spunsen, der afgrænser det gamle klitgrydedepot. Der er udført yderligere 
sedimentprøvetagningsboringer og infiltrationsboringer d. 1. og 2. april 2008, samt 
sedimentprøvetagningsboringer og boringer til vakuumekstraktion og airsparging 
d. 16. og 17. september 2008. 
 
Der er udført 6 boringer med borevogn til et siltlag (i andre rapporter omtalt som 
”det indskudte lerlag”) i ca. 8 meters dybde. Boringerne er udført som SONIC-
boringer med mulighed for kerneprøvetagning. Boringerne er udført inden for 
forsøgsfeltet på 4 x 4 m. En boring er udført centralt i forsøgsfeltet og filtersat med 
2 m 63 mm PEH i 6 – 8 m. I april 2008 blev denne centrale injektionsboring 
omboret med 3 m 63 mm PEH filter fra 5 – 8 m. 5 boringer til 8 m med 3 separate 
filtre på hver ½ m (50 mm) i henholdsvis 6,5 – 7,0 m, 7,0 – 7,5 m og 7,5 – 8,0 m. 
Desuden 4 dobbeltboringer til vakuum- og airspargingtestene. Der er således ialt 24 
boringer i forsøgsfeltet. De 9 klyngeboringer med 2 – 3 boringer hver, står 
indbyrdes med ca 20 cm afstand.  
 
Ca. 10 m fra forsøgsfeltet blev der udført en 15 m dyb boring. Boringen er filtersat 
i det nedre magasin i 10,5 – 12,5 m med 63 mm PEH. Boringen er senere sløjfet 
pga tilstopning. 
 
Der udføres nye boringer i april 2008, henholdsvis DGE 8 – DGE 15. To boringer 
udføres til 8 meters dybde øst for forsøgsfeltet med det formål at få udtaget mere 
sediment til laboratorieforsøgene, dels de bakterielle test og retentionstestene. 
Samtidig udføres 6 boringer ned i den umættede zone, dvs i dybdeintervallet 2 – 6 
m. 
 
I september 2008 udføres der yderligere nye boringer. Der udføres 5 boringer i 
forsøgsfeltet til 8 meters dybde med det formål at indsamle sedimentprøver, 
henholdsvis DGE 16 – DGE 20. De 4 af boringerne filtersættes til brug for 
vakuum- og airspargingtest. Ved de 4 boringer sættes der en tvillingboring til 2 
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meters dybde. Der bores yderligere to tvillingboringer (DGE 21 og DGE 22) til 8 
m og 2 m henholdsvis 7 og 10 meter væk fra forsøgsfeltet. 
 
Prøvetagning er foretaget af DGE´s boretilsyn. Prøverne udtaget i oktober 2007 er 
taget op som kerneprøver i pleksiglas. Efterfølgende er prøverne skåret op i et 
mobilt feltlaboratorium og prøvemateriale er udtaget til beskrivelse, analyse og 
kolonneforsøg. Øvrige prøver er optaget som kerneprøver. 
 
Samtlige boringer udført i forbindelse med pilotprojektet er benævnt DGE foran 
boringsnr. Placeringen af boringerne er vist på bilag1. Forsøgsfeltet er vist på bilag 
2. 

3.2 Slugtest 

Slugtest er udført ved at hælde vand ned i boringerne, hvor stigning og  
sænkning er registreret med en Diver trykmåler og datalogger. Der er anvendt 
Coopermetoden til prøvepumpningsfortolkningen. Slugtestene er udført i 
henoldsvis april og oktober 2008 i så vidt muligt de samme boringer. 

3.3 Kemiske analyser af sedimentprøver 

Der er udført kemiske analyser for forureningskomponenter på sedimentprøver. 
Der er udtaget prøver til analyse af tre omgange ved Høfde 42, henholdsvis før 
ludinfiltrationsforsøget, der er udført i april 2008 (oktober 2007 og april 2008), og 
efter ludinfiltrationsforsøget i oktober 2008. Prøverne blev udtaget fra dybder 
svarende til de forskellige boringers filterintervaller, se tabel 1. 
 
Prøverne blev analyseret på gaschromatograf på Cheminovas laboratorium. 
 
Fremgangsmåden ved prøveforberedelsen var som følger: Prøverne blev 
homogeniseret med en ske, og der blev udtaget en delprøve på ca. 2 g fra hver 
prøve. Delprøverne blev tilsat 10 ml 3,5 % NaCl og 2 ml opløsningsmiddel 
(isopropylacetat), hvorefter prøverne blev sat i ultralydsbad i 15 minutter. Efter at 
prøverne var blevet centrifugeret, blev der injiceret 1 µl opløsningsmiddel i 
gaschromatografen. 
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Udtagningsdybde (m u.t.) Borings nr. Dato 
Top Bund 

DGE-1 okt. 2007 7,0 7,5 
DGE-1 okt. 2007 7,5 8,0 
DGE-2 okt. 2007 6,5 7,0 
DGE-2 okt. 2007 7,0 7,5 
DGE-2 okt. 2007 7,5 8,0 
DGE-3 okt. 2007 7,0 7,5 
DGE-4 okt. 2007 6,5 7,0 
DGE-4 okt. 2007 7,0 7,5 
DGE-4 okt. 2007 7,5 8,0 
DGE-5 okt. 2007 6,5 7,0 
DGE-5 okt. 2007 7,0 7,5 
DGE-5 okt. 2007 7,5 8,0 
DGE-6 okt. 2007 6,5 7,0 
DGE-6 okt. 2007 7,0 7,5 
DGE-6 okt. 2007 7,5 8,0 
DGE-7 okt. 2007 6,5 7,0 
DGE-7 okt. 2007 7,0 7,5 
DGE-7 okt. 2007 7,5 8,0 
DGE-4 ny apr. 2008 6,0 6,5 
DGE-4 ny apr. 2008 6,5 7,0 
DGE-4 ny apr. 2008 7,0 7,5 
DGE-4 ny apr. 2008 7,5 8,0 
DGE-8 apr. 2008 6,0 7,0 
DGE-8 apr. 2008 7,0 8,0 
DGE-8 apr. 2008 8,2 8,3 
DGE-8 apr. 2008 8,5 8,6 
DGE-8 apr. 2008 8,7 8,8 
DGE-14 apr. 2008 6,0 6,5 
DGE-14 apr. 2008 6,5 7,0 
DGE-14 apr. 2008 7,0 7,5 
DGE-14 apr. 2008 7,5 8,0 
DGE-14 apr. 2008 8,0 8,5 
DGE-16 sept. 2008 6,0 6,5 
DGE-16 sept. 2008 6,5 7,0 
DGE-16 sept. 2008 7,0 7,5 
DGE-16 sept. 2008 7,5 8,0 
DGE-17 sept. 2008 7,0 7,5 
DGE-17 sept. 2008 7,5 8,0 
DGE-18 sept. 2008 6,0 6,5 
DGE-18 sept. 2008 6,5 7,0 
DGE-18 sept. 2008 7,0 7,5 
DGE-18 sept. 2008 7,5 8,0 
DGE-19 sept. 2008 6,0 6,5 
DGE-19 sept. 2008 6,5 7,0 
DGE-19 sept. 2008 7,0 7,5 
DGE-19 sept. 2008 7,5 8,0 
DGE-20 sept. 2008 6,0 6,5 
DGE-20 sept. 2008 6,5 7,0 
DGE-20 sept. 2008 7,0 7,5 
DGE-20 sept. 2008 7,5 8,0 
Tabel 1. Udtagningsdato samt prøvetagningsdybde for sedimentprøver 
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4 Resultater 

4.1 Geologisk model 

4.1.1 Regional geologisk beskrivelse 

Aflejringerne, der påtræffes på lokaliteten, vil være postglaciale lagunale 
aflejringer, undtagen de øverste 4-5 m over det gamle depot (areal ca. 40 x 70 m), 
som består af fyld. I toppen vil der også være flyvesandsaflejringer. Det indebærer, 
at der kan forventes fine lagdelte aflejringer, der generelt vil være meget fine 
nedefter, fx ”fjordleret”, som er et mægtigt (visse steder op til 40 m) postglacialt 
lagdelt finsand/silt/lerlag fra kote ca. ÷ 6 og nedefter. Under fjordleret træffes der 
glaciale og tertiære aflejringer. Over fjordleret bliver aflejringerne grovere som 
udtryk for, at barrieren bevæger sig østpå. Omkring kote ÷ 2 - ÷ 3 træffes der et 
siltlag, der ofte omtales som det ”indskudte lerlag”.  
 
Det omtalte ”indskudte lerlag” forventes at være gennemgående omkring kote ÷ 2 - 
÷ 3. Lagets tilstedeværelse skyldes en rolig aflejringsperiode, hvor barrieren 
(Harboøre Tange) har været tæt, det vil sige, ingen kanal efter 
stormflodsgennembrud, hvorfor et siltlag er aflejret på ca. 10 – 40 cm`s tykkelse. 
Siltlaget kan dog forventes at være lokalt gennembrudt som følge af senere 
stormflodsgennembrud. Over laget ændrer aflejringen karakter til finsand og 
mellemkornet sand som udtryk for, at barrieren er gennembrudt og 
aflejringsforholdene er mere urolige. Der kan således være tale om flere lerlag, der 
ikke nødvendigvis er sammenhængende, og samtidig kan lerlaget være manglende 
som følge af dybe erosionsrender, når strømningsforholdene i lagunen har ændret 
sig. Det vides, at der i 1600 tallet har været gennembrud af barrieren et sted 
omkring positionen for Høfde 42. 
 
I forbindelse med dræning indenfor spunsen blev der pumpet i det øvre 
grundvandsmagasin indenfor spunsen, hvorefter vandspejlet faldt til kote ÷ 1,16. 
Da koten i det nedre grundvandsmagasin blev målt til kote ÷ 1,02 tyder det på, at 
siltlaget ikke er tæt, men at der er rimelig hydraulisk kontakt de to magasiner 
imellem. 
 
Det er væsentligt at have denne geologiske model in mente, fordi den generelt er 
regional forudsigelig, men lokalt kan der være dynamisk skabte variationer. 
Hydrogeologisk betyder det, at lagdelingen med vekslende mere eller mindre fine 
lag bevirker en stor forskel på den vertikale og den horisontale hydrauliske 
ledningsevne, samt at den hydrauliske ledningsevne forventes at blive mindre 
nedefter. Over hele lagfølgen kan der være deciderede skalførende lag. 
 
4.1.2 Geologisk beskrivelse af forsøgsfeltet 

Der er udført en detaljeret geologisk bestemmelse af 3 boringer til 8 m i selve 
forsøgsfeltet og af en boring til 15 m ca 10 m fra forsøgsfeltet. 
 
De øverste ca 2 – 2,5 m er fyld. Derpå følger postglacialt fin til mellemkornet sand 
generelt ned til ca 7 – 8 m med sekvenser af større eller mindre stenindhold og til 
tider også som egentlige tynde stenlag. Endvidere findes der sorte og brune striber 
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af formodentlig organisk materiale, ligesom der også kan være tynde lag med 
skaller. Det er ikke muligt at korrelere de tynde lag indbyrdes boringerne imellem. 
Ned til ca 5 m er farven lysgrå, derpå skifter farven til grå eller mørkgrå. Skiftet 
modsvarer stort set grundvandsniveauet. 
 
Omkring 8 m bliver materialet finere, og der kommer et siltlag med et lavt indhold 
af ler og finsand. I den dybe boring er laget 45 cm tykt (det ”indskudte lerlag”) og 
kan her betegnes som leret silt. Under det siltede lerlag kommer der ca 1 m siltet 
finsand, hvorefter der følger 0,5 m silt med finsand. Derpå følger der i 11 meters 
dybde et 1 m siltlag der er sandet og derpå 20 cm sand der er siltet. I omkring 12 m 
kommer der silt, som er leret, og det fortsætter til 15 m, hvor boringen slutter.  
 
Det er vanskeligt at afgøre præcist, om det såkaldte ”fjordler” starter i 11 eller 12 
meters dybde, svarende til kote ca. -6 eller -7. Der er et markant geologisk skift ved 
8 m’s dybde, og det kunne derfor være, at ”fjordleret” starter her. For at afklare 
dette skal der udføres dateringer på laget.  
 
Den ”dybe” boring viser, at det grundvandsmagasin, der ligger under det indskudte 
lerlag overvejende består af silt eller siltet finsand, hvilket indebærer, at den 
hydrauliske ledningsevne må forventes at være meget lav. Der var en klar 
lugtindikation i det nedre grundvandsmagasin, så grundvandsmagasinet er givetvis 
forurenet, men det må formodes, at en transport i vandfasen vil ske yderst 
langsomt. 

4.2 Resultat af slugtests 

I begyndelsen af april 2008 blev der udført slugtest i en række boringer, se tabel 2. 
I oktober 2008 blev testene gentaget i udvalgte boringer for at undersøge, om den 
hydrauliske ledningsevne i jorden omkring boringerne blev reduceret med tiden.  
 
I tabel 2 er boringerne benævnt med MB filtersat under siltlaget, mens de øvrige 
boringer har filter over siltlaget. 
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    april 2008  oktober2008 
Boring/filter Filterniveau 

(m u.t.) 
Hydraulisk kond.

(10-3 m/s)
Hydraulisk kond. 

(10-3 m/s) 

 Reduktionsfaktor 
fra april til 
oktober 

DGE 1 / 3 6,5 – 7,0 3,8 0,24 16 
DGE 1 / 2   7,0 – 7,5 2,0  i.m.  
DGE 1 / 1 7,5 – 8,0 1,1  i.m.  
DGE 2 / 3  6,5 – 7,0 2,7 0,35 8 
DGE 2 / 2 7,0 – 7,5 2,9 0,33 9 
DGE 2 / 1 7,5 -8,0 1,3  i.m.  
DGE 4 / 1 6,0 – 8,0 2,7            0,01 270 
DGE 4 ny 5,0 – 8,0 i.m. 0,10  
DGE 5 / 3 6,5 – 7,0 4,2 0,36 12 
DGE 5 / 2 7,0 – 7,5 2,6 0,34 8 
DGE 5 / 1 7,5 – 8,0 2,1 0,17 12 
DGE 6 / 3 6,5 – 7,0 3,8 0,41 9 
DGE 6 / 2 7,0 – 7,5 3,8 0,33 12 
DGE 7 / 3 6,5 – 7,0 3,8 0,33 12 
DGE 7 / 2 7,0 – 7,5 1,9 0,33 6 
DGE 7 / 1 7,5 – 8,0 5,6 0,016 350 
PR 56 4,5 – 6,5 0,6 0,46 1 
MB 8 9,0 – 10,0 0,1 0,012 6 
PR 45 4,5 – 6,5 0,1  i.m.  
PR 34 4,5 – 6,5 2,1  i.m.  
PR 23 4,5 – 6,5 1,0  i.m.  
MB 6 9,0 – 10,0 0,2 0,043 5 
PR 12 4,75 – 6,75 0,7  i.m.  
MB 9 8,75 – 9,75 0,2 0,047 4 
PR 910 6,5 – 8,5 0,3  i.m.  
PR 89 7,0 – 9,0 0,4 i.m.  
MB 10 10,0 – 11,0 0,2 0,025 8 
PR 78 5,5 – 7,5 0,2 i.m.   
DGE 9.1   i.m. 0,6  

Tabel 2. Hydraulisk konduktivitet udregnet på baggrund af slugtest udført 
henholdsvis i april 2008 og i oktober 2008 (i.m.: ikke målt). 
 
De hydrauliske test er tolket ud fra Cooper metoden /12/.  
 
Af tabel 2 fremgår det af aprilmålingerne, at de målte hydrauliske konduktiviteter 
ligger imellem 0,1 og 5,6 x 10-3 m/s over siltlaget, og mellem 0,1 og 0,2 x 10-3 m/s 
under siltlaget. Boringerne i forsøgsfeltet (DGE-boringerne 1 – 7) har hydrauliske 
konduktiviteter imellem 1,29 og 5,5 x 10-3 m/s, altså generelt en faktor 5 - 10 
højere værdier end udenfor forsøgsfeltet. Samtidig ses der en tendens ved 
klyngeboringerne til, at den hydrauliske konduktivitet er højere i toppen end i 
bunden, dog med DGE 7 som undtagelse, hvor den hydrauliske konduktivitet er 
størst i bunden. Forskellen over og under siltlaget er ca en faktor 10, med det 
højeste niveau over. 
 
Af tabel 2 fremgår det, at der er en markant reduktion i de hydrauliske 
konduktiviteter fra april til oktober med en gennemsnitlig reduktion på en faktor 
10. For boringerne under siltlaget er det ca en faktor 5. Ved en nærmere vurdering 
af tallene fremgår det, at der kan være en sammenhæng mellem størrelsen på 
reduktionen i den hydrauliske konduktivitet samt koncentrationen af 
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forureningskomponenter i grundvandet, således at jo højere koncentration der er i 
grundvandet, jo større er reduktionen i konduktiviteten. 
 
Det er ikke undersøgt nærmere hvorfor, at konduktiviteten er faldet, men der er 
indikationer på, at PEH materielalet kemisk opløses, således at slidsernes i 
filterrøret formindskes. Det er dog observeret, at andre plastemner, som fx 
whalepumper, opløses i boringer med høje forureningskoncentrationer. 
Påvirkningen af blandt andet plastmaterialer fra forureningskomponenterne 
undersøges i et andet projekt. 
 
Det vurderes, at de slugtest, der er udført i april 2008, er de mest realistiske værdier 
for formationen, men eftersom at borearbejdet blev udført i oktober 2007, så er det 
sandsynligt, at den kemiske opløsning allerede har været i gang, da forsøget blev 
udført i april. 
 
Nedenstående i tabel 3 er vist andre hydrauliske ledningsevneværdier udført som 
slugtest i andre undersøgelser. Boringerne E – M /11/er udført tæt ved og udenfor 
spunsens vestlige flanke. Boringerne og testene er udført, inden spunsen blev 
etableret, hvorfor en dybdesammenligning med boringer efter spunsetableringen 
ikke kan gøres ud fra filterintervallernes dybdeangivelse under terræn, men det 
vurderes, at boringerne E og G ligger over siltlaget, og at H, K, L og M ligger 
under siltlaget. De fire boringer under siltlaget vurderes at ligge i et lidt højere 
niveau end de fire MB-boringer i tabel 2. Af tabel 3 fremgår det, at den hydrauliske 
konduktivitet er højere over siltlaget end under siltlaget, men ikke så udtalt som 
ved testene udført i april 2008, tabel 2. De fundne værdier over siltlaget ved den 
undersøgelse ligger i samme niveau som påvist under testen i april 2008. 
 
Boring Filterniveau 

(m u.t.) 
Hydraulisk kond. 

(10-3 m/s) 
E 1,7 – 2,7 1,0 
G 1,2 – 2,2 1,2 
H 3,7 – 4,7 0,93 
K 3,3 – 4,3 0,76 
L 2,1 – 2,2 0,59 
M 4,6 – 5,6 0,39 
P1 0,5 m over siltlaget 0,050 
P1 0,5 m under siltlaget 0,0016 
P2 0,5 m under siltlaget 0,0016 
VK25B 1,0 m over siltlaget 0,04 
VK25A 1,0 m under siltlaget 0,045 
Tabel 3. Tidligere udførte slugtest. E – M udenfor spunsens vestlige flanke /11/. 
P1, P2 ved høfde 41 og VK25 ved Knopper Enge vejen, ca en kilometer øst for 
depotet /12/.  
 
4.2.1 Sammenfatning af slugtest 

Der er udført sammenlignende slugtest med 6 måneders mellemrum i en række 
boringer indenfor spunsen over og under siltlaget. Desuden er værdierne 
sammenlignet med andre undersøgelser. Det kan konstateres, at den hydrauliske 
konduktivitet over siltlaget er ca 10 gange større end under siltlaget inden for 
spunsen. Det kan også konstateres, at der sker store ændringer med tiden, således at 
den hydrauliske konduktivitet inden for 6 måneder falder med ca en faktor 10. 
Ændringerne skyldes formodentlig, at indstrømningsarealet i filternes spalter 
mindskes enten af fysiske årsager, men formodentlig mere sandsynligt af kemiske 
faktorer, simbelthen ved at formationsvæskens indhold af opløsningsmidler opløser 
PEH-materialet.  
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4.3 Analyseresultater af sedimentprøver 

Resultater fra de kemiske analyser på sedimentprøverne er opsummeret i bilag 4, 
mens resultaterne af parathion (EP3) er angivet i tabel 4. I oktober 2007 er 
parathion blevet påvist i mængder på op til 900 mg/kg vådvægt.  
 
Efter ludinfiltrationsforsøget er der i september 2008 udtaget sedimentprøver i 
samme afstand og samme dybde fra injektionsboringen som i oktober 2007 (dog 
ikke samme sted). 
 
I disse prøver er der målt væsentlig højere koncentrationer op til 5.000 mg/kg 
vådvægt. 
 
Boring Dato top bund parathion 

(mg/kg vådvægt) 
DGE2 okt. 2007 7,0 7,5 400 
DGE3 okt. 2007 7,0 7,5 900 
DGE6 okt. 2007 6,5 7,0 850 
DGE7 okt. 2007 6,5 7,0 300 
DGE17 sept. 2008 7,0 7,5 1.400 
DGE17 sept. 2008 7,5 8,0 5.000 
DGE18 sept. 2008 6,0 6,5 3.600 
DGE18 sept. 2008 7,5 8,0 890 
DGE19 sept. 2008 7,5 8,0 820 
Tabel 4. Oversigt over de mest forurenede sedimentprøver fra forsøgsfeltet. 
 
Middelværdierne for sedimentprøverne i oktober 2007 for de forskellige 
forureningskomponenter er vist i lagkagediagrammet i figur1. 
 

MOOOPS

EEMOOOPS

EOOOPS

MOOSPS

EEMOOSPO

EOOSPO

EEMOOSPS

EOOSPS

E-sulfotep

E-amino-P3

EP3

FYF

MP3

M-amino

 
Figur 1. Oversigt over middelværdier for forureningskomponenter i sedimentprøver 
fra forsøgsfeltet. 
 
Som det ses af figuren, udgør parathion 89 % af forurening og methyl parathion 
udgør 4 %. En opgørelse over forureningsmassen i hele depotet /10/, viser også, at 
disse to stoffer dominerende forureningssammensætningen (figur 2).  
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Figur 2. Oversigt over forureningsmassen i hele depotet /10/. 
 
I beregningen af forureningsmassen i hele depotet blev nedenstående totalindhold 
af moderstoffer estimeret (tabel 5). Hvis de 170 t parathion er ligeligt fordelt over 
de 180.000 t sediment, der findes på hele depotet, fås en middelkoncentration på 
940 mg/kg. Ud fra denne betragtning vurderes det, at de påviste koncentrationer 
ved forsøgsfeltet er under hvad der kunne forventes at maksimum koncentrationer, 
og at der derfor må forventes at kunne finde højere koncentrationer i jorden. 
 
Stof  tons 
parathion 170 
methylparathion 55 
malathion 18 
ethyl-sulfotep 6,7 
aminoparathion 3,8 
total 253,5 
Tabel 5. Oversigt over forureningsmængden i hele depotet /10/. 
 
I nedenstående tabel 6 er vist analyseresultaterne fra samtlige analyser på 
jordprøver for parametrene E-sulfotep, EP3 og PNF.  
 
Generelt findes de højeste koncentrationer lige over siltlaget, men der er 
undtagelser, eksempelvis i boring DGE2, DGE7 og DGE18. Som det er nævnt, så 
er de maksimale koncentrationer efter ludinfiltrationsforsøget højere end før, 
hvilket vurderes at skyldes, at forureningen er meget inhomogent fordelt, og at 
ludinfiltreringen ikke har været fordelt homogent ud i formationen. 
 
 
 
 
Boringsnr. Dato Prøvetagningsinterval (m u.t.) E-sulfotep EP3 PNF 
  Top Bund mg/kg mg/kg mg/kg 
DGE1 okt. 2007 7,0 7,5 0,02 0,55  
DGE1 okt. 2007 7,5 8,0 0,3 12  
DGE2 okt. 2007 6,5 7,0 <0,01 0,36  
DGE2 okt. 2007 7,0 7,5 12 400  
DGE2 okt. 2007 7,5 8,0 2,1 53  
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DGE3 okt. 2007 7,0 7,5 14 900  
DGE4 okt. 2007 6,5 7,0 <0,01 0,64  
DGE4 okt. 2007 7,0 7,5 <0,01 8,1  
DGE4 okt. 2007 7,5 8,0 4,4 110  
DGE5 okt. 2007 6,5 7,0 0,1 27  
DGE5 okt. 2007 7,0 7,5 0,4 11  
DGE5 okt. 2007 7,5 8,0 0,34 84  
DGE6 okt. 2007 6,5 7,0 9 850  
DGE6 okt. 2007 7,0 7,5 0,3 35  
DGE6 okt. 2007 7,5 8,0 0,08 33  
DGE7 okt. 2007 6,5 7,0 2,9 300  
DGE7 okt. 2007 7,0 7,5 0,08 38  
DGE7 okt. 2007 7,5 8,0 0,1 40  
DGE4 ny apr. 2008 6,0 6,5 <1 40  
DGE4 ny apr. 2008 6,5 7,0 <1 6  
DGE4 ny apr. 2008 7,0 7,5 <1 31  
DGE4 ny apr. 2008 7,5 8,0 4 170  
DGE8 apr. 2008 6,0 7,0 <1 22  
DGE8 apr. 2008 7,0 8,0 <1 37  
DGE8 apr. 2008 8,2 8,3 <1 20  
DGE8 apr. 2008 8,5 8,6 <1 13  
DGE8 apr. 2008 8,7 8,8 <1 3  
DGE14 apr. 2008 6,0 6,5 <1 <1  
DGE14 apr. 2008 6,5 7,0 <1 1  
DGE14 apr. 2008 7,0 7,5 <1 43  
DGE14 apr. 2008 7,5 8,0 <1 1  
DGE14 apr. 2008 8,0 8,5 24 930  
DGE16 sept. 2008 6,0 6,5 <0,1 <0,1 1,96 
DGE16 sept. 2008 6,5 7,0 <0,1      0,5 2,06 
DGE16 sept. 2008 7,0 7,5 <0,1 0,5 7,15 
DGE16 sept. 2008 7,5 8,0 7,9 160 6,91 
DGE17 sept. 2008 7,0 7,5 65 1.400 2,39 
DGE17 sept. 2008 7,5 8,0 180 5.000 7,34 
DGE18 sept. 2008 6,0 6,5 17 3.600 2,82 
DGE18 sept. 2008 6,5 7,0 3,5 280 2,12 
DGE18 sept. 2008 7,0 7,5 2,0 86 4,28 
DGE18 sept. 2008 7,5 8,0 25 890 14,3 
DGE19 sept. 2008 6,0 6,5 0,8 71 <0,01 
DGE19 sept. 2008 6,5 7,0 0,3 24 2,56 
DGE19 sept. 2008 7,0 7,5 <0,1 6,4 1,66 
DGE19 sept. 2008 7,5 8,0 33 820 4,7 
DGE20 sept. 2008 6,0 6,5 <0,1 0,2 <0,01 
DGE20 sept. 2008 6,5 7,0 <0,1 0,4 <0,01 
DGE20 sept. 2008 7,0 7,5 <0,1 0,8 <0,01 
DGE20 sept. 2008 7,5 8,0 0,8 23 2,45 
Tabel 6. Koncentration af E-sulfotep, EP3 og PNF i forskellige jordprøver 
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5 Konklusion 

 
De udførte boringer viser, at der øverst er 2 – 2,5 m fyld, derpå fin- til 
mellemkornet sand med islæt af tynde stenlag, sorte lag og skallag. I ca 8 m 
kommer det såkaldte ”indskudte lerlag” bestående af leret silt. Derunder følger 
følger finkornet sand og silt. Omkring 11 m er der sikker indikation på ”fjordler, 
som består af leret silt. 
 
Der er udført sammenlignende slugtest i testområdet med 6 måneders mellemrum i 
en række boringer over og under siltlaget. Desuden er resultaterne sammenlignet 
med andre undersøgelser uden for spunsen. Det kan konstateres, at konduktiviteten 
over siltlaget er ca 10 gange større end under siltlaget, dog med en væsentlig 
variation. Det kan også konstateres, at der sker store ændringer i konduktiviteten 
med tiden, således at den inden for 6 måneder reduceres med gennemsnitlig en 
faktor 10. Ændringerne skyldes formodentlig, at indstrømningsarealet i filternes 
spalter reduceres enten af fysiske årsager, men formodentlig mere sandsynligt af 
kemiske faktorer, simbelthen ved at formationsvæskens indhold af 
opløsningsmidler opløser PEH-materialet.  
 
Analyseresultaterne på sedimentprøverne viser en koncentration af parathion på op 
til 5.00 mg/kg. Generelt findes de største værdier lige over siltlaget, men der er 
undtagelser.  
 
Ud fra resultaterne vurderes det, at forureningen er meget inhomogent fordelt, og at 
ludinfiltreringen ikke har været fordelt homogent ud i formationen 
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