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1 Indledning 
Miljøministeren og amtsborgmesteren for Ribe Amt har den 16. marts 2005  
indgået aftale om en fælles finansiering af undersøgelser af forureningen i 
Kærgård Plantage. Aftalen er indgået på baggrund af en redegørelse fra marts 
2005, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Miljøsty-
relsen og Ribe Amt.  
 
Arbejdsgruppen har indgået aftale med det rådgivende firma COWI om udfø-
relse af de nødvendige undersøgelser. 
 
Der er gennemført tests og undersøgelser for at støtte en beslutning om  
iværksættelse af afværgeforanstaltninger. Desuden er der erkendt et behov for 
verificering og forbedring af den eksisterende viden om en badeforbudszone, 
fiskeriet og de økotoksikologiske forhold m.v., som er gældende ved lokalite-
ten.   
 
I forbindelse med arbejdet udgives en samlerapport og en række tekniske  
delrapporter: 
 
• Delrapport 1: Jord- og grundvandsforurening ved Kærgård Plantage 

• Delrapport 2: Prøvepumpning og in-situ test ved Kærgård Plantage 

• Delrapport 3: Grundvandsmodel ved Kærgård Plantage 

• Delrapport 4: Laboraty Treatability Tests of Chemical oxidation and Bio-
remidiation Technologies for Groundwater Remediation  

• Delrapport 5: Naturlig nedbrydning af jord- og grundvandsforureningen 

• Delrapport 6: Forurening fra Esbjerg Kemi ved Kærgård Plantage 

• Delrapport 7: Esbjerg Vest Renseanlæg - Hæmningsforsøg 

• Delrapport 8: Datarapport for undersøgelser ved Kærgård Plantage 

• Delrapport 9: Økotoksikologiske undersøgelser af grundvandsprøve udta-
get 3. januar 2006 ved Kærgård Plantage 
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• Delrapport 10: Beregning af fortynding i kystzonen ved Kærgård Plantage 
i forhold til placering af udsivningen  

• Delrapport 11:  Miljøvurdering af udsivningen ved Kærgård Plantage forår 
2006 

• Delrapport 12: Konsekvensanalyse for afværgescenarier (Grindsted-
værkets gruber) 

• Samlerapport – Undersøgelser 2005/2006 

Denne rapport er delrapport 12 og er en konsekvensanalyse (økonomi og ef-
fekt) for afværgescenarier i forhold til forureningen fra Grindstedværkets gru-
ber. 

Rapporten er udarbejdet af GeoSyntec og COWI A/S. 

1.1 Opbygning af rapport 
Rapporten har følgende opbygning: 

• Kapitel 2: Beskrivelse af afværgescenarier, målsætninger og oprensnings-
kriterier 

• Kapitel 3: Beskrivelse af metoder for afskæringsløsninger 

• Kapitel 4: Beskrivelse af metoder for kildereduktion 

• Kapitel 5: Beskrivelse af økonomi for afværgescenarier 

• Kapitel 6: Beskrivelse af miljøeffekt for afværgescenarier 

• Kapitel 7: Sammenfatning 
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2 Afværgescenarier 

2.1 Marts redegørelsen i 2005 
I marts-redegørelsen i 2005 /1/ blev der udpeget fire alternative strategier for 
eventuelle tekniske afværgeforanstaltninger over for forureningen. Udgangs-
punktet for de i 2005/2006 gennemførte undersøgelser har været disse afværge-
strategier. De opstillede strategier fremgår nedenfor: 
 
• Afværgestrategi 1a: Afskæring ved klitfod af udsivningen af forurenet 

grundvand ved stimulering af den biologiske nedbrydning i grundvandet 

• Afværgestrategi 1b: Afværgestrategi 1a kombineret med målrettet kildere-
duktion i klitområdet 

• Afværgestrategi 2a: Afskæring af udsivningen ved klitfod af forurenet 
grundvand ved oppumpning. Det oppumpede forurenede grundvand renses 
enten i et vandbehandlingsanlæg på lokaliteten eller på et eksisterende ren-
seanlæg 

• Afværgestrategi 2b: Afværgestrategi 2a kombineret med målrettet kildere-
duktion i klitområdet 

Løsning 1a og 2a er ”rene” afskæringsløsninger, hvor der kun sker afværge ved 
klitfod/klitområdet. Afværgestrategi 1b og 2b er supplerende løsninger, hvor 
der sker målrettet oprensning af forurening i kildeområdet, der bl.a. kan omfat-
te en eller flere af nedenstående metoder: 

• Kildeoprensning ved fjernelse af kraftig forurening i selve gruberne ved 
afgravning (over grundvandsspejlet) 

• Fjernelse af fri fase i/ved gruberne under grundvandsspejlet 

• Kildereduktion i/ved gruberne i den mættede zone ved in-situ metoder. 
Målrettet fjernelse (nedbrydning) af den kraftigste forurening ved gruberne 
ved kemiske eller biologiske metoder 

Målrettede kildereduktioner kan især overvejes i en samlet afværgestrategi i det 
omfang, at de er omkostningseffektive, dvs. at den opnåede reduktion af basis-
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løsningens driftstid er hensigtsmæssig ved en samlet omkostningsbetragtning 
eller der ønskes en hurtigere rensning. 
 

2.2 Revurdering af afværgescenarier ud fra de nye 
undersøgelser i 2005-2006 

 
Resultater af de gennemførte undersøgelser i 2005-2006 viser følgende: 
 
• Laboratorieforsøg har vist, at kemisk iltning effektivt kan nedbryde de 

væsentligste forureningskomponenter i grundvandet ved klitfoden. Afvær-
gepumpning i klitfoden med kemisk iltning af det oppumpede vand (af-
værgeforslag 2a) er således en potentiel afskæringsløsning 

• Forsøgene med kildereduktionsmetoder i grundvandszonen ved grube-
området viste, at kemisk iltning med Fentons reagens og permanganat ef-
fektivt kan behandle de mest kritiske stoffer i både jord- og grundvand, 
herunder sulfonamider, klorerede opløsningsmidler og anilin. Forsøgene 
viste også, at begge metoder kan nedbryde fri fase af klorerede opløs-
ningsmidler i jorden.  

• Metoder med kemisk iltning vurderes ikke særlig effektive til oprens-
ning af den kraftige jordforurening, som ligger over grundvandsspejlet. 
Til denne forurening vurderes afgravning af jord og rensning på eks-
ternt jordbehandlingsanlæg at være mest effektiv. 

• Laboratorieforsøgene viste, at de biologiske metoder havde vanskeligt ved 
at nedbryde specielt sulfonamider og barbiturater. Desuden er det vanske-
ligt at tilsætte tilstrækkeligt ilt til grundvandszonen pga. af den specielle 
forureningssammensætning med et meget stort indhold af organiske stof-
fer. På baggrund heraf vurderes det ikke realistisk at anvende afværgestra-
tegi 1a og 1b som de bærende metoder for en oprensning. Resultaterne af 
undersøgelserne viser dog, at mange af stofferne kan nedbrydes biologisk. 
Biologiske oprensningsmetoder kan derfor godt anvendes, men det kræver, 
at de anvendes i kombination med andre metoder. 

Sammenfattende viste de afklarende undersøgelser, at afværgeløsning 2a og 2b 
er potentielle afværgemetoder for Grindstedværkets forurening på Kærgård 
Plantage. 

2.3 Valg af afværgescenarier til konsekvensanalyse 
På baggrund af de gennemførte afklarende undersøgelser og dimensionerings-
tests udvælges afværgestrategi 2a og 2b til det videre arbejde med konsekvens-
analyse. 

Arbejdsgruppen vedr. Kærgård Plantage har udpeget nedenstående afværgesce-
narier til videre konsekvensanalyse (økonomi og miljøeffekt): 
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1. Afværgescenarie 1: Afskæring rettet mod den centrale del af udsivningszo-
nen – ingen kildeoprensning 

2. Afværgescenarie 2: Afskæring rettet mod den centrale del af udsivningszo-
nen – i kombination med kildeoprensning 

3. Afværgescenarie 3: Afskæring rettet mod hele udsivningszonen – ingen 
kildeoprensning 

4. Afværgescenarie 4: Afskæring rettet mod hele udsivningszonen – i kombi-
nation med kildeoprensning 

5. Afværgescenarie 5: Kildeoprensning (ingen afskæring) 

2.4 Målsætninger for afværge 
En eventuel oprensningsindsats skal primært rette sig mod følgende kvalitative 
målsætninger: 
 
• at begrænse eller eliminere økotoksikologiske effekter i havet (begrænse 

eller eliminere område, hvor vandkvalitetskriterier overskrides)  

• at begrænse udstrækningen eller sikre grundlaget for en ophævelse af de 
nuværende sundhedsmæssigt begrundede restriktioner (badeforbud og fra-
rådning af ophold på strandområdet) 

• at reducere æstetiske påvirkninger (lugt, misfarvning) 

Effekter for økotoksikologiske forhold vurderes som udgangspunkt ud fra 
vandkvalitetskriterier.  
 
For de sundhedsmæssige og æstetiske forhold foreligger der ikke konkrete fast-
satte ”acceptkriterier”.  
 

2.5 Udvalgte stoffer 
Ved gennemgang af afværgescenarier fokuseres på følgende stoffer, som anses 
for at være de væsentligste: 

• Sulfonamider: Stofgruppen med den største udsivningsmasse, desuden re-
lativt lavt vandkvalitetskriterie for enkeltkomponenter 

• Klorerede opløsningsmidler: Findes i høje koncentrationer og relativt lavt 
vandkvalitetskriterie. Stofferne er flygtige og er kritiske mht. sundhedsrisi-
ko 

• Anilin: Findes i høje koncentrationer. Primært risiko mod recipient pga. 
meget lavt vandkvalitetskriterie 



Delrapport nr. 12. Konsekvensanalyse for afværgescenarier (Grindstedværkets gruber) 

P:\62113A\3_Pdoc\DOC\A_12_afvarge_rapport\Rapport_A_12_afvarge\delrapport_12_konsekvensanalyse_afvargescenarier_final_24_11_06.DOC 

8 

.  

• NVOC: Samleparameter for den organiske forurening, dog ikke de mest 
flygtige som klorerede opløsningsmidler og BTEX'er. Denne parameter er 
vigtig mht. dimensionering af vandbehandlingsanlæg. 

De øvrige stoffer inddrages også i vurderingen men på et mere overordnet ni-
veau. 

2.6 Vandkvalitetskriterier 
Tabel 2.1 viser vandkvalitetskriterier, der er gældende for påvirkning af havet 
(Vesterhavet). 

Tabel 2.1 Vandkvalitetskriterier 

Stofgruppe Komponenter Økotoksikologiske VKK

(µg/l) 

Sulfanilsyre 280 Sulfonamider 

Sum sulfonamider uden sulfa-

nilsyre 

4,6   

Barbiturater Sum 5 

Sum - 

PCE 10 

TCE 10 

Cis-DCE 6 

Klorerede opløsningsmidler og 

nedbrydningsprodukter 

 

VC 200 

Klorphenoler Sum  0,1 

Phenol 9,5 Phenoler 

Cresoler 1,4 

Anilin 0,2 

Pyridin 1 

Organiske kvælstofforbindelser

Kloraniliner 0,1 

Benzen 2 Kulbrinter 

Toluen 10 

 

2.7 Massefordeling 
Tabel 2.3 viser massefordeling i mættet og umættet zone. Den mættede zone er 
opdelt mellem grubeområde og fane (henholdsvis opstrøms og nedstrøms fane-
afskæringen ved klitfod). Det fremgår, at den væsentligste forureningsmasse af 
klorerede opløsningsmidler findes i grubeområdet, og at den væsentligste foru-
reningsmasse af sulfonamider, anilin og NVOC findes i faneområdet. Det be-
mærkes ligeledes, at der findes ca. 10 % af den samlede forureningsmasse for 
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anilin og sulfonamider i strandzonen, nedstrøms klitfoden. For en mere detalje-
ret beskrivelse af massefordelingen henvises til delrapport 1 - kapitel 8. 

Tabel 2.3 Massefordeling i umættet og mættet zone for sulfonamider, anilin, NVOC og 

klorerede opløsningsmidler 

  

 

Umættet zone 

 

Mættet zone  

  Faneområde   

Område I gruberne Under gruberne Opstrøms klitfod Nedstrøms klitfod 

Sum mæt-

tet zone 

Sum mættet 

og umættet 

zone 

 Stof kg %* kg %* kg %* kg %* kg kg 

Sulfonamider 13.000 5,5 6.900 2,9 190.000 81,4 24.000 10,2 220.000 230.000 

Klorerede opl. 

midler 210.000 60,8 110.000 34,1 16.000 4,7 1.500 0,4 130.000 340.000 

Anilin 1.200 15,2 400 5,1 5.400 68,6 870 11,1 6.700 7.900 

NVOC _ 0 76.000 4,7 1.400.000 88,4 110.000 6,9 1.600.000 1.600.000 
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3 Afskæringsløsninger  

3.1 Valg af afskæringsområde  
Afskæringsløsninger indgår i afværgescenarie 1, 2, 3 og 4, afsnit 2.3.  Der gen-
nemgås 2 forskellige løsninger med faneafskæring: 

• I afværgescenarie 1 og 2 afskæres den centrale del af udsivningszonen sva-
rende til en strækning på 425 m. Dette svarer til mindst 80 % opsamling af 
massen ved klitfod (se delrapport 1, kapitel 9) 

• I afværgescenarie 3 og 4 afskæres hele udsivningszonen ved klitfod sva-
rende til en strækning på 800 m. Dette svarer til en næsten 100 % opsam-
ling af massen ved klitfod (se delrapport 1, kapitel 9) 

Placering af de 2 faneafskæringsløsninger fremgår af bilag 1.1 

3.2 Dimensioneringskriterier for vandbehandling  

3.2.1 Grundvandsmængder 
Tabel 3.1 viser de dimensionsgivende oppumpede grundvandsmængder for de 
2 afskæringsløsninger. En del af det oppumpede grundvand vurderes at være 
mindre forurenet således, at en avanceret vandbehandling ikke vil være påkræ-
vet. COWI har skønnet størrelsen af denne vandmængde. 
 

Tabel 3.1 Vandmængder ved afskæring 

Afskæringsområde Vandmængder 

Centrale del af udsivningszonen 

(425 m). 

250.000m
3
/år, heraf ca. 50.000 m

3
/år mindre forure-

net grundvand 

Hele udsivningszonen (800 m) 450.000 m
3
/år, heraf ca. 180.000 m

3
/år mindre foru-

renet vand 
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Oppumpningen kan sandsynligvis nedsættes ved etablering af horisontale dræn 
og ved målrettet oppumpning i bund af lag 2 og 3. Dette bør belyses nærmere i 
et skitseprojekt.  

I ovenstående mængder er der ikke medregnet evt. opstrøms oppumpning, som 
vil kunne minimere vandmængderne med ca. 70.000 m3 ved klitfoden, se del-
rapport 3. Der er dog nogle problemer med opstrøms oppumpning, bl.a. kan der 
ske en tilstrømning af forurening fra deponeringen fra Esbjerg Kemi (EK3). 
Desuden skal der oppumpes forholdsvis store vandmængder - i størrelsesorden 
475.000 m3/år. Opstrøms oppumpning bør dog stadig indgå i overvejelserne i et 
skitseprojekt. 

3.2.2 Kriterier for behandling af oppumpet grundvand 
Tabel 3.2 viser foreløbige rensekrav for det oppumpede grundvand. Rensekra-
vene er fastsat på baggrund af initialfortyndingen for en havledning * vandkva-
litetskriterieret.  

Som fortyndingsfaktor er der antaget en faktor 50. Denne fortyndingsfaktor 
vurderes at være realistisk for en havledning, som etableres ca. 500 – 1.000 m 
ud for kystlinien ved Kærgård Plantage (dybder større end 5 m). Der er tale om 
en indledende overslagsberegninger af fortyndingen ved havoverfladen. For-
tyndingen afhænger bl.a. af vanddybde over udløbsport (diffusor) samt indven-
dig diameter af udløbsport. Med en vanddybde på 5 m og en indvendig diame-
ter af udløbsport på 0,2 - 0,05 m fås fortynding på 35 - 135 gange (den største 
fortynding fås med den mindste diameter af udløbsport). På grund af det relativt 
lave udløbsflow vurderes det, at der kan anvendes en relativ lille udløbsport 
være, dvs. der kan opnås en høj fortyndingsfaktor. En fortyndingsfaktor på 
mindst en faktor 50 vurderes derfor realistisk at opnå. 
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Tabel 3.2 Oprensningskrav for grundvand, som ledes til Vesterhavet gennem havled-

ning. 

Stofgruppe Komponenter Økotoksikologiske  vand-

kvalitetskriterier 

(µg/l) 

Maksimal koncentration i 

udledt grundvand  

(ug/l) 

 

Sulfanilsyre 280 14.000 Sulfonamider 

Sum sulfonamider** 4,6  230 

Barbiturater Sum 5 250 

PCE 10 500 

TCE 10 500 

Cis-DCE 6 300 

Klorerede opløsningsmid-

ler og nedbrydningspro-

dukter 

 

VC 200 10.000 

Klorphenoler Sum  0,1 5 

Phenol 9,5 475 Phenoler 

Cresoler 1,4 70 

Anilin 0,2 10 

Pyridin 1 50 

Organiske kvælstofforbin-

delser 

Kloraniliner 0,1 5 

Benzen 2 100 Kulbrinter 

Toluen 10 500 

**: Sum sulfonamider uden sulfanilsyre 
 

3.2.3 Dimensioneringskriterier for vandbehandling 
Tabel 3.3 og 3.4 viser dimensioneringskriterier for vandbehandling for afskæ-
ringsløsning for hhv. den centrale udsivningszone og for hele udsivningszonen. 
Der er taget udgangspunkt i følgende: 

• Nødvendige oppumpede vandmængder er vurderet ud fra den opstillede 
grundvandsmodel (se delrapport 3 og tabel 3.2) 

• Skønnet fordeling af vand som skal behandles og vand, som sandsynligvis 
ikke behøver nogen væsentlig vandbehandling  

• Skønnet forureningsniveau af det vand som skal behandles 

• De opstillede behandlingskrav for det oppumpede grundvand 

Det fremgår, at der er de største procentlige rensekrav for anilin  (99,5 %) og  
sulfonamider ekskl. sulfanilsyre (96 %). 
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Tabel 3.3. Krav til renseeffektivitet ved oppumpning fra den centrale udsivningszo-

ne(Timeflow for vandbehandling er 23 m
3
/h). 

Massefjernelse 

gennem op-

pumpning 

Gns. koncentrati-

on i grundvand 

som skal behand-

les 

Oprensningskrite-

rie for vandbe-

handling ** 

Krav til renseeffek-

tivitet *** Stofgruppe Komponenter 

kg/år ug/l ug/l % 

Sulfanilsyre 3.650 18.000 14.000 23 

Sulfonamider Sulfonamider 

ekskl.  sulfanilsyre 

1.220 
6.100 230 

96 

Barbiturater Sum 180 900 250 73 

PCE 30 150 500 0 

TCE 70 350 500 0 

Cis-DCE 980 4.900 300 94 

Klorerede opløs-

ningsmidler 

VC 370 1.850 10.000 0 

Anilin 550 2.750 10 99,5 Organiske kvælstof-

forbindelse Pyridin 80 400 50 88 

Benzen 190 950 100 89 
Kulbrinter 

Toluen 630 3.200 500 84 

NVOC 17.330 87.000 - - 

Phenol ikke beregnet 500 475 5 

Cresoler ikke beregnet 10 70 0 

Klorphenoler ikke beregnet 1 5 0 

Kloraniliner ikke beregnet 100 5 95 

Andre 

Lithium 600 3.000 - 0 

 *: skønnet,  **: VKK * initialfortynding på faktor 50 i havledning 

***: Procentandelen er beregnet før afrunding af masserne 
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Tabel 3.4. Krav til renseeffektivitet ved oppumpning fra hele udsivningszonen (Ti-

meflow for vandbehandling er 31 m
3
/h). 

Massefjernelse 

gennem op-

pumpning 

Gns. koncentrati-

on i grundvand 

som skal behand-

les 

Kriterie til vand-

behandling ** 

Krav til renseef-

fektivitet *** Stofgruppe Komponenter 

kg/år ug/l ug/l % 

Sulfanilsyre 4.350 16.000 14.000 13 

Sulfonamider Enkeltkomponenter 

ekskl. sulfanilsyre 

1.450 5.400 
230 

96 

Barbiturater Sum 220 810 250 69 

PCE 30 110 500 0 

TCE 70 260 500 0 

Cis-DCE 1.000 3.700 300 92 

Klorerede opløs-

ningsmidler 

VC 380 1.400 10.000 0 

Anilin 560 2.070 10 99,5 Organiske kvæl-

stofforbindelse Pyridin 90 330 50 85 

Benzen 210 780 100 87 
Kulbrinter 

Toluen 640 2.400 500 79 

NVOC 21.000 78.000 - - 

Phenol ikke beregnet 400* 475 0 

Cresoler ikke beregnet <10* 70 - 

Klorphenoler ikke beregnet <1* 5 - 

Kloraniliner ikke beregnet 70* 5 93 

Andre 

Lithium 740 2.700 - - 

 *: skønnet, **: VKK * initialfortynding på faktor 50 i havledning 
**: ***: Procentandelen er beregnet før afrunding af masserne 

 

3.3 Beskrivelse af anlæg  

3.3.1 Pumpestrategi 
Det forurenede vand skal oppumpes fra henholdsvis den nedre del af lag 2 og 
fra lag 3. Det forventes, at langt det meste vand (ca. 90%) vil komme fra lag 2 
og mindre end 10 % fra det lavpermeable lag 3. I delrapport 3 er der opstillet en 
grundvandsmodel og udført modelkørsler, som viser, at en afstand mellem ver-
tikale pumpeboringer på ca. 10 m er nødvendig i begge lag. Oppumpningen i 
lag 3 skal som udgangspunkt foregå i vertikale boringer, mens oppumpningen i 
lag 2 også kan foregå helt eller delvist i horisontale dræn med pumpebrønde. 
En anden teknisk mulighed kan være et "funnel and gate system" med flere 
spunsvægge, som leder vandet hen til nogle store pumpebrønde. Hvilket sy-
stem, som vil være mest cost-effektivt, bør afklares i forbindelse med et skitse-
projekt. I overslagsberegningerne er der regnet med traditionelle lodrette 10" 
boringer som er filtersat både i lag 2 og 3. Der etableres dykpumpe i hvert fil-
ter. 
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Desuden skal der evt. oppumpes lettere forurenet vand, som ikke skal renses, 
men udledes direkte.  

3.3.2 Rensning af oppumpet vand 
AOP Fra pumpeboringerne ledes vandet til en fælles rørføring frem til 

behandlingsenheden. Behandlingen af vandet vil bestå af en meget kraftig oxi-
dation med ozone og hydrogen peroxide. Denne behandling (Advanced Oxida-
tion Processes - også kaldet AOP) kan ske i en særlig indrettet behandlingsen-
hed af typen HIPOx DW (se bilag 2). Denne enhed kan afhængig af rensnings-
grad behandle vand med et flow på op til over 300 m3/t. Det vurderes, at med 
de koncentrationer og flow, vi forventer ved begge afskæringsløsninger, vil 
denne enhed kunne håndtere rensningen. Leverandøren oplyser, at den forven-
tede levetid af enhedens hovedkomponenter er 10-15 år. I det økonomiske 
overslag er der forudsat en ozon-koncentration på 500-600 mg/l og en koncen-
tration af brintoverilte på 250 - 300 mg/l.  

I delrapport 4 sandsynliggøres det, at det oppumpede grundvand ved klitfoden 
vil kunne renses i en grad, så det via en havledning vil kunne ledes ud i Vester-
havet og overholde de beskrevne kriterier i tabel 3.3 og 3.4. Da der ikke er ud-
ført egentlige pilotforsøg, som simulerer driftssituationen, er det endnu uvist, 
om der er behov for en supplerende efterbehandling af stoffer, som ikke ned-
brydes ved AOP-processen, eksempelvis acetone og diklormetan. Behovet og 
typen af efterbehandlinger er derfor ikke identificeret, men i det økonomiske 
overslag er der afsat omkostninger hertil for både etablering og drift. 

Bygværk Selvom selve AOP behandlingsenheden i sig selv både er vejrbestandig og 
temperaturreguleret, er der alligevel behov for forskellige tanke, eventuel efter-
behandling samt oplag af forskellige kemikalier. I overslaget er det derfor anta-
get, at hele behandlingsanlægget installeres i et mindre bygværk, hvor både 
vand og strøm kan tilsluttes sikkert, og hvor hele anlægget kan sikres mod frost 
og hærværk. 

Drift og monitering Selve AOP-behandlingsenheden er forsynet med en PLC-styring, så 
fjernovervågning og i et vist omfang visse reguleringer kan udføres med fjern-
styring. I praksis vil der erfaringsmæssigt være behov for så mange regulerin-
ger, udtagninger af vandprøver, service, levering af kemikalier, boringsregene-
rering og tilsyn, at der må påregnes en næsten fuldtidsansat tekniker til at vare-
tage driften. For både at kontrollere renseeffekten og at kunne optimere forbru-
get af især ozon og hydrogenperoxid vil det være nødvendigt at udtage regel-
mæssige vandprøver af både indkommende og udledende vand. I begyndelsen 
vil der skulle analyseres for de fleste komponenter, men på sigt vil det sandsyn-
ligvis være muligt at reducere analyseprogrammet til nogle få nøgleparametre 
for at overvåge renseprocessen og kvaliteten af det vand, der udledes. 

3.3.3 El, vand og telefon 
Til at drive pumpe og renseenhed vil det være nødvendigt at tilslutte strøm til 
området. Det vurderes, at grundvandspumperne vil have et strømbehov på 15-

Supplerende behand-
ling 
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20 kW og til at drive renseenheden yderlig ca. 50 kW. Renseanlægget har et 
højt el-forbrug til produktion af ozon og ilt. Det samlede forventede strømfor-
brug kan derfor ligge omkring 75 kW for afskæringsløsningen. Skal der også 
udføres kildeoprensning med f.eks oppumpning i dele af fanen, kan strømbeho-
vet være større. Den nærmeste vand- og strømforsyning ligger ca. 3 km væk. 
Strømmen skal fremføres som højspænding med en mindre transformer og kan 
sandsynligvis pløjes ned, mens vandledningen skal nedgraves. 

3.3.4 Afledning af oppumpet grundvand 
Når vandet er blevet renset i AOP-enheden, skal vandet bortskaffes, og her er 
der principielt følgende muligheder for afledning: 

• Udledning til Vesterhavet gennem en 500-1000 m lang havledning (ca. 5 - 
7 m's dybde) 

• Udledning til Esbjerg renseanlæg 

• Udledning til infiltrationssystem sidestrøms afværgeområdet 

Vesterhavet Det rensede vand pumpes ud i Vesterhavet gennem en 500-1000 m lang 
havledning. Der forventes at ske en fortynding på  en faktor 50 ved udledning 
på 5 m's dybde (se afsnit 3.2.2). Ved udledning på større dybde stiger fortyn-
dingsfaktoren. Dette sandsynliggør, at den beskrevne rensning med AOP vil 
kunne rense vandet tilstrækkeligt. Grundet megen strøm og høj bølgeaktivitet 
forventes det, at havledningen skal lægges minimum 1,5 m under havbunden. I 
forbindelse med et skitseprojekt bør der arbejdes videre med at estimere den 
mest costeffektive fortyndingseffekt, som vil være et forhold mellem havled-
ningens design og længde i forhold til vanddybde. 

Esbjerg renseanlæg En anden mulighed er at sende det rensede vand frem i en trykledning til 
Esbjerg renseanlæg. Det forventes, at der kan lægges en Ø160 mm ledning med 
en længde på 30 km forsynet med én pumpestation. Vandet ledes gennem Es-
bjerg renseanlægs system, hvor der dels kan ske en yderlig vandbehandling og 
en væsentlig fortyndingseffekt, inden det ledes ud i Vadehavet. I vurderingen 
af, om denne løsning kan være costeffektiv, er der en lang række forhold, som 
skal afklares i forbindelse med et skitseprojekt. Forsøg beskrevet i delrapport 7 
på Esbjerg Vest rensningsanlæg indikerer, at en tilledning af urenset vand fra 
Kærgård Plantage ikke vil inhibere de vigtigste rensningsprocesser på rens-
ningsanlægget. På baggrund af resultaterne i delrapport 4 (Laboratorieforsøge-
ne) vurderes det, at rensningsanlægget ikke kan rense det forurenede vand til-
strækkeligt (sulfonamiderne er de mest kritiske, da de ikke forventes at blive 
nedbrudt væsentligt gennem renseanlægget). Det vurderes derfor, at der skal 
ske en forbehandling af grundvandet, inden det ledes til renseanlægget. Det 
vurderes, at kemisk oxidation med AOP vil være en oplagt mulighed, da sul-
fonamiderne herved vil blive nedbrudt. Rensegraden behøver sandsynligvis og-
så at være betydeligt mindre end for havledningen, da eksempelvis anilin for-
holdsvis nemt vil blive nedbrudt biologisk i renseanlægget.  Det er på nuværen-
de tidspunkt ikke afklaret, om Esbjerg renseanlæg kan aftage vandmængderne 
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og til hvilken pris. I prissætningen i kapitel 5 er det forudsat, at vandet renses til 
kriterierne vist i tabel 3.3 og 3.4 med AOP, inden det sendes til Esbjerg rens-
ningsanlæg. Denne rensegrad er nok unødig høj, men da der ikke er udmeldt 
noget krav, er det valgt at anvende det samme rensekrav som for havledningen. 

Reinfiltration En sidste mulighed er at infiltrere det rensede vand sidestrøms for det 
forurenede område. Vandet forventes ledt 1 km enten nord eller syd for det for-
urenede område bag ved klitfoden i en 2 m dyb faskine med en dimension på 2 
gange 100 m. Et rørsystem fordeler vandet jævnt over faskinen, og alt er ned-
gravet og ikke synligt på overfladen. En væsentlig forudsætning for denne løs-
ning vil være en høj rensningsgrad i AOP-anlægget. Kravene til forurenings-
koncentrationer for de enkelte komponenter er ikke fastsat. Modelberegninger i 
delrapport 10 viser, at der sker en fortynding på mindst en faktor 100 for det 
udstrømmende grundvand til Vesterhavet. Hvis der kun tages udgangspunkt i 
de økotoxikologiske vandkvalitetskriterier, vil de acceptable udledningskoncen-
trationer være dobbelt så høje som de opstillede kriterier for havledningen (se 
tabel 3.2). I tabel 3.2 er der dog ikke taget hensyn til "sundhedsmæssige for-
hold". Et realistisk kriterium for vandbehandling vil derfor være mindst det 
samme som for havledningen og sandsynligvis lavere for nogle komponenter, 
eksempelvis for klorerede opløsningsmidler og benzen, som er sundhedsmæs-
sige kritiske. En anden ulempe ved infiltrationsløsningen er, at vandet infiltre-
res i toppen af grundvandet. Det betyder, at vandet i særlige situationer kan sive 
op på forstranden i en ukendt fortyndingsgrad med risiko for kontakt med ba-
dende. 

 Et pilotforsøg med en AOP-enhed vil kunne vise, om det teknisk er muligt at 
rense vandet tilstrækkeligt og hvad omkostninger pr. m3 vand vil blive. Først 
herefter kan det vurderes, hvor costeffektiv denne løsning er. Vurderingen vil 
gå på, hvor ligevægten ligger i forhold til meromkostninger til rensning mod 
anlægsbesparelser i forhold til hav- og trykledningen. 

3.3.5 Placering af vandbehandlingssystem 
For løsningen med havledningen og reinfiltration forudsættes det, at rensean-
lægget med AOP placeres på lokaliteten. En mulig placering er bag klitfoden 
ved grube 1 og 2. For løsningen med afledning til Esbjerg rensningsanlæg vil 
det sandsynligvis være mest hensigtsmæssigt at placere AOP-anlægget ved sel-
ve rensningsanlægget i Esbjerg. Det vurderes, at der herved kan spares anlægs-
omkostninger på bl.a. etablering af vand- og strømforsyning samt besparelser 
på tilsyn og servicering, da der jo er driftspersonel til stede i forvejen. 

3.3.6 Overvågning af afskæringseffekt 
De vandprøver, som udtages og analyseres før og efter AOP-anlægget, vil give 
vigtig information om, hvordan forureningskoncentrationerne i gennemsnit ud-
vikler sig og vil samtidig være afgørende i beregningen af, hvor meget forure-
ningsmasse, der oppumpes. Ud over disse prøver vil det være nødvendigt med 
flere moniteringsaktiviteter for at kunne vurdere effekten af afværgepumpnin-
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gen samt at kunne trimme oppumpningen. Følgende regelmæssige moniterings-
aktiviteter er identificeret og prissat som en del af driftsomkostningerne: 

• Undersøgelse af grundvandsforureningen på forstranden med niveauspeci-
fikke vandprøver 

• Udtagning af vandprøver fra moniteringsboringer 

• Udtagning af vandprøver fra udvalgte pumpeboringer 

Udtagning af niveauspecifikke vandprøver vil give information om hvor effek-
tiv afskæringen er og grundlag for vurderinger af udsivningsreduktionen til Ve-
sterhavet. 

Det forventes, at der skal udtages omkring 50 vandprøver årligt fra nye og eksi-
sterende moniteringsboringer omkring afskæringen, som også skal være en del 
af vurderingsgrundlaget. 

Udtagning af vandprøver fra de enkelte oppumpningspunkter vil give informa-
tion om, hvor det forurenede vand kommer fra. Denne information er vigtig i 
vurderingen af afskæringseffekten og for justering af pumpeydelsen og dermed 
også vandmængden. Det forventes, at der langs afskæringsstrækning vil være 
meget store forskelle i forureningsbidrag både vertikalt og horisontalt. Nedju-
stering af ydelsen på boringer med meget lavt indhold af forurening og opjuste-
ring af ydelsen på boringer med højt forureningsbidrag vil bidrage til at gøre 
oppumpningen mere costeffektiv. 

3.3.7 Tekniske fordele og ulemper for oppumpning og 
bortskaffelse af renset vand 

I det følgende er nogle af de væsentlige tekniske fordele og ulemper for op-
pumpning og bortskaffelse af renset vand identificeret. 

Oppumpning Som tidligere beskrevet vurderes det umiddelbart, at den mest optimale 
oppumpningsløsning i lag 3 er vertikale boringer med dykpumper, da bunden af 
laget varierer en del. I lag 2 vurderes det, at både vertikale boringer, horisontale 
boringer og et funnel and gate system er teknisk muligt. I nedenstående tabel 
3.5 ses nogle vigtige fordele og ulemper for de tre løsninger. 
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Tabel 3.5. Fordele og ulemper ved oppumpningssystem i lag 2 

Løsning Fordele Ulemper 

Vertikale boringer God tilpasning af filter til geologi. 

Afprøvet metode. God mulighed 

for detaljeret regulering af pum-

peydelse 

Mange pumper der skal vedlige-

holdes. Højt strømforbrug 

Horisontale boringer Få pumpesteder. Nem vedlige-

holdelse af pumper. Lavt strøm-

forbrug. Mindre omfang af instal-

lationsarbejde 

Usikkert hvor vandet kommer fra. 

Dårlig mulighed for tilpasning 

mellem geologi og filter. Kun få 

muligheder for ændring af pum-

peydelse  

Funnel and gate Sikker afskæring. Få pumpeste-

der. Nem vedligeholdelse af 

pumper. Lavt strømforbrug for 

pumper  

Kun få muligheder for ændring af 

pumpeydelse 

 
Som det ses, har alle tre metoder deres fordele og ulemper og kombinationer af 
flere af metoderne kan komme på tale. I forbindelse med et skitseprojekt bør 
der udarbejdes en nærmere teknisk og økonomisk analyse som grundlag for den 
mest cost-effektive pumpeløsning, fordi et af formålene med konsekvensanaly-
sen også er at kigge frem mod næste fase. 

I nedenstående tabel 3.6 ses nogle af de væsentligste fordele og ulemper ved de 
3 metoder til bortskaffelse af det rensede vand. Vurderinger er foretaget under 
forudsætning af, at vandet i alle tre tilfælde skal behandles med AOP. 

Tabel 3.6 Fordele og ulemper ved bortskaffelse af renset vand 

Løsning Fordele Ulemper 

Havledning Kort transportafstand. Moderat 

anlægsomfang. God fortyndings-

effekt og mulighed for regulering 

heraf med længde og dybde af 

havledning. Ingen afledningsafgift 

Krav om relativ høj rensningsef-

fekt. Vedligehold af ledning. 

Esbjerg rensningsan-

læg 

Stor fortyndingseffekt. Mulighed 

for placering af AOP i Esbjerg 

med reduktion af etablering og 

drift. Mulighed for reduceret 

rensningsgrad 

Meget stort etableringsomfang. 

Sandsynligvis betaling af afled-

ningsafgift. Vedligehold af tryk-

ledning 

Reinfiltration Kort transportafstand. Lavest 

anlægsomfang. Ingen aflednings-

afgift 

Sandsynligvis krav om høj rens-

ningsgrad. Stort tilsynsbehov for 

reinfiltration 

 
Af tabel 3.6 ses det, at der både er væsentlige fordele og ulemper ved alle tre 
muligheder. For at kunne vælge den mest costeffektive løsning kræver det en 
afklaring af rensekravet til det oppumpede grundvand for de 3 løsninger med 

Bortskaffelse af det 
rensede vand 
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bortskaffelse af det rensede grundvand samt betingelser herfor. Når alle rens-
ningskrav er kendt, bør der som tidligere nævnt udføres pilotforsøg med en 
AOP-enhed, hvor vand fra klitfoden oppumpes og behandles. Betingelser og 
omkostninger for de forskellige rensningskrav fastlægges, og først herefter kan 
beregninger, som kan sammenligne de tre forskellige løsninger, udføres. 

3.4 Driftstid 
Såfremt der ikke sker nogen kildereduktion vurderes det, at driftstiden for af-
skæringsløsningerne vil være meget lang, i størrelsesorden 100 år. Det skyldes, 
at den væsentligste forureningsmasse stadig ligger i selve fanen og i og om-
kring gruberne. Da forureningen primært findes i det mere lavpermeable lag 3, 
vil det tage meget lang tid inden denne forureningsmasse når afskæringen og 
vil blive oppumpet. Der vurderes ikke at være nogen forskel i driftsperiode for 
de 2 afskæringsløsninger. Det må dog forventes, at afskæringsbredden for løs-
ningen for "hele udsivningszonen" kan indsnævres med tiden, da det forventes 
at forureningsniveauet i den ydre del af fanen gradvist vil blive mindre. 

3.5 Økonomi og usikkerheder  

3.5.1 Økonomi 
Siden udarbejdelse af projektkataloget har de nye undersøgelser i 2005 og 2006 
og et bedre prisoverslag på vandbehandling givet et fornyet og forbedret grund-
lag for at fastlægge etablerings- og driftsomkostninger for en afskæringsløs-
ning.  

Etablering I tabel 3.7 ses et revideret prisoverslag for etableringsomkostninger for de 2 
afskæringsløsninger på henholdsvis 425 m og 800 m og de 3 udledningsløsnin-
ger. Desuden er der angivet en variation i omkostninger, som afspejler usikker-
heden på overslaget beskrevet i afsnit 3.5.2. 

Tabel 3.7. Etableringsomkostninger for afskæringsløsningen ved klitfoden. Alle beløb 

er i kr excl. moms for året 2006 

Udledning/afskæring 425 m 800 m 

Havledning 
39 mio. 

(35-45 mio.) 

46 mio. 

(39-53 mio.) 

Esbjerg renseanlæg 
46 mio. 

(41-52 mio.) 

49 mio. 

(46-60 mio.) 

Reinfiltration 
31 mio. 

(27-35 mio.) 

37 mio. 

(32-43 mio.) 

 

Beregningerne er sammensat af forskellige omkostningselementer, som omfat-
ter både rådgiver- og entreprenøromkostninger til projektering, tilsyn og alle 
anlægsomkostninger til et færdigafleveret indkørt afværgeanlæg. For alle over-
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slag er der indregnet uforudsete udgifter på 25%, da det er et usædvanligt af-
værgeprojekt i et usædvanligt miljø. 

Af tabel 3.7 ses det, at der generelt er en forskel på ca. 6 mio. mellem afskærin-
gen på 425 m og 800 m. Forskellen ligger overvejende i antallet af boringer, 
pumper, rør og installationsarbejder. Den største post - selve AOP-anlægget, 
som udgør 25-30 % af de samlede etableringsomkostninger - er den samme for 
begge afskæringslængder. 

Den dyreste løsning for begge afskæringsscenarier er bortskaffelsen af vand til 
Esbjerg renseanlæg. Forskellen skyldes primært omkostningerne til etablering 
af en 30 km lang trykledning, som er ca. 6 mio. dyrere end havledningen og ca. 
15 mio. dyrere end infiltrationsløsningen. Den klart billigste etableringsløsning 
er, hvor det rensede vand har en sådan oprensningsgrad, at det kan reinfiltreres 
til grundvandet igen. Der er forudsat samme rensekrav til det oppumpede 
grundvand. Infiltrationsløsningen har dog formodentlig de højeste krav til rens-
ning, havledning har medium krav og kravene til afledning til Esbjerg rens-
ningsanlæg må formodes at være de mindste. 

Drift I tabel 3.8 ses de reviderede beregninger for driftsomkostningerne for begge 
afskæringsscenarier og de tre udledningsløsninger. Der er forudsat samme ren-
sekrav for alle 3 udledningsløsninger. Desuden er der angivet en variation i 
omkostninger, som afspejler usikkerheden på overslaget beskrevet i afsnit 
3.5.2. 
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Tabel 3.8 Driftsomkostninger pr. år. Alle beløb i kr excl. moms for året 2006. 

Udledning/afskæring 425 m 800 m 

Havledning 6,9 mio. 

(5,8 - 8,7 mio.) 

8,4 mio. 

(7,0 - 10,3 mio.) 

Esbjerg renseanlæg 10 mio. 

(8,3 - 11,2 mio.) 

11,8 mio. 

(10,5 - 13,8 mio.) 

Reinfiltration 6,9 mio. 

(5,8 - 8,5 mio.) 

8,2 mio. 

(7,0 - 10,3 mio.) 

 

Beregningerne er sammensat af forskellige omkostningselementer, som omfat-
ter tilsyn og drift med AOP-anlægget, regulering af pumpeydelse, monitering af 
afskæringseffekt, analyseomkostninger og vedligehold af systemerne. Alle om-
kostninger er tillagt 25 % til uforudsete udgifter, da der er tale om et udsædvan-
ligt projekt. Den største omkostningsdel (ca. 70%) er rensning af vandet. Ca. 
1/3 af disse omkostninger er til strøm, da ozongeneratoren er strømdrevet og ca. 
2/3 går til kemikalier m.m. Prisen for strøm har derfor en stor betydning for 
driftsomkostningerne. I beregningerne er der forudsat en pris på ca. 0,7 kr/kWh 
antaget, da det er forudsat, at driften forventes at blive fritaget for elafgift til 
staten. Dette vides dog ikke med sikkerhed på nuværende tidspunkt, da det skal 
først skal godkendes af skattemyndighederne. Hvis dette ikke er tilfældet, vil 
det forøge driftsomkostningerne for 425 m afskæringen med ca. 0,9 mio. kr./år 
og for 800 m afskæringen med ca. 1,1 mio. kr./år. Den angivne variation i 
driftsomkostninger skyldes hovedsageligt usikkerheden omkring rensningsom-
kostningerne og dermed elforbrug og forbrug af kemikalier. Dette bør fastlæg-
ges bedre i ved et pilotforsøg i forbindelse med skitseprojekteringen. 

Der ses generelt en forskel i driftsomkostninger mellem afskæringen på 425 og 
800 m på 1,1 til 2,5 mio. Forskellen skyldes primært mere strøm til pumper og 
vedligehold og højere rensningsomkostninger, da det er en større vandmængde, 
som skal renses. Da de forventede gennemsnitskoncentrationer er lavere ved 
afskæringen på 800 m, er renseomkostningerne pr. m3 også lavere, og der er 
derfor ikke ligefrem proportionalitet mellem vandmængde og rensningsom-
kostninger, som måske umiddelbart forventet. 

Principielt er der ingen forskel i driftsomkostninger mellem reinfiltration og 
havledningen. Da det dog ikke er afklaret, om krav til rensningen til reinfiltra-
tion er højere end til havledningen, kan det ikke udelukkes, at driften til rein-
filtrering vil være dyrere end til udledning gennem havledningen. Årsagen til 
de høje driftsomkostninger for afledning til Esbjerg rensningsanlæg ligger alene 
i en antagelse af, at det koster 10,6 kr./m3 i afledningsafgift (nuværende pris), 
som måske skal tillægges omkostninger til AOP-rensning af vandet. Krav til 
rensning med AOP ved afledning til Esbjerg renseanlæg vil sandsynligvis være 
mindre.  
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3.5.2 Analyse af usikkerhed på omkostninger til etablering og 
drift 

I beregningerne af omkostningerne til etablering og drift er der forskel på usik-
kerheden for de enkelte omkostningselementer. Da der er flere muligheder for 
f.eks. afledning af vand, er det vigtigt at få reduceret disse usikkerheder, så be-
slutningsgrundlagt for, hvordan en afskæring af udsivningen til Vesterhavet 
skal udformes, bliver så optimalt som muligt. Der er derfor udført en kvalitativ 
usikkerhedsanalyse på de vigtigste kostelementer for både etableringen og drif-
ten med det formål at udpege de elementer, som giver den største økonomiske 
usikkerhed, og som kræver særlig fokus i et kommende skitseprojekt. I usik-
kerhedsvurderingen er der både taget hensyn til den relative usikkerhed og den 
faktiske usikkerhed. F.eks. er den relative usikkerhed på opstart og indkøring 
større end for trykledningen, men da omkostningerne til trykledningen er så 
store, kan selv en mindre relativ usikkerhed her alligevel betyde en stor faktisk 
usikkerhed. Da vi procesmæssigt befinder os mellem et afværgeprogram og et 
skitseprojekt og samtidig har at gøre med en forureningssammensætning og en 
lokalitet, som der er meget få erfaringer med, er prisoverslaget som udgangs-
punkt behæftet med en medium usikkerhed. Vurderingerne er gjort i forhold til 
absolut usikkerhed. 

Etablering I tabel 3.9 ses resultatet af den udførte usikkerhedsvurdering for 
omkostningerne til etablering. 

Tabel 3.9. Resultat af usikkerhedsvurdering på etableringsomkostninger 

Kost element etablering Lille usikker-

hed 

Medium usik-

kerhed 

Høj usikker-

hed 

Detailprojektering og tilsyn  x  

Udførelse havledning   x 

Udførelse trykledning   x 

AOP-anlæg  x  

Boringer, dræn og pumpesystem   x 

Efterbehandling af vand   x 

Installation af vand og strøm  x  

Installationsarbejder  x  

Opstart og indkøring  x  

Forberedende arbejder  x  

 
Af analysen fremgår det, at det er usikkerheden for havledningen, tryklednin-
gen, oppumpningssystem og efterbehandling, som er vurderet størst. De usik-
kerheder, der knytter sig til havledningen, handler om udformningen i det vold-
somme Vesterhavsmiljø, længden af den og forhold omkring fortyndingseffekt. 
Trykledning skal i givet fald lægges over en meget varieret strækning på 30 
km, hvor forholdene undervejs kan have stor betydning for omkostningerne. 
Usikkerheden omkring pumpesystemet knytter sig til de tidligere beskrevne 
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valgmuligheder (vertikale/horisontale boringer og "Funnel and gate") for op-
pumpning i lag 2. Da renseeffekten ved AOP over for den særlige kemiske 
sammensætning ikke er kendt helt til bunds i en driftssituation, er det usikkert, 
om der eventuelt er behov for supplerende rensning. 

Drift  I tabel 3.10 ses resultatet for usikkerhedsvurderingen på driftsomkostningerne 

Tabel 3.10. Resultat af usikkerhedsvurdering på de årlige driftsomkostninger 

Kost element drift Lille usikker-

hed 

Medium usik-

kerhed 

Høj usikker-

hed 

Tilsyn med AOP-anlæg  x  

Vedligehold pumper og AOP   x  

Udtagning af vandprøver  x  

Kontrol af afskæringseffekt  x  

Rensningsomkostninger AOP   x 

Analyseomkostninger  x  

Afrapportering af aktiviteter  x  

Rensning Esbjerg rensningsanlæg   x 

 
Af analysen fremgår det, at usikkerheden er vurderet højest på rensningsom-
kostningerne ved AOP og betingelserne for at lede vandet til Esbjerg rens-
ningsanlæg. Den kalkulerede renseomkostning for AOP knytter sig til en op-
rensningsgrad, som forventes at kunne opfylde kravene for langt de fleste foru-
reningskomponenter til en udledning til Vesterhavet via en havledning, der som 
minimum vil bidrage med en fortyndingseffekt på 50 gange. Hvis vandet kan 
reinfiltreres eller afledes til Esbjerg rensningsanlæg, kan rensningsomkostnin-
gerne blive markant højere eller lavere. Usikkerheden omkring analyseomkost-
ningerne knytter sig særligt til antallet af nødvendige prøver og analyseprogram 
for at drive AOP-anlægget optimalt. Usikkerheden omkring afledning til Es-
bjerg rensningsanlæg knytter sig til krav til forrensning med AOP samt betin-
gelser og pris for rensning. 

3.5.3 Ændring i afskæringsbredde 
De 2 skitserede afskæringsløsninger med forskellige afskæringsbredder kan 
relativt nemt justeres, da der er tale om det samme behandlingsanlæg og rørled-
ninger til bortskaffelses af det rensede vand. Løsningen med den "centrale ud-
sivningszone" kan således nemt udvides. Det kræver dog ekstra pumpeboringer 
i fanen, og det skal sikres at rørledninger til behandlingsanlægget dimensione-
res til ekstrakapacitet. Løsningen med "hele udsivningszonen" kan også relativt 
nemt justeres. Her skal der bare nedlukkes pumpeboringer.  

Skitseprojekt På baggrund af usikkerhedsanalysen på etablerings- og driftsomkostningerne 
anbefales følgende tiltag udført i forbindelse med skitseprojektet: 

• Forstudie af strækningen for trykledningen 
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• Forstudie af havledningen 

• Forstudie af de tre muligheder for oppumpning af vand fra lag 2 

• Kontakt med Esbjerg rensningsanlæg og forsøg med rensning af vand fra 
Kærgård Plantage til fastlæggelse af kravene for modtagelse af vand 

• Pilotforsøg med AOP-anlæg med fastlæggelse af omkostninger for forskel-
lige rensningsgrader, som adresserer kravene til de tre udledningsmulighe-
der 

Udføres ovenstående aktiviteter, vil de være af afgørende betydning for at finde 
den mest costeffektive afskæringsløsning på både kort og lang sigt. 
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4 Kildereduktionsmetoder 
 
Dette afsnit beskriver forslag til omfang af kildereduktion. Kildereduktionsme-
toderne indgår i afværgescenarie 2, 4 og 5, se afsnit 2.3. 
 
Som kildereduktionsmetoder vurderes følgende metoder at være relevante:  
 
A. Afgravning af den kraftigste jordforurening over grundvandsspejlet i grube 

1-6 og rensning af jorden på eksternt jordbehandlingsanlæg:  
I gruberne (i den umættede zone og den øverste ½-1 m af den mættede zo-
ne) findes der stadig en meget stor forureningsmasse med bl.a. klorerede 
opløsningsmidler, oliekomponenter, sulfonamider, anilin, barbiturater og 
phenoler. Forureningsmassen af PCE udgør alene ca. 200 tons, hvilket sva-
rer til næsten 2/3 af den samlede forureningsmasse med klorerede opløs-
ningsmidler.  

B. Oprensning af fri fase af klorerede opløsningsmidler under grundvandsspej-
let i grubeområderne:  
Under grube 1-4 i den mættede zone findes der store mængder af residual 
fri fase med PCE (ca. 100 tons). Dette svarer til næsten 1/3 af den samlede 
forureningsmasse med klorerede opløsningsmidler. 

C. Målrettet kildereduktion af udvalgte forureningsstoffer (bl.a. sulfonamider, 
og anilin) i grube- og faneområdet:  
Den største forureningsmasse for sulfonamider og anilin i den mættede zo-
ne findes i selve fanen (ca. 95 % af den samlede masse i den umættede zo-
ne). Hvis disse forureningskomponenter skal oprenses, er det nødvendigt 
med en mere omfattende oprensning i faneområdet. 

Bilag 1.2 viser princip af indsatsområde for ovennævnte kildereduktionsløsnin-
ger. 
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4.1 Afgravning af jordforurening i grube 1-6 
Afgravning af den kraftigste forurening i selve gruberne er relevant, idet der 
herved kan fjernes relativ stor forureningsmasse pr. anvendt krone. Af afsnit 6 i 
delrapport 1 fremgår det, at der er kraftig jordforurening i den umættede zone i 
alle gruber. Det er dog specielt i grube 1 – 4, der er fundet det højeste forure-
ningsindhold. I grube 5 og 6 er der især fundet højt indhold af sulfastoffer. Den 
kraftigste forurening i gruberne er generelt knyttet til slamlaget.  

Jordforureningen i gruberne medfører, at der stadig sker forurening i det øver-
ste grundvand under gruberne med eksempelvis klorerede opløsningsmidler, 
anilin, sulfonamider, barbiturater og oliekomponenter (benzen og toluen), se 
delrapport 1, kapitel 7. Det fremgår af delrapport 1, at der som forventet sker 
den største udvaskning fra grube 1-4, mens udvaskningen fra grube 5 og 6 er 
væsentlig mindre.  

4.1.1 Beskrivelse af afgravningsløsning 
Teknisk beskrivelse Der foretages indledningsvist afgravning af ren overjord i de enkelte gruber, 

som lægges i mellemdeponi for senere genindbygning. Herefter foretages af-
gravning af den kraftigste jordforurening ned til maksimalt ½-1 m under 
grundvandsspejlet. Jorden køres bort til en jordmodtager, som renser og slutdi-
sponerer jorden. Det forventes, at jorden renses ved termisk behandling på eks-
terne behandlingsanlæg enten i Danmark eller i udlandet. Udgravningen gen-
fyldes med rene sandmaterialer og med genindbygning af ren jord.  

 Metoden omfatter afgravning af den kraftigste jordforurening under gruberne 
svarende til mindst 95 % af forureningsmassen i den umættede zone. Som ud-
gangspunkt afgraves jordforurening fra alle de 6 gruber. Svagt forurenet jord 
frasorteres og genindbygges i udgravningen. Det skal bemærkes, at noget af 
slamlaget vil findes under grundvandsspejlet. Det kan derfor blive nødvendigt 
at etablere grundvandssænkning ved afgravningen. Det forudsættes, at det op-
pumpede grundvand ved grundvandssænkning uden rensning reinfiltreres i 
grube området. 

Bygningsrester fra gruberne forudsættes genindbygget i udgravningen. Byg-
ningsrester, som er kraftigt forurenede, sendes dog til bortskaffelse. 

Tabel 4.1 viser et overslag over forventede jordmængder i den umættede zone i 
grube 1-6. Det skal bemærkes, at der er en vis usikkerhed omkring disse jord-
mængder, da der ikke er udført en detaljeret kortlægning af forureningen i de 
enkelte gruber. Den tilknyttede forureningsmasse fremgår af delrapport 1 - ta-
bel 8.1. Grundvandsspejlets omtrentlige placering fremgår ligeledes, og det ses, 
at der skal graves under grundvandsspejlet i grube 1, 3, 4 og 6.  

Afgravning i større dybder under grundvandsspejlet vil give vanskeligheder 
grundet den høje vandtilstrømning. Maksimale gravedybder med traditionelt 
udstyr vil derfor være ca. ½ m under grundvandspejlet. Der kan godt graves 
dybere, men det vil kræve mere omfattende grundvandsænkning. 

Dimensionsgivende 
jordmængder 

Tekniske begræns-
ninger 
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Hvis usikkerheden for mængden af forurenet jord skal reduceres, skal der udfø-
res supplerende boringer til horisontal afgrænsning. 

Fordele ved metoden Hurtig og veldokumenteret. Stor massefjernelse. Fjernelse af fri fase. Fjernelse 
af jordforurening vil desuden reducere risikoen for afdampning af flygtige stof-
fer i grubbeområderne. 

Ulemper ved metoden En jordafgravning alene vil ikke mindske udsivningen væsentligt til 
Vesterhavet. Det skyldes, at de fleste mobile stoffer allerede er sivet ud fra gru-
berne og befinder sig i den mættede zone. Relativ stor miljøpåvirkning ved op-
gravning/retablering, ved transport og rensning af jorden. Desuden må der for-
ventes lugtgener i nærområdet under gravearbejdet. Hvis grundvandssænkning 
er nødvendig, og der er krav om rensning af oppumpet grundvand, vil dette for-
dyre og komplicere oprensningen væsentligt. 

Ca. 1 år. Jordmodtager er ansvarlig for rensning af den opgravede jord - der er 
ingen drift på selve lokaliteten. 

Tabel 4.1  Overslag over forurenet jord i gruber i den umættede zone. Oversigt over 

forureningsmængder i de enkelte gruber fremgår af delrapport 1, tabel 8.1. 

Grube Slamlag   

 

(m u.t.) 

Grundvandspejl

(m u.t.) 

Areal 

 

(m
2
) 

Forurenet jord i umæt-

tet zone  

(tons) * 

1 2,6 - 3,5 3,3 700 3.000 – 4.000 

2 1,7 - 2,2 3,4 800 4.000 - 5.000 

3 2,3 - 3,2 2,8 1.100 4.000 - 5.000 

4 1,8 - 2,6 2,2 1.100 3.000 - 4.000 

5 1,9-2,5 2,5 700 2.000 - 3.000 

6 1,9-2,3 2,1 2.300 5.000 - 8.000 

Sum   6.700 21.000 - 29.000  

*: afrundede tal 

4.1.2 Økonomi 
Tabel 4.2 viser økonomioverslag for afgravningsløsning. De største usikkerhe-
der på omkostningerne er pris på jordrensning samt mængder af jord, som skal 
renses. I det økonomiske overslag er der forudsat følgende: 

• Der skal renses ca. 29.000 tons jord 

• Rensning sker på eksternt behandlingsanlæg i Danmark eller i udlandet 

Behov for supple-
rende oplysninger 

Forventede etable-
rings- og driftstider 
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• Behandlingspriser inkl. transport i Danmark vil være ca. 800 kr/tons (2006 
priser). Dette vurderes realistisk, da COWI har indhentet foreløbige pris-
overslag fra udvalgte jordrensningsfirmaer 

• Der sker opgravning til maksimalt 1 m under grundvandsspejl og typisk 
kun til ½ m under grundvandsspejl 

• Det opgravede område retableres med rent sandfyld. Hvis der kan anven-
des sandfyld fra selve Kærgård Plantage, vil dette give en besparelse på ca. 
1 mio. kr. 

• Der udføres ingen foranstaltninger mod lugtgener i nærområdet under ud-
gravningen. Hvis dette er et krav, kan der opgraves i "telt" med udsugning. 
Dette er dog ikke medtaget i det økonomiske overslag. 

• Der er indregnet en usikkerhed på + 25 % og -25 %. Desuden er der ind-
regnet 20 % til uforudsigelige udgifter. 

Tabel 4.2 Skønnede omkostninger for jordafgravning i gruber 

Metode Omkostninger 

Afgravning af jordforurening i grube 1-6 40 mill kr (30 - 50 mill. kr)  

 

4.2 Oprensning af fri fase af klorerede 
opløsningsmidler i grubeområderne 

Som udgangspunkt bør fri fase altid fjernes i forbindelse med en kildeoprens-
ning, idet den fri fase vil være en kilde til forurening i mange årtier fremover. 
Det skal bemærkes, at den fri fase hovedsageligt vurderes at findes som resi-
dual fri fase. 

I projektkataloget fra marts 2005 blev det forudsat at oprense evt. fri fase med 
klorerede opløsningsmidler med et behandlingsvolumen på ca. 20.000 m3 og 
dybder ned til 15-20 m u.t. Det blev ligeledes forudsat, at fri fase oprensning 
kun skulle ske ved grube 1 og 2.  

De nye undersøgelser i 2005-2006 har imidlertid vist, at der også er betydende 
residual fri fase ved grube 3 og 4. Det betyder, at indsatsområdet for fri fase 
oprensning er noget større end forudsat i projektkataloget, se tabel 4.3, der nu 
viser et skøn på 60.000 m3 jord i den mættede zone med oprensning af residuel 
fri fase med især PCE (for detaljer henvises til delrapport 1, afsnit 6).  

Af tabel 4.3 fremgår det, at hovedparten af den fri fase findes i lag 2 (mellem-
grovkornet sand og grus). Kun ca. 20 % af jordvolumet med fri fase skønnes at 
være i lag 3. Det skal bemærkes, at de opgivne tal er behæftet med usikkerhed, 
idet der ikke er sket en detaljeret kortlægning af den fri fase i gruberne.  
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Det kan overvejes kun at udføre oprensning af residuel fri fase i lag 2, da flux-
beregningerne (se delrapport 1, kapitel 9) viser, at der næsten ikke sker nogen 
masseflux i lag 3 ved havstok - på grund af naturlig nedbrydning. På forhånd er 
lag 3 under gruberne vanskeligere og langt dyrere at oprense, dels på grund af 
dybden til forureningen og de mindre permeable aflejringer, men også på grund 
af et højt forbrug af permanganat i dette lag grundet andre organiske forure-
ningskomponenter. 

Tabel 4.3  Opgørelse af indsatsområde for oprensning af residual fri fase 

Mægtighed af jordlag 

med residual fri fase 

Jordmængde med residual fri 

fase 

Samlet Grube 

 

Lag 

 

(m) (m
3
) (m

3
) 

2 12,7 11.000 
1 

3 2,4 3.000 

ca. 14.000 

2 11,6 12.000 
2 

3 3,2 4.000 

ca. 16.000 

2 11,6 16.000 
3 

3 5,6 6.000 

ca. 22.000 

2 5,4 6.000 4 

 3 - ikke observeret 

ca. 7.000 

Samlet i grube 1-4    ca. 60.000 

 

Laboratorieforsøgene (se delrapport 4) viste, at kemisk oxidation med kalium-
permanganat og Fentons Reagens er potentielle metoder til oprensning af fri 
fase. 

Da permanganat er meget stabil i grundvandszonen (måneder), har dette stof 
nogle praktiske fordele ved feltoprensning i forhold til Fentons Reagens. Ved 
permanganat kan der anvendes en recirkulationsløsning, som medfører en bedre 
fordeling af permanganaten og dermed kontakt med forureningen. Fentons er 
dog mere aggressivt og vil kunne oprense flere stoffer end permanganat. Labo-
ratorieforsøgene viste dog, at permanganat oprenser både PCE, anilin og de fle-
ste sulfonamider. Barbiturater og benzen oprenses dog ikke så effektivt. Her er 
Fentons mere effektiv, men ulempen ved Fentons er, at det kun virker i meget 
kort tid (minutter). I det mere lavpermeable lag 3 vil det derfor være mere van-
skeligt at anvende Fentons. 

Med den nuværende viden vurderer vi, at kemisk oxidation med permanganat 
er en egnet metode til oprensning af residuel fri fase med PCE. Der vil dog ikke 
være den store forskel i prisniveau mellem permanganat og Fentons, så fordele 
og ulemper mellem de 2 iltningsmidler bør belyses nærmere i et skitseprojekt.   

Termiske metoder som f.eks. dampinjektion kan også håndtere oprensning af 
den fri fase med PCE, dog bedst i den umættede zone. Der er fordele og ulem-
per ved termiske metoder. De er generelt dyrere, særligt i den mættede zone 
men kan også være meget effektive. I løbet af efteråret 2006 startes et større 
dampinjektionsprojekt op i Rødekro i Sønderjylland med fjernelse af fri fase 
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under grundvandsspejlet. I et skitseprojekt bør det belyses, om termiske meto-
der kunne være relevant for oprensning af gruberne med fri fase med inddragel-
se af erfaringerne fra Rødekro. 

I den følgende tekniske og økonomiske gennemgang af metode til oprensning 
af residuel fri fase i den mættede zone under grube 1 - 4 forudsættes det, at der 
anvendes kemisk oxidation med permanganat. I et skitseprojekt foreslås det, at 
fordele og ulemper med andre potentielle metoder gennemgås. 

4.2.1 Beskrivelse af metode med fri fase oprensning med 
permanganat 

Teknisk beskrivelse Denne metode vil omfatte tilsætning af kaliumpermanganat i grube 1-4 for 
kemisk at nedbryde forureningen med især PCE. Løsningen kan både ske ved et 
passivt system dvs. med periodevis injektion af kaliumpermanganat i boringer i 
indsatsområdet. Der kan også anvendes et aktivt system med oppumpning, 
blanding med permanganat og reinjektion i indsatsområdet. Hvilken løsning 
(eller kombination af begge løsninger), der skal anvendes, bør baseres på et pi-
lotforsøg og efterfølgende skitseprojekt.  

Fordelen ved et aktivt system med oppumpning og reinfiltration er, at der ska-
bes en bedre kontakt mellem forureningen og permanganat. Ulempen er større 
udgifter til drift. I det økonomiske overslag er der forudsat et aktivt system med 
etablering af ca. 60 pumpeboringer og 60 injektionsboringer i de 4 gruber samt 
injektionsudstyr med pumper, doseringsudstyr, rørføringer, blandeudstyr, elek-
tronisk overvågning og styring i 2 bygninger, hvoraf den ene bygning placeres 
ved grube 1 og 2, og den anden bygning placeres ved grube 3 og 4. Der er reg-
net med en gennemsnitlig koncentration af permanganat på 5 g/l (0,5 % opløs-
ning) dog sandsynligvis med en højere koncentration i starten af injektionen. 
Der er forudsat et forbrug af permanganat på ca. 750.000 kg. Der er antaget et 
NOD (sedimentets naturlige oxidantforbrug - reaktion med naturlige organiske 
og uorganiske stoffer i sedimentet) for det uforurenede sand/grus på 5,5 g ka-
liumpermanganat/kg sediment. Recirkulation vil ske ca. 6 måneder pr år, og der 
forventes en samlet oprensningstid på ca. 4-5 år.  

Permanganat er ikke særlig effektiv over for eventuelle ansamlinger af fri fase, 
da der er risiko for, at brunstensudfældninger kapsler den fri fase inde uden at 
nedbryde den. Undersøgelserne tyder dog ikke på, at der findes større ansam-
linger med fri fase. Der er risiko for tilstopning af injektionsboringerne som 
følge af udfældninger med jern og brunsten.   

Det anbefales, at der udføres pilotforsøg med bestemmelse af injektionsforhold 
og oppumpningsforhold. 

Fordele ved metoden En af de store fordele er den hurtige oprensningseffekt samt permaganatens 
lange levetid, som øger sandsynligheden for kontakt til forureningskomponen-
terne. Desuden er metoden efterhånden veldokumenteret også i Danmark.  

Tekniske begræns-
ninger 

Behov for supple-
rende oplysninger 
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Ulemper ved metoden Nogle af ulemperne er risikoen for udfældning og tilstopning af boringerne med 
jern og brunsten. Desuden skal der anvendes en meget stor mængde af perman-
ganat, dels forbrug til nedbrydning af klorerede opløsningsmidler, men også til 
nedbrydning af andet organisk stof (både naturligt og andre organiske forure-
ningskomponenter). Det bemærkes hertil, at den største mængde af PCE findes 
i lag 2 (grovkornede del af magasinet). Her er indholdet af andre forurenings-
komponenter relativt lille, dvs. forbrug af permanganat til oprensning af andre 
stoffer er relativt lille. I lag 3 er der også en kraftigt forurening med andre foru-
reningskomponenter, så her vil forbruget af permanganat være væsentligt stør-
re. 

Anvendelse af permanganat til in situ oprensning af klorerede opløsningsmidler 
er en anerkendt teknologi. 

4.2.2 Økonomi 
Tabel 4.4 viser økonomioverslag for oprensning af fri PCE fase under grube 1-
4. I det økonomiske overslag er der forudsat følgende: 

• Der skal renses ca. 60.000 m3 jord 

• Der er regnet med et NOD for uforurenet sediment på 5,5 g kaliumper-
manganat/kg sediment 

• Der etableres ca. 60 pumpeboringer og 60 injektionsboringer fordelt i de 4 
gruber. 

• Der sker oppumpning og reinjektion 6 måneder om året 

• Der skal anvendes ca. 750.000 kg kaliumpermanganat 

• Pris for kaliumpermanganganat er 25 kr/kg excl. moms 

• Oprensningstid er ca. 5 år 

Tabel 4.4 Skønnede omkostninger for oprensning af residuel fri fase i grube 1-4. Alle 

beløb er kr excl. moms. 

Afværgescenarie Etablering 

mio. kr 
1)
 

Årlig driftsomk.

mio. kr/år 
1)
 

Driftsperiode     

(år) 

Samlede udgifter

mio. kr 

Kilde - fri fase ca. 10 ca. 10 5 60 (45-75) 

 

De største usikkerheder ved økonomioverslaget er: 

• Mængden af sediment som er forurenet med residuel fri fase. Der er ikke 
udført en detaljeret kortlægning af forureningen i og under gruberne, hvor-
for jordmængden med residuel fri fase er noget usikker. Der kan således 
både være mere eller mindre forurenet sediment end antaget. 

Teknologiens stade 
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• Forbrug af kaliumpermanganat 

• Oprensningsgrad, som vil afhænge af, om der findes egentlige pools af fri 
fase, som vil være vanskelig at oprense 

Det vurderes, at de samlede omkostninger til oprensning af 1 m3 sediment vil 
være ca. 1.000 kr/m3 jord. Dette er i overensstemmelse med nøgletal for andre 
lignende store sager.  

Det forventes, at den væsentligste forurening i gruberne med PCE vil blive op-
renset, men der vil efterlades noget restforurening. Det vurderes dog, at naturlig 
nedbrydning vil reducere udsivningen fra denne restforurening væsentligt inden 
den når Vesterhavet. 

4.3 Målrettet kildereduktion i faneområdet 

4.3.1 Strategi  
Resultaterne af de nye undersøgelser i 2006 viser, at hovedparten af forure-
ningsmassen for sulfastoffer, anilin, barbiturater, kloraniliner, pyridin m.fl. stort 
set er udvasket fra gruberne og nu findes spredt i hele fanen. Flere steder er 
koncentrationerne således højere nedstrøms gruberne end under selve gruberne.  

Forureningskilden er således ikke mere gruberne, men faneområdet kan betrag-
tes som én stor sammenhængende kilde i lag 3 og i bund af lag 2. Det er derfor 
ikke en oplagt løsning at gennemføre en kildeoprensning ved gruberne for disse 
stoffer. I den mættede zone findes ca. 95 % af forureningsmassen for sulfon-
amider og anilin således i fanen og kun omkring 5 % i selve kildeområdet un-
der grubberne. Det vurderes, at det samme er gældende for eksempelvis barbi-
turater, pyridin, phenoler, lithium, men for disse stofgrupper er der ikke udført 
konkrete masseberegninger. 

4.3.2 Indsatsområde 
For fokusstofferne sulfonamider og anilin er det relevant med en kildeoprens-
ning i den kraftigste forurenede del af fanen. For sulfonamider vil en fuldstæn-
dig oprensning i delområde D1, D2 og D-strand oprense ca. 85-90 % af forure-
ningsmassen i den mættede zone (se områdeinddeling og massefordeling i bilag 
4). Dette område svarer til et areal på ca. 200.000 m2. For anilin vil en oprens-
ning i delområde D2 og strand-D medføre en massefjernelse på ca. 55 % for et 
relativt lille område på ca. 80.000 m2 (se bilag 4). Til sammenligning er fane-
området for sulfonamider over 600.000 m2 og for anilin er det knap 500.000 
m2. Der er således tale om en indsats i ca. 1/3 af forureningsfanen. 

Området med den kraftigste forurening med sulfonamider, anilin, barbiturater 
m.fl. er nogenlunde det samme. Det vurderes, at der inden for et delområde på 
200.000 - 250.000 m2 vil kunne fjernes op til 90 - 95 % af forureningsmassen 
for de fleste stofgrupper under forudsætning af, at al forurening i dette område 
oprenses i både lag 2 og 3. Det vurderes på baggrund af erfaringer fra andre 
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sager med vandblandbare stoffer (fx oppumpning af MTBE) realistisk at fjerne 
ca. 90 % af massen ved fjernelse af ca. 5 porevolumener. 

I den følgende gennemgang er der forudsat et indsatsområde på ca. 200.000 m2  
(den væsentligste forurening i både klitområdet og i strandzonen) og en forure-
ningsmægtighed på gennemsnitligt 5 m. Vandmængden i dette indsatsområde 
vil være ca. 200.000 m2 * 5 m * 0,4 = 400.000 m3 vand. Her er der regnet med 
en total porøsitet på 0,4. Udskiftning af 1 porevolumen vil således være ca.  
400.000 m3.  

Forureningen findes primært i lag 3 (finkornede aflejringer af sand og silt) og i 
bunden af lag 2 (grovkornede aflejringer af sand og grus). For anilin og sulfon-
amider vil der herved kunne fjernes ca. 85-90 % af forureningsmassen i den 
mættede zone med dette indsatsområde. Det vurderes dog ikke muligt med en 
100 % oprensningsgrad, men mere realistisk med en 80-90 % oprensninggrad 
af forureningen i området.  

4.3.3 Beskrivelse af løsning  
Princippet ved løsningen er, at der sker oppumpning af grundvand i de mest 
forurenede områder. Der oppumpes niveauspecifikt for at oppumpe så høje for-
ureningskoncentrationer som muligt. Der oppumpes fra lag 3 og i bund af lag 2. 
Det forventes, at der skal oppumpes mindst 5 porevolumener i indsatsområdet 
for at opnå en massefjernelseseffekt på ca. 90 %. Udskiftning af de første pore-
volumener vil give det højeste forureningsindhold. I det økonomiske overslag 
er der forudsat oppumpning af 5 porevolumener, dvs. oppumpning af 2 mio. m3 
grundvand. Der er ligeledes antaget en oppumpning på 200.000 m3/år, svarende 
til forventet 10 års driftsperiode. 

På baggrund af masseberegningerne i delrapport 1, kapitel 8 vurderes det, at en 
oppumpning af 2 mio. m3 grundvand vil kunne oprense ca. 1.300 tons NVOC. 
Det svarer til en fjernelse af 80 % af det samlede indhold af NVOC. Den gen-
nemsnitlige koncentration af NVOC svarer til ca. 650 mg/l. I forhold til afskæ-
ringsløsningen er det ca. en faktor 10 gange så høj.  

Det forudsættes, at der anvendes vertikale boringer med filtersætning i 1-2 ni-
veauer. Der kan evt. anvendes horisontale boringer, men dette må afklares i et 
efterfølgende skitseprojekt. 

Det vurderes, at boringerne skal placeres med en afstand på ca. 10 m på tværs 
af strømningsretningen. På langs af strømningsretningen forudsættes en afstand 
på ca. 20 m. Indsatsområdet for 1 boring forventes således at være ca. 200 m2. 
Med et samlet indsatsområde på 200.000 m2 skal der derfor etableres ca. 1.000 
boringer. Forventet dybde af boringerne er ca. 20 m, dvs. i alt 20.000 boreme-
ter. Det anbefales, at der laves supplerende grundvandsmodellering i skitsepro-
jektet for at undersøge, om det er muligt at reducere antallet af boringer, eller 
om der kan anvendes andre typer af boringer (ex. horisontale boringer). 
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Det oppumpede grundvand renses med samme metode som faneafskæringsløs-
ningen (AOP, se afsnit 3). Som udgangspunkt bortskaffes det behandlede 
grundvand ved reinfiltration inden for forureningsfanen. Der forudsættes det 
samme forbrug af ozon og brintoverilte som ved faneafskæringen. Dette vil gi-
ve en lidt lavere rensningsgrad for nogle komponenter som f.eks. anilin. Der 
kan dog godt ske en bedre rensning, men det vil betyde større omkostninger. Et 
pilotforsøg vil kunne vise, hvad der er mest cos-teffektivt. Ved faneafskærings-
løsningen er anilin det dimensionsgivende for oprensning med AOP, da det har 
det laveste økotoksikologiske kriterium. Ved oprensning i fanen og reinfiltre-
ring i selve fanen vil der kunne tillades et noget højere indhold af anilin, da der 
vil ske en væsentlig naturlig nedbrydning af anilin i fanen, inden det når Ve-
sterhavet (se delrapport 1). Ved en reinfiltrationsløsning vil de mest kritiske 
komponenter være sulfonamider, da disse stoffer stort set ikke nedbrydes natur-
ligt i fanen.  

Det forudsættes ligeledes, at der etableres særskilt AOP renseenhed. Det vil dog 
sandsynligvis være muligt i praksis at kombinere løsningen med faneafskærin-
gen. Bygværket kan placeres ved grube 1 og 2, og der anvendes samme forsy-
ninger med el og vand som for afskæringsløsningen. 

Det skal bemærkes, at det ikke er helt uproblematisk at reinfiltrere til grund-
vandsfanen. Reinfiltreres der i toppen af magasinet vil der ske forurening af 
grundvand, som i dag stort set er uforurenet. Reinfiltreres der i boringer til den 
nedre del af lag 2 er der evt. problemer med tilklokning af filtre. 

Metoden vil rense de fleste forureningskomponenter dog ikke eksempelvis ace-
tone og chloroform. Det forudsættes at vandet reinfiltreres og da både acetone 
og chloroform kan nedbrydes naturligt i fanen, vurderes det ikke at være nød-
vendigt med efterbehandling af det rensede vand. 

Det anbefales, at der udføres pilotforsøg med AOP-anlæg med høje forure-
ningskoncentrationer. Forsøget kan kombineres med pilotforsøg til dimensione-
ring af faneafskæringsløsningen.  

Fordele ved metoden De væsentligste fordele ved metoden er en stor massefjernelse af de 
vandopløselige stoffer, og at driftstiden for afskæringsløsningen vil kunne re-
duceres væsentligt. Desuden vil omkostningerne til afskæringsløsningen redu-
ceres pga. et lavere forureningsniveau i det oppumpede grundvand, som giver 
lavere forbrug af ozon og brintperoxid.  

Ulemper ved metoden De væsentligste ulemper ved metoden vil være den lange driftstid med 
forventeligt stor vedligeholdelsesbehov af boringer og pumpesystem. Desuden 
er der praktiske problemer med etablering af boringer i det kuperede terræn og 
vanskeligheder med reinfiltration. 

4.3.4 Økonomi for kildereduktionsmetode med oppumpning i 
fane 

Ved økonomioverslag er der anvendt følgende forudsætninger: 

Tekniske begræns-
ninger 

Behov for supple-
rende oplysninger 
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• Der oppumpes og behandles 200.000 m3/år fra ca. 1.000 boringer med 
driftsperiode på 10 år, dvs. at der oppumpes og behandles 2 mio. m3 over 
10 år. 

• Det oppumpede grundvand behandles med AOP og reinfiltreres i grund-
vandsfanen   

• Indhold af NVOC i det oppumpede grundvand er gennemsnitligt 650 mg/l, 
men noget højere ved start af oppumpning og mindre ved afslutningen. 

• Der anvendes samme indhold af ozon og brintoverilte som ved faneafskæ-
ringen 

Tabel 4.6 Skønnede omkostninger for oprensning af faneområde. Alle beløb i mio. kr. 

excl. moms. 

 Etableringsomkost-

ninger 

Årlige driftsomkost-

ninger 

Driftsperiode 

Kildereduktion ved 

oppumpning i fane 

75 mio. 

(60-95 mio.) 

8,5 mio. 

(7,0-11 mio.) 

ca. 10 år 
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5 Økonomivurdering  
I dette kapitel foretages der en samlet vurdering af omkostningerne i de fem 
afværgescenarier, der er analyseret. De fem afværgescenarier er: 

1 Afværgescenario 1: Afskæring rettet mod den centrale del af udsivnings-
zonen – ingen kildeoprensning 

2 Afværgescenario 2: Afskæring rettet mod den centrale del af udsivnings-
zonen – i kombination med kildeoprensning 

3 Afværgescenario 3: Afskæring rettet mod hele udsivningszonen – ingen 
kildeoprensning 

4 Afværgescenario 4: Afskæring rettet mod hele udsivningszonen – i kombi-
nation med kildeoprensning 

5 Afværgescenario 5: Kildeoprensning (ingen afskæring) 

Omkostningerne til både drift og etablering i de fem scenarier er opdelt i hen-
holdsvis omkostninger til afværgeforanstaltninger og omkostninger til kilde-
reduktion. 

5.1.1 Antagelser 
For afskæringsløsningerne (scenario 1 til 4) er det forudsat, at det behandlede 
grundvand udledes til Vesterhavet gennem en hav-ledning. Dette skyldes, at 
denne løsning har været forudsætningen for rensekrav til AOP behandling. Der 
er for hver afskæringsløsning indregnet en min/max pris. Denne er udregnet 
som…?? 

I omkostningerne til kilde-reduktion er der forudsat følgende: 

• 40 mio. kr. til oprensning af jordforurening i grube 1 - 6 ved afgravning. 

• 10 mio. kr. i etableringsomkostninger og 10 mio. kr. i årlige driftsomkost-
ninger til oprensning af fri fase i grube 1, 2, 3 og 4 med kemisk oxidation 
med permanganat. Der er forudsat en driftsperiode på 5 år. 
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• 74 mio. i etableringsudgifter og 8,5 mio. kr. i årlige driftsomkostninger til 
målrettet kildereduktion af udvalgte forureningsstoffer (bl.a. sulfonamider, 
og anilin) i kilde- og faneområdet. Der er forudsat en driftsperiode på 10 
år. 

Der er ikke indregnet min/max priser for kilde-reduktionsløsningerne. Det skal 
bemærkes, at der er væsentlige større usikkerheder ved prisoverslagene for kil-
dereduktionsløsningerne end for faneafskæringsløsningerne.  

5.1.2 Beregningsmetode 
Det er pga. den forskellige omkostningsstruktur (forholdet mellem investerin-
gerne og de løbende driftsudgifter), samt den tidsmæssige forskydning i hvor-
når omkostningerne falder, nødvendigt at beregne de samlede udgifter for hvert 
afværgescenario i et tal - den såkaldte nutidsværdi1 for at kunne sammenligne 
udgifterne mellem løsningsforslagene.  

Nutidsværdien kan beregnes på to måder: Enten opgøres alle omkostninger i 
nominelle priser (dvs. der indregnes inflation) hvorefter de omregnes til en nu-
tidsværdi ved hjælp af den nominelle diskonteringsrente. Alternativt kan nu-
tidsværdien beregnes på basis af reale priser. I dette tilfælde anvendes den reale 
diskonteringsrente. Begge metoder giver samme resultat. 

Det er valgt i analysen af afværgeforanstaltningerne at anvende opgørelsesme-
toden baseret på reale prisoverslag og en real diskonteringsrente. Investeringer 
og driftsomkostninger er således angivet i faste (reale) 2006 priser. Alle beløb 
er angivet i mio. kr. og ekskl. moms.  

Finansministeriet har udgivet publikationen "Vejledning i udarbejdelse af sam-
fundsøkonomiske konsekvensvurderinger" (1999). Denne foreskriver en real-
rente eller en diskonteringsrente på 6 %. Tabellen nedenfor angiver således nu-
tidsværdien af alle omkostninger i de analyserede scenarier med basis i reale 
priser og 6 % realrente. I tillæg hertil rummer tabellen en beregning af nutids-
værdierne med en diskonteringsrente på 3 %, som svarer til renten på indekse-
rede obligationer. Diskonteringsrenten skal afspejle låneomkostningen ved pro-
jektets gennemførelse. Med det nuværende lave renteniveau, vurderes en di-
skonteringsrente på 3 % som et mere realistisk niveau for beregningen af nu-
tidsværdien. Det skal bemærkes, at niveauet for diskonteringsrenten har stor 
betydning for de samlede omkostninger mellem scenarierne og dermed sam-
menligningen af scenarierne. En forholdsvist høj diskonteringsrente på 6 % be-
tyder således, at driftsudgifter længere ude i fremtiden vægtes lavt og investe-
ringsomkostninger tidligt i forløbet vægtes højt. En lav diskonteringsrente be-
tyder modsat, at driftsudgifterne vægter højere i den samlede vurdering af om-
kostningerne. 

                                                   
1 Populært sagt fortæller nutidsværdien hvor mange penge man skal sætte til side i dag, for 
at kunne afholde alle udgifter over hele projektets løbetid - investeringer såvel som drifts-
udgifter. 
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5.1.3 Resultater 
Tabel 5.1 nedenfor opsummerer udgifter opdelt på henholdsvis etableringsom-
kostninger og driftsomkostninger per år i de 5 afværgescenarier og de samlede 
udgifter angivet i nutidskroner. 

Tabel 5.1 Etablerings- og driftsomkostninger, forventet driftsperiode og nutidsværdi-

en af de samlede omkostninger i de 5 analyserede scenarier 

Samlede udgifter 

mio. kr.
2)

 

Afværgescenarie Etablerings-

omkostninger 

mio. kr.
1)
 

Årlige drifts-

omkostninger

mio. kr./år
1)
 

Driftsperiode 

(år) 

3 %  6 % 

Afskæring - 425 m 
3)
 39 

(35-45) 

6,9  

(5,8 - 8,7) 

>100 
Scenario 1 - af-

skæring, 425 m 
Ingen kildeoprensning Ingen Ingen Ingen 

>290 

(248 - 351)  

>171 

(147 - 206) 

Afskæring - 425 m 
3)
 39 

(35-45) 

6,9  

(5,8 - 8,7) 

ca. 15 

Kilde – afgravning 40 0 0 

Kilde - fri fase 10 10,0 5 

Scenario 2 - af-

skæring, 425 m + 

kildereduktion 

Kilde – faneoprensning 74 8,5 10 

376 

(357 - 402) 

 

345 

(329 - 367) 

Afskæring - 800 m 
3)
 46  

(39 - 53) 

8,4  

(7,0 - 10,3) 

>100 
Scenario 3 - af-

skæring, 800 m 
Ingen kildeoprensning Ingen Ingen Ingen 

>362 

(292 - 411)  

>212 

(172 - 241) 

Afskæring - 800 m 
3)
 46  

(39 - 53) 

8,4  

(7,0 - 10,3) 

ca. 15 

Kilde – afgravning 40 0 0 

Kilde - fri fase 10 10,0 5 

Scenario 4 - af-

skæring, 800 m 

+ kildereduktion 

Kilde – faneoprensning 74 8,5 10 

400 

(377 - 430) 

365 

(345 - 391) 

Ingen afskæring Ingen Ingen Ingen 

Kilde – afgravning 40 0 0 

Kilde - fri fase 10 10,0 5 

Scenario 5 - kil-

dereduktion, 

ingen afskæring 

Kilde – faneoprensning 74 8,5 10 

242 228 

1) Investeringer og driftsomkostninger i tabellen er angivet i faste (reale) 2006-priser. 

2) Nutidsværdi er angivet med basis i reale priser og 3 og 6 % realrente.  

3) Der er indregnet afskrivning af anlæg 

 

5.1.4 Vurderinger 
Scenario 2 og scenario 4 med kombineret afskæring og kildereduktion er, uan-
set diskonteringsrente, de dyreste løsninger. Den billigste løsning er med en 
diskonteringsrente på 3 % scenario 5 dvs. ren kildereduktion uden afskærings-
foranstaltninger, hvor de samlede omkostninger beløber sig til 242 mio. kr.  

Scenario 3, den rene afskæringsløsning, er også relativt dyr med en samlet om-
kostning på 362 mio. kr. Relativt lave initiale investeringer til afskæring kom-
bineret med vedvarende årlige driftsudgifter gør denne løsning mindre attraktiv. 
På den anden side, anvendes en højere diskonteringsrente (6 %) bliver dette 
scenario mere attraktivt (212 mio. kr.), da de vedvarende årlige driftsudgifter 
vil indgå med mindre vægt i den samlede vurdering. Det samme gør sig ligele-
des gældende i scenario 1, som går hen og bliver den billigste løsning (171 mio. 
kr.) med en 6 % diskonteringsrente. Anvendes den lavere diskonteringsrente 
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bliver scenario 1 mindre attraktiv, da de årlige driftsomkostninger i en lang 
driftsperiode kommer til at betyde mere i den samlede evaluering. 

Opsummerende kan det konkluderes at de billigste løsninger, med en høj di-
skonteringsrente (6 %) er de løsningsforslag, hvor der ikke er nogen kildeop-
rensning, dvs. scenario 1 og 3. Disse scenarier vægter på den anden side ikke 
tilstrækkeligt de besparede driftsudgifter længere ude i fremtiden. 

Anvendes den pt. mere realistiske diskonteringsrente på 3 % bliver de scenarier 
hvor kildeoprensning indgår mere attraktive og scenario 5, ren kildeoprensning 
og ingen afværgeforanstaltninger, bliver endda billigst set over hele projektpe-
rioden.  

5.1.5 Sammenligning i forhold til marts redegørelsen 
I forhold til marts redegørelsen fra 2005 er der ikke den store forskel i prisni-
veau for de rene afskæringsløsninger (scenario 1 og 3) når der tages hensyn til 
de høje prisstigninger på anlægsarbejde, som er sket inden for de seneste år. I 
de nye omkostningsberegninger er der medtaget udgifter til etablering af efter-
behandling af det rensede grundvand, hvilket er nyt i forhold til marts redegø-
relsen (2004 priser). Det helt afgørende for omkostningerne til faneafskærings-
løsningerne er rensekravet til vandbehandling. Lavere krav til rensning kan re-
ducere omkostningerne væsentligt, og modsat vil højere krav til rensegrad for-
øge udgifterne væsentligt. 

For kildereduktionsløsningerne er der tale om markant større udgifter, hvilket 
skyldes følgende forhold:  

• De nye undersøgelser i 2005-2006 viser, at der findes en meget kraftig 
jordforurening i selve gruberne over grundvandsspejlet. Det er forudsat at 
hele denne forurening oprenses (21.000 - 29.000 tons, heraf vurderes godt 
halvdelen at indeholde forurening med residuel fri fase). I marts redegørel-
sen blev der skønnet, at der var 40.000 tons kraftigt forurenet jord i gru-
berne. I den endelige kombination af afværgescenarier blev det dog forud-
sat at kun jordforureningen med fri fase af klorerede opløsningsmidler 
skulle opgraves (skønnet til ca. 3.000 tons).  

• De nye undersøgelser viser, at der er en meget udbredt forurening med fri 
fase under grundvandspejlet under grube 1, 2, 3 og 4 med et samlet be-
handlingsvolumen på 60.000 m3 jord. I marts redegørelsen blev der kun 
forventet fri fase i grube 1 og 2 - med et behandlingsvolumen på 20.000 
m3. 

• I marts redegørelsen blev der kun forudsat oprensning af sulfonamider og 
anilin i nærområdet omkring gruberne. De nye undersøgelser viser, at hvis 
der skal ske nogen væsentlig massereduktion af disse stoffer, skal oprens-
ningen ske i selve faneområdet. I det nye forslag i 2006 forudsættes der et 
behandlingsvolumen på 1.000.000 m3. Til sammenligning blev der i marts-
redegørelsen forudsat et behandlingsvolumen på 100.000 m3. 

Sammenligning med 
marts redegørelsen i 
2005 
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Samlet set forudsættes der nu en væsentligt større kildeoprensning end forudsat 
i marts redegørelsen. Det skyldes dels væsentlig større forurening i grubeområ-
det, men også at kildeoprensning omfatter en indsats i selve faneområdet (både 
klit- og strandområde). 
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6 Effektvurdering  
I dette afsnit beskrives miljøeffekten af de 5 afværgescenarier. Tabel 6.1 viser 
hvilke parametre, der udføres effektvurdering på. Vurderingen baseres på kvan-
titative vurderinger af pkt. 1og 2 og kvalitative vurderinger af pkt. 3 - 6. 

Tabel 6.1 Effektvurderinger 

Miljøeffekt Vurdering 

1. Massefjernelse ved oprensning Kvantitativ vurdering 

2. Udsivning af de enkelte stof-

fer/stofgrupper til Vesterhavet  

Kvantitativ vurdering af reduktion af masseflux til 

Vesterhavet for fokusstoffer 

3. Økotoksikologisk påvirkning i havet Kvalitativ vurdering af betydning for udstrækning af 

påvirket havområde. Vurderes ud fra vandkvalitets-

kriterier 

4. Sundhedsmæssige aspekter (badning, 

kontakt med forurening, afdampning) 

Kvalitativ vurdering 

5. Æstetiske forhold (lugtgener, misfarv-

ning af sediment og vand) 

Kvalitativ vurdering af forventet miljøeffekt 

6. Tidshorisont for ”resultatopnåelse”.  Kvalitativ vurdering af tidshorisont for vurdering af 

tid for resultatopnåelse 
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6.1 Massefjernelse ved oprensning 

6.1.1 Afskæringsløsning 
Tabel 6.2 viser et skøn over massefjernelse ved de 2 afskæringscenarier med 
"reduceret udsivningszone" og "hele udsivningszone". Det fremgår at: 

• Den årlige procentlige massefjernelse i forhold til den samlede forure-
ningsmasse af klorerede opløsningsmidler er meget lille (< 1 %). En fane-
afskæringsløsning mod klorerede opløsningsmidler alene skal derfor drives 
i mindst 100 år. Der er ingen forskel mellem de 2 afskæringsbredder. 

• Den årlige procentlige massefjernelse i forhold til den samlede forure-
ningsmasse af sulfonamider og NVOC er ligeledes relativ lille (1-2,5 %). 
En faneafskæringsløsning mod NVOC og sulfonamider alene skal derfor 
drives i mange år, i størrelsesorden 100 år. Der er ikke den store forskel 
mellem de 2 afskæringsbredder. 

• Den årlige procentlige massefjernelse i forhold til den samlede forure-
ningsmasse af anilin er noget større (ca. 7 %). En faneafskæringsløsning i 
forhold til anilin kan derfor have en noget kortere driftstid. 

Tabel 6.2. Massefjernelse ved afskæringsløsninger med "reduceret udsivningszone" og 

"hele udsivningszone".  

Komponent Samlet masse i mættet 

og umættet zone 

Massefjernelse ved afskæring for 

reduceret udsivningsområde 

(425 m) 

  

Massefjernelse ved afskæring for 

totale udsivningsområde 

(800 m) 

  

   kg kg/år % 
1)
 kg/år % 

1)
 

NVOC 1.600.000 17.000 1,1 21.000 1,3 

Sulfonamider 230.000 4.900 2,1 5.800 2,5 

Anilin 7.900 550 7,0 560 7,1 

Klorerede opløsningsm. 340.000 1.500 0,4 1.500 0,4 

1): Procent massefjernelse af den samlede forureningsmasse 

6.1.2 Kildereduktionsmetoder 
Tabel 6.3 viser et skøn over massefjernelse ved de 3 kildereduktionsløsninger. 
Det fremgår at: 

• Den væsentligste massefjernelse for klorerede opløsningsmidler opnås ved 
en indsats i grubeområdet både i den umættede og mættede zone. En op-
rensning i faneområdet giver kun lille massefjernelse 

• For NVOC og sulfonamider sker den væsentlige massefjernelse ved op-
rensning i selve forureningsfanen. Oprensning i grubeområdet giver kun en 
mindre massefjernelse (ca 5 %) 
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• Den største massefjernelse for anilin sker også ved oprensning af faneom-
rådet. Den samlede masse i faneområdet er måske underestimeret, hvilket 
medfører en relativ mindre oprensningseffekt i faneområdet end for sul-
fonamider og NVOC. 

Tabel 6.3. Massefjernelse ved kildereduktionsmetoder  

Metode NVOC 

  

Sulfonamider 

  

Anilin  

  

Klorerede opløsnings-

midler 

  

Enhed kg % kg % kg % kg % 

1. Afgravning i grube 1-6 * 0 13.000 5 1.200 15 210.000 62 

2. Oprensning af fri fase  

under grube 1-4 38.000 2
)
 2 3.400 

2)
 1 200 

2)
 3 100.000 

1)
 30 

3. Oprensning i faneom-

råde 
1)
 1.300.000 81 170.000 74 5.100 65 8.800 

2)
 3 

Samlet kildeoprensning 1.300.000 83 190.000 81 6.500 82 320.000 94 

Samlet skønnet forure-

ningsmængde 1.600.000  100 230.000 100 7.900 100 340.000 100 

*: NVOC er kun målt opløst i grundvandet 

1): Forudsat 90 % oprensning af totale masse i indsatsområde på 200.000 m
2
 

2): Forudsat 50 % oprensning af masse 

6.1.3 Samlet massefjernelse 
Figur 6.1 viser den skønnede massefjernelse for de 5 afværgescenarier. Bereg-
ninger fremgår af bilag 3. Der er forudsat 10 års driftsperiode for afskærings-
løsningen. De 10 år er valgt, da det er den periode, som det vil tage at gennem-
føre kildereduktionsløsninger med oprensning i faneområdet. Det ses, at de re-
ne afskæringsløsninger (afværgescenarie 1 og 3) kun har en lille årlig masse-
fjernelse for NVOC, sulfonamider og klorerede opløsningsmidler. For løsnin-
gerne med kombination af faneafskæring og kildereduktionsløsninger ses en 
væsentlig større massefjernelse. Der er selvfølgelig en vis usikkerhed forbundet 
med figur 6.1, men opgørelsen viser klart, at rene faneafskæringsmetoder vil 
have en meget lang driftstid, og at der kan opnås en stor massefjernelse ved de 
beskrevne kildereduktionsmetoder.  
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Figur 6.1 Skønnet massefjernelse med 10 års drift af afskæringsløsning for de 5 af-

værgescenarier.  

6.2 Udsivning af de enkelte stoffer/stofgrupper til 
Vesterhavet 

I dette afsnit opgøres reduktion af masseflux til Vesterhavet for sulfonamider, 
anilin, klorerede opløsningsmidler og NVOC som følge af de 5 afværgescenari-
er. I delrapport 1 er udsivningen under klitfoden og under havstokken beregnet, 
jf. tabel 6.4, der viser den skønnede masseflux for de 2 afskæringsstrækninger 
(reduceret udsivningszone og hele udsivningszonen). 

Det fremgår af beregningerne, at størrelsen af udsivningen for sulfonamider er 
af samme størrelsesorden ved klitfod og havstok. For anilin og klorerede opløs-
ningsmidler er der derimod en markant mindre masseflux ved havstok sammen-
lignet med klitfoden, som vurderes at være naturlig nedbrydning af disse stof-
grupper. Også for phenoler, pyridin, benzen og toluen sker der en væsentlig 
naturlig nedbrydning mellem klitfod og havstok (se delrapport 1, kapitel 9). 

Ved afskæringsløsningerne sikres det, at der ikke mere sker en transport af for-
ureningsstoffer fra klitfod til havstok i afskæringsbredden. Såfremt der ikke 
udføres nogen oprensning i området mellem klitfod og havstok, vil der blive 
efterladt en væsentlig restforurening i strandzonen med eksempelvis sulfon-
amider, anilin og NVOC (se tabel 4.5 i afsnit 4). Denne forurening vil i en år-
række fortsætte med at strømme ud under havstokken i aftagende mængder, da 
der som følge af afskæringen ved klitfoden ikke tilføres væsentlige stofmæng-
der.  
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Det er vanskeligt med den nuværende viden at vurdere reduktionen i masseflu-
xen under havstokken med de rene afskæringsløsninger. Det vurderes, at der på 
længere sigt vil ske markant reduktion i massefluxen under havstokken. Foru-
reningsfluxen fra lag 2 (grovkornede sekvens) vil sandsynligvis aftage relativt 
hurtigt, da strømningshastigheden her er høj. Derimod vil bidraget fra lag 3 
(fintkornet materiale) være længere tid om at aftage (sandsynligvis mere end 10 
år). Det skal dog bemærkes, at den væsentligste masseflux af forureningskom-
ponenter under havstokken sker fra lag 2 (NVOC ca. 80 %, klorerede opløs-
ningsmidler > 95 %, anilin ca. 75 % og sulfonamider ca. 55 %). Det vurderes 
derfor, at der inden for en periode på ca. 5 - 10 år vil ske en markant reduktion i 
forureningsfluxen under havstokken. For en mere præcis vurdering heraf kan 
der laves supplerende modelberegninger i den opstillede grundvandsmodel. 

Tabel 6.4 Overslag over masseflux inden for det totale og det reducerede udsivnings-

område 
Masseflux indenfor det totale udsiv-

ningsområde (afværgescenarie 3 og 4)

  

Masseflux indenfor det reducerede  ud-

sivningsområde (afværgescenarie 1 og 2)

  

Klitfod Havstok Klitfod Havstok 

  Komponent 

  

  

kg/år kg/år kg/år kg/år 

NVOC 21.000 14.000 17.300 11.500 

Sulfonamider 5.800 3.800 4.900 3.200 

Anilin 560 60 560 60 

Klorerede opløsningsmidler 1.520 450 1.490 440 

 

Tabel 6.5 viser vores vurdering af reduktionen af massefluxen for de 5 afvær-
gescenarier efter ca. 10 års drift. Det skal bemærkes, at der er en vis usikkerhed 
i tallene, men at størrelsesordenen vurderes at være korrekt. 

Tabel 6.5 viser vurderingen af effekt af masseflux under havstok efter 10 års afværge. 

Effekt er angivet i % i forhold til nuværende situation uden afværge. 

Reduktion i udsivning under havstok 

Afværgescenarie 
NVOC Sulfonamider Anilin Klorerede opl. 

Afværgescenarie 1.  Afskæring rettet mod 

den centrale del af udsivningszonen – 

ingen kildeoprensning 

> 75 % 

 

> 75 % 

 

> 75 % > 75 % 

Afværgescenarie 2. Afskæring rettet mod 

den centrale del af udsivningszonen – i 

kombination med kildeoprensning 
1)
 

95 % 95 %  95 % > 95 % 

Afværgescenarie 3. Afskæring rettet mod 

hele udsivningszonen – ingen kildeop-

rensning 

>85 % >85 % > 75 % > 75 % 

Afværgescenarie 4. Afskæring rettet mod 

hele udsivningszonen – i kombination 

med kildeoprensning  
1)
 

>95 % >95 % >95 % > 95 % 

Afværgescenarie 5. Kildeoprensning (in-

gen afskæring)  
1)
 

ca. 80 %  

 

 

ca. 80 %  

 

 

80 % >85 

1): Det forudsættes, at der udføres kildereduktion i fanen i strandområdet 
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6.3 Økotoksikologisk påvirkning i havet 
Reduktionen af fluxen vil medføre, at stofkoncentrationerne i havet som ud-
gangspunkt vurderes at ville blive reduceret tilsvarende. 
 
Der er ikke foretaget detaljerede spredningsberegninger i havet for de enkelte 
afværgescenarier, men ud fra resultaterne af beregningerne beskrevet i afsnit 
4.8 må det forventes, at en reduktion af den samlede flux med 75 % eller mere 
vil sikre, at en overskridelse af de økotoksikologiske vandkvalitetskriterier i det 
væsentlige begrænses til selve udsivningszonen, dvs. en kystnær strækning på 
ca. 800 meter. Det skønnes derfor også, at alle de belyste scenarier vil sikre, at 
det påvirkede havområde (dvs. området, hvor der vil kunne forekomme kon-
centrationer over vandkvalitetskriterier) vil være begrænset til en sådan potenti-
el lokal påvirkning ud for selve udsivningszonen. 

Hvorvidt der indenfor en sådan lokalt afgrænset strækning i havet ud for selve 
udsivningszonen vil forekomme stofkoncentrationer over vandkvalitetskriteri-
erne for enkelte stoffer er behæftet med usikkerhed. Én af årsagerne til denne 
usikkerhed er, at udsivningen indenfor denne strækning må antages at udvise 
store variationer, som følge af bl.a. meget lokale variationer i jordlagenes sam-
mensætning. Hertil kommer endvidere, at de gennemførte undersøgelser ikke 
har omfattet en kortlægning af mængden af forurenende stoffer i selve havbun-
den, og det er ikke muligt, at vurdere forløbet af ”udtømningen” af denne stof-
mængde til havvandet nærmere. 

Det er muligt, at de opstillede afværgescenarier – indenfor en 10-årsperiode 
eller mindre – vil kunne sikre, at økotoksikologiske kriterier også vil kunne 
overholdes i havet ud for selve udsivningszonen, men der kan ikke på det fore-
liggende vidensgrundlag foretages en sikker vurdering heraf.   

6.4 Sundhedsmæssige aspekter  
De sundhedsmæssige risici ved den nuværende forureningssituation er be-
skrevet i martsredegørelse fra 2005 /1/, hvorfor der henvises hertil. 
 
Embedslægen udtalte bl.a. følgende om de væsentlige stoffer /1/: 
 
• "Lægemidler og nedbrydningsprodukterne fra lægemidler (Sulfonamider): 

Disse kemikaliers væsentlige effekt er den rent medicinske effekt. Det dre-
jer sig for sulfonamidernes vedkommende om effekt på bakterier. Allergi 
over for sulfonamider forekommer. Barbiturater er sovemidler. Lithium 
anvendes til behandling af psykiske sygdomme. Lithium er et grundstof, 
som forekommer naturligt i havvand. Koncentrationerne i badevandet ud 
for udsivningsområdet er så lave, at der ikke vurderes at være nogen mål-
bar lægemiddel-effekt på badende eller strandgæster. 

• Klorerede opløsningsmidler kendes fra industrien (affedtningsmidler) og 
som rensemiddel til kemisk tøjrensning. Adskillige er klassificeret som 
kræftfremkaldende, og de er alle giftige for mennesker. Nogle af de sund-
hedsmæssigt mest kritiske klorerede opløsningsmidler dannes ved ned-
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brydning af andre klorerede opløsningsmidler. I udsivningsområdet er der 
højere koncentrationer end accepteret i drikkevand, og kemikalierne udgør 
en risiko. 

• Anilin (og pyridin og N-phenylacetamid) er giftige og kan medføre akutte 
og kroniske forgiftninger. Der er ikke påvist anilin i de nyeste havvands-
analyser. Nedbrydningen er antagelig stor, og udsivningen til havet uden 
større praktisk betydning". 

De nye undersøgelser giver ikke formodning om, at der er nogen væsentlig 
større sundhedsmæssig risici end ovenstående vurdering fra /1/. Der er dog 
fundet en meget stor afdampning fra selve grubeområdet, som er ny viden i for-
hold til tidligere. Derimod sker der en stor nedbrydning af anilin og klorerede 
opløsningsmidler, hvilket bevirker, at massefluxen under havstokken for disse 
stoffer er væsentligt mindre end tidligere antaget. De væsentligste forurenings-
komponenter af klorerede opløsningsmidler er cis-diklorethylen og vinylklorid. 
Det bemærkes, at vinylklorid er kræftfremkaldende og meget giftigt.  

Et forhold som sandsynligvis medfører en mindre sundhedsrisiko er, at den væ-
sentligste forurening ved havstokken strømmer i dybder under 5-10 m under 
terræn. Det medfører, at kontaktrisikoen er mindre end tidligere antaget. I den 
centrale del af udsivningsområdet sker der dog også kraftig terrænnær forure-
ning med klorerede opløsningsmidler, hvilket skyldes, at den væsentligste kilde 
til denne forurening stadig findes i de øverste jordlag i gruberne. 

På baggrund af de nye undersøgelser i 2005-2006 vurderes de væsentlige sund-
hedsmæssige risici ved forureningen at være: 
 
• Sundhedsmæssige risici ved badning som har foranlediget det gældende 

badeforbud 

• Sundhedsmæssige risici ved ophold eller færden i området (kontakt med 
forurenet vand/sand). De væsentligste risici er her kontakt med forurenet 
vand i strandrender samt forurenet sediment ved gravning tæt på havstok 

• Sundhedsmæssig risici ved indånding af flygtige stoffer 

Tabel 6.6 beskriver forventede sundhedsmæssige effekter ved de 5 afværgesce-
narier. Der er følgende generelle bemærkninger: 

• Det vurderes ikke muligt at skelne mellem effekt på badning og kontakt 
med forurenet grundvand/sediment 

• Det vurderes, at afværgescenarierne 1-4 generelt vil have en relativ hurtig 
effekt på kontaktrisikoen og badning. Det skyldes, at risikoen primært er 
knyttet til afstrømningen fra lag 2 (øverste lag af sand og grus), og her vil 
afværgescenarie 1-4 relativt hurtigt nedsætte forureningsniveauet 

• Den største risiko mod afdampning er i gruberne. En nedsættelse af af-
dampningen vil her kræve en oprensning gruberne (umættede zone og den 



Delrapport nr. 12. Konsekvensanalyse for afværgescenarier (Grindstedværkets gruber) 

P:\62113A\3_Pdoc\DOC\A_12_afvarge_rapport\Rapport_A_12_afvarge\delrapport_12_konsekvensanalyse_afvargescenarier_final_24_11_06.DOC 

49 

.  

øverste del af en mættede zone). Faneafskæringsløsningerne har således 
ingen effekt herpå. 

Tabel 6.6 Vurdering af sundhedsmæssig effekt af afværgescenarier. 

Afværgescenarie Badning og kontakt med foru-

renet grundvand/sediment 

Afdampning 

Afværgescenarie 1.  Afskæring rettet mod den centrale del 

af udsivningszonen – ingen kildeoprensning 

væsentlig effekt inden for 5-10 

år 

Ingen effekt 

Afværgescenarie 2. Afskæring rettet mod den centrale del 

af udsivningszonen – i kombination med kildeoprensning 

væsentlig effekt inden for 5 år Væsentlig effekt indenfor 5 år 
1)

 

Afværgescenarie 3. Afskæring rettet mod hele udsivnings-

zonen – ingen kildeoprensning 

væsentlig effekt inden for 5-10 

år 

Ingen effekt 

Afværgescenarie 4. Afskæring rettet mod hele udsivnings-

zonen – i kombination med kildeoprensning  

væsentlig effekt inden for 5 år Væsentlig effekt indenfor 5 år 
1)

Afværgescenarie 5. Kildeoprensning (ingen afskæring)  Kun lille effekt inden for de 

første 10-20 år  

Væsentlig effekt indenfor 5 år 
1)

1): 5 år er valgt da de er den tid det taget at oprense kildeområdet i gruberne 

 

6.5 Æstetiske forhold (lugtgener, misfarvning af 
sediment og vand) 

Effekten på de æstetiske forhold er vanskelige at forudsige, da kendskabet til de 
forhold, som bevirker lugtgener og misfarvninger, ikke kendes fuldt ud. På-
virkning af æstetiske forhold sker stort set kun i selve strandzonen.  

Der er ikke målt indhold af mercaptaner ved de udførte undersøgelser. Ophold 
ved strandzonen i dag (og især havstokken) viser, at der ofte er en "kemikalie-
lugt" fra forureningen, specielt ved tidspunkter med meget lavvande.  

Misfarvning af sediment skyldes sandsynligvis omsætning af organisk stof, ek-
sempelvis nedbrydning af lettere omsættelige organiske stoffer (vandblandbare 
opløsningsmidler), oliekomponenter (benzen og toluen), klorerede opløsnings-
midler, organiske kvælstofforbindelser (anilin og pyridin m.fl.).  Misfarvning af 
sediment ses stadig ved nedgravning til under grundvandszonen i den centrale 
del af udsivningszonen. Det bemærkes, at lugtgenerne og misfarvning generelt 
er aftaget siden først i 1960'erne. 

Tabel 6.7 beskriver forventede æstetiske effekter ved de 5 afværgescenarier. 
Det er ikke muligt at skelne mellem lugtgener og misfarvning. Det bemærkes, 
at der er stor usikkerhed i vurderingerne heraf. 

Lugtgener og misfarvninger kommer fra forureningen i lag 2, og da afværge-
scenarierne vil nedsætte forureningsfluxen i dette lag relativt hurtigt, vurderes 
det, at der vil ske en væsentlig reduktion i lugtgenerne og misfarvning af sedi-
mentet som følge af afværgescenarierne 1-4.  

Da lugtgrænsen for mercaptaner er meget lav (1 µg/m3), og da der kan findes 
andre kraftigt lugtende stoffer, kan det ikke afvises, at selv en omfattende ind-
sats ikke fuldstændigt vil eliminere lugtgenerne.  
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Tabel 6.7 Vurdering af effekt på æstetiske forhold ved  afværgescenarier. 

Afværgescenarie Effekt af æstetiske forhold 

Afværgescenarie 1.  Afskæring rettet mod den centrale 

del af udsivningszonen – ingen kildeoprensning 

Væsentlig effekt inden for 5-10 år 

Afværgescenarie 2. Afskæring rettet mod den centrale 

del af udsivningszonen – i kombination med kildeop-

rensning 

Væsentlig effekt inden for 5 - 10 år 

Afværgescenarie 3. Afskæring rettet mod hele udsiv-

ningszonen – ingen kildeoprensning 

Væsentlig effekt inden for 5-10 år 

Afværgescenarie 4. Afskæring rettet mod hele udsiv-

ningszonen – i kombination med kildeoprensning  

Væsentlig effekt inden for 5 - 10 år 

Afværgescenarie 5. Kildeoprensning (ingen afskæring) Kun mindre effekt indenfor de første 10 

år , herefter nogen reduktion 

 

6.6 Tidshorisont for ”resultat-opnåelse”. 
Tidshorisonten for resultat-opnåelse er allerede beskrevet i de øvrige afsnit i 
kapitel 5. Her gives et kort resume. Det bemærkes, at der en del usikkerhed for-
bundet med vurderingerne. Der er især stor usikkerhed på effekt på de økotok-
sikologiske forhold, da vidensniveauet om udstrømningsforhold er meget lille. 

Tabel 6.9 viser den forventelige tidshorisont for resultatopnåelse. Der er taget 
udgangspunkt i vurdering af målsætningerne jf. afsnit 2. 

Tabel 6.9 Vurdering af tidshorisont for resultat opnåelse 

Ophævelse, af de nuværende sundhedsmæs-

sigt begrundede restriktioner  

Afværgescenarie Eliminere økotoksiko-

logiske effekter 
1)
 

 

 badeforbud, kontakt Afdampning 

Reducere æstetiske 

påvirkninger 
2)

 

Afværgescenarie 1.  Afskæ-

ring rettet mod den centrale 

del af udsivningszonen – 

ingen kildeoprensning 

Forventet effekt inden 

for 5-10 år 

Væsentlig effekt inden 

for 5-10 år 

Ingen effekt Væsentlig effekt inden 

for 5-10 år 

Afværgescenarie 2. Afskæ-

ring rettet mod den centrale 

del af udsivningszonen – i 

kombination med kildeop-

rensning 

Forventet effekt inden 

for 5 år 

Væsentlig effekt inden 

for 5 år 

Væsentlig effekt inden 

for 5 år 

Væsentlig effekt inden 

for 5 år 

Afværgescenarie 3. Afskæ-

ring rettet mod hele udsiv-

ningszonen – ingen kildeop-

rensning 

Forventet effekt inden 

for 5-10 år 

Væsentlig effekt inden 

for 5-10 år 

Ingen effekt Væsentlig effekt inden 

for 5-10 år 

Afværgescenarie 4. Afskæ-

ring rettet mod hele udsiv-

ningszonen – i kombination 

med kildeoprensning  

Forventet effekt inden 

for 5 år 

Væsentlig effekt inden 

for 5 år 

Væsentlig effekt inden 

for 5 år 

Væsentlig effekt inden 

for 5 år 

Afværgescenarie 5. Kildeop-

rensning (ingen afskæring)  

Kun lille effekt inden 

for 10 år 

Kun lille effekt inden 

for de første 10-20 år 

Væsentlig effekt inden 

for 5 år 

Kun mindre effekt 

inden for de første 10 

år  

1)
: begrænse eller eliminere område, hvor vandkvalitetskriterier overskrides 

2)
: lugt, misfarvning,   
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7 Sammenfatning  
 

 Der er i forhold til Grindstedværkets gruber foretaget en række undersøgelser 
for at belyse de tekniske og økonomiske forhold knyttet til en eventuel gennem-
førelse af fire alternative strategier for tekniske afværgeforanstaltninger, som 
blev opstillet i redegørelsen fra marts 2005. Strategierne omfattede en afskæ-
ring af udsivningen af forurenende stoffer ved klitfoden, enten ved stimulering 
af den biologiske nedbrydning i grundvandet eller ved oppumpning og rensning 
af det forurenede grundvand med kemiske metoder. I begge tilfælde indgik en 
målrettet fjernelse af koncentrerede forureningsforekomster (kildeoprensning) 
som en mulig tillægsforanstaltning.  
 

Afskæring af udsivning Ud fra laboratorieforsøg vurderes, at metoden med den biologiske nedbrydning 
ikke er realistisk i forhold til den samlede gruppe af forurenende stoffer, bl.a. 
fordi metoden ikke er effektiv over for sulfonamider. Dette udelukker dog ikke, 
at metoden kan anvendes som en delløsning i eventuel kombination med andre 
metoder, da mange af de øvrige stoffer kan nedbrydes biologisk.  
 
Derimod vurderes metoden med oppumpning og kemisk rensning at være po-
tentiel som bærende løsning i en afværgestrategi. 
  

Kildeoprensning For kildeoprensning er der på baggrund af den nu opnåede viden om 
forureningen peget på følgende muligheder: 
 

1. Afgravning af den kraftigste jordforurening i gruberne. 
2. Oprensning rettet mod koncentrerede forekomster (fri fase) af klorere-

de opløsningsmidler under grundvandsspejlet i grube 1 – 4.   
3. Oppumpning af grundvand rettet mod udvalgte forureningsstoffer i de 

mest koncentrerede områder i kilde- og faneområdet.  
 
Der er belyst fem udvalgte, eksemplificerende scenarier for en afværgeindsats. 
Afskæringsløsninger i scenarierne omfatter oppumpning af grundvand ved klit-
fod og efterfølgende kemisk rensning af vandet med ozon og brintoverilte (Ad-
vanced Oxidation Processes – også kaldet AOP). Kildereduktion omfatter 
ovennævnte 3 metoder. 
 
 

 

 

Mulige afværgeforan-
staltninger ved Grind-
stedværkets gruber 

 

Eksemplificerende 
afværgescenarier 
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Afværgescenarie Beskrivelse 

1. Afskæring, 425 

meter 

Afskæring rettet mod den centrale del af udsivningszonen svarende til en 

afskæring af fanen over en strækning på ca. 425 meter 

2. Afskæring, 425 

meter  

   Kildeoprensning 

Afskæring rettet mod den centrale del af udsivningszonen svarende til en 

afskæring af fanen over en strækning på ca. 425 meter. I scenariet kombine-

res afskæringen med kildeoprensning. 

3. Afskæring, 800 

meter 

Afskæring rettet mod hele udsivningszonen svarende til en afskæring af 

fanen over en strækning på ca. 800 meter 

4. Afskæring, 800 

meter  

    Kildeoprensning 

Afskæring rettet mod hele udsivningszonen svarende til en afskæring af 

fanen over en strækning på ca. 800 meter. I scenariet kombineres afskærin-

gen med kildeoprensning. 

5. Kildeoprensning Kildeoprensning (ingen afskæring). 

 
 
De opstillede scenarier er rettet mod en samtidig indsats i forhold til følgende 
kvalitative målsætninger: 
 

- begrænse eller eliminere økotoksikologiske effekter i havet (begrænse 
eller eliminere det område, hvor vandkvalitetskriterier overskrides) 

- begrænse eller sikre grundlaget for en ophævelse af badeforbud og be-
hov for frarådning af ophold 

- reducere æstetiske påvirkninger (lugt og misfarvning) 
 

Fjernelse af forurening Inden for en kortere årrække på ca. 10 år forventes scenarierne 2, 4 og 5, der 
inkluderer kildeoprensning, at give mulighed for at fjerne en væsentlig del af 
den samlede forekomst af forurenende stoffer fra området (80 – 95 %). Scena-
rierne 1 og 3, der er rene afskæringsløsninger, vil inden for en tilsvarende peri-
ode kun fjerne en lille del af den samlede forureningsmængde. 
 

Reduktion af udsivning Alle scenarierne forventes inden for ca. 10 år at indebære væsentlige 
reduktioner i udsivningen af forurenende stoffer til grundvandet under stranden 
og til havet. Det er skønnet, at den nuværende udsivning kan reduceres med 75 
– 95 %. De største reduktioner opnås med scenarierne 2 og 4, hvor afskærings-
løsninger kombineres med kildeoprensning. For den rene kildereduktion (sce-
narie 5) er det dog sandsynligt, at en yderligere reduktion i fluxen på længere 
sigt (f.eks. efter 20 år) vil være mindre end hvad der kan opnås med afskæ-
ringsløsninger. 

En afskæring over hele udsivningszonen på 800 meter forventes effektivt at 
kunne sikre, at der ikke strømmer forurenet grundvand forbi klitfoden, hvor 
afskæringen placeres. Ved den kortere afskæringsbredde på 425 meter accepte-
res en fortsat udsivning i den mindst forurenede del af udsivningszonen.     
 

Økonomi Økonomiske overslag over de fem afværgescenarier er vist i nedenstående 
tabel. 
 
 
 

Kvalitative målsæt-
ninger 
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Samlede udgifter 

mio. kr 
2)

 

Afværgescenarie Etablering 

mio. kr 
1)
 

Årlig driftsomk.

mio. kr/år 
1)
 

Driftsperiode    

(år) 

3 %  
3)
 6 % 

3)
 

Afskæring - 425 m 
3)
 39 

(35-45) 

6,9  

(5,8 - 8,7) 

>100 
Scenarie 1 - af-

skæring, 425 m 
Ingen Kildeoprensning Ingen Ingen Ingen 

>290 

(248 - 351)  

>171 

(147 - 206) 

Afskæring - 425 m 
3)
 39 

(35-45) 

6,9  

(5,8 - 8,7) 

ca. 15 

Kilde – afgravning 40 0 0 

Kilde - fri fase 10 10,0 5 

Scenarie 2 - af-

skæring, 425 m + 

kildereduktion 

Kilde – faneoprensning 74 8,5 10 

376 

(357 - 402)  

 

345 

(329 - 367) 

Afskæring - 800 m 
3)
 46  

(39 - 53) 

8,4  

(7,0 - 10,3) 

>100 
Scenarie 3 - af-

skæring, 800 m 
Ingen kildeoprensning Ingen Ingen Ingen 

>362 

(292 - 411)  

>212 

(172 - 241) 

Afskæring - 800 m 
3)
 46  

(39 - 53) 

8,4  

(7,0 - 10,3) 

ca. 15 

Kilde – afgravning 40 0 0 

Kilde - fri fase 10 10,0 5 

Scenarie 4 - af-

skæring, 800 m 

+ kildereduktion 

Kilde – faneoprensning 74 8,5 10 

400 

(377 - 430) 

365 

(345 - 391) 

Ingen afskæring Ingen Ingen Ingen 

Kilde – afgravning 40 0 0 

Kilde - fri fase 10 10,0 5 

Scenarie 5 - kil-

dereduktion, 

ingen afskæring 

Kilde – faneoprensning 74 8,5 10 

242 228 

 

1) Investeringer og driftsomkostninger i tabellen er angivet i faste (reale) 2006-priser (alle beløb 

i mio kr excl. moms). 

2) Nutidsværdi er angivet med basis i reale priser og 3 og 6 % realrente.  

3) Udgifter omfatter ikke omkostninger til skitseprojekt og evt. pilotprojekter 

Tal i parentes viser usikkerhedsinterval 

 

 
Effekter af afværge Scenarierne vil imødekomme de opstillede målsætninger i forhold til 

påvirkningen af havmiljøet, sundhedsmæssige og æstetiske forhold. Det for-
ventes, at alle scenarierne inden for ca. 10 år vil betyde, at en overskridelse af 
vandkvalitetskriterier i det væsentligste kan afgrænses til en kystnær strækning 
ud for udsivningszonen på ca. 800 meter. Hvornår en overholdelse af kriterier-
ne også kan sikres ud for selve udsivningszonen er derimod behæftet med 
usikkerhed.  
 
Tilsvarende gælder for så vidt angår de sundhedsmæssige og æstetiske forhold. 
En ophævelse eller begrænsning af de sundhedsmæssigt begrundede restriktio-
ner i området vil således bero på sundhedsmyndighedernes samlede vurdering 
af effekterne af en oprensning. En afskæring over hele udsivningszonen vil 
fremme mulighederne for en ophævelse af restriktionerne, mens den rene kil-
dereduktionsløsning (scenarie 5) formentlig ikke vil medføre et grundlag for 
ophævelse af sundhedsmæssige reguleringer inden for en betydelig årrække 
(10-20 år eller mere). 
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Kildeoprensning i gruberne vil imødegå afdampning af stoffer til luft i grube-
området, mens de rene afskæringsløsninger ikke vil have effekt i forhold hertil. 
 
Ligeledes forventes, at de opstillede afværgescenarier vil formindske lugt og 
misfarvninger på strandområdet væsentligt inden for en begrænset årrække, 
men ikke nødvendigvis eliminere enhver risiko for lejlighedsvis lugtforekomst 
fuldstændigt.   
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/1/: Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage: Tekniske løsninger af 
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Rapport udarbejdet af COWI A/S. 
  
/2/: Ribe Amt: Kærgård Plantage. Afrapportering af overvågningsprogram. 
2002. Rapport udarbejdet i samarbejde med DGE a/s. 
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Bilag 1.1             

Konceptuel model med afværgemetoder 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag 1.2 
Placering af afskæringsløsninger 
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Bilag 2           
Beskrivelse af vandbehandlingsanlæg (AOP)          
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Applied Process Technology, Inc.
Clean Water. No Waste.
Applied Process Technology, Inc.
Clean Water. No Waste.
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 HiPOx HCU 
Advanced Oxidation Syste
 

HCU 
The HiPOx HCU is an advanced oxidation 
system that combines ozone and hydrogen 
peroxide to destroy groundwater 
contaminants in a continuous flow reactor. 
The system utilizes multiple reagent 
injection points and mixers to maximize 
contaminant destruction in a waste-free 
process. 
 
The HCU is a compact skid-mounted unit 
with a footprint ideal for very small spaces.  
Low-to-medium ozone capacities make the 
HCU appropriate for low-flow sites with 
low-to-moderate contaminant 
concentrations.   

 PLC control system provides for 
unattended and automated operation  

 Fail-safe operation  
 Automatic paging in event of shutdown 
 Operating set points adjusted via local 
Operator Interface Terminal (OIT) or 
remotely via modem with optional 
SCADA package 

 

STANDARD SPECIFICATIONS  

Flow Rate 3 – 160 GPM 
Ozone Capacity Up to 20 lbs/day 
Dimensions 8’L x 4’6”Wx 7’6”H 
Weight Approx. 4,500 lbs 
Electrical 
Requirements 

208VAC, 3Ø or 240VAC, 1Ø, 60 
Hz, 55A maximum 

Power 
Consumption 

7-13 kW 

SYSTEM CONFIGURATION AND FEATURES  

Enclosure/Skid Galvanized-skid platform; weather-
resistant enclosure; corrosion-
resistant piping; NFPA signage; 
power and process connections 
conveniently located to facilitate 
quick installation 

Safety Shop tested; ozone detector and 
destruct unit; fail-safe shutdown 
features; all ozone-containing piping 
is joint-free or (double-)contained 
within monitored enclosures 
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 aste-Free Contaminant Destruction 
calable Process for Predictable Results
ighly-Effective, Low-Cost Solution 
NE GENERATION / DISTRIBUTION SYSTEM*  

rator Capacity Up to 20 lbs/day** 
entration 8% – 10% by weight 
tion Capacity 5 – 150 mg/L ozone dose 
tion Piping PFA Teflon™ 
des rack-mounted, solid-state ozone generator(s), ozone 
ld with metering and check valves, automatic pressure 
l and shutoff valve 
 oxygen from liquid oxygen dewars or produced by oxygen 
tion system 

Applied Process Technology, Inc. 
3333 Vincent Road, Suite 222, Pleasant Hill, CA 94523 

tel: 925-977-1811 ·  fax: 925-977-1818  ·  toll free:  1-888-307-2749 
www.aptwater.com   ·   info@aptwater.com 

EN SYSTEM*  

dard Supply Liquid-oxygen Dewar cylinders 
160 – 265 liters 

entration 99.9+%vol (Grade 6) 

nal Supply PSA**-enriched gas 
entration 90+%vol (-70ºF dew point) 
n flow controller included; optional gas manifold available 

ssure-Swing Adsorption 

 
 
 

REACTOR SYSTEM*  

Flow Rate 3 – 160 GPM 
Reactor 
Construction 

PVC piping with internal static mixers 

Reagent Control Reagent addition precisely controlled 
and adjusted as needed at each injector  

*includes gas/liquid separator and inlet flow meter; optional feed 
tank, pump and recycle valve also available 

 
 

 

COOLING SYSTEM  

Method Refrigerated package chiller with 
outdoor condenser 

ROGEN PEROXIDE SYSTEM*  

age 25-gallon, non-metallic tank 
centration 5% – 35% technical grade  
tion Piping Polyethylene 
tion system included  

 Multiple ozone injection points 
maximize process efficiency and 
contaminant destruction  

 Precision instrumentation for 
accurate reagent control 

 One-button startup and shutdown; 
touchscreen control display for ease 
of operation 

 
™Teflon is a registered trademark of the DuPont Co. 

 

031005 
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Applied Process Technology, Inc.
Clean Water. No Waste.
Applied Process Technology, Inc.
Clean Water. No Waste.

HiPOx SRS 
Advanced Oxidation System
 

SRS 
The HiPOx SRS is an advanced oxidation 
system that combines ozone and hydrogen 
peroxide to destroy groundwater 
contaminants in a continuous flow reactor. 
The system utilizes multiple reagent 
injection points and mixers to maximize 
contaminant destruction in a waste-free 
process. 
 
The SRS is a portable containerized unit 
equipped with medium-to-high ozone 
capacities.  The SRS is suitable for high-
flow sites with low contaminant 
concentrations or low-to-moderate flow 
sites with high contaminant concentrations.   

 
 

 PLC control system provides for 
unattended and automated operation  

 Fail-safe operation  
 Automatic paging in event of shutdown 
 Operating set points adjusted via local 
Operator Interface Terminal (OIT) or 
remotely via modem with optional 
SCADA package 

 

 
 
 

 
 

 
 

STANDARD SPECIFICATIONS  

Flow Rate 3 – 250 GPM 
Ozone Capacity 20 – 100 lbs/day onboard* 

Up to 500 lbs/day offboard* 
Dimensions 8’W x 24’L x 8’6”H 
Weight Approx. 15,000 – 20,000 lbs 
Electrical 
Requirements 

208VAC, 3Ø, 60 Hz, 
120A maximum 

Power 
Consumption 

22 – 44 kW 

*SRS systems utilize onboard generator racks and/or offboard 
generators skids (approx. 8’W x 24’L) 

SYSTEM CONFIGURATION AND FEATURES  

Enclosure Insulated & climate-controlled, 
weather-resistant enclosure(s); 
stainless-steel reactor & mixers; 
convenient power and process 
connections 

Safety Shop tested (to extent possible); 
ozone destruct unit and multiple 
detectors; fail-safe shutdown 
features; all ozone-containing piping 
is joint-free or (double-)contained 
within monitored enclosures 
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Conc
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 aste-Free Contaminant Destruction 
calable Process for Predictable Results 
ighly-Effective, Low-Cost Solution 
E GENERATION / DISTRIBUTION SYSTEM*  

rator Capacity 20 – 100 lbs/day** 
entration 8% – 10% by weight 
tion Capacity 5 – 150 mg/L ozone dose 
tion Piping PFA Teflon™ 
des rack-mounted, solid-state ozone generator(s), ozone 
ld with metering and check valves, automatic pressure 
l and shutoff valve 
 bulk liquid oxygen or oxygen  produced by generation 
 

Applied Process Technology, Inc. 
3333 Vincent Road, Suite 222, Pleasant Hill, CA 94523 

tel: 925-977-1811 ·  fax: 925-977-1818  ·  toll free:  1-888-307-2749 
www.aptwater.com   ·   info@aptwater.com 

EN SYSTEM*  

ard Supply Liquid oxygen Dewar cylinders 
160-265 Liters 

entration 99.9+%vol (Grade 6) 

nal Supply PSA**-enriched gas 
entration 90+%vol (-70°F dew point) 
n flow controller included; optional gas manifold available 
sure-Swing Adsorption 

 
 
 

REACTOR SYSTEM*  

Flow Rate 3 – 250 GPM 
Reactor 
Construction 

Single- or dual reactor(s) with PVC or 
stainless steel piping, multiple 
injection points with internal static 
mixers 

Reagent Control Reagent addition precisely controlled 
and adjusted as needed at each injector 

*includes gas/liquid separator and inlet flow meter; optional feed 
tank, pump and recycle valve also available 

 

 

COOLING SYSTEM  

Method Refrigerated package chiller with 
outdoor condenser 

ROGEN PEROXIDE SYSTEM*  

ge Typ. 150-gallon, double-
contained, non-metallic tank 

entration Typ. 35% technical grade  
tion Piping Polyethylene/316 stainless steel 
tion system included 

 
 

 Multiple ozone injection points 
maximize process efficiency and 
contaminant destruction  

 Precision instrumentation for 
accurate reagent control 

 One-button startup and shutdown; 
touchscreen control display for ease 
of operation 

 
™ Teflon is a registered trademark of the DuPont Co. 
 

101304 
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Applied Process Technology, Inc.
Clean Water. No Waste.
Applied Process Technology, Inc.
Clean Water. No Waste.

HiPOx DW 
Advanced Oxidation System
 

DW 
The HiPOx DW is an advanced oxidation 
system that combines ozone and hydrogen 
peroxide to destroy groundwater 
contaminants in a continuous reactor. The 
system utilizes multiple reagent injection 
points and mixers to maximize 
contaminant destruction in a waste-free 
process. 
 
The DW is ideal for drinking water or 
other very high flow applications.  It 
destroys contaminants to meet potable 
water standards (MCLs*) while 
minimizing the formation of byproducts 
such as bromate.   

 
 

 PLC control system provides for 
unattended and automated operation  

 Fail-safe operation  
 Automatic paging in event of shutdown 
 Operating set points adjusted via local 
Operator Interface Terminal (OIT) or 
remotely via modem with optional 
SCADA package 

 
* Maximum contaminant level 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

SYSTEM CONFIGURATION AND FEATURES  

Enclosure Insulated and climate-controlled, 
weather-resistant enclosure(s); 
stainless-steel reactor and mixers; 
convenient power and process 
connections  

Safety Shop tested (to extent possible); 
ozone destruct unit and multiple 
detectors; fail-safe shutdown 
features; all ozone-containing piping 
is joint-free or (double-)contained 
within monitored enclosures 

STANDARD SPECIFICATIONS*  

Flow Rate 100 – 2,000 GPM 
Ozone Capacity Up to 100 lbs/day onboard** 

Up to 1,000 lbs/day offboard** 
Dimensions <1,000 gpm: 8’W x 40’L x 9’6”H 

>1,000 gpm: 8’W x 28’L x 9’6”H  
(per container, 2 required) 

Weight Approx. 10,000-30,000 lbs (per 
container) 

Electrical 
Requirements 

208VAC, 3Ø, 60 Hz (onboard) 
480VAC, 3Ø, 60 Hz (offboard) 

Power 
Consumption 

Varies with system type; allow 6 
kW/(lb/day O3) 

*DW systems are usually customized to meet application-specific 
requirements and are available in a broad range of configurations 
**DW systems utilize onboard generator racks and/or offboard 
generators skids (approx. 8’W x 24’L) 
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 aste-Free Contaminant Destruction 
calable Process for Predictable Results 
ighly-Effective, Low-Cost Solution 
E GENERATION / DISTRIBUTION SYSTEM*  

rator Capacity Up to 1,000 lbs/day** 
entration 8% – 10% by weight 
tion Capacity 5 – 150 mg/L ozone dose 
tion Piping PFA Teflon™ 
des rack-mounted, solid-state ozone generator(s), ozone 
ld with metering and check valves, automatic pressure 
l and shutoff valve 
 bulk liquid oxygen or oxygen  produced by generation 
 

Applied Process Technology, Inc. 
3333 Vincent Road, Suite 222, Pleasant Hill, CA 94523 

tel: 925-977-1811 ·  fax: 925-977-1818  ·  toll free:  1-888-307-2749 
www.aptwater.com   ·   info@aptwater.com 

EN SYSTEM*  

ard Supply Bulk liquid oxygen 
1,000 – 3,000 gal 

entration 99.9+%vol (Grade 6) 

nal Supply PSA**-enriched gas 
entration 90+%vol (-70°F dew point) 
n flow controller included; optional gas manifold available 
sure-Swing Adsorption 

 
 
 

REACTOR SYSTEM*  

Flow Rate 100 – 2,000 GPM 
Reactor 
Construction 

PVC or stainless steel piping with 
internal static mixers 

Reagent Control Reagent addition precisely controlled 
and adjusted as needed at each injector 

*includes gas/liquid separator and inlet flow meter; optional feed 
tank, pump and recycle valve also available 

 
 

 

COOLING SYSTEM  

Method Refrigerated package chiller with 
outdoor condenser 

ROGEN PEROXIDE SYSTEM*  

ge Typ. 500-gallon, double-
contained, non-metallic tank 

entration Typ. 35% technical grade  
tion Piping Polyethylene/316 stainless steel 
tion system included 

 
 

 Multiple ozone injection points 
maximize process efficiency and 
contaminant destruction  

 Precision instrumentation for 
accurate reagent control 

 One-button startup and shutdown; 
touchscreen control display for ease 
of operation 

 
™ Teflon is a registered trademark of the DuPont Co. 
 

101204 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 3           
Massereduktion for afværgescenarie efter 10 år 

 



 

Afværgescenarie 

Indsatsområde NVOC Sulfonamider Anilin Klorerede 

opl. 

Faneafskæring (kg) 170.000 49.000 5.500 15.000 

Kildereduktion (kg) 0 0 0 0 

Samlet (kg) 170.000 49.000 5.500 15.000 

Løsning 1 

  

  

  

1. Afskæring rettet mod den 

centrale del af udsivningszonen – 

ingen kildeoprensning 

  

  

  

Samlet i % 11 21 70 4 

Faneafskæring (kg) 87.000 24.000 1.100 7.400 

Kildereduktion (kg) 1.300.000 190.000 6.500 320.000 

Samlet (kg) 1.400.000 210.000 7.600 330.000 

Løsning 2 

  

  

  

2. Afskæring rettet mod den 

centrale del af udsivningszonen – i 

kombination med kildeoprensning 

  

  

  

Samlet i % 88 91 96 97 

Faneafskæring 210.000 58.000 5.600 15.000 

Kildereduktion 0 0 0 0 

Samlet 210.000 58.000 5.600 15.000 

Løsning 3 

  

  

  

3. Afskæring rettet mod hele 

udsivningszonen – ingen 

kildeoprensning 

  

  

  

Samlet % 13 25 71 4 

Faneafskæring 110.000 29.000 1.100 7.600 

Kildereduktion 1.300.000 190.000 6.500 320.000 

Samlet 1.400.000 220.000 7.600 330.000 

Løsning 4 

  

  

  

4. Afskæring rettet mod hele 

udsivningszonen – i kombination 

med kildeoprensning 

  

  

  

Samlet % 88 96 96 97 

Faneafskæring 0 0 0 0 

Kildereduktion 1.300.000 190.000 6.500 320.000 

Samlet 1.300.000 190.000 6.500 320.000 

Løsning 5 

  

  

  

5. kildeoprensning (ingen 

afskæring) 

  

  

  Samlet % 81 83 82 94 

Samlet masse i mætte og umættet zone   1.600.000 230.000 7.900 340.000 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 4           
Beregning af forureningsmasse 



Beregningsskema for sulfonamider (incl. Sulfanilsyre) i mættet zone

Tykkelse af forurenet lagserie (m) Område Interval Areal Volumen Vandvolumen Koncentration Stofmængde Andel
5 [g/m3]  [m2] [m3] [m3] [g/m3] [kg] [%]

Vandmættet porøsitet Fane, A 0,1-1 81.044 405.220 182.349 0,5 91 0,0
0,45 Fane, B1 1-10 54.824 274.120 123.354 5 617 0,3

Fane, B2 1-10 6.208 31.040 13.968 5 70 0,0
vurderet Fane, C 10-100 177.371 886.855 399.085 47 18.757 8,5

Fane, D1 100-1.000 124.852 624.260 280.917 534 150.010 68,0
Fane, D2 100-1.000 61.070 305.350 137.408 197 27.069 12,3

*) incl. Gruber Fane opstrøms klitfod* 505.369 1.137.080 196.614 89,2
Strand, A 0,1-1 7.437 37.185 16.733 0,25 4 0,0
Strand, B 1-10 18.685 93.425 42.041 5 210 0,1
Strand, C 10-100 32.695 163.475 73.564 53 3.899 1,8
Strand, D 100-1.000 29.966 149.830 67.424 293 19.755 9,0
Fane nedstrøms klitfod 88.783 199.762 23.868 10,8
Masse i mættet zone 594.152 1.336.842 220.482 100,0

Faktor for øget grubeareal Grube 1 100-1.1000 2.100 10.500 4.725 470 2.221 1,0
3 Grube 2 10-100 2.400 12.000 5.400 76 410 0,2

Grube 3 100-1.000 3.300 16.500 7.425 141 1.047 0,5
Grube 4 100-1.000 3.300 16.500 7.425 308 2.287 1,0
Grube 5 10-100 2.100 10.500 4.725 42 198 0,1
Grube 6 10-100 6.900 34.500 15.525 46 714 0,3
Gruber 20.100 45.225 6.878 3,1

Massefordeling i mættet zone
Gruber (%) 3,1
Fane opstrøms klitfod (%) 86,1
Fane nedstrøms klitfod (%) 10,8

Beregningsskema for sulfonamider (incl. Sulfanilsyre) i umættet zone

Område Tykkelse* Areal Volumen Jordmængde Koncentration** Stofmængde Andel***
 [m]  [m2] [m3] [tons TS] [g/ton TS] [kg] [%]

Grube 1 2 700 1.400 2.520 269 678 5,3
Grube 2 2 800 1.600 2.880 229 660 5,2
Grube 3 1,5 1.100 1.650 2.970 91 270 2,1
Grube 4 1 1.100 1.100 1.980 4.868 9.639 75,8
Grube 5 0,5 700 350 630 496 312 2,5
Grube 6 0,5 2.300 1.150 2.070 559 1.157 9,1
Masse i umættet zone 6.700 7.250 13.050 12.716 100

* Tykkelse af kraftigt forurenet lag, hvorfra analyser stammer
** Beregnet som gennemsnit af de to analyser i pågældende grube
*** Andel af masse i umættet zone

Massefordeling i umættet og mættet zone Samlet masse i umættet og mættet zone (kg) 233.198
Gruber (%), umættet 5,5
Gruber (%), mættet 2,9
Fane opstrøms klitfod (%) 81,4
Fane nedstrøms klitfod (%) 10,2
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A 0%A 0%A 0%A 0%A 0%A 0%A 0%A 0%A 0%

A 0%A 0%A 0%A 0%A 0%A 0%A 0%A 0%A 0%

A A A A A A A A A 

B1 0,3%B1 0,3%B1 0,3%B1 0,3%B1 0,3%B1 0,3%B1 0,3%B1 0,3%B1 0,3%

B 0,1%B 0,1%B 0,1%B 0,1%B 0,1%B 0,1%B 0,1%B 0,1%B 0,1%

B B B B B B B B B 

C 8,5%C 8,5%C 8,5%C 8,5%C 8,5%C 8,5%C 8,5%C 8,5%C 8,5%

D 9%D 9%D 9%D 9%D 9%D 9%D 9%D 9%D 9%

FANE FANE FANE FANE FANE FANE FANE FANE FANE STRAND STRAND STRAND STRAND STRAND STRAND STRAND STRAND STRAND 

D2 12,3%D2 12,3%D2 12,3%D2 12,3%D2 12,3%D2 12,3%D2 12,3%D2 12,3%D2 12,3%

D1 68%D1 68%D1 68%D1 68%D1 68%D1 68%D1 68%D1 68%D1 68%

D D D D D D D D D 

B2 0%B2 0%B2 0%B2 0%B2 0%B2 0%B2 0%B2 0%B2 0%

C C C C C C C C C 

B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C 

C 1,8%C 1,8%C 1,8%C 1,8%C 1,8%C 1,8%C 1,8%C 1,8%C 1,8%         

N

mål / dato / udarb.
1:5000 / 9.okt.2006 / LNE/pjn

Sulfonamider

PAA/sum af 
sulfonamider mg/l

Filter niveau m.u.t.
Boringsnr.

>1

>10

>0,1

>100

>1.000



Beregningsskema for klorerede i mættet zone

Tykkelse af forurenet lagserie (m) Område Interval Areal Volumen Vandvolumen Koncentration Stofmængde Andel
5 [g/m3]  [m2] [m3] [m3] [g/m3] [kg] [%]

Vandmættet porøsitet Fane, A 0,01-0,1 56.922 284.610 128.075 0,05 6 0,0
0,45 Fane, B1 0,1-1 154.234 771.170 347.027 0,27 94 0,1

Fane, C1 1-10 59.696 298.480 134.316 5,00 672 0,5
vurderet Fane, C2 1-10 3.140 15.700 7.065 4,99 35 0,0

Fane, D 10-100 94.150 470.750 211.838 45,13 9.560 7,3
Fane, E1 >100 2.825 14.125 6.356 204,76 1.302 1,0
Fane, E2 >100 16.472 82.360 37.062 179,09 6.637 5,1
Fane, E3 >100 3.140 15.700 7.065 140,31 991 0,8
Fane, E4 >100 3.140 15.700 7.065 172,17 1.216 0,9

*) incl. Gruber Fane opstrøms klitfod* 393.719 885.868 20.514 15,8
Strand, A 0,01-0,1 8.426 42.130 18.959 0,02 0,4 0,0
Strand, B 0,1-1 9.049 45.245 20.360 0,26 5 0,0
Strand, C 1-10 16.691 83.455 37.555 4,32 162 0,1
Strand, D 10-100 15.946 79.730 35.879 36,65 1.315 1,0
Strand, E >100 1.972 9.860 4.437 121,72 540 2,6
Fane nedstrøms klitfod 52.084 112.752 1.483 1,1

445.803 998.620 21.997
Faktor for øget grubeareal Grube 1 >100 2.100 10.500 4.725 204,76 967 0,7

3 Grube 2 >100 2.400 12.000 5.400 203,14 1.097 0,8
Grube 3 >100 3.300 16.500 7.425 140,31 1.042 0,8
Grube 4 >100 3.300 16.500 7.425 172,17 1.278 1,0
Grube 5 0,1-1 2.100 10.500 4.725 0,191 1 0,0
Grube 6 1-10 6.900 34.500 15.525 4,991 77 0,1
Gruber 20.100 45.225 4.463 3,4

Område Mægtighed Areal Volumen Jordmængde Koncentration** Stofmængde Andel
Beregning på grundlag af jordanalyser  [m]  [m2] [m3] [tons TS] [g/ton TS] [kg] [%]
Faktor for øget grubeareal grube 1-3 Grube 1 13 1.050 13.650 24.570 844 20.737 15,9

1,5 Grube 2 12 1.200 14.400 25.920 1.580 40.954 31,5
Faktor for øget grubeareal grube 4-6 Grube 3 16 1.650 26.400 47.520 842 40.012 30,7

1 Grube 4 16 1.100 17.600 31.680 256 8.110 6,2
Grube 5 12 700 8.400 15.120 0,4 6 0,0
Grube 6 16 2.300 36.800 66.240 43 2.848 2,2
Delsum gruber 8.000 117.250 211.050 112.667 86,5
Masse i mættet zone 130.201

Massefordeling i mættet zone
Masse i gruber (%) 86,5
Masse i fane (%) 12,3
Masse i strandzone (%) 1,1

Beregningsskema for klorerede i umættet zone

Område Tykkelse* Areal Volumen* Jordmængde Koncentration** Stofmængde Andel
 [m]  [m2] [m3] [tons TS] [g/ton TS] [kg] [%]

Grube 1 2 700 1.400 2.520 25.869 65.190 31,2
Grube 2 2 800 1.600 2.880 29.774 85.749 41,0
Grube 3 1,5 1.100 1.650 2.970 921 2.735 1,3
Grube 4 1 1.100 1.100 1.980 27.937 55.315 26,5
Grube 5 0,5 700 350 630 62 39 0,0
Grube 6 0,5 2.300 1.150 2.070 5 10 0,0
Masse i umættet zone 7.250 13.050 209.039 100

* Tykkelse af kraftigt forurenet lag, hvorfra analyser stammer
** Beregnet som gennemsnit af analyser over GVS og ned til ½ m under GVS i pågældende grube
*** Andel af masse i umættet zone

Massefordeling i umættet og mættet zone Samlet masse i umættet og mættet zone (kg) 339.240
Gruber (%), umættet 61,6
Gruber (%), mættet 33,2
Fane opstrøms klitfod (%) 4,7
Fane nedstrøms klitfod (%) 0,4
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C 0,1%C 0,1%C 0,1%C 0,1%C 0,1%C 0,1%C 0,1%C 0,1%C 0,1%

FANE FANE FANE FANE FANE FANE FANE FANE FANE STRAND STRAND STRAND STRAND STRAND STRAND STRAND STRAND STRAND 

C2 0%C2 0%C2 0%C2 0%C2 0%C2 0%C2 0%C2 0%C2 0%

D 7,3%D 7,3%D 7,3%D 7,3%D 7,3%D 7,3%D 7,3%D 7,3%D 7,3%
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C C C C C C C C C          

N

mål / dato / udarb.
1:5000 / 9.okt.2006 / LNE/pjn

Klorerede
opløsningsmidler

Filter niveau m.u.t.

Sum af klorerede 
opløsningsmidler ug/l

Boringsnr.

>100

>1.000

>10

>10.000

>100.000



Beregningsskema for anilin i mættet zone

Tykkelse af forurenet lagserie (m) Område Interval Areal Volumen Vandvolumen Koncentration Stofmængde Andel
5 [g/m3]  [m2] [m3] [m3] [g/m3] [kg] [%]

Vandmættet porøsitet Fane, A 0,05-0,1 25.457 127.285 57.278 0,075 4 0,1
0,45 Fane, B 0,1-1 82.881 414.405 186.482 0,407 76 1,1

Fane, C1 1-10 210.146 1.050.730 472.829 4,88 2.307 34,5
vurderet Fane, C2 1-10 2.687 13.435 6.046 2,84 17 0,3

Fane, D1 10-100 3.020 15.100 6.795 12,3 84 1,3
Fane, D2 10-100 75.539 377.695 169.963 18,85 3.204 48,0
Fane, D3 10-100 2.310 11.550 5.198 22,5 117 1,8

*) incl. Gruber Fane opstrøms klitfod* 402.040 904.590 5.809 87,0
Strand, A 0,05-0,1 3.255 16.275 7.324 0,06 0 0,0
Strand, B 0,1-1 8.150 40.750 18.338 0,3 6 0,1
Strand, C 1-10 44.802 224.010 100.805 4,323 436 6,5
Strand, D 10-100 6.674 33.370 15.017 28,6 429 6,4
Fane nedstrøms klitfod 62.881 141.482 871 13,0
Masse i mættet zone 464.921 1.046.072 6.680 100,0

Faktor for øget grubeareal Grube 1 10-100 2.100 10.500 4.725 13,1 62 0,9
3 Grube 2 10-100 2.400 12.000 5.400 10,1 55 0,8

Grube 3 10-100 3.300 16.500 7.425 22,5 167 2,5
Grube 4 1-10 3.300 16.500 7.425 9,65 72 1,1
Grube 5 0,1-1 2.100 10.500 4.725 0,169 1 0,0
Grube 6 1-10 6.900 34.500 15.525 2,8 44 0,7
Gruber 20.100 45.225 400 6,0

Massefordeling i mættet zone Masse i gruber (%) 6,0
Masse i fane (%) 81,0
Masse i strandzone (%) 13,0

Beregningsskema for anilin i umættet zone

Område Tykkelse* Areal Volumen* Jordmængde Koncentration** Stofmængde Andel***
 [m]  [m2] [m3] [tons TS] [g/ton TS] [kg] [%]

Grube 1 2 700 1.400 2.520 1,87 5 0,4
Grube 2 2 800 1.600 2.880 20 58 4,8
Grube 3 1,5 1.100 1.650 2.970 31 91 7,6
Grube 4 1 1.100 1.100 1.980 515 1.020 84,9
Grube 5 0,5 700 350 630 31 20 1,6
Grube 6 0,5 2.300 1.150 2.070 3,64 8 0,6
Masse i umættet zone 6.700 7.250 13.050 1.201 100

* Tykkelse af kraftigt forurenet lag, hvorfra analyser stammer
** Beregnet som gennemsnit af de to analyser i pågældende grube
*** Andel af masse i umættet zone

Massefordeling i umættet og mættet zone Samlet masse i umættet og mættet zone (kg) 7.881
Gruber (%), umættet 15,2
Gruber (%), mættet 5,1
Fane opstrøms klitfod (%) 68,6
Fane nedstrøms klitfod (%) 11,1
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B 1,1%B 1,1%B 1,1%B 1,1%B 1,1%B 1,1%B 1,1%B 1,1%B 1,1%

B 0,1%B 0,1%B 0,1%B 0,1%B 0,1%B 0,1%B 0,1%B 0,1%B 0,1%

B B B B B B B B B 

C1 34,5%C1 34,5%C1 34,5%C1 34,5%C1 34,5%C1 34,5%C1 34,5%C1 34,5%C1 34,5%

C 6,5%C 6,5%C 6,5%C 6,5%C 6,5%C 6,5%C 6,5%C 6,5%C 6,5%

FANE FANE FANE FANE FANE FANE FANE FANE FANE STRAND STRAND STRAND STRAND STRAND STRAND STRAND STRAND STRAND 

D D D D D D D D D 

D 6,4%D 6,4%D 6,4%D 6,4%D 6,4%D 6,4%D 6,4%D 6,4%D 6,4%

D1 1,3%D1 1,3%D1 1,3%D1 1,3%D1 1,3%D1 1,3%D1 1,3%D1 1,3%D1 1,3%

D2 48%D2 48%D2 48%D2 48%D2 48%D2 48%D2 48%D2 48%D2 48%

D3 1,8%D3 1,8%D3 1,8%D3 1,8%D3 1,8%D3 1,8%D3 1,8%D3 1,8%D3 1,8%
C2 0,3%C2 0,3%C2 0,3%C2 0,3%C2 0,3%C2 0,3%C2 0,3%C2 0,3%C2 0,3%         

N

mål / dato / udarb.
1:5000 / 9.okt.2006 / LNE/pjn

Anilin
Filter niveau m.u.t.

Koncentration ug/l
Boringsnr.

>100

>1.000

>50

>10.000

>100.000



Beregningsskema for NVOC i mættet zone

Tykkelse af forurenet lagserie (m) Område Interval Areal Volumen Vandvolumen Koncentration Stofmængde Andel
5 [g/m3]  [m2] [m3] [m3] [g/m3] [kg] [%]

Vandmættet porøsitet Fane, A 10-100 89.392 446.960 201.132 63 12.671 0,8
0,45 Fane, B 100-1.000 239.175 1.195.875 538.144 313 168.439 10,5

vurderet Fane, C 1.000-10.000 190.330 951.650 428.243 3078 1.318.130 81,9
*) incl. Gruber Fane opstrøms klitfod* 518.897 1.167.518 1.499.241 93,1

Strand, A 10-100 15.172 75.860 34.137 64 2.185 0,1
Strand, B 100-1.000 47.623 238.115 107.152 206 22.073 1,4
Strand, C 1.000-10.000 22.121 110.605 49.772 1734 86.305 5,4
Fane nedstrøms klitfod 84.916 191.061 110.563 6,9
Masse i mættet zone 603.813 1.358.579 1.609.804 100,0

Faktor for øget grubeareal Grube 1 1.000-10.000 2.100 10.500 4.725 6.200 29.295 1,8
3 Grube 2 1.000-10.000 2.400 12.000 5.400 850 4.590 0,3

Grube 3 100-1.000 3.300 16.500 7.425 970 7.202 0,4
Grube 4 1.000-10.000 3.300 16.500 7.425 3.800 28.215 1,8
Grube 5 100-1.000 2.100 10.500 4.725 110 520 0,0
Grube 6 100-1.000 6.900 34.500 15.525 380 5.900 0,4
Gruber 20.100 45.225 75.722 4,7

Massefordeling i mættet zone
Masse i gruber (%) 4,7
Masse i fane (%) 88,4
Masse i strandzone (%) 6,9
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7,5

37
260

6.200

850

970

3.800

110

380

8,2

HS201

HS204

HS205

HS206

HS207

GS162

GS163

B101
B102

B103

B104

B106

B107

B108

B109

B112

B115

B118

B120

B122

B124

B128

B131

B135

B138

B139

GS101 192

193

195

196

197

199

237

238

239

240

241

257

258

259

314

315

8-11

14-15

14-16

23-25

14-16

2-4

8-10

8-10

16,5-19,5

15,3-17,3

24,3-26,3

14-15

24-26

14-15

14-15

10-12

17-19

18-19

19-21

18-20

15-17

22-23

20-22

13-14

3,5-4,5

17,5-19,5

19-21

18-20

15-17

5-7

14-16
33,5-34,5

15,5-17,5

16-18

22-23

23,1-25,1

16-18

22-24

13-14

A 0,8%A 0,8%A 0,8%A 0,8%A 0,8%A 0,8%A 0,8%A 0,8%A 0,8%

A 0,1%A 0,1%A 0,1%A 0,1%A 0,1%A 0,1%A 0,1%A 0,1%A 0,1%

A A A A A A A A A 

B 10,5%B 10,5%B 10,5%B 10,5%B 10,5%B 10,5%B 10,5%B 10,5%B 10,5%

B 1,4%B 1,4%B 1,4%B 1,4%B 1,4%B 1,4%B 1,4%B 1,4%B 1,4%

B B B B B B B B B 

C 81,9%C 81,9%C 81,9%C 81,9%C 81,9%C 81,9%C 81,9%C 81,9%C 81,9%
C 5,4%C 5,4%C 5,4%C 5,4%C 5,4%C 5,4%C 5,4%C 5,4%C 5,4%

FANE FANE FANE FANE FANE FANE FANE FANE FANE STRAND STRAND STRAND STRAND STRAND STRAND STRAND STRAND STRAND          

N

mål / dato / udarb.
1:5000 / 9.okt.2006 / LNE/pjn

NVOC

Koncentration mg/l

Filter niveau m.u.t.
Boringsnr.

>100

>1.000

>10

>10.000

>100.000
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