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Forord 

Depotet ved Høfde 42 er en stærk forurenet lokalitet beliggende ved Vesterhavet på 
Harboøre Tange i Lemvig kommune, i nordvest Danmark. Lokaliteten er forurenet 
af omkring 100 forskellige miljøfremmede stoffer, hvoraf insektmidlet parathion er 
blandt de mest væsentlige. For at forhindre forureningen i at sive ud til Vesterhavet 
har miljømyndighederne indkapslet området og planlægger en egentlig oprensning 
af grunden. Denne rapport omhandler afprøvning i pilotskala af afværgemetoden 
basisk hydrolyse og til dels også afværgemetoden biologisk nedbrydning. 
Rapporten giver en overordnet beskrivelse af resultaterne og som bilag er vedlagt 
en række særskilte notater fra projektet, med detaljerede beskrivelser af de udførte 
undersøgelser og forsøg.  
 
Arbejdet blev indledt ved et møde hos Miljøstyrelsen den 30. januar 2007 og blev 
afsluttet ved denne rapport. Finansiering af projektet har været fordelt mellem 
Region Midtjylland og Miljøstyrelsen. Region Midtjylland har varetaget 
projektledelsen.  
 
Arbejdet har været opdelt i to overordnede faser: 
 

1. Demonstration af basisk hydrolyse og biologisk nedbrydning. 
2. Forberedelser til udvidet demonstration af basisk hydrolyse i et hot spot-

område. 
 
Den første fase blev gennemført i et samarbejde mellem DGE, DHI og ALECTIA 
(Watertech ved projektets start) med DGE som projektleder. Den anden fase af 
arbejdet blev gennemført af ALECTIA. Denne slutrapport blev skrevet af Loren 
Ramsay, ALECTIA. 
 
Følgegruppens medlemmer vises nedenfor i alfabetisk rækkefølge efter fornavn. 
Sammensætningen har varieret lidt igennem projektet - deltagere, der har været 
gennemgående i hele perioden er markeret med ”*”. 
 

 Asker Geyti, Region Midtjylland 
 Børge Hvidberg*, Region Midtjylland 
 Hans Fredborg, Region Midtjylland 
 Henrik Aktor*, Aktor Innovation 
 Lars Ernst*, Region Midtjylland 
 Morten Bondgaard, Region Midtjylland 
 Ole Kiilerich*, Miljøstyrelsen 
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Sideløbende med dette projekt blev der ved forskellige uddannelsesinstitutioner 
udført diverse projekter med større eller mindre tilknytning til dette projekt: 
 

 Rasmussen, Eva Bang & Majbritt Skovgaard Lauritsen, 2007. Basisk 
hydrolyse på Høfde 42. Afgangsprojekt på Ingeniørskolen i Århus. 

 Johansen, Tina Erenskjold, 2008. Påvirkning af sedimentets geokemi, som 
følge af in-situ basisk hydrolyse, på pesticidforurenet grund. Speciale på 
Geologiske Institut, Aarhus Universitet. 

 Poulsen, Søren Erbs, 2010. Hydrogeology and hydrodynamics of a barrier 
aquifer. PhD på Dept. of Earth Sciences, Aarhus Universitet. 

 Poulsen, Søren Erbs & Steen Christensen, 2010. Hydrauliske beregninger 
vedrørende oprensning af et forsøgsvolumen. Dept. of Earth Sciences, 
Aarhus Universitet. 

 Poulsen, Søren Erbs & Steen Christensen, 2010. Hydrauliske beregninger 
vedrørende flux af forurening til Vesterhavet. Dept. of Earth Sciences, 
Aarhus Universitet. 

 Clauson-Kaas, Frederik, Jonas Morsing Thomasen, Kathrine Eggers 
Pedersen, Sharangka Manokaran, Sofie Sørensen, 2010. Høfde 42 - 
Vurdering af valget af metoden til oprensning af parathionforureningen. 
Del af et kursus på Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns 
Universitet.  

 Muff, Jens, 2010. Anvendelse af elektrokemisk oxidation til rensning af 
industrielt spildevand og forurenet jord og grundvand. PhD på Aalborg 
Universitet, Esbjerg. Se også /22/ og /23/. 

 Nielsen, Marie Bank, 2010. Biodegradation of organophosphorous 
compounds and their degradation products. PhD på Biologisk Institut, 
Aarhus Universitet. 

 
Det bemærkes, at en del af resultaterne fra de første to projekter ovenfor er 
inkluderet i dette projekt. 
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Sammenfatning og 
konklusioner 

Dette projektet har haft til formål at danne grundlag for projektering af fuldskala 
oprensning på depotet ved Høfde 42. 
 
De gennemførte aktiviteter inkluderer undersøgelser af afværgemetoderne basisk 
hydrolyse og biologisk nedbrydning teoretisk og i laboratoriet, samt en demon-
stration af basisk hydrolyse i pilotskala under realistiske feltforhold på lokaliteten. 
Arbejdet med disse to afværgemetoder har frembragt såvel en dybere indsigt i de 
største udfordringer ved en fuldskala oprensning, som konkrete resultater, der kan 
indgå i dimensionering af en fuldskala oprensning.  
 
Basisk hydrolyse er en aggressiv metode, der hurtigt omdanner visse pesticider til 
hydrolyseprodukter, som er meget opløselige og mindre toksiske. Biologisk 
nedbrydning egner sig til fjernelse af lavere koncentrationer af såvel parathion som 
hydrolyseprodukter. Hermed passer metoderne fint sammen i forlængelse af 
hinanden i et såkaldt ”treatment train”. Afværgestrategien består i at dræne 
grundvandet ud af det indspunsede område og efterfølgende genskabe en mættet 
zone ved injicering/infiltration af fortyndet natronlud. Efter en hydrolyseperiode på 
omkring et år oppumpes det behandlede grundvand og hydrolyseprodukterne 
fjernes i et biologisk renseanlæg. Herefter påfyldes lud igen, og dræning og 
påfyldning gentages efter behov. Efter endt hydrolyse neutraliseres depotet. 
Depotet iltes og bakterier reintroduceres. Restforurening nedbrydes biologisk, så 
længe der er forurening og bakterierne har de nødvendige levevilkår.  
 
En oversigt over de to afværgemetoder ses i Tabel 1 og Tabel 2. 
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Emne Bemærkning 
Metode  Der tilsættes lud så pH hæves til 12. Herved omdannes parathion 

og andre organofosfor pesticider uanset koncentrationsniveau til 
hydrolyseprodukter som EP2-syre og paranitrofenol (PNF). Disse 
hydrolyseprodukter er meget opløselige og kan oppumpes og 
behandles i et biologisk renseanlæg 

Teknologi  Det vigtigste udstyr består af pumper, mixere, tanke og anden 
kendt teknologi 

Oprensende 
effekt 

 Hydrolyseprocessen er velbeskrevet og er ikke afhængig af 
biologisk vækst 

 Cheminova har mange års erfaring med basisk hydrolyse af 
spildevand med de aktuelle stoffer 

 Oprensning kan kun finde sted, hvor der er kontakt mellem 
forurening og lud - det bør dokumenteres hvor meget kontakten 
kan forbedres via ”enhancement” metoder 

 Den tilsatte lud, der består en 27 % opløsning fortyndet 1:20, kan 
fortyndes yderligere mindst en faktor 100 og stadig være virksom 

 Metodens anvendelighed under siltlaget er ikke belyst  
Arbejdsmiljø  Hydrolyse og dermed fald i toksicitet sker in-situ uden risiko for 

kontakt til mennesker 
 Metoden indebærer ingen kontakt med forurenet jord, danner ikke 

gasarter og medfører ingen eksplosionsrisiko 
 Lud er ætsende og medføre risiko ved fx stænk i øjnene 

Det eksterne 
miljø 

 Lavt energiforbrug 
 Lave støjgener 

Oprensningstid  Lang, men uproblematisk pga. spunsens levetid og den aktuelle 
arealanvendelse 

Omkostninger  Laveste blandt de belyste alternativer /9/ 
Tabel 1 Oversigt over afværgemetoden basisk hydrolyse. 
 
Emne Bemærkning 
Metode  Der tilsættes ilt og bakterier til optimering af aerob nedbrydning af 

pesticider og nedbrydningsprodukter 
Teknologi  Det vigtigste udstyr består af pumper, mixere, tanke, blæsere, 

opformeringsudstyr og anden kendt teknologi 
Oprensende 
effekt 

 Cheminova har mange års erfaring med biologisk rensning af 
spildevand med de aktuelle stoffer 

 Muligheden for at sprede bakterier i felten er ikke belyst 
 Overlevelse og aktivitet af bakterier i jorden, hvor der er andre 

forhold end i Cheminovas renseanlæg (herunder lavere 
temperatur) er ikke afklaret 

 Kemiske analyser af sediment og grundvand har vist, at der 
foregår biologisk nedbrydning i depotet 

 Det er ikke belyst, hvordan sandet under siltlaget kan iltes  
Arbejdsmiljø  Nedbrydningen og dermed fald i toksicitet sker in-situ med mindre 

risiko for kontakt til mennesker 
 Metoden indebærer ingen kontakt med forurenet jord og medfører 

ingen eksplosionsrisiko 
 I forbindelse med ventilation af depotet er der behov for 

behandling af poreluft til fjernelse af flygtige stoffer 
Det eksterne 
miljø 

 Lavt energiforbrug 
 Lave støjgener 

Oprensningstid  Lang, men uproblematisk pga. spunsens levetid og den aktuelle 
arealanvendelse 

Omkostninger  Laveste blandt de belyste alternativer /9/ 
Tabel 2 Oversigt over afværgemetoden biologisk nedbrydning. 
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Forundersøgelserne har belyst mange aspekter om depotet og de to 
afværgemetoder. De fem vigtigste resultater vedrørende depotet, basisk hydrolyse 
og biologisk nedbrydning, angives nedenfor: 
 
Depotet 

1. Et siltlag (tidligere omtalt som det indskudte lerlag) blev gennemboret flere 
steder. Det blev bekræftet, at koten til toppen af siltlaget ikke er plan, men 
kan variere kraftigt indenfor få meter. Laget formodes at være 
gennemgående i området indenfor spunsen. 

2. Den hydrauliske ledningsevne er ved slugtests fundet at være i størrelses-
ordenen 10-3 m/s over siltlaget og 10-4 m/s i sandlagene under siltlaget.  

3. Grundvandet er generelt stærkt reduceret. Poreluften indeholder store 
koncentrationer af methan ved hotspots, men indeholder ilt ud mod 
spunsen. 

4. Sammensætningen af forureningen er generelt fundet at være på niveau 
med tidligere undersøgelser. Parathion er den dominerende organiske 
forureningskomponent, mens der blev fundet lidt højere indhold af 
kviksølv end tidligere. 

5. Det blev bekræftet, at forureningen visse steder er trængt igennem siltlaget. 
 
Basisk hydrolyse 

1. Sedimentets bufferkapacitet ved hævning af depotets pH til 12 er 
begrænset, omkring 4 kg NaOH/t sediment. Hermed er den nødvendige 
mængde natronlud til en fuldskalaoprensning overkommelig. 

2. Så længe pH < 13 er de resulterende geokemiske ændringer i sedimentet 
acceptable. Ved højere pH opløses store mængder silicium.  

3. En pilotskala demonstration under realistiske feltforhold på lokaliteten 
viste, at store koncentrationer af hydrolyseprodukter frigives til 
grundvandet samt at en høj pH-værdi, som ønsket, kan fastholdes i mange 
måneder. 

4. Demonstrationen indikerede, at kviksølv mobiliseres af høje pH-værdier. 
5. Seks måneder efter infiltration af lud viste sedimentprøver, at der stadig 

var store mængder af parathion i sedimentet, der ikke blev hydrolyseret. 
Hermed vurderes, at det er afgørende for metodens succes aktivt at fremme 
kontakt mellem forureningen og luden ved anvendelse af såkaldte 
”enhancements”.  

 
Biologisk nedbrydning 

1. Der er målt mange kimprøver af forurenet sediment fra depotet. Disse 
viser, at bakterier kan leve i depotet, men giver ikke oplysninger om disse 
kims evne til at nedbryde de kritiske forureningskomponenter. 

2. Laboratoriemålinger har vist, at bakteriernes overlevelse efter en 
ludbehandling af sedimentet er begrænset. Dog var overlevelsen lidt større 
i kolonneforsøg (der bedre repræsenterer feltforhold) end i batchforsøg 
med omrørte flasker. Det vurderes, at det vil være nødvendigt ved 
fuldskala oprensning at reintroducere bakterier til depotet efter endt 
hydrolyse.  

3. Der er lykkedes at isolere en bakterieart fra Cheminovas renseanlæg, der 
nedbryder hydrolyseproduktet paranitrofenol. Denne er en kandidat for 
reintroduktion i depotet efter endt hydrolyse. 

4. Det lykkedes ikke umiddelbart at bevise nedbrydning ved reintroduktion af 
bakterier i en podevæske til hydrolyseret og neutraliseret sediment.  

5. Anvendelse af almindelige respirationsundersøgelser til belysning af ned-
brydning er mindre egnet, da nedbrydningshastigheden er lav i forhold til 
metodens detektionsgrænse. 
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Undervejs i projektet blev det valgt at fokusere mere på basisk hydrolyse end bio-
logisk nedbrydning. Derfor er man kommet længere med hensyn til belysning af 
basisk hydrolyse. Projektet har vist, at parathion kan hydrolyseres in-situ under 
realistiske feltforhold ved tilsætning af natronlud. 
 
Samlet har projektet således afdækket en række faktorer af betydning for 
oprensning med basisk hydrolyse, men det har samtidig vist, at en række yderligere 
forhold bør belyses, før der er grundlag for projektering af en fuldskala oprensning. 
Det vigtigste forhold er dokumentation af effektiviteten. Andre vigtige emner 
inkluderer optimering af kontakten mellem forureningen og den tilsatte lud samt 
udførelse af en risikovurdering af en restforurening efter oprensning.  
 
Såfremt biologisk nedbrydning skal anvendes til efterpolering af en fuldskala 
oprensning med basisk hydrolyse, er der behov for at arbejde videre på stort set alle 
fronter, dvs. identifikation af en egnet bakteriekultur, opformering af denne kultur i 
laboratoriet samt en feltdemonstration, hvor opformerede bakterier udspredes i 
depotet, med tilsætning af ilt. 
 
 
 

 

8 



Summary and conclusions 

The goal of this project has been to provide the basis for dimensioning a full-scale 
remediation of the contaminated site at Groyne 42.  
 
The activities carried out during the study include investigation of the remediation 
methods alkaline hydrolysis and biodegradation as a theoretical study, in the 
laboratory and as a demonstration of alkaline hydrolysis in pilot scale under 
realistic field conditions on site. Working with these two remediation methods has 
resulted in a deeper insight into the greatest challenges for full-scale 
implementation as well as specific results that can be utilized in dimensioning a 
full-scale remediation. 
 
Alkaline hydrolysis is an aggressive method that quickly converts certain pesticides 
to the hydrolysis products that are more soluble and less toxic. Biodegradation is 
applicable to removal of lower concentrations of parathion as well as hydrolysis 
products. Therefore, the methods are suited for sequential use in a so-called 
”treatment train”. The remediation strategy consists of draining groundwater from 
the area enclosed by sheet piling after which the area is re-filled by 
injection/infiltration of diluted caustic soda. After a hydrolysis period of about a 
year, the groundwater with hydrolysis products are pumped up and treated in a 
biological treatment plant. Filling and draining is then repeated as required. 
Following completion of hydrolysis, the site is neutralized. The subsurface is 
aerated and bacteria are reintroduced. The remaining contamination is biodegraded 
as long as there is contamination and the bacteria have the required living 
conditions.  
 
An overview over the two remediation method is shown in Table 1 and Table 2. 
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Subject Comment 
Method  Caustic soda is added to raise the pH to 12. All concentration 

levels of parathion and other organophosphorous pesticides are 
hereby converted to hydrolysis products such as EP2-acid and 
paranitrophenol (PNP). These substances are very soluble and can 
be pumped and treated in a biological wastewater treatment plant.  

Technology  The most important equipment consists of pumps, mixers, tanks 
and other known technology 

Remediation 
effect 

 The hydrolysis process is well-known and independent of the 
growth of microorganisms 

 Cheminova has years of experience with alkaline hydrolysis 
treatment of waste water with the compounds of concern 

 Remediation takes place only where there is contact between 
contamination and caustic soda - the effect of enhancement 
methods should be documented 

 The caustic soda consists of a 27 % solution diluted 1:20 and can 
be further diluted at least a factor 100 and still be functional 

 The method’s effect under the silt layer has not been determined 
Work 
environment 

 Hydrolysis - and there a drop in toxicity takes place in-situ with 
less risk of contact to humans 

 The method involves no contact with contaminated soil, produces 
no gasses and imparts no risk of explosion 

 Caustic soda is corrosive and imparts risks to eyes, etc. 
The external 
environment 

 Low energy footprint 
 Low level of noise pollution 

Remediation 
time 

 Long, but unproblematic due to the lifespan of the steel piling and 
the land use of the area 

Costs  Lowest among the alternatives /9/ 
Table 1 Overview of the remediation method alkaline hydrolysis. 
 
Subject Comment 
Method  Oxygen and bacteria are added to optimize aerobic biodegradation 

of pesticides and degradation products 
Technology  The most important equipment is pumps, mixers, tanks, blowers, 

bacteria reproduction equipment and other known technology 
Remediation 
effect 

 Cheminova has many years of experience with biological 
treatment of waste water with the compounds of concern 

 Effect of spreading bacteria in the field has not been determined 
 Survival and activity of bacteria in sediments, where other 

conditions than those at Cheminova’s treatment plant exist 
(including lower temperature) has not been determined 

 Chemical analyses of sediment and groundwater has shown that 
biological degradation takes place at the site 

 Aeration of the sand under the silt layer has not been demonstrated 
Work 
environment 

 Biodegradation and therefore the drop in toxicity takes place in-
situ without risk of contact to humans 

 The method includes no contact to contaminated soil and imparts 
not risk of explosion 

 In connection with soil ventilation, there is a need to treat off-gas 
for volatiles 

The external 
environment 

 Low energy footprint 
 Low level of noise pollution 

Remediation 
time 

 Long, but unproblematic due to the lifespan of the steel piling and 
the land use of the area 

Costs  Lowest among the alternatives /9/ 
Table 2 Overview of the remediation method biodegradation. 
 

 

10 



The feasibility study has uncovered many aspects of the site and the two 
remediation methods. The five most important results for the site, alkaline 
hydrolysis and biodegradation are given below: 
 
Site 

1. The silt layer (previously referred to as the clay layer) was perforated in 
several boreholes. The elevation to the top of the silt layer was confirmed 
to be uneven, and varies considerably within a few meters distance. The 
layer is presumed to be continuous within the sheet piling area. 

2. Slugtests have shown that the hydraulic conductivity is on the order of 10-3 
m/s above the silt layer and 10-4 m/s in the sand under the silt layer.  

3. The groundwater is strongly reduced. Pore gas contains large 
concentrations of methane near hot spots, but contains oxygen closer to the 
sheet piling. 

4. The composition of the contamination was found to be similar to that 
found during previous investigations. Parathion is the dominant organic 
component while the content of mercury was somewhat higher that 
previous measurements. 

5. Some contaminant transport through the silt layer has been confirmed. 
 
Alkaline hydrolysis 

1. The buffer capacity of the sediment when raising the pH of the subsurface 
to 12 is limited, approximately 4 kg NaOH/t sediment. This means that the 
required amount of caustic soda for a full-scale remediation is acceptable. 

2. As long as pH < 13, the resulting geochemical changes in the sediment is 
acceptable. At higher pH values, large amounts of silicon are dissolved.  

3. A pilot scale demonstration under realistic field conditions at the locality 
have shown that high concentrations of hydrolysis products are formed and 
released to the groundwater and that a high pH value can continue to exist 
for many months, as desired. 

4. The demonstration indicated that mercury is mobilized by the high pH. 
5. Six months after infiltration of caustic soda, sediment samples showed that 

large amounts of unhydrolyzed parathion remained in the sediment. It was 
concluded that optimal contact between the contamination and the caustic 
soda through use of so-called enhancements is absolutely essential.  

 
Biodegradation 

1. Plate counts for bacteria were carried out for many sediment samples from 
the site. These showed that bacteria are present, but not whether these 
bacteria can degrade the critical compounds of concern. 

2. Laboratory measurements have shown that the survival of bacteria after the 
sediment is treated with caustic soda is limited. Survival was marginally 
better in column tests (that better represent conditions in the field) rather 
than batch tests in stirred flasks. It is judged that reintroduction of bacteria 
to the site will be necessary for full-scale remediation following in-situ 
alkaline hydrolysis.  

3. Isolation of a bacteria strain from Cheminova’s waste water treatment plan 
that degrades para-nitrophenol was successful. This strain is a candidate 
for reintroduction to the site after hydrolysis. 

4. Biodegradation following reintroduction of bacteria from an inoculation 
solution to hydrolyzed and neutralized sediment in the laboratory was not 
successful. 

5. Use of typical respiration tests to determine extent of biodegradation was 
less suitable, since the rate of biodegradation is low compared to the 
detection limit of the method. 
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Partway through the project, it was decided to focus more on alkaline hydrolysis 
than biodegradation. Therefore, development of the hydrolysis method was 
advanced further that biodegradation. The project has shown that parathion can be 
hydrolyzed in-situ under realistic field conditions by the addition of caustic soda. 
 
The project has disclosed a number of factors of importance for remediation with 
alkaline hydrolysis. At the same time, however, a number of subjects conditions 
have been shown to need further work prior to dimension a full-scale clean up. The 
most important subject is the documentation of the effectiveness of the method. 
Other important subjects include optimizing the contact between the contamination 
and the added caustic soda and assessing the risk of the remaining contamination 
following remediation.  
 
If biodegradation is to be utilized as a polishing method following full-scale 
remediation with alkaline hydrolysis, there is a need for further work on nearly all 
fronts, including identification of suitable bacteria culture, scaled-up reproduction 
of this culture in the laboratory and a field demonstration, where bacteria and 
oxygen are introduced into the subsurface. 
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1 Projektforløbet 

Dette kapitel beskriver det aktuelle projekts forløb. Der indledes med et kort 
tilbageblik. Herefter omtales projektets forudsætninger og ændringer til disse 
undervejs. 

1.1 Forhistorie 

Deponering ved Høfde 42 fandt sted i 1950’erne og 1960’erne. I 1971 blev en del 
af forureningen fjernet i forbindelse med kystsikringsarbejde (ca. 1.250 m3) og i 
1981 blev der udført en afgravning af forurening over vandspejlet (ca. 1.200 t). En 
grundig kortlægning af restforurening blev gennemført i perioden 2001-2006. 
Blandt de vigtigste rapporter fra denne periode er en beregning af den tilbagevær-
ende forureningsmasse udført af NIRAS /1/og en risikovurdering udført af Ring-
kjøbing Amt /2/. Disse rapporter konkluderer, at der findes ca. 170 t parathion og 
ca. 1,8 t kviksølv i depotet samt at udsivning af parathion til Vesterhavet medfører 
risiko for både akut giftvirkning og kronisk påvirkning af økosystemerne. Til 
risikovurderingen blev der anvendt et vandkvalitetskrav for parathion på 0,0003 
μg/l (langtidspåvirkning) og 0,02 μg/l (korttidspåvirkning). 
 
I november 2005 opfordrede Miljøstyrelsen og Ringkjøbing Amt en række firmaer 
til at afgive tilbud på vurdering af nærmere udspecificerede afværgeteknologier. 
Formålet var at tilvejebringe den tilstrækkelige og nødvendige viden for, at der 
kunne vælges den teknisk-økonomiske optimale løsning til fjernelse af 
forureningen i sediment og grundvand. En screening af følgende seks teknologier 
blev udført: 
 

 Termisk assisteret oprensning /3/ 
 Kemisk oxidation /4/ 
 In-situ biologisk nedbrydning /5/ 
 Basisk hydrolyse /6/ 
 Afgravning, transport og kontrolleret deponering /7/ 
 Oprensning ved hjælp af nul-valent jern (alternativ metode) /8/ 

 
En beskrivelse af denne screeningsproces samt en oversigt over resultaterne findes 
i /9/. På basis af en sammenligning af de seks teknologier, blev basisk hydrolyse og 
biologisk nedbrydning valgt til det videre forløb, der bestod af et pilotskalaforsøg. 
Blandt begrundelserne for valget blev nævnt, at begge metoder er forholdsvis 
billige og enkle at gennemføre. Desuden er der positive erfaringer med metoderne 
med en lignende sammensætning af forurening på Cheminovas rensningsanlæg. 
Valget af metoderne blev yderligere kommenteret af en gruppe studerende /10/. 
 
I 2006 blev området indkapslet med en stålspuns efter en række geotekniske 
undersøgelser udført af COWI /11/. Entreprenørarbejdet blev udført af Arkil 
Anlæg. Den samlede spunsstrækning er ca. 580 løbende metre, 13,8 m dyb og 10 
mm tyk. Spunsen er overfladebehandlet på den side, der vender ind mod depotet 
med 0,6 mm ICOSIT SW 500 og katodisk beskyttet med påtrykt strøm. Spunslåse 
er tætnet med Roxan. Depotet blev tildækket af en 1,5 mm tyk topmembran af 
polyethylen. Det indkapslede areal er ca. 20.000 m2. Figur 1-1 viser et principsnit 
af depotet. 
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Figur 1-1 Vest-øst profil af depotet ved Høfde 42. 
 
Artikler om forskellige aspekter af dette projekt findes i /14/, /15/, /16/ & /17/. 

1.2 De oprindelige forudsætninger 

Det aktuelle projekt blev indledt med et møde den 2007.01.30. på Miljøstyrelsens 
kontor. Firmaerne - DGE/Watertech (basisk hydrolyse) og DHI (biologisk 
nedbrydning) - blev bedt om at indlede et samarbejde for at skabe en optimal 
løsning. Nedenfor angives en række forudsætning, som forelå fra projektets start.  
 

1. Afværgestrategi: Ved projektets start var der ikke taget stilling til afværge-
strategien. Det betyder, at det ikke var fastlagt, hvordan teknologierne 
skulle spille sammen, fx om teknologierne kunne anvendes sammen 
(samme tidspunkt og sted), parallelt (samme tidspunkt, men i hvert sit 
område evt. inddelt efter koncentrationsniveau) eller sekventielt, dvs. i 
forlængelse af hinanden (et såkaldt ”treatment train”). 

 
2. Geologisk forståelse: Ved projektets start var området beskrevet geologisk 

i /13/. Området er beliggende på en dynamisk barriere, hvor den øverste 
del af de intakte sedimenter ved depotet består af mellem- til finkornet 
sand som i kote -2 til -3,5 m afløst af et tyndt (<1 meter) indskudt lerlag 
(senere omdøbt til indskudt siltlag). Den dybdemæssige placering af dette 
lags overflade varierer i depotområdet med op til to meter. Under laget 
følger en finkornet sekvens af vekslende ler- og siltlag med lokale indslag 
af finsand. Det lokale finsandslag har en tykkelse på op til et par meter. 

 
3. Fokus med oprydning: Det blev oprindeligt aftalt, at der skulle rettes fokus 

alene på det øvre sandlag da hovedparten af forureningen befinder sig i 
sandmagasinet over det indskudte siltlag. 

 
4. Kviksølv: I forbindelse med bortgravning af depotet i 1981 blev der 

gennem en årrække moniteret på kviksølvindholdet i muslinger ved Høfde 
42. Gennem moniteringsperioden faldt kviksølvindholdet til omkring 
baggrundsniveauet, hvorfor forhold omkring kviksølv ikke blev nærmere 
undersøgt.  

 
5. Vandbehandling: Man var opmærksom på, at de valgte afværgeteknologier 

kunne have et behov for vandbehandling af forurenet vand.  
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1.3 Ændring af forudsætninger 

Som ved mange projekter, hvor der ikke findes en standardløsning, har det aktuelle 
projekt krævet tilpasning efterhånden som den tilegnede viden er blevet forøget. 
Dette har medført, at en del af de oprindelige forudsætninger er blevet tilpasset. 
Nedenfor angives disse ændringer. 
 

1. Afværgestrategi: Efterhånden blev det klart, at basisk hydrolyse egnede sig 
til høje koncentrationer af forurening, mens biologisk nedbrydning egnede 
sig mest til efterpolering. Derfor blev en sekventiel afværgestrategi valgt, 
hvor den aggressive basiske hydrolyse skulle bruges først. Det blev 
planlagt at anvende metoden over hele grunden, frem for alene i hot spots. 
Denne beslutning affødte et spørgsmål om, hvorvidt eventuelle 
tilstedeværende mikroorganismer med evne til nedbrydning af 
forureningen kunne overleve en ludbehandling, eller om der skulle podes 
efter endt ludbehandling og neutralisering. I den sidste del af 
projektperioden blev der fokuseret alene på basisk hydrolyse.  

 
2. Geologisk forståelse: Under projektet blev det fastlagt, at det indskudte 

lerlag faktisk består af silt, hvormed laget er omdøbt til det indskudte 
siltlag. Det nedre magasin (under det indskudte siltlag) viste sig ikke at 
være et egentlig magasin, men en lavpermeable sekvens med skiftende lag 
af finsand, silt og ler. 

 
3. Fokus med oprydning: Projektet har bekræftet, at hovedparten af 

forureningen ligger over det indskudte siltlag. I løbet af projektet er der 
dog observeret forurening under det indskudte siltlag. Der er kommet en 
erkendelse af, at det bør afklares om forureningen i og under siltlaget har 
betydning for udvaskning til Vesterhavet.  

 
4. Kviksølv: Måling af et højt kviksølvindhold i grundvandet udtaget fra det 

ludbehandlede området har indikeret, at der kan opnås en vis oprensning af 
kviksølvforureningen ved brug af basisk hydrolyse. Kviksølv er dermed 
vigtig i forbindelse med behov for vandbehandling af oppumpet forurenet 
grundvand efter en hydrolyseperiode.  

 
5. Vandbehandling: Der vil være tale om en meget stor udfordring, såfremt et 

midlertidigt renseanlæg skulle bygges ved Høfden. En foretrukken løsning 
er derfor at lade forurenet grundvand behandle på Cheminovas renseanlæg. 
Beslutninger omkring vandbehandling har stor indflydelse på 
skitseprojektets udformning. 
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2 Gennemførte aktiviteter 

Aktiviteter udført i forbindelse med dette projekt kan inddeles i laboratorieforsøg, 
feltarbejde, kemiske analyser og skrivebordsopgaver. For at skabe et overblik over 
projektet nævnes kun et udvalg af de vigtigste aktiviteter her. Flere aktiviteter 
findes i bilagene. 

2.1 Afgrænsning af projektet 

Indledningsvis angives nogle emner, der ikke har været en del af dette projekt. 
 
Det aktuelle projekt indeholder ikke en risikovurdering. I tilfælde, hvor der var 
behov for denne type oplysninger, er der refereret til en risikovurdering udført af 
Ringkjøbing Amt fra 1994, se /2/. Der planlægges videre arbejde med risikovurde-
ring i forbindelse med det kommende EU projekt ”NorthPestClean” under 
programmet ”LIFE+ Environment Policy and Governance” (LIFE09 
ENV/DK/000368). 
 
Det aktuelle projekt har ikke haft til formål at udføre nogen forureningskortlægning 
af hele depotet. Dette arbejdet blev tidligere udført i perioden 2001-2006 og ud-
mundede i en beregning af forureningsmassen, se /1/. 

2.2 Aktiviteter i projektet 

Nedenfor angives et udvalg af de vigtigste aktiviteter, der blev gennemført i 
forbindelse med det aktuelle projekt. Ved hver aktivitet angives de(n) involverede 
firma(er)/studerende. 
 
2.2.1 Laboratorieforsøg 

Det aktuelle projekt har inkluderet en række laboratorieforsøg: 
 

 Bufferkapacitets titreringer, hvor sedimentets bufferkapacitet fastlægges 
ved titrering af sedimentprøver med NaOH (studerende fra Århus 
Ingeniørskole). 

 pH statiske forsøg, hvor opslæmninger af forurenet sediment og vand 
tilsættes lud og pH holdes på et konstant niveau (DHI). 

 Kolonneforsøg, hvor en enkelt kolonne med forurenet sediment tilsættes 
lud og efterfølgende udvaskes med hanevand (DHI). 

 Vandretentionsforsøg, hvor ringe af rustfrit stål blev pakket med sediment, 
mættet med vand og derefter afdrænet under forskellige tensioner (DGE). 
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2.2.2 Feltarbejde 

Der er udført borearbejde ad flere omgang. Borearbejdet blev udført af Arkil Miljø 
med Sonic boremetoden og med DGE/Watervision som tilsyn. De udførte boringer 
angives i Tabel 2-1. Resultater fra indmåling og nivellering af samtlige 
eksisterende boringer indenfor spunsvæggen findes i Bilag 18. 
 
En situationsplan vises i Figur 2-1. Her ses boringsnumre og placering at de nye 
boringer udført i løbet af dette projekt. Boringerne er hovedsagelig udført i et 
område, der kaldes ”det gamle forsøgsfelt” (se indsæt i øvre venstre hjørne) og et 
område, der kaldes ”det nye forsøgsfelt” (gule cirkler). Herudover blev der udført 
enkelte boringer andre steder på grunden til poreluftsmålinger, ventilation, slurping 
og andre formål. 
 

 
 

Figur 2-1 Situationsplan med angivelse af boringsnumre og placering af boringer udført i dette projekt. 
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Boring Formål Filtre Boredato Bemærkning 
DGE1 Gammelt forsøgsfelt/sediment 

til forsøg 
3 17.-19. okt. 2007  

DGE2 Gammelt forsøgsfelt 3 17.-19. okt. 2007  
DGE3 Dyb boring/sediment til forsøg  17.-19. okt. 2007 sløjfet 
DGE4a Gammelt forsøgsfelt 1 17.-19. okt. 2007 trukket op 
DGE4b Infiltration/sparge 1 2. apr. 2008  
DGE5 Gammelt forsøgsfelt 3 17.-19. okt. 2007  
DGE6 Gammelt forsøgsfelt 3 17.-19. okt. 2007  
DGE7 Gammelt forsøgsfelt 3 17.-19. okt. 2007  
DGE8   1.-2. apr. 2008  
DGE9 Poreluft 2 1.-2. apr. 2008  
DGE10 Poreluft 1 1.-2. apr. 2008  
DGE11 Poreluft 1 1.-2. apr. 2008  
DGE12 Poreluft 1 1.-2. apr. 2008  
DGE13 Poreluft 1 1.-2. apr. 2008  
DGE14 Sediment til forsøg 0 1.-2. apr. 2008  
DGE15 Ekstraktion/poreluft 1 1.-2. apr. 2008  
DGE16 Kontrol 0 16.-17. sept. 2008  
DGE17 Kontrol/slurping/ekstraktion 2 16.-17. sept. 2008  
DGE18 Kontrol/slurping/ekstraktion 2 16.-17. sept. 2008  
DGE19 Kontrol/sparge/ekstraktion 2 16.-17. sept. 2008  
DGE20 Kontrol/sparge/ekstraktion 2 16.-17. sept. 2008  
DGE21 Sparge/slurping/ekstraktion 2 16.-17. sept. 2008  
DGE22 Slurping/ekstraktion 2 16.-17. sept. 2008  
F1 Nyt forsøgsfelt 1 13.-14. okt. 2009  
F2 Nyt forsøgsfelt 1 13.-14. okt. 2009  
F3 Nyt forsøgsfelt 1 13.-14. okt. 2009  
F4 Nyt forsøgsfelt 1 13.-14. okt. 2009  
F5 Nyt forsøgsfelt 1 13.-14. okt. 2009  
F6 Nyt forsøgsfelt 1 13.-14. okt. 2009  
F7 Nyt forsøgsfelt 1 13.-14. okt. 2009  

Tabel 2-1 Oversigt over det udførte borearbejde under projektet. 
 
  
Andre feltaktiviteter inkluderer følgende: 
 

 Prøveudtagning: Udført i alle tre medier (poreluft, grundvand og 
sediment). 

 Infiltration af vand (ALECTIA og DGE) 
 Slugtests: Gennemført i udvalgte boringer ad flere omgange (DGE og 

Region Midtjylland) 
 In-situ tests: Undersøgelse af vakuumekstraktion, flere fase ekstraktion 

(slurping) og air sparging (DGE). 
 Ludinfiltration: Demonstration af basisk hydrolyse i det gamle forsøgsfelt 

(ALETIA). 
 Vandrensning: Pilotskala afprøvning af biologisk nedbrydning af forurenet 

grundvand (ALECTIA). 
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2.2.3 Fysiske, kemiske og mikrobiologiske analyser 

Der er udført analyse af fysiske, kemiske og mikrobiologiske parametre på 
forskellige laboratorier: 
 

 Organiske forureninger og fosfor, Cheminova’s laboratorium, Harboøre 
Tange 

 Kornstørrelsesfordeling, Aarhus Universitet, Århus 
 Kviksølv, Milana, Helsingør 
 Boringskontrolparametre, Miljølaboratoriet, Nykøbing Falster 
 Tungmetaller, ALS Analytica AB, Sverige 
 Pyrit, TOC og tørstof, Teknologisk Institut, Århus 
 Kimtalsbestemmelse, DHI, Hørsholm 
 Respirationsundersøgelser, DHI, Hørsholm 

 
2.2.4 Skrivebordsopgaver 

En række af de udførte opgaver er baseret på skrivebordsarbejde. Disse inkluderer: 
 

 Optimering af felt- og analysearbejde (ALECTIA) 
 Udarbejdelse af sikkerhedsinstruks (ALECTIA) 
 Vurdering af spunsalternativer (ALECTIA) 
 Vurdering af materialebestandighed (DGE) 
 Teoretiske beregninger af vandretention ved afdræning (ALECTIA) 
 Vurdering af metoder (enhancements) til forbedring af kontakt mellem 

forurening og lud (ALECTIA) 
 Skitseprojektering (DGE og ALECTIA) 

2.3 Projektnotater 

Undervejs i projektet blev afgrænsede emneområder afsluttet med et projektnotat. 
Denne fremgangsmåde blev valgt, da der er tale om mange aktiviteter og resultater, 
der vil være vanskelige at overskue uden opdeling. De første 14 notater blev 
udarbejdet i forbindelse med en demonstration af afværgemetoderne basisk 
hydrolyse og biologisk nedbrydning. De sidste 5 notater blev udarbejdet i 
forbindelse med forberedelserne til det videre arbejde, hvor der skal udføres en 
udvidet demonstration af basisk hydrolyse i et hot-spot område i EU LIFE-
projektet ”NorthPestClean”. 
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Tabel 2-2 viser en oversigt over de udarbejdede projektnotater. 
 

Bilag 
Nr. 

Titel Dato Firma 

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning 
1 Borearbejde 2008-12 DGE 
2 Optimering af hydrolyseprocessen samt 

vurdering af nedbrydningspotentialet 
2008-11 DHI 

3 Geokemi 2008-12 ALECTIA 
4 Bufferkapacitet 2008-10 ALECTIA 
5 Vandretention 2008-09 ALECTIA 
6 Vandretentionsforsøg 2008-12 DGE 
7 Infiltration 2008-10 ALECTIA 
8 Grundens redoxforhold 2008-10 ALECTIA 
9 In-situ tests 2008-10 DGE 
10 Simulering ved søjle- og batchforsøg 2008-12 DHI 
11 Ludinfiltration 2008-11 ALECTIA 
12 Vandrensning 2008-12 ALECTIA 
13 Materialebestandighed 2008-11 DGE 
14 Udkast til skitseprojekt 2008-11 DGE/ALECTIA/DHI 
Forberedelser til demonstration af oprensningsmetoden ”basisk hydrolyse” i hot spot-område 
15 Optimering af felt- og analysearbejde 2009-11-16 ALECTIA 
16 Undersøgelse af det gamle forsøgsfelt 2010-02-26 ALECTIA 
17 Vurdering af spunsalternativer 2009-12-02 ALECTIA 
18 Forundersøgelse af det nye forsøgsfelt 2010-03-26 ALECTIA 
19 Contact enhancement technologies for in-

situ remediation using alkaline hydrolysis 
2009-09-29 ALECTIA 

Tabel 2-2 Oversigt over de udarbejdede projektnotater. 
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3 Sammenfatning vedr. 
depotegenskaber 

I dette afsnit omtales de vigtigste undersøgelser/forsøg, resultater og konklusioner 
fra samtlige rapporter og notater der er bilagt denne rapport. 

3.1 Geologi 

 
3.1.1 Kornstørrelsesfordeling 

Sedimentprøvers kornstørrelsesfordeling blev målt med henblik på at give en 
indikation af sediments egenskaber i forhold til strømning af grundvand og 
DNAPL samt mineralogi og sorption af forurenende stoffer. Måling af 
kornstørrelsesfordelingen ved laserdiffraktion blev udført på otte sedimentprøver 
udtaget fra boringer ved Høfde 44 (Bilag 3), se Figur 3-1. Resultaterne viste vel-
sorteret sediment i området fin- til mellemkornet sand. Prøver (B3b P3.1 og B4b 
P1.2) af det indskudte siltlag viste > 30 % silt og < 5 % ler. Dette resultat 
underbygger feltobservationer af det indskudte siltlag.  
 
Grundvandsmagasinet, der ligger under det indskudte siltlag består overvejende af 
silt eller siltet finsand (Bilag 1).  
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Figur 3-1 Teksturanalyse for sedimentprøver udtaget ved Høfde 44. 
 
Umiddelbart viser kornstørrelsesfordelingen at der er gunstige forhold for 
oprensning med metoder, der kræver strømning. Siltlagets kornstørrelsesfordeling 
bekræfter, at laget vil have en standsende virkning på nedsivning af forurening. Det 
lave lerindhold viser dog, at gennemtrængning af laget med forurening og lud ikke 
kan udelukkes (da silt typisk har en større hydraulisk ledningsevne end ler) samt at 
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sorptionsevnen af det geologiske materiale må forventes at være mindre end 
sorptionsevnen i et lag med større lerindhold. 
 
 
3.1.2 Siltlagets vertikal placering 

Kortlægning af siltlagets vertikal placering er vigtigt fordi den stærkeste forurening 
ofte findes i og umiddelbart over laget. Boringer ved det nye forsøgsfelt bekræfter 
tidligere resultater vedrørende siltlaget /1/. De nye boringer viser, at siltlaget ofte 
har en tykkelse på omkring ½ meter, samt at der er store forskelle i den vertikale 
placering af siltlaget. Figur 3-2 viser, at toppen af siltlaget varierer mellem kote -
2½ og -4. Det bemærkes, at boringerne ligger indenfor et relativt lille område på 
ca. 35 x 35 m. 
 
Disse resultater underbygger formodningen om, at siltlaget er gennemgående i det 
indspunsede område. Den store variation har betydning for basisk hydrolyse i 
forbindelse med filtersætning af boringer til tømning af vand ud af spunsen samt til 
injektion af lud. 
 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7

0
+1
+2
+3
+4
+5
+6

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

kote

 
Figur 3-2 Snit der viser den kotemæssige placering af filtersætninger og siltlaget i 
boringer ved det nye forsøgsfelt. Siltlaget angives som grå felter og filtre angives som 
sorte felter. 
 

3.2 Hydrogeologi 

Hydraulisk ledningsevne er væsentlig for strømning af grundvand ved tømning af 
vand ud af det indspunsede område og til recirkulering af lud. Den hydraulisk 
ledningsevne bestemt ved slugtest i 29 boringer var 0,1 - 5 x 10-3 m/s over siltlaget 
og 0,07 - 0,2 x 10-3 m/s under siltlaget (Bilag 1), dvs. ca. en faktor 10 mindre under 
siltlaget end over siltlaget. Slugtests blev udført ad to gange med et halvt års 
mellemrum. Den hydrauliske ledningsevne falder ca. en faktor 10 med tiden, se 
Figur 3-3. Årsagen kendes ikke, men hænger formentlig sammen med tilklogning 
af filtrene frem for ændringer i grundvandsmagasinet.  
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Overordnet vurderes hydrauliske ledningsevner i den fundne størrelsesorden og 
inhomogenitet acceptable til en afværgeforanstaltning baseret på strømning af 
grundvand og lud.  
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Figur 3-3 Resultater fra to runder af slugtests i boringer ved det gamle forsøgsfelt. 
 
 
3.2.1 Infiltration 

Basisk hydrolyse i fuldskala forventes indledt med dræning af vandet indenfor 
spunsen og efterfølgende tilsætning af fortyndet natronlud. Denne tilsætning kan 
enten ske ved en infiltration ved hjælp af gravitation eller ved injektion under tryk. 
Uanset tilsætningsmetoden, viser et regneeksempel at tilsætning af 12.000 m3 
fortyndet lud over en 14-dages periode (hele døgnet) via 10 boringer vil svare til et 
flow i hver boring på 60 l/t. For at optimere kontakt mellem de mest forurenede 
områder og den tilsatte lud kan der vælges at injicere fortyndet lud fx med 
Geoprobe, hvor der injiceres i forskellige dybder. Der gøres opmærksom på, at 
denne metode er meget tidskrævende. 
 
Infiltration blev undersøgt i fire boringer (Bilag 7). De fire boringers diamet-
er/filterlængde var B05 (50 mm/2,1m), GR-E (300 mm/0,9m), DGE1 (50 mm/1,0 
m) og Pr67 (63 mm/2,0 m). Resultaterne af flow og vandspejlsstigning ses i figuren 
nedenfor. 
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Figur 3-4 Resultater fra infiltrationsforsøg. 
  
Som det ses af figuren, kunne der næsten ikke infiltreres vand i to af boringerne. 
Det skyldes formentlig en dårlig virkningsgrad i boringerne frem for et generelt 
problem i grundvandsmagasinet. De øvrige to boringer kunne fint tage imod et 
flow på 30 l/min med god plads i blindrøret til yderligere vandspejlsstigninger, 
såfremt der skulle anvendes et større flow. Afprøvning af et større flow 
mislykkedes, da vandhanen i teknikbrønden kun gav ca. 50 l/min. 
 
Hermed blev det klart, at fuldskala tilsætning af lud vil kræve en vandforsyning 
med en væsentlig større kapacitet end vandhanen i teknikbrønden. Som alternativ 
vandforsyning blev der identificeret tre muligheder: 1) Vandværksvand, fremført i 
større ledning fra kulhuset og evt. helt fra landevejen, 2) Grundvand indvundet 
udenfor spunsen, evt. efter rensning for jern og mangan, 3) Havvand, hvilket vil 
medføre vand med større densitet. I alle tilfælde er de vigtigste parametre ydelse, 
densitet og vandets indhold af kalk, jern og mangan. 
 
Infiltration med en gravitationsopstilling blev undersøgt med en vandfyldt 
plasttønde på klitten. Denne opstilling gav kun 10 l/min som følge af modstand i 
rør og fittings. Det lykkes at infiltrere ca. 100 l/min fortyndet lud i forbindelse med 
det gamle forsøgsfelt (se afsnit 4.1.7). Her blev vandet tilført ved gravitation fra en 
hævet palletank med 2 tommer afløb til en 63 mm boring med en filterlængde på 4 
m. Dette viser, at infiltration af 100 l/min kan ske uden overløb og uden brug af 
pumper.  

  
 
3.2.2 Vandretention 

Afværgestrategien omfatter dræning af depotet inden tilsætning af natronlud. For at 
belyse dræningsprocessen blev der gennemført modelberegninger på en række 
simple scenarier. Depotet blev repræsenteret af et 20.000 m2 område, hvor 
vandspejlet blev sænket tre meter fra kote 0 til kote -3, hvor det indskudte siltlag 
antages at ligge. For enkelthedens skyld blev sænkning af vandspejlet påbegyndt 
den 1. januar og var faldet til kote -3 den 28. februar (svarende til 5 cm/d), 
hvorefter niveauet blev fastholdt året ud. Det blev yderligere antaget, at hele 
depotet bestod af en enkelt jordtype, dvs. uden lagdeling. Beregninger blev 
gennemført for fem forskellige jordtyper (standard jordtype JB1 og JB2 fra C-
horisonten samt grovsand, finsand og silt fra Høfde 44). 
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Beregninger af vandretentionen ved dræning blev gennemført ved brug af Daisy, 
som er en dynamisk, numerisk model i én dimension. Fastlæggelse af en række 
nødvendige hydrauliske parametre blev gjort ved hjælp af HYPRES, en pedo-
transfer funktion. For finsand blev der fx anvendt et vandindhold på 39 % og en 
vertikal hydraulisk ledningsevne på 0,7 x 10-5 m/s. Den umiddelbart tilgængelige 
vandmængde er forskellen mellem mættede forhold og markkapaciteten, som for 
finsandet svarer til 39-11=28 volumen procent. Resultaterne viste dog, at 
markkapaciteten ikke opnås i de dybere lag ved dræning. Figuren viser et 
dybdeprofil for finsandet fra Høfde 44. 
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Figur 3-5 Udvikling af vandindholdet under dræning i en prøve af finsand fra Høfde 
44. 
  
Figuren viser et stort vandindholdet i den nederste ½ meter over siltlaget, hvortil 
grundvandsspejlet sænkes. Det betyder, at når luden tilsættes efterfølgende, vil en 
del af porerummene stadig være fyldt med vand. Hvis man antager et middel 
vandindhold på 30 % i den nederste halve meter over siltlaget efter dræning, vil der 
være 10 % luftfyldte porer, hvor luden kan strømme til. Hermed bliver den tilsatte 
lud fortyndet 1:3, forudsat at den tilsatte lud blandes med de tilbageværende vand. 
 
Figuren viser yderligere, at dræningen foregår hurtigt. Her skal det huskes, at der 
blev valgt en langsom oppumpning svarende til en sænkning af vandspejlet på 5 
cm/d, svarende til hele januar og februar. Fra 1. marts til årets udgang viser 
kurverne at der findes en begrænset yderligere dræning sted. Den totale oppumpede 
vandmængde med en tre meter sænkning er ca. 12.000 m3, dvs. at kun ca. 
halvdelen af det tilstedeværende grundvand kan forventes at blive oppumpet ved 
dræning af depotet. Resten forbliver som følge af vandretention. 
 
Der blev endvidere udført praktiske forsøg med sediment fra DGE1, DGE2, DGE8 
og DGE14 i ringe af rustfrit stål med rumfang på 100 cm3. Af hensyn til 
arbejdsmiljøet blev prøverne indledningsvist behandlet med NaOH for at fjerne 
parathion. Prøverne blev pakket og vibreret i ultralydbad for at efterligne intakt 
sediment. Herefter blev prøvernes vandindhold bestemt ved forskellige tensioner 
varierende fra 0 (vandmættet) til 2,3 (ca. markkapacitet). Det blev fundet, at 
ligevægtstensioner indfandt sig efter 4-5 dages dræning ved de største tensioner (og 
efter få timer for de mindre tensioner).  
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Resultaterne vises i Figur 3-6. Her ses, at prøvernes porøsitet (målt ved afvejning 
af prøverne i mættet og tør tilstand) ligger mellem 39 og 42 %, dvs. i samme 
størrelsesorden som antaget i de teoretiske beregninger. Grafen viser, at dræning i 
de nederste 25 cm over det indskudte siltlag (svarende til 25 cm tension) er meget 
begrænset. Endvidere ses, at yderligere tension over ½ meter giver megen lidt 
ekstra dræning. 
 
Det bemærkes, at resultaterne fra den praktiske dræning er væsentlig mere optimis-
tiske end de teoretiske beregninger ved fx en tension på 50 cm. Det vides ikke, om 
omlejring af jordprøverne har forbedret prøvernes dræningsegenskaber ved de 
praktiske forsøg, eller om modelleringen har været for konservativ.   
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Figur 3-6 Vandindholdet i drænede ludbehandlede prøver fra Høfde 42 i ligevægt 
med forskellige tensioner. 
 

3.3 Kemi 

3.3.1 Poreluft 

Der er udført feltmålinger for ilt, kuldioxid og methan i poreluften i 15 boringer 
filtersat i den umættede zone mellem topmembranen og grundvandsspejlet. 
Formålet var at bestemme grundens redoxtilstand og belyse om der foregår 
biologisk aktivitet. Der blev anvendt en hjælpepumpe (6 l/min) til forpumpning, da 
måleudstyrets egen pumpe (0,2 l/min) ikke var tilstrækkelig. Resultaterne viste, at 
boringer i hot spot områder var iltrige og methanholdige (op til 70 %), mens 
boringer langs kanten af spunsen var iltholdige, ofte med en mindre mængde 
kuldioxid (op til 5 %). Hermed er det godtgjort, at der foregår både anaerob og 
aerob nedbrydning i depotet. Disse undersøgelser viser dog ikke, hvilke af de mere 
end 100 stoffer i depotet, der nedbrydes. 
 
Poreluften i en boring filtersat umiddelbart under topmembranen var iltfri og 
methanholdig. Det viser, at hele den umættede zone er påvirket af de dannede 
gasser, og ikke blot området umiddelbart over grundvandsspejlet. 
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3.3.2 Grundvandet 

For at vurdere grundvandets sammensætning blev der undersøgt for 
boringskontrolparametre i tre boringer placeret udenfor hot spot områderne. 
Resultaterne viste, at der er tale om et højt saltindhold (6.000 - 14.000 mg/l 
chlorid), svarende til fortyndet havvand. Grundvandets indhold af 
hydrogencarbonat er væsentlig højere end i havvand.  
 
Grundvandets høje indhold af salt har betydning for graden af densitetsflow ved 
tilsætning af natronlud. Figur 3-7 viser, at densiteten af en 1:20 fortynding af 27 % 
natronlud er sammenlignelig med det aktuelle grundvand, mens en 1:10 fortynding 
er tungere end grundvandet og en 1:40 fortynding er lettere end grundvandet. 
Grafen viser også, at vandets temperatur har en meget begrænset effekt på 
densiteten. 
 

990

1000

1010

1020

1030

1040

dist.
vand  
20C

dist.
vand   

4C

Boring
PB1 
10C

Boring
PR34  

10C

Boring
V45  
10C

havvand natronlud
1:10

natronlud
1:20

natronlud
1:40

d
en

si
te

t 
(g

/l
it

er
)

 
Figur 3-7 Densiteten af forskellige blandinger af vand, salt og lud. 
 
Alle tre boringer viste stærkt reduceret grundvand uden indhold af ilt eller nitrat, 
men med indhold af methan og svovlbrinte. Grundvandets høje indehold af sulfat 
(400 - 1200 mg/l) stammer fra havvand og evt. deponering af svovlsyre. Hermed er 
der meget sulfat tilbage i grundvandet, der endnu ikke er nået at blive reduceret til 
svovlbrinte. De reducerede forhold giver anledning til et indhold af jern og 
mangan, der ved iltning kan medføre tilstopning af boringer og medføre 
vandbehandlingsudfordringer, såfremt grundvand fx skal recirkuleres. Man må 
forvente, at svovlbrinte og hydrogencarbonat i en vis grad fælder ud med opløst 
jern, og at disse stoffer er med til at begrænse vandets jernindhold. 
 
3.3.3 Sedimentets naturlige sammensætning 

For at vurdere sedimentets sammensætning er der målt for TOC og kalkindhold i 
sedimentprøver fra Høfde 44. Sedimentets indhold af TOC er vigtig for sedimentet 
sorptionsegenskaber overfor parathion. Desuden formodes det, at TOC opløses af 
natronlud og bidrager dermed til det uforurenede sediments begrænsede 
bufferkapacitet. TOC målinger viste at indholdet generelt er < 1 % og omkring 0,1 
% i sandlaget over det indskudte siltlag (Bilag 3).  
 
Sedimentet indeholder synlige kalkskaller. Efter sigtning gennem 2 mm sigte var 
kalkindholdet under 3 % (Bilag 3). Kalken er en vigtig buffer mod forsuring. Den 
kan dog have en negativ betydning for evt. neutralisering af magasinet efter endt 
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ludbehandling såfremt dette forsøges med syre. Her kan kalkens buffereffekt 
neutralisere en del af det tilsatte syre. 
 

3.4 Forurening 

Forureningens sammensætning og koncentrationsniveau blev målt både ved det 
gamle og det nye forsøgsfelt. Boringsplaceringer ses i Figur 2-1, i afsnit 2.2.2. 
 
 
3.4.1 Sedimentprøver 

Sedimentprøver udtaget fra det gamle forsøgsfelt viste, at 89 % af forureningen 
består af EP3 (parathion), se Figur 3-8.  
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Figur 3-8 Sammensætning af forureningen i sedimentprøver fra det gamle 
forsøgsfelt. 
 
Forureningsfordelingen ved sedimentprøver udtaget fra det nye forsøgsfelt viste et 
lidt større indhold af MP3 og M-OOSPS, således at EP3 udgør kun 68 % af 
forureningen, se Figur 3-9. Denne fordeling stemmer overens med tidligere 
opgørelser /1/, hvor EP3 udgjorde ca. 66 % af færdigvarerne.  
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Figur 3-9 Sammensætning af forureningen i sedimentprøver fra det nye forsøgsfelt. 
 
Koncentrationsniveauet i sedimentprøver udtaget fra det gamle forsøgsfelt var 
generelt i intervallet 10-1.000 mg/kg. De højeste værdier blev fundet i bunden af 
det øvre magasin, se i øvrigt Figur 4-11. Middelværdien for parathion var på 160 
mg/kg før ludinfiltration og 690 mg/kg efter ludinfiltration. Årsagen til denne 
forskel tilskrives en store heterogenitet i forureningsfordelingen.  
 
Koncentrationsniveauet i sedimentprøver udtaget fra det nye forsøgsfelt var 
generelt i intervallet 1 - 10.000 mg/kg. Middelværdien for parathion var på 2100 
mg/kg (prøver fra dybdeintervallet 10-16 m i boring F1, der var uden forurening er 
ikke inkluderet). De højeste koncentrationer blev fundet i de nordvestligste 
boringer i en dybde lige over og i det indskudte siltlaget. Hermed var der tale om 
flere prøver med forholdsvis højt forureningsindhold, hvilket er i 
overensstemmelse med lugtindtrykket under borearbejdet.  
 
Til sammenligning kan man regne med forurening i hele depotet. Her blev der 
fundet ca. 170 t parathion /1/ fordelt på et areal på 20.000 m2 og en dybdeinterval 
på 3 m samt en densitet af sedimentet på 2 t/m3. Hermed fås en gennemsnits 
koncentration på ca. 1.400 mg/kg parathion. Ud fra denne betragtning svarer 
forureningsniveau i det gamle forsøgsfelt til en svag forurening og 
forureningsniveauet i den nordvestlige del af det nye forsøgsfelt som en middel til 
kraftig forurening. 
 
Under borearbejde ved det gamle forsøgsfelt var der lugtindikation af forurening 
under siltlaget (Bilag 1). Under borearbejde ved det nye forsøgsfelt var der synlig 
indikation af forurening under siltlaget, specielt i boring F6 (Bilag 18). Hermed er 
det bekræftet at der stedvist forekommer forurening under siltlaget. Omfanget af 
denne forurening er ikke velbelyst. 
 
Kviksølv blev målt i sedimentprøver fra boringer ved det nye forsøgsfelt, se Figur 
3-10 nedenfor. Gennemsnittet af prøverne udtaget over siltlaget (dvs. alle prøver 
under 10 m i boring F1 er udeladt) er 36 mg/kg (Bilag 18).  
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Figur 3-10 Indholdet af kviksølv i sedimentprøver udtaget fra det nye forsøgsfelt. To 
prøver på 140 og 530 mg/kg TS (i hhv. 7,7-8,4 og 7,5-8,0 meters dybde) er udeladt af 
hensyn til akseinddelingen. 
 
En tidligere opgørelse over kviksølv i sedimentprøver er baseret på 62 prøver /1/. I 
alt blev 12 af disse prøver udtaget fra Lag 2 (den nederste del af magasinet over det 
indskudte siltlag) i hotspot (betegnet i rapporten som ”depot/nedsivning” med et 
område på 4.585 m2). Gennemsnittet af disse 12 målinger var 16,4 mg/kg. Hermed 
ses at målingerne fra den samme dybde (ca. 6-9 meter) ved det nye forsøgsfelt er 
højere. 
 
 
3.4.2 Grundvandsprøver 

Vandprøver udtaget fra det gamle forsøgsfelt inden infiltration med fortyndet lud 
viste en gennemsnitskoncentration af EP2-syre, PNF og parathion på hhv. 5, 4 og 4 
mg/l (Bilag 16). Det bemærkes, at en enkelt parathion koncentration på 1600 mg/l 
blev udeladt af gennemsnitsberegningen, da prøven tydeligvis indeholdt fri fase 
(parathions opløselighed er omkring 12 mg/l). Disse forholdsvis lave værdier viser, 
at parathions opløselighed er meget begrænset og at hydrolyse kun sker i meget 
begrænset omfang under de eksisterende forhold ved depotet. 
 
pH værdier i grundvandet i vandprøver udtaget fra det gamle forsøgsfelt (inden 
infiltration med fortyndet lud) varierede fra 4,1 - 7,5 med en median på 6,6 (Bilag 
16). 
 
På grund af manglende tilstrømning af vand til filtrene blev der kun udtaget 
grundvandsprøver fra to af boringerne ved det nye forsøgsfelt, nemlig F5 og F7 
(Bilag 18). Disse viste et indhold af EP2-syre på hhv. 14 og 180 mg/l, et indhold af 
PNF på hhv. 10 og 50 mg/l og et indhold af parathion på hhv. 5 og 1700. Det høje 
indhold af parathion på 1700 mg/l er et udtryk for tilstedeværelse af fri fase i 
prøven frem for en opløst koncentration. Det kan ikke afvises, at hovedparten af 
hydrolyseprodukterne i boring F7 var opløst i den frie fase i stedet for i 
grundvandet. 
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3.4.3 Optimering af felt- og analysearbejde 

For at optimere felt- og analysearbejde, blev en række procedure såsom 
prøvetagning og kemiske analyse gennemgået og justeret (Bilag 15). De vigtigste 
ændringer angives i dette afsnit. 
 
Nedenfor angives problemer i forbindelse med sedimentprøver, der analyseres på 
Cheminovas laboratorium: 

1. Sundhed: Udtagning af sedimentprøver har tidligere medførte følgende 
problemer: Udtagning af delprøven til analyse er sket på laboratoriet fra 
Rilsanposer. Dette medfør risiko for at laboranterne kommer i kontakt til 
forurening, da indersiden af posen typisk er smurt ind i forurening. 

2. Homogenisering: Analysemetoden foreskriver at der tages en delprøve på 
0,5-1 g i anvendelse. Det vurderes at denne lille mængde kræve en mere 
grundig homogenisering af prøven end er sket. 

3. Hydrolyse under opbevaring: Sedimentprøver fra områder behandlet med 
fortyndet lud kan have en meget høj pH, hvormed der er risiko for at 
hydrolyseprocessen fortsætter i perioden mellem prøveudtagning og 
analyse. 

 
Disse problemer blev løst ved at udarbejde en ny feltprocedur. Proceduren består af 
udtagning af ca. 50 g sediment i 100 ml flasker. Prøven sammensættes af ca. 10 
stikprøver for at sikre at prøven repræsenterer den ønskede dybdeinterval. Prøven 
neutraliseres (hvis nødvendig) og der tilsættes toluen for at ekstraktion sker i felten. 
Ved brug af proceduren er alle de ovenfornævnte problemer løst og det anbefales at 
proceduren anvendes fremover. 
 
For at teste den nye prøvetagningsmetode blev der udtaget og analyseret ægte 
dobbeltprøver fra det nye forsøgsfelt. Resultaterne viste en god overensstemmelse 
med en typisk afvigelse mellem de to prøver på 50 - 300 %, se Figur 3-11. Det kan 
ikke afvises, at de to prøver med dårlig overensstemmelse i figuren skyldes 
forveksling af prøvenummer. 
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Figur 3-11 Reproducerbarheden af dobbelte sedimentprøver fra det nye forsøgsfelt 
analyseret for parathion. 
 
Analyseproceduren for sedimentprøver, der skal analyseres for kviksølv blev også 
tilpasset. Der blev lavet en aftale med analyselaboratoriet Milana at tage 15 g prøve 

 

31 



i anvendelse, hvilke er en femdobling i forhold til den normale metode. Hermed 
blev problemet med inhomogen fordeling af forurening reduceret. 
 
Proceduren i forbindelse med udtagning af grundvandsprøver blev også tilpasset. 
De største udfordringer angives nedenfor: 

1. Hydrolyse under opbevaring: Grundvandsprøver fra områder behandlet 
med fortyndet lud kan have en meget høj pH, hvormed der er risiko for at 
hydrolyseprocessen fortsætter i perioden mellem prøveudtagning og 
analyse. 

2. Fri fase: Selve prøvetagningsprocessen kan løsrive dråber af fri fase fra 
sedimentet, der ikke er repræsentative af grundvandet.  

 
En ny feltprocedur blev udarbejdet til at minimere hydrolyse under opbevaring. 
Prøverne blev neutraliseret med koncentreret saltsyre til pH 6-8 i felten. Hermed 
falder hydrolysehastigheden kraftigt, hvormed opbevaringstiden før analysen bliver 
mindre kritisk.  
 
De udarbejdede instrukser, feltskemaer, analyserekvisitioner, prøvelabels, lister 
over parameterpakker, m.m. fremgår af Bilag 15. 
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4 Sammenfatning vedr. 
afværgeforanstaltninger 

Den påtænkte afværgestrategi består af at dræne det forurenede grundvand ud af 
det indspunsede område og efterfølgende genopfylde depotet ved 
injicering/infiltration af fortyndet natronlud. Efter en hydrolyseperiode på omkring 
et år, gentages dræning og påfyldning fx tre gange i alt. Efter endt hydrolyse 
neutraliseres depotet for at sikre gode betingelser for bakterier. Depotet iltes og 
bakterier reintroduceres. Restforurening nedbrydes biologisk så længe, der er 
behov for det. Figuren nedenfor viser den påtænkte afværgestrategi. 
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Figur 4-1 Flowdiagram af afværgestrategien. 
 
I de efterfølgende afsnit omtales undersøgelser, forsøg, resultater og konklusioner 
vedrørende de to afværgeforanstaltninger basisk hydrolyse og biologisk 
nedbrydning. Afsnittet afslutter med konklusioner vedr. forberedelser til det videre 
arbejde. 
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4.1 Basisk hydrolyse 

 
4.1.1 Geokemiske forandringer ved høj pH 

For at vurdere effekten af tilsætning af natriumhydroxid til uforurenet sediment 
blev der udført en række henstandsforsøg med sedimentprøver fra Høfde 44. Disse 
forsøg viste, at store mængder silicium opløses over tid ved høj pH (Bilag 3). Dette 
silicium er formodentlig amorft og dermed mere reaktiv end silicium i 
kvartsmineraler. Opløseligheden stiger kraftig ved NaOH > 1 M, hvormed 
tilsætning af koncentreret lud til magasinet bør undgås. Opløsning af silicium 
bidrager til det uforurenede sediments begrænsede bufferkapacitet. Der gøres 
opmærksom på, at silicium kan udfælde ved neutralisering og medføre vanskelige 
belægninger på pumper og andet udstyr fx i forbindelse med vandbehandling. 
Risikoen for at indholdet af silicium medfører at grundvand ”størkner” som følge 
af geldannelse er lille med mindre der anvendes fx 10 M natriumhydroxid i kontakt 
med sediment over en længere periode. 
 
Figur 4-2 viser ludstyrkens indflydelse på opløsning af silicium i en prøve fra 
Høfde 44 med et forholdsvis stort siltindhold (knap 40 %). En lignende opløsning 
af aluminium ved henstand ved høj pH blev set, bare på lavere niveau. Det 
bemærkes, at der blev anvendt en ludstyrke på 0,3 mol/l til pilotskala feltforsøg, se 
afsnit 4.1.7. 
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Figur 4-2 Ludstyrkens indflydelse på opløsning af silicium i henstandsforsøg. 
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4.1.2 Sedimentets bufferkapacitet 

Når lud tilsættes depotet, vil pH-værdien for den opblandede lud straks falde som 
følge af syre/base-reaktioner med sedimentet. Dette kaldes her for sedimentets 
bufferkapacitet. For at kvantificere bufferkapaciteten er der udført en række 
titreringsforsøg, hvor en afvejet mængde sediment er blevet titreret med en kendt 
koncentration natrium hydroxid op til en bestemt pH-værdi (fx 12) i laboratoriet.  
 
Der blev udført fire forskellige forsøg med titrering af sedimentprøver (Bilag 4). 
Hver titrering varede 10 minutter eller mindre, hvormed resultatet er et udtryk for 
hurtige bufferreaktioner, mens langsomme processer (som opløsning af luftens 
indhold af kuldioxid i prøven og opløsning af amorf silicium) har begrænset ind-
flydelse. I forsøgene blev 3 til 10 g sediment tilsat 10-30 ml vand titreret med 0,1 
eller 1 M NaOH. 
 
Uforurenede prøver (21 stk. fra Høfde 44) viste typisk en bufferkapacitet på < 0,5 
kg NaOH/t sediment ved titrering til pH 12 og efter korrektion for den fortynding 
af titreringsvæsken, der sker i det vand, der var tilsat prøven. To af prøverne (med 
et højt indhold af ler/silt og naturligt organisk stof) viste lidt højere 
bufferkapaciteter. Et andet sæt uforurenede prøver (5 stk. fra Høfde 44) viste en 
bufferkapacitet ved titrering til pH 12 på <2,5 kg/t efter fortyndingskorrektion. 
Forurenede prøver (25 stk.) fra Høfde 42 viste en noget højere bufferkapacitet ved 
titrering til pH 12 - i gennemsnit 3,5 kg/t, se Figur 4-3. En forurenet prøve fra den 
gamle fabriksgrund viste en bufferkapacitet på 4,8 kg NaOH/t sediment ved 
titrering til pH 12.  
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Figur 4-3 Bufferkapacitet ved titrering til pH 12 for sedimentprøver fra Høfde 42 
(korrigeret for fortynding under titrering),  
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Det konkluderes, at den total bufferkapacitet, når pH hæves til 12, består af 
følgende elementer: 
 

 Uforurenet sediment - en ret begrænset bufferkapacitet, omkring 0,3 kg 
NaOH/t sediment. 

 Forurenet grundvand - en forsvindende lille bufferkapacitet. 
 Syredannelse i forbindelse med hydrolysereaktionen – bufferkapacitet ca. 

0,7 kg NaOH/t sediment under antagelse af forureningsniveau på 2.500 
mg/kg færdigvarer. 

 Restbuffer - ca. 3 kg/t. Årsagen til denne buffer er ikke kendt, men kan 
skyldes organisk stof i form af deponeret slam eller vanskeligheder i gen-
nemførsel af titreringsforsøgene. 

 
På basis af titreringer blev den samlede bufferkapacitet estimeret til ca. 4 kg 
NaOH/t sediment. Forudsat at 96.000 t sediment skal behandles og at 27 % lud har 
en densitet på 1,3 t/m3 er der behov for ca. 1.100 m3 27 % natronlud til behandling 
af hele grunden. Ved gentagne behandlinger forventes behovet at være væsentligt 
mindre efter den første behandling.  
 
For at undersøge, hvor langt tid en høj pH-værdi kan holde sig, blev en række 
uforurenede sedimentprøver fra Høfde 44 opbevaret i 19 dage efter titrering til pH 
12 (Bilag 4). Her blev der observeret et bekymrende fald i pH på knap 3 pH 
enheder. Et så stort fald vil være uønsket i fuldskala, da perioden, hvori basisk 
hydrolyse kan finde sted, således vil være kort. For at udelukke, at dette fald 
skyldes en uønsket geokemisk reaktion (fx opløsning af silicium) blev der opstillet 
15 flasker uden sediment, hvor en række parametre blev varieret (flaskemateriale, 
destilleret vand/hanevand, ludkoncentration samt med/uden lufttætte låg). Prøverne 
henstod i 7 dage. Resultaterne viste entydigt, at årsagen til det observerede pH-fald 
var at luftens kuldioxid kom ind i prøverne via utætte låg og neutraliserede luden. 
Hermed er et afgørende punkt ved forsøgsplanlægning at sikre, at der ikke er 
adgang af luft til prøver med høj pH. Beregninger i Bilag 4 viser, at mængden af 
kuldioxid under membranen i den umættede zone i depotet er uvæsentlig, men at 
man skal være opmærksom på risikoen for neutralisering i enhver situation, hvor 
der er konstant adgang til nyt kuldioxid fra luften. 
 
 
4.1.3 pH statiske forsøg 

For at belyse sammenhængen mellem pH og hydrolysehastigheden blev der udført 
hydrolyseforsøg i laboratoriet på to sedimentprøver (såkaldt pH-statiske forsøg). 
Forsøgene var batchforsøg med en opslæmning af ca. 100 g sediment i ca. 1.000 ml 
demineraliseret vand (væske-faststofforhold på L/S=10 l/kg) og blev udført under 
omrøring ved stuetemperatur i mørklagt stinkskab over en periode på 20 timer, se 
Bilag 2. Flaskerne var tildækket med låg, men var ikke lufttætte. pH-værdien i 
opslæmningen blev hævet og holdt konstant på pH 10 eller 11 med automatisk 
titrering med natriumhydroxid. De anvendte sedimentprøver var DGE1, 5-7 m u.t. 
(forureningsniveau: svagt) og DGE3, 6-8 m u.t. (forureningsniveau: middel). Hver 
batch blev udført i duplikat og der blev udført en blind med begge sedimentprøver 
uden tilsætning af natriumhydroxid (såkaldt ”egen pH forsøg”). Endelig blev der 
udført blind uden sediment men med titrering.  
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Figur 4-4 Opstilling af pH statiske forsøg. 
 
De pH-statiske forsøg gav information om følgende emner: 
 

1. Prøvernes baseforbrug: Mængde af basen for at få pH til at stige til 10 
hhv. 11 og holde sig på samme niveau i 20 timer blev målt ved logging af 
titreringsmængde. 

2. Basisk hydrolyse i prøverne: Dette blev fastlagt ved kemiske analyser af 
EP3 og EP2-syre i opslemmede delprøver bestående af ca. 1 g sediment og 
50 ml væske. Der blev ikke målt for PNF. 

 
Ad 1) Baseforbruget stammer fra tre komponenter: 1) Sedimentprøvens buffer-
kapacitet, 2) Syre dannet ved hydrolysereaktionen og 3) Neutralisering af den 
tilsatte natriumhydroxid fra luftens indhold af kuldioxid. Da den sidstnævnte årsag 
ikke er relevant for fuldskala oprensningen, blev bidraget trukket fra ved hjælp af 
resultater fra blindprøverne, hvor der intet sediment var. Tidsforløbet for 
baseforbruget viste anomalier, hvor forbruget pludselig steg halvvejs igennem 
forsøget. På grund af disse vanskeligheder er resultaterne usikre. Der blev beregnet 
et baseforbrug på 0,4 - 0,8 kg NaOH/t sediment for at hæve pH til hhv. 10 og 11 og 
holde det på dette niveau i 20 timer. 
 
Ad 2) Indholdet af EP3 i den ene prøve (DGE1) var for lavt til anvendelse (under 1 
mg/l opslemning for EP3 og under detektionsgrænsen på 0,2 mg/l for EP2-syre). 
Analyse af EP3 i den anden prøve (DGE3) viste, at kun omkring halvdelen kunne 
genfindes efter det 20 timer lange forsøg. Analyse af hydrolyseproduktet EP2-syre 
viste derimod dannelse af < 6 % af en fuld hydrolyse. ALECTIA vurderer, at denne 
konflikt sandsynligvis kan forklares ved, at faldet i EP3 ikke skyldes hydrolyse 
(men i stedet fx adsorption til udstyr), og at dannelse af EP2-syre er et bedre mål 
for hydrolysens omfang. Denne vurdering understøttes af, at blindprøven for DGE3 
(uden titrering med natriumhydroxid) også viste et lignende fald i EP3. Hvis denne 
forklaring er korrekt, bør forsøgsopstillingen tilpasses for at minimere sorption og 
en væsentlig hydrolyse vil kunne ses ved at køre de pH-statiske forsøg over 
længere tid. 
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4.1.4 Kolonneforsøg 

For at supplere batchforsøgene og belyse basisk hydrolyse under mere realistiske 
væske-faststofforhold blev der udført hydrolyseforsøg i én glaskolonne, se Bilag 
10. Det bemærkes, at der ikke blev udført noget blind kolonneforsøg. Kolonnen har 
en diameter på 10 cm og et indehold på 2,5 kg forurenet sediment fra DGE3 i et 20 
cm tykt lag. Den teoretiske porevolumen var 600 ml. Hermed var væske-
faststofforholdet L/S=0,23 l/kg. Forsøget blev kørt i mørke ved stuetemperatur.  
 
Kolonnen blev fyldt nedefra med 0,3 M NaOH indtil pH-værdien i eluatet var 13. 
Herefter stod kolonnen i 10 dage uden gennemstrømning. Til sidst blev kolonnen 
udvasket med postevand over en periode på 4 dage (pumpning foregik kun i 
dagtimerne).  
 
 

 
Figur 4-5 Opstilling af søjleforsøg. 
 
Kemiske analyser før hydrolyse og efter neutralisering viste et fald i EP3 i 
sedimentet fra ca. 360 mg/kg til 120 mg/kg, svarende til 67 % eller 2,1 mmol EP3. 
Koncentration af hydrolyseproduktet EP2-syre steg i vandfasen fra 30 mg/l før den 
10-dages hydrolyseperiode (dvs. uden flow) til 80 mg/l efter, svarende til 0,2 mmol 
EP2-syre. Mængden af EP3, der blev udvasket med det tilsatte postevand var som 
forventet meget lille pga. EP3s lave opløselighed (formentlig ca. 0,2 mmol eller 
langt under < 5 % af den oprindelige mængde). Hovedparten af faldet af EP3 i 
sedimentet skyldes derfor formentlig omdannelse til aminoparathion, adsorbering 
til forsøgsudstyr, eller andre processer. Den begrænsede basisk hydrolyse i dette 
kolonneforsøg står i kontrast til et batchforsøg i /20/, hvor der var et fald af EP3 på 
97 % og en næsten tilsvarende stigning i EP2-syre og PNF over en periode på 67 
dage ved pH 13. Blandt mulige forklaringer er 1) at der opnås mindre kontakt 
mellem forurening og lud i et kolonneforsøg (batchforsøgene blev rystet daglig) og 
2) at hydrolyseperioden i kolonneforsøget kun varede 10 dage.  
 
4.1.5 Neutralisering 

Efter endt hydrolyse vil der være behov for neutralisering for at sænke pH til et 
niveau, hvor mikroorganismer kan leve. For at belyse denne proces blev 
uforurenede prøver á 10 g fra forskellige dybder i boring B4 ved Høfde 44 
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undersøgt (se Bilag 4). Prøverne blev først titreret til pH 12 og derefter drænet på et 
kaffefilter. Efter tilsætning af 25 ml vand, blev pH målt til ca. 8,5, hvilket vil være 
en acceptabel neutralisering. Denne vandmængde svarer til 10 porevoluminer, 
hvormed neutralisering klart kræver skylning med væsentlige vandmængder. Det 
gøres opmærksom på, at skylning med 1 porevolumen ad gangen vil være mere 
effektiv end tilsætning af 10 porevoluminer på én gang. 
 
For at undersøge neutralisering i en dynamisk situation blev en kolonne, omtalt i 
afsnit 4.1.4 (se Bilag 10), udvasket med postevand ved hjælp af en peristaltisk 
pumpe over en periode på 4 dage efter, at kolonnen havde stået med 0,3 M NaOH i 
10 dage (se afsnit 4.1.4). Kolonnen blev gennemstrømmet med ca. 9 porevoluminer 
vand. pH-værdien faldt fra 13 til ca. 8,5 efter gennemstrømning med 5 porevolu-
miner (svarende til ca. 1 pH-enhed pr. udskiftet porevolumen). Behovet for 
udvaskning af depotet efter endt hydrolyse vil blandt andet afhænge af 
effektiviteten af dræning (tømning af rester af lud) af depotet.  
 
4.1.6 Henstandsforsøg med forurenet jord 

Der blev opstillet en række 30 ml ekstraktionsglas med 25 g forurenet sediment 
(DGE3) og 10 ml base ved forskellige styrker (se Bilag 10). Dette væske/sediment-
forhold (L/S=0,4 l/kg) er mere realistisk end det der blev anvendt under det pH-
statiske forsøg, se afsnit 4.1.3. Formålet var 1) At se om pH-værdien kunne holde 
sig uden, at der er risiko for indtrængning af kuldioxid fra luften, 2) I hvilket 
omfang basisk hydrolyse finder sted og 3) Om bakterier kunne overleve 
ludbehandlingen. Prøverne blev henstillet i mørke ved 10° C. 
 
Resultaterne viste, at NaOH koncentrationer på 1M og 0,1M kunne holde i sig i 
hele perioden på 68 dage. Koncentrationer på 0,01 og 0,001 viste et fald på 1-1½ 
pH-enheder i forhold til den første måling taget efter tilsætning af base og vending 
af glasset. Efter 56 dage blev der udført analyser af EP3 i sedimentet fra udvalgte 
glas. Ved 1 M NaOH var der <0,1 mg/kg EP3 tilbage. Ved 0,1, 0,01 og 0,001 M 
var ca. 90 % eller mere EP3 væk. Prøver uden tilsætning af base viste uventet ca. 
90 % fjernelse af EP3. Hermed kan der opstå tvivl om, hvorfor der ikke måles EP3 
i sedimentet. Hydrolyse af EP3 blev ikke bekræftet af måling af hydrolyse-
produkter i vandfasen. Derfor kan det ikke afvises at faldet i indholdet af EP3 
skyldes sorption til udstyr frem for hydrolyse. 
 
4.1.7 Pilotskala feltforsøg 

Det såkaldte gamle forsøgsfelt blev opbygget af en central infiltrationsboring af 
fem klynger af moniteringsboringer i en ring omkring infiltrationsboringen med en 
diameter på fire meter. Hver klynge består af tre boringer filtersat i hver sin dybde i 
magasinet over det indskudte siltlag. Figur 4-6 viser opbygningen af forsøgsfeltet. 
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Figur 4-6 Opbygning af det gamle forsøgsfelt. 
 
 
For at dokumentere effekten af in-situ basisk hydrolyse i felten blev 30 m3 
fortyndet lud infiltreret ved gravitation i den centrale boring den 2. april 2008 
(Bilag 11).  
 

 
Figur 4-7 Infiltration af lud ved det gamle forsøgsfelt. Dunke med 27 % lud ses til højre, 
palletanke til 1:20 fortynding ses til venstre og udtagning af moniteringsprøver i 
ringboringer ses til højre. 
 
Boring DGE4A blev utilsigtet tilstoppet, hvorfor en ny boring DGE4B blev udført 
ved siden af. Den fortyndede lud var 27 % natronlud fortyndet 1:20 med hanevand, 
svarende til 0,3 M NaOH. Grundvandets pH og indhold af bl.a. 
hydrolyseprodukterne EP2-syre og paranitrofenol (PNF) blev fulgt i ringboringerne 
over de næste 19 måneder (Bilag 16). Få timer efter tilsætning af lud skiftede 
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grundvandet farve, se Figur 4-8. Farven skyldes formodentlig dannelse af PNF og 
opløsning af organiske stoffer. 
 

 
Figur 4-8 Grundvandsprøver fra det gamle forsøgsfelts moniteringsboringer få timer 
efter tilsætning af fortyndet natronlud. 
 
Resultaterne viste, at pH straks steg til 12-13 i samtlige ringboringerne. Over tiden 
faldt pH-værdien tilbage til udgangspunktet i ringboringernes øverste filtre, mens 
pH forblev omkring 11 i ringboringernes nederste filtre (Bilag 16). Hermed er det 
vist, at høje pH-værdier i felten er holdbare, hvilket er en fordel for 
hydrolyseprocessen. pH-faldet i de øverste filtre kan skyldes densitetsflow af den 
tilsatte lud og tilstrømning af neutralt vand fra området udenfor forsøgsfeltet 
og/eller neutralisering fra kuldioxid i den umættede zone. Figur 4-9 viser 
filterdybderne i forhold til vandspejlet og siltlaget i et principsnit. 
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Figur 4-9 Principsnit af det gamle forsøgsfelt. 
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Resultaterne viste også en stigning i hydrolyseprodukterne EP2-syre og PNF (Bilag 
16). Figur 4-10 viser, at grundvandets indhold af EP2-syre steg til omkring 1.000 
mg/l i de dybe filtre i klyngerne. Der blev dannet væsentlig mindre 
hydrolyseprodukter i de mere terrænnære filtre. Dette skyldes formentlig, at 
forureningen er størst i bunden, samt at pH-værdien faldt forholdsvis hurtigt i de 
øvre filtre. Som det ses af figuren var der et fald i koncentrationen af EP2-syre i de 
dybe filtre ved den sidste målerunde. Dette kan skyldes, at grundvandet blev 
fortyndet med mindre forurenet grundvand fra udenfor ludinfiltrationsområdet eller 
at anvendelse af de nye retningslinjer for prøveudtagning i 3.4.3 har medført en 
forskel. Det bemærkes, at der ikke blev observeret noget pH-fald i vandprøver fra 
de dybe filtre ved den sidste målerunde.  
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Figur 4-10 Udvikling af grundvandets indhold af EP2-syre i dybe filtre i perioden efter 
infiltration af lud i det gamle forsøgsfelt. 
 
Baseret på dannelse af EP2-syre blev der fjernet ca. 175 mg parathion pr. kg 
sediment i det gamle forsøgsfelt. 
 
Indholdet af parathion i sedimentprøver udtaget inden infiltration af lud varierede 
kraftigt. De fleste sedimentprøver indeholdt < 100 mg/kg, mens der var fire prøver 
i koncentrationsintervallet 300-1.000 mg/kg. Der blev udført fem kontrolboringer i 
det gamle forsøgsfelt seks måneder efter ludinfiltration. Her var der igen en stor 
variation. De fleste sedimentprøver indeholdt omkring eller under 100 mg/kg mens 
der var seks prøver i koncentrationsintervallet 300-5.000 mg/kg. Hermed blev der 
fundet højere værdier i sedimentprøver efter hydrolyseperioden end før 
hydrolyseperioden, både målt som middelværdi og som medianværdi. Figur 4-11 
sammenligner indholdet af forurening for de to prøverunder. 
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Figur 4-11 Forurening i sedimentprøver udtaget fra det gamle forsøgsfelt inden start 
af ludforsøget (venstre) og 6 måneder efter start af ludforsøget (højre). 
  
 
Forklaringen på de højere værdier efter hydrolyseperioden er, at forureningen er 
meget inhomogent fordelt, således at resultaterne af målingerne er ret tilfældige. 
Forsøget viser, at parathion hydrolyseres under feltforhold, men at en 
totaloprensning ikke kan opnås ved blot at infiltrere lud ved gravitation og vente i 
seks måneder. Disse resultater viser, at der er behov for at identificere metoder til 
forbedring af kontakten mellem lud og forurening (”enhancements”) og at 
demonstrere disse metoders effektivitet, se afsnit 4.3.2. 
 
Tre måneder efter ludinfiltration blev der fundet 1 - 10 mg/l kviksølv i grundvands-
prøver udtaget fra ringboringerne. Når der sammenlignes med en tidligere beregnet 
gennemsnitskoncentration for kviksølv i grundvandet over det indskudte siltlag på 
0,053 mg/l /1/ ses, at hævning af pH kan have mobiliseret en del kviksølv. Som 
sidegevinst vil basisk hydrolyse hermed medføre en vis oprensning af depotet med 
hensyn til kviksølv. Til gengæld betyder denne mobilisering, at man er nødt til at 
være meget opmærksom på kviksølv i forbindelse med behandling af grundvandet, 
der oppumpes efter hydrolyseprocessen. 
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4.2 Nedbrydning 

 
4.2.1 Kimtalsbestemmelser 

For at vurdere muligheden for overlevelse af kim under forskellige forhold blev der 
udført en række kimtalsbestemmelser. Indledningsvist blev der udført 
kimtalsbestemmelser for to sedimentprøver fra det gamle forsøgsfelt, se Bilag 2. 
Disse prøver var DGE1, 5-7 m u.t. (forureningsniveau: svagt) og DGE3, 6-8 m u.t. 
(forureningsniveau: middel). Bestemmelsen blev udført som overfladeudsæd på 
R2A agar under aerobe forhold over en 14 dages periode ved 21° C. Resultaterne 
blev afrapporteret i antal ”colony forming units” eller CFU. 
 
I begge prøver blev der fundet 105 CFU/ml i en opslæmning af 100 g sediment i 
1.000 ml destilleret vand. Dette niveau er ikke usædvanligt for almindelig 
uforurenet jord og indikerer, at der er biologisk aktivitet i depotet. Dette er i 
overensstemmelse med, at der blev fundet forhøjet indhold af methan og kuldioxid 
i poreluften (som også er en indikation af biologisk aktivitet). For god ordens skyld 
skal det understreges, at disse målinger ikke viser, om de fundne kim er i stand til 
at nedbryde de kritiske stoffer. 
 
Ved at hæve pH med natriumhydroxid til hhv. 10 og 11 under omrøring i 20 timer 
faldt kimtallet en faktor 100 eller mere. Hermed overlevede mindre end 1 % af 
bakterierne den kortvarige pH-stigning. I fuldskala, vil der være tale om forhøjet 
pH i meget længere tid (mange måneder eller år), og der kan være tale om højere 
pH-værdier (fx pH=12). Til gengæld vil sedimentet ikke være omrørt, og mangel 
på omrøring forventes at forøge muligheden for overlevelse. ALECTIA vurderer, 
at der vil gå langt tid efter endt ludbehandling og neutralisering, før der opstår 
nedbrydere i depotet, med mindre der tilføres bakterier på ny. 
 
Ved et senere kolonneforsøg (se Bilag 10) viste kimtalsbestemmelse en halvering 
fra ca. 105 CFU/g over en 10 dages periode uden strømning gennem kolonne, hvor 
pH var omkring 13. Dette begrænsede fald ved meget høj pH indikerer, at 
overlevelsesevnen vil være større in-situ end i omrørte flasker. 
 
Der blev udført kimtalsbestemmelse i sedimentprøver fra det gamle forsøgsfelt ved 
forskellige dybder i boring DGE16-20 (se Bilag 10) 6 måneder efter start af 
ludinfiltrationsforsøget (se afsnit 4.1.7). Resultaterne viser, at kimtallet spænder fra 
102 - 106 CFU/g, og at niveauet falder med dybden. Det bemærkes, at de dybere 
prøver havde en højere pH-værdi i hele perioden samt højere koncentrationer af 
forurening. Hermed er levevilkårene strengere i de dybe prøver. 
 
Endelig blev der målt kimtal i prøver fra boring DGE3 i forbindelse med 
henstandsforsøget, se afsnit 4.1.6. Til dette forsøg blev der anvendt 30 ml flasker 
med forurenet sediment og forskellige ludkoncentrationer, opbevaret med 
tætsluttende låg og uden omrøring. Prøverne blev målt umiddelbart efter tilsætning 
af lud og efter 7 dages henstand, se Figur 4-12. Resultaterne viste < 64 CFU/g (dvs. 
stort set ingen biologisk aktivitet) efter 7 dage i prøver med 1M, 0,1M og 0,01M 
NaOH. Tilsætning af 0,001M NaOH efterlod dog et højt kimtal. En kontrolprøve 
steriliseret med natriumazid viste som forventet ingen aktivitet efter 7 dage.  
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Figur 4-12 Kimtalsbestemmelse i forbindelse med henstandsforsøget. 
 
 
4.2.2 Respirationsundersøgelse 

For at vurdere effekten af høje pH-værdier på mikroorganismernes respiration blev 
der udført respirationsundersøgelser med to sedimentprøver (DGE1 og DGE3), 
med og uden sterilisation med natriumazid. Her blev der anvendt 50 ml 
opslæmning i lufttætte flasker i et respirometer. Ved aerob nedbrydning fjernes 
flaskens ilt og der dannes kuldioxid. Den dannede kuldioxid absorberes i apparatet, 
hvilket medfør et trykfald. Trykfaldet aktiverer elektrolytisk dannelse af yderligere 
ilt i flasken. Resultaterne viste, at respirationen var meget lav og vanskelig at 
skelne fra respirationen i de steriliserede prøver. Derfor blev der ikke opnået noget 
entydigt billede af betydning af pH for respiration. Flere oplysninger findes i Bilag 
2. 
 
4.2.3 Podeforsøg 

For at vurdere muligheden for at genskabe mikrobiel aktivitet i sediment efter endt 
hydrolyse og neutralisering blev der udført en række podeforsøg. Til disse forsøg 
blev der anvendt 56 stk. prøveflasker med 25 g forurenet sediment fra et 
kolonneforsøg efter endt hydrolyse og udvaskning/neutralisering, se afsnit 4.1.4. 
Prøverne blev spiked med 10 ml natriumazid (for at sterilisere prøverne), 
sterilfiltreret postevand, samt opkoncentreret podevæske fra Cheminovas 
renseanlæg eller fra grundvand fra depotet. Podevæskerne indeholdte < 5.000 
CFU/ml (depotet) og 850.000 CFU/ml (renseanlæg). Inden brug blev disse væsker 
opkoncentreret ved centrifugering. Samtlige prøver blev stillet mørkt ved 15° C. 
Prøverne blev høstet til kemiske analyser efter hhv. 0, 7, 14, 21, 42 og 84 dage.  
 
Mod forventningerne viste ingen af prøverne nogen tydelig nedbrydning over 
perioden på 84 dage. Det blev konkluderet, at podematerialerne formentlig ikke har 
været levedygtige. Der er flere mulige forklaringer på dette. Det kan være, at 
podevæsken fra renseanlægget ikke kunne tilpasse sig til temperaturspringet fra 37° 
i renseanlægget til 15° C i podeforsøget. Det kan også være, at podevæsken var 
toksisk overfor mikroorganismer som en følge af centrifugeringen (grundvandet fra 
depotet indeholdt 4.600 mg/kg EP3, dvs. fri fase parathion, der vil opkoncentreres 
sammen med cellerne under centrifugering). 
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Flere oplysninger om podeforsøgene findes i Bilag 10. 
 
 
4.2.4 Vandrensningsforsøg i pilotskala 

Et pilotanlæg til vandrensning blev opstillet ved Kulhuset for at fastlægge de 
nødvendige forhold for at biologisk nedbrydning af forurenet grundvand kunne 
eftervises i pilotskala.  
 
Pilotanlægget bestod af en palletank til neutralisering og en palletank med ca. 400 
liter plastfyldlegemer som moving bed bioreaktor, se Figur 4-13. I bioreaktoren var 
der omrører og diffusor til lufttilsætning. Endelig var der et termostatstyret 
elvarmelegeme samt fødepumper til tilsætning af hhv. vand fra 
neutraliseringstanken og næringsstoffer. 
 

 
Figur 4-13 Pilotskala anlæg til vandrensning med neutraliseringstanken i forgrunden 
og bioreaktoren i baggrunden. 
 
Grundvand blev oppumpet fra det gamle forsøgsfelt i to batches. Hver batch blev 
neutraliseret til ca. pH 7 med svovlsyre. Det krævede hhv. 1,2 og 2,0 liter 37,5 % 
svovlsyre pr. m3. Figur 4-14 viser synlige reaktioner i forurenet grundvand fra det 
gamle forsøgsfelt med høj pH under neutralisering med svovlsyre. 
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Figur 4-14 Neutralisering. Her ses det brune og basiske grundvand fra det gamle 
forsøgsfelt umiddelbart efter tilsætning af svovlsyre, hvor der dannes hvidt bundfald 
hvor pH falder til under ca. 3.  
 
 
Ved det første forsøg blev bioreaktoren fyldt med rent vand og podet med 50 liter 
slam (ca. 1 % tørstof-glødetab) fra Cheminovas renseanlæg. Det oppumpede og 
neutraliserede grundvand blev tilsat med ca. 1 liter/time under beluftning og 
omrøring. Temperaturen var ca. 18 °C. Opløsning af ilt fra vandoverfladen ved 
omrøring blev skønnet til ca. 2,5 mg/l/time. 
 
Måling af hydrolyseproduktet EP2 viste fuldstændig nedbrydning fra en 
startkoncentration på ca. 60 mg/l tilsat med 1 liter/time til 0,2 mg/l i bioreaktoren. 
Dog faldt respirationen fra ca. 1 mg O2/l/time til 0 over en periode på ca. 1 uge. 
Derfor blev det vurderet, at der ikke var tilstrækkelig opbygning af biomasse for at 
processen kunne blive selvkørende.  
 
Ved det andet forsøg blev der tilsat 70 liter frisk slam og temperaturen blev hævet 
til ca. 30 °C. Desuden blev der tilsat næring i form af ammoniakvand (til en 
koncentration på 3 mg/l i reaktoren). Bevæggrunden for disse ændringer var 
erfaringer fra Cheminovas renseanlæg. Respirationen faldt fra 4 mg/l/time (ekskl. 
opløsning af ilt fra vandoverfladen) til 0 over en periode på tre uger. Fornyet 
tilsætning af slam og ammonium resulterede i at respirationen igen faldt til 0. 
Hermed blev det bekræftet, at der ikke kunne opbygges en selvkørende biomasse. 
 
Ved det tredje forsøg blev der tilsat en letomsættelig kulstofforbindelse til 
reaktoren i form af fortyndet sprit (333 ml/l) med et flow på 75 ml/time. 
Temperaturen var igen ca. 30 °C. Respirationen steg til 45 mg/l/time, hvilket svarer 
godt til den mængde COD, der blev tilført som sprit. Under forsøget gik 
fødepumpen for tilsætning af grundvand i stå, hvorfor det ikke kunne vurderes, om 
bioreaktoren nedbryder hydrolyseprodukterne. 
 
Ved det fjerde forsøg blev fødepumpen genstartet og temperaturen sænket. Dette 
medført en kraftig skumdannelse, eventuel pga. stresset biomasse. Tørstofindholdet 
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var 13 g/l, heraf glødetab på ca. 3 g/l. Dette er ret højt sammenlignet med normalt 
aktivt slam. Kemiske analyser viste at hydrolyseproduktet EP2 kun blev delvist 
nedbrudt. 
 
Ud fra forsøgene, kan det konkluderes at der dannes kemisk slam (dvs. uorganiske 
udfældninger frem for slam bestående af biomasse) i renseprocessen, at de 
opformerede bakterier binder til det kemiske slam og er derfor suspenderet frem for 
at være en fastsiddende biofilm, at respirationen (men ikke nødvendigvis 
nedbrydning af hydrolyseprodukterne) stiger med tilsætning af sprit, at der under 
visse forhold dannes væsentlig mængder skum og at der ikke er væsentlige 
lugtgener. Det skal fremhæves, at dokumentationen for nedbrydning af 
hydrolyseprodukterne meget spinkel i de udførte forsøg. En mere sikker 
dokumentation vil kræve en meget stringent forsøgsplan med væsentlig flere 
kemiske analyser. 
 
Flere oplysninger om vandrensningsforsøgene findes i Bilag 12. 
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4.3 Forberedelser til det videre arbejde 

4.3.1 Spunsalternativer 

Til det kommende LIFE projekt skal der etableres flere testceller, der er hydraulisk 
afskåret fra hinanden og fra de øvrige dele af depot. Der kan være tale om fire 10 x 
10 meter testceller, spunset til en dybde på omkring 16 meter. Den eksisterende 
spunsvæg, der er udført omkring hele depotet, har fungeret efter hensigten, både i 
forbindelse med nedsætning og i forbindelse med tæthed. Det er derfor 
nærliggende at etablere de nye testceller på samme måde. Omkostningerne ved 
denne løsning er dog desværre ret høje. Derfor er forskellige spunsalternativer 
blevet undersøgt. 
  
Der er udført en vurdering af fordele og ulemper ved metoderne: stålspunsvæg, 
plastspunsvæg, stålrør, soil mixing, jet grouting, bentonitrender og anvendelse af 
hydraulisk kontrol (med og uden recirkulering) frem for en fysisk barriere. 
Resultaterne viste, at der ikke findes et acceptabelt alternativ til stålspunsen. Hertil 
kommer, at prisen på stål er afgørende for de totale udgifter ved denne metode, og 
at disse priser er faldet en del de senere år. Såfremt der kan gøres brug af et meget 
lille forsøgsareal blev stålrør (fx 2 m i diameter) peget på som en mulighed. 
 
Flere oplysninger findes i Bilag 17. 
 
4.3.2 Enhancements 

Det blev klart under pilotskalaforsøget ved det gamle forsøgsfelt, at basisk 
hydrolyse af parathion med tilsætning af natronlud finder sted i felten. Samtidig 
blev det klart, at en væsentlig del parathion forbliver ikke-hydrolyseret, selv om 
pH-værdien i grundvandet har holdt sig højt gennem en periode på et halvt år. Det 
vides fra litteraturen, at hydrolysereaktionen i vandfasen er meget hurtigt 
(halveringstid på timer). Det, at der ikke er opnået fuldstændig hydrolyse i felten, 
kan derfor tolkes som et kontaktproblem frem for et reaktionshastighedsproblem. 
Tilstoppede porer og geologiske inhomogeniteter forhindrer at luden får adgang til 
parathion specielt i stærkt forurenede områder (hydraulisk barriere). Hydrolyse af 
fri fase dråber formodes at ske udelukkende ved dråbernes overflade og er dermed 
begrænset af diffusion (fasebarriere). Endvidere kan sorption af parathion til 
sedimentet eventuel forhindre en hurtig hydrolyse. Afværgeforanstaltningens 
succes vurderes derfor at afhænge af i hvor høj grad det lykkes at skabe den rigtige 
kontakt mellem parathion og natronlud. 
  
Derfor er metoder til forbedring af denne kontakt (såkaldt "enhancements") identi-
ficeret og vurderet (Bilag 19). Et litteraturstudie viste, at der er meget fokus på 
tilsætning af reagenser ved afværgeforanstaltninger (såkaldt "delivery") for at opnå 
en god fordeling, mens der er meget lidt fokus på, hvordan kontakten kan forbedres 
efter, at reagenser først er tilsat. I alt blev 10 enhancement teknologier identificeret. 
Disse teknologier blev vurderet ved hjælp af en subjektiv rating, hvori der indgik 
følgende tre faktorer: Forventet effekt, udstyrskrav og sikkerhed. I den anvendte 
rating skala er 1=dårlig og 5=meget god. Tabel 4-1 viser resultatet af denne rating. 
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Teknologi Effekt Udstyr Sikkerhed SUM 
Dræning og opfyldning 4 5 5 14 
Flushing 4 5 5 14 
Optimering af injektion 4 4 4 12 
Vibrationer 4 4 4 12 
Recirkulation 3 4 5 12 
Air sparging 3 4 4 11 
Recirkulationsboringer 2 4 5 11 
Pulserende injektion 3 3 4 10 
Frakturering 2 4 4 10 
Soil mixing 5 3 1 9 
Tabel 4-1  Resultater fra rating af forskellige enhancement teknologier. 
 
  
Konklusionen af dette studie er, at følgende metoder bør undersøges nærmere: 
  

 Dræning: Ved at dræne grundvandet væk før tilsætning af lud formindskes 
behovet for at sikre en opblanding af reagensen og grundvandet.  

 Flushing: Ved brug af en surfaktant stiger forureningens mobilitet og 
opløselighed, hvilket fremmer kontakten med luden. 

 Optimering af ludinjektion: Her sikres, at luden placeres så tæt på 
forureningen som muligt. 

 Vibrationsteknikker: Vibrationer kan fremme forureningens mobilitet. 
 Recirkulation: Recirkulation kan sikre advektion af lud, da spunsen ellers 

fjerner den naturlige gradient i depotområdet, således at advektion er 
begrænset til evt. densitetsflow. 

  
Hertil kommer, at to eller flere metoder evt. med fordel kan kombineres. 
 
4.3.3 Materialebestandighed 

Miljøet i undergrunden ved depotet er særligt krævende som følge af indhold af 
organiske opløsningsmidler, salt og ekstreme pH-værdier. Derfor blev forskellige 
materialers bestandighed vurderet. 
 
Erfaringer viser, at termoplast som acrylbutylstyren (der fx anvendes i 12 V 
camping pumper) ikke er bestandig overfor miljøet ved depotet (Bilag 13) over 
længere tid (uger). Det forventes, at teflon, syrefast stål og titan vil være bestandig. 
 
En boring DGE4a blev trukket op for at vurdere evt. påvirkning af plastmaterialet i 
filtret (se Bilag 16). Boringen blev udført i oktober 2007, anvendt til ludinfiltration 
i april 2008 og trukket op i oktober 2008. Der blev ikke observeret nogen 
uhensigtsmæssig påvirkning i filterslidserne eller andre steder. 
 
4.3.4 pH målinger 

I forbindelse med det aktuelle projekt har der været behov for at arbejde med 
vandige opløsninger med meget høj pH. Dette arbejde indebærer to specielle ud-
fordringer (Bilag 4). For det første betyder den såkaldt ”natriumfejl”, at normale 
pH-elektroder måler væsentligt forkert ved høje pH-værdier. Dette kan til dels 
løses ved at anvende de specielle ”H-glas-elektroder”. For det andet medfører 
luftens indhold af kuldioxid en neutralisering af de vandige opløsninger med høj 
pH med mindre der er tale om lufttætte beholdere. Uden brug af passende 
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beholdere og blindprøver er der risiko for fejlagtigt at fortolke dette pH-fald som 
resultat af syredannelse under hydrolyse, buffervirkning af sediment eller lignende. 
 
4.3.5 Sikkerhed 

I løbet af projektet er der blevet udarbejdet en én-sides instruks, der blandt andet 
angiver oplysninger om førstehjælp, værnemidler og personlig hygiejne ved felt-
arbejde på depotet ved Høfde 42, se Bilag 15. Der påpeges, at beskyttelsesbriller 
skal anvendes ved risiko for stænk i øjnene (fx i forbindelse med vandprøvetagning 
og borearbejde), samt at kemikalieafvisende engangsdragt altid skal anvendes, når 
der arbejdes. Risikoen for forgiftning specielt under borearbejde blev vurderet som 
væsentlig. Derfor anbefales det, at sikkerhedsinstruksen gennemgås med 
boreentreprenøren før nyt feltarbejde påbegyndes. 
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5 Anbefalinger 

Dette projekt har vist, at parathion kan hydrolyseres in-situ under realistiske felt-
forhold ved tilsætning af natronlud. Der findes dog endnu en række forhold, der 
bør belyses, før en fuldskala oprensning af depotet ved Høfde 42 baseret på basisk 
hydrolyse detailprojekteres. Det anbefales at følgende emner undersøges: 
 

1. Kontakten mellem forureningen og den tilsatte lud ved den udførte 
demonstration var utilstrækkelig. Effekten af udvalgte enhancements bør 
kvantificeres ved en demonstration i et område med kraftig forurening. 

2. Risikoen for Vesterhavet ved at efterlade forskellige mængder og 
fordelinger af restforureningen er ikke belyst. Der bør udføres en detaljeret 
risikovurdering for forskellige scenarier, hvor bl.a. betydningen af 
forurening i og under siltlaget belyses. 

3. Såfremt risikovurderingen viser, at oprensning i og/eller under siltlaget er 
nødvendig, bør muligheden for dette ved anvendelse af basisk hydrolyse 
belyses. 

4. Der bør opstilles målbare succeskriterier for en oprensning baseret på 
basisk hydrolyse. 

5. Grundvandet, der oppumpes fra depotet efter hver hydrolyseperiode, 
forventes at blive behandlet på et biologisk renseanlæg. Det bør 
undersøges, om renseanlægget direkte kan tage imod vandet, eller om der 
fx skal udføres en forbehandling af hensyn til indholdet af parametre som 
pH, parathion, kviksølv og silicium. 

6. Det er blevet vist, at kviksølv mobiliseres, når der tilsættes lud til depotet. 
Denne mobiliseringsproces bør kvantificeres ved blandt andet 
undersøgelse af kviksølvs tilstandsformer. 

 
Såfremt biologisk nedbrydning skal anvendes til efterpolering af en fuldskala 
oprensning med basisk hydrolyse, er der behov for videre arbejde i de tre 
hovedområder listet nedenfor: 
 

1. En egnet bakteriekultur til nedbrydning af forureningskomponenterne bør 
findes, opkoncentreres til en podevæske uden at aktiviteten forringes, og 
nedbrydningsaktiviteten bør eftervises på laboratoriet, fx på forurenet 
sediment, der er blevet hydrolyseret og neutraliseret. 

2. Bakteriekulturen bør opformeres i laboratoriet og evnen af den opfor-
merede kultur bør afprøves i laboratoriet. 

3. Der bør gennemføres en feltdemonstration af den opformerede kultur, hvor 
virkningen over en længere periode eftervises. 
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