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1 Baggrund og formål 

Overgangsplan Fredericia Kommune har i 1979 etableret Deponiet Vejlbyvej 40, beliggende på 
matr. nr. 5c, 5d samt del af 5a og 6a med flere, alle Vejlby by, Fredericia Jorder. 
Fredericia. Kommune ønsker at få godkendt en overgangsplan for lossepladsen, 
så de åbne etaper kan videreføres. Fredericia Kommune har derfor indsendt en 
overgangsplan 2. april 2006, supplerende materiale til overgangsplan af 21. 
sept. 2006 samt gasnotat af 10. nov. 2006. 

Myndighed Miljøcenter Fyn har den 27. juni 2007 afholdt møde med Fredericia Kommune. 
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På mødet blev det fremsendte materiale gennemgået. Miljøcentret har i mødere-
ferat angivet diverse materiale, som Miljøcenteret ønsker af få tilsendt. Frederi-
cia Kommune har desuden oplyst, at Miljøcentret på mødet tilkendegav, at 
kommunen formentlig ikke fuldt ud kunne give alle oplysninger om membraner 
og anbefalede derfor kommunen at gå direkte til udførelse af en miljørisikovur-
dering. 

Miljøcenter Fyn har den 13. august 2007 bedt Fredericia Kommune om supple-
rende oplysninger i form af dokumentation for, at membranerne og perkolat-
systemet på den del af deponeringsanlægget, der skal videreføres efter 16. juli 
2009, lever op til bekendtgørelsen om deponeringsanlæg (Bekendtgørelse nr. 
650 af 29.juni 2006). Membranerne og den geologiske barriere ønskes yderlige-
re beskrevet.  

Miljøcenter Fyn har i brevet anført, at deponeringsanlægget jf. deponeringsbe-
kendtgørelsen skal opfylde krav som anført i tabel 1.1 til geologisk barriere på 
anlæg for blandet affald. 

Tabel 1.1 Krav til geologisk barriere 

 Blandet affald Blandet affald/reducerede krav 

Permeabiltetskoefficient K= 1 * 10-9 m/s K= 1 * 10-8 m/s 

Lagtykkelse1) 2 m 1 m 

1) Bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001  

Hvis den geologiske barriere ikke opfylder ovennævnte betingelser skal den 
forstærkes med udlægning af lermembran på min. 0,5 m 

For bestående deponeringsanlæg kan der stilles reducerede krav til indretning 
af anlæggets membran- og perkolatopsamlingssystem. jf. Miljøstyrelsens vej-
ledning til overgangsplan nr. 5, 2002. Det forudsættes, at der gennemføres en 
miljørisikovurdering. 

Reducerede krav kan accepteres i situationer, hvor et anlæg ligger hensigts-
mæssigt i forhold til drikkevandsinteresser og vandindvinding, og en miljørisi-
kovurdering samtidig godtgøre, at de reducerede krav ikke giver anledning til 
mulig fare for grundvand og/eller overfladevand. 

Miljørisikovurderingen tager udgangspunkt i udvaskningsegenskaber og 
mængder af det deponerede affald samt i drikkevandsinteresserne (evt. overfla-
derecipienten) i overensstemmelse med kravene i deponeringsbekendtgørelsen. 

COWI-in-put Fredericia Kommune har anmodet COWI om at udarbejde en risikovurdering 
herunder tilvejebringe de ønskede oplysninger om geologisk barriere, membran 
og perkolatopsamling. I den forbindelse er det aftalt, at COWI lader udføre 4 
boringer i kant af deponiet udenfor membran til bestemmelse af den geologiske 
barriere og permeabilitet i denne. 
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COWI pejler endvidere vandspejl og bund af eksisterende moniteringsboringer 
og udfører risikoberegning ud fra den antagelse at 1 % henholdsvis 5 % af den 
dannede perkolatmængde trænger igennem membranen. 

En miljørisikovurdering skal jf. vejledningen omfatte en beskrivelse af de loka-
le geologiske forhold, herunder bestemmelse af hydraulisk ledningsevne for 
aktuelle magasiner. En beskrivelse af hydrogeologi, baggrundsværdier for rele-
vante stoffer, udvaskningsegenskaber for affaldstyper omfattet af overgangs-
planen.  

Forudsætningen for en miljørisikovurdering er en vurdering af baggrundskon-
centrationer af forurenede stoffer, en vurdering af de aktuelle magasiners led-
ningsevne, en bestemmelse af potentiale forholdene omkring anlægget, en vur-
dering af opblandings dybden under deponeringsanlægget dvs. det tværsnit i 
grundvands magasinets øverste lag, hvor der er fuld opblanding. 

Vurderingen skal fortages på baggrund af den perkolatmængde, som trænger 
igennem membranen. I henhold til deponeringsbekendtgørelsen skal gennem-
sivningen sættes til minimum 5 %, hvis kravene til den geologiske barriere skal 
accepteres nedsat til 1 m tykkelse.. 

I den sammenhæng bemærkes at Deponiet Vejlbyvej 40 er beliggende i laveste 
prioriterede kategori (område med begrænsede drikkevandsinteresser uden ned-
strøms beliggende indvinding til drikkevandsformål). 

2 Opbygning af losseplads 

Lossepladsen er på 13,3 ha og omfatter af 8 etaper. Deponiet er miljøgodkendt 
15. juni 1979 og opfylder som en miljøgodkendt plads kravene om en geologisk 
barriere og plastmembran i henhold til de daværende regler. 

Vejle Amtskommunes krævede i deres miljøgodkendelse af lossepladsen, at 
alle vandforsyningsanlæg med indvinding til husholdningsbrug nedstrøms plad-
sen (mellem pladsen og Rands Fjord) blev sløjfet, og der blev ført vandforsy-
ning frem fra Fredericia Vandværk.  

Placering af Deponiet Vejlbyvej 40 er angivet på nedenstående oversigtskort, 
figur 1.  

 

 

 

 

 

Vejledning om over-
gangsplan, nr. 5, 
2002 



����	
���������

���
��� �������������!�������"���

��������	
��������������������������������

4 / 24 

.  

 

Figur 1. Oversigtskort med angivelse af placering af deponeringsanlæg 

 
Grundmateriale © copyright Kort & Matrikelstyrelsen. Reproduceret i henhold til tilladelse G11-98. 

Det er oplyst, at etaperne 4, 5, 5a, 6a og 6b ønskes videreført og vurderet. De 
pågældende etaper er vist i bilag 1. 

Oplysninger om deponiets etaper er anført i tabel 2.1 og tabel 2.2.. 

Tabel 2.1 Etaper som er slutafdækket 

Etaper 

afsluttet 

Størrelse 

(ha) 
Etableret Slutafdækket Membran 

1 2,13 1979 1982, kote 37 DVR/90 Monarflex 500, 0,5 mm 

2 1,95 1982 1987, kote 37 DVR/90 Nicotarp 81 "G", 035 

mm 

3 2,46 1986 1990, kote 37 DVR 90 Nicotarp 81 "G", 035 

mm 

I alt 6,54    

 

Etaperne 1 - 3 er færdigopfyldt og slutafdækket i perioden 1982 - 1990 og er 
således formeldt ikke omfattet af nedlukningsbestemmelserne i deponibekendt-
gørelsen. Det bemærkes endvidere, at etape 1-3 jf. miljøgodkendelsen var god-
kendt etableret alene med en lermembran, men at Fredericia Kommune som en 

Deponeringsanlæg 

Fårbæk 
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ekstra sikkerhed valgte at etablere en egentlig plastmembran som angivet i tabel 
2.1. 

Tabel 2.2 Etaper som videreføres 

Etaper  

videreføres 

Størrelse 

(ha) 
Etableret/ anvendt  Membran jf. overgangsplan 

4 2,77 
start 1989, 60 % op-

fyldt 
0,75 mm HPDE membran (Gundle)1) 

5 1,38 
start 1993, 50 % op-

fyldt 

1 mm GSE- HPDE membran (Gund-

le)1) 

5a 1,58 

Ikke etableret, pt. mo-

torbane, overgår til 

losseplads 

Fra 1997 har afvanding herfra gået 

med i perkolatopsamlingen. 

6a 0,53 
Start 1997, 50 % op-

fyldt 
1 mm HPDE membran (Gundle)1) 

6b 0,5 
Start 2003, 50 % op-

fyldt 

1 mm HPDE Wepelin + betonit-

membran (dobbeltmembran 1)) 

I alt videre-

føres 
6,76   

1) Membrantyper fremgår af Fredericia Kommunes overgangsplan og tlf. oplysninger fra kommunen 

Deponiet er i alt 13,3 ha. 

Membran I overgangsplanen for Deponiet Vejlbyvej 40 fremgår det, at membransystemer 
i de enkelte deponeringsenheder blev opbygget i henhold til gældende krav og 
normer ved de pågældende etapers etableringstidspunkt. 

Det fremgår af uddrag fra udbudsmaterialet for etablering af Deponiets, etape 
6a, at kontrolomfang for membranudlægning skal følge DS/R 466 af oktober 
1989 og Dansk Teknologisk Instituts "Kriterier for visuel bedømmelse af 
plastmembraner". 

Tilsvarende krav har været opstillet i forbindelse med udbud af både tidligere 
og senere etaper. Det forudsættes derfor at membranerne tilbageholder 95 - 99 
% af den opsamlede perkolat. 

Dræn Deponiet er indrettet med perkolatdræn over membranen. Det opsamlede 
perkolat afledes til Fredericia Kommunes centralrenseanlæg. 

I bilag 6 er der vist principielle tværsnit for opbygning af membran og perkola-
topsamling på etape 6b. På oversigtsplanen (bilag 6) er perkolatopsamlings-
systemet for hele pladsen vist. 
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Der sker opsamling af perkolat i 2 brønde fra pladsen: 

• Brønd 03 (topkote 11,9 m DVR90). Gammel brønd-ligger uden for 
deponeringsarealet - med en bundkote i 6,9 m DVR90 (5 m u.t., pejlet 
af COWI januar 2008) Brønden afvander primært den nedlukkede etape 
1. 

• Brønd 02 (topkote 21 m DVR90). Ny brønd - ligger i deponeringsare-
alet - med en bundkote i 6 m DVR90 (ca. 15 m u.t). Brønden afvander 
den øvrige del af lossepladsen og således også de etaper som viderefø-
res. 

Der udtages 2 gange årligt kontrolprøver fra de 2 perkolatbrønde. Der udtages 
desuden 2 gange årligt prøver af overfladevand nedstrøms pladsen samt grund-
vand op- og nedstrøms pladsen. Placering af disse kontrolbrønde og boringer er 
angivet på bilag 4. Forureningsindholdet i brønde og boringer beskrives nærme-
re i kap. 5.  

2.1 Jord og grundvand 
Miljøcenter Fyn ønsker en redegørelse for mægtighed og permeabilitet af den 
geologiske barriere under pladsen. Barrieren skal opfylde de i tabel 1.1 angivne 
krav. Geologi og hydrogeologi er beskrevet nedenfor. Der er på baggrund heraf 
givet en konklusion og anbefaling til verificering heraf. 

2.1.1 Geologi og hydrogeologi 
Terrænkote Den naturlige terrænkote i området falder fra ca. kote 25 m/DVR 90 i den 

sydlige ende af deponiet til ca. kote 10 m/DVR 90 i den nordlige ende af depo-
niet. Terrænet falder overordnet i nordvestlig og nordlig retning ned mod Rands 
Fjord.  

På selve deponiet er der udført terrænreguleringer og bortgravning af terræn 
nære ikke-bæredygtige jordlag. Ligeledes er der foretager opfyldning ved an-
læg af motorbanen i den sydlige del af deponiet. 

Geologi 

Geologien i området er vurderet på baggrund af basisdatakort 1213 II Frederi-
cia samt Jupiter databasen. Der er i bilag 3 vedlagt boreprofil fra jupiterdataba-
sen. DGU boring 125.84 og .DGU boring 125.93 beliggende henholdsvis 900 
m S og SSØ for deponiet. 

Generelt ses i området et kvartært dæklag af moræneler på 5-15 m. Indlejret i 
moræneleren findes lag af smeltevandsand med mægtighed på op til 5 m. 

Moræneleren underlejres af en mere end 20 m tyk, tertiær lagserie, der består af 
vekslende lag af glimmersand, -silt og -ler.  

Regionalgeologi 
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Lokalitetsgeologi Geologien på lokaliteten er vurderet på baggrund af 3 geotekniske rapporter fra 
Geoteknisk Institut udført i hhv. 1975, 1979 og 1980, samt en geoelektrisk un-
dersøgelse udført af Terraqua i 1979. Der er endelig til belysning af grund-
vandsforhold/hydrogeologi inddraget 2 undersøgelser af 7. april og 6. dec. 1999 
udført af Carl Bro. Der er ved de to undersøgelser udført henholdsvis 1 og 4 
nye boringer. 

Fra undersøgelserne i 1975 og 1979, som blev udført før etableringen af depo-
niet, kendes det oprindelige terræn og lagserie under deponiet. Arealet var den-
gang gennemskåret af en markant, dyb erosionsdal, som forløb sydøst - nord-
vest. Erosionsdalen var en sidedal til Rands Fjord-Elbodalen, der er udformet 
som en nordøst - sydvest fortløbende tunneldal. 

I dalstrækningen blev der i 1979 truffet postglaciale mose-
/ferskvandsaflejringer (tørv, tørvedynd, dynd, ler og sand) med en mægtighed 
på op til 3,5 m. Herunder blev der truffet smeltevandssand med en mægtighed 
på 1 m til mere end 2,7 m. De kvartære aflejringer underlejres af tertiært glim-
merler og -sand.  

I forbindelse med etablering af etape 1 og 2 blev ferskvandsaflejringerne afgra-
vet og lagt i depot sammen med afrømmet muld for senere at blive anvendt som 
afdækningsmaterialer. Desuden blev der etableret plastmembraner under eta-
perne på Fredericia Kommunes eget initiativ. Deponiet er faktisk oprindelig 
godkendt uden plastmembran 

På plateauet, der omgav erosionsdalen, blev der truffet vekslende lag af moræ-
neler og smeltevandssand ned til de prækvartære aflejringer.  

Af undersøgelsen fra 1999 (vedr. etape 6b) fremgår det, at der i den sydlige del 
af deponiet, beliggende i kote 24 (omkring motorbanen) er ca. 2,5-4 m fed, 
kalkholdig svagt sprækket til sprækket ler ned til kote 19-20, hvorunder der er 
smeltevandssand ned til kote 18,5 og 11,7, hvorunder der træffes gytjelag eller 
ler med planterester/humus. 

Det blev vurderet, at de geologiske forhold på lokaliteten er komplicerede, og 
at man ikke kunne regne med en sammenhængende glimmerlersoverflade til 
beskyttelsen af de dybereliggende lag af glimmersand, som udgør det primære 
magasin i området. Der er derfor udført afgravning for etablering af en geolo-
gisk barriere i forbindelse med etablering af etape 6b. Der er i bilag 5 optegnet 
et tværsnitsprofil, der viser den varierede geologi i området. 

Hydrogeologi 

Primære magasiner I de omkringliggende vandindvindinger (vandværker og indvindinger til 
landbrug og erhverv) indvindes der fra forskellige niveauer i den tertiære lagse-
rie. Trykniveauet for det primære grundvand er ved lossepladsen i ca. kote 5 
m/DVR 90. jf. potentialekort for området. Dette svarer også til trykniveauet i 
DGU boring 125.1410 nedstrøms lokaliteten Det dybereliggende lag af glim-
mersand udgør det primære magasin i området. Boringen har tidligere været 
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anvendt til privat husholdning, men denne anvendelse ophørte med etablering 
af lossepladsen i 1979.  

Undersøgelse 1999 I 1999 blev der udført 5 dybere boringer til belysning af grundvandsforhold og 
afgrænsning af forurening på den sydlige (opstrøms) beliggende del af deponiet 
(ved motorbane). 

De 5 boringer er hver ca. 15 m dybe og er beliggende med terrænkote fra 22,4-
27 DVR/90. Der blev fundet: 

• et nedre grundvandsspejl i kote 11,75-13,0 DVR/90 og 

• et øvre grundvandsspejl 14,9-15,3 DVR/90. 

Carl Bro vurderer, at det nedre grundvandspejl kan være et primært magasin.  

COWI vurderer, at trykniveauet i kote 11,75-13,0 kan være et øvre primært 
(evt. nedre sekundært), da der i området indvindes fra forskellige niveauer i den 
tertiære lagserie. Således er GVS niveauet i DGU-boring 125.1408 13.8 m 
DVR90 Denne boring anvendes til markvanding/landbrugsformål. 

Undersøgelse 1979 I undersøgelsen fra 1979 på deponiet blev der truffet: 

• et nedre grundvandsspejl i kote 8,8-11,8 DVR/90 (boring 29 og 1), som 
kan repræsentere et øvre primært/nedre sekundært magasin og 

• et øvre grundvandsspejl 13,5 DVR/90 (boring 31 og 6), som kan repræ-
sentere et øvre sekundært magasin. Grundvandsspejlet for det sekundæ-
re grundvand blev i 1979 truffet imellem 0,5 m og 5 m u.t 

Transportvej Trykniveauerne i de sekundære vandgivende horisonter og det primære 
magasin bekræfter, at der er en nedadrettet gradient fra de sekundære magasiner 
til det primære magasin (beliggende i kote 5 DVR90). Dette understøttes også 
af de i 1999 kortvarige pumpeforsøg i 4 boringer. På grundlag heraf blev det 
vurderet, at der ikke var et egentligt sammenhængende sekundært magasin på 
lokaliteten.  Variationen i grundvandsspejlet er også en indikation af, at det se-
kundære grundvand ikke er sammenhængende, og at den primære transportvej 
er nedadrettet mod det primære magasin. Herefter følger en horisontal transport 
i det primære magasin mod Rands Fjord. Se tværsnitsprofil i bilag 5. 

Strømningsretningen for det primære grundvand i området er i nordvestlig ret-
ning mod Rands Fjord. Dette er vurderet ud fra potentialekort fra området. Af-
strømningen af det sekundære grundvand i området vurderes ligeledes at være i 
nordlig og nordvestlig retning mod Rands Fjord. 

Deponiet ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Nærmeste 
vandværk syd for Rands Fjord er TRE-FOR, Kongens Port, Fredericia, ca. 4 
km sydøst for ejendommen. Deponiet ligger udenfor indvindingsoplandet til 
vandværket. 

Strømningsretning 

Drikkevandsområde 
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Nærmeste målsatte recipient er Fårbæk ca. 600 m vest for deponiet og Rands 
Fjord ca. 700 m nordvest for deponiet. Fårbæk er målsat som gydevandløb for 
ørreder og andre laksefisk.  

2.1.2 Geologisk barriere 
Det skal jf. deponeringsbekendtgørelsen dokumenteres, at der er en naturlig 
geologisk barriere direkte under deponeringsarealerne. Den geologiske barrie-
res evne til at forsinke/tilbageholde udsivende perkolat fra eventuelle utætheder 
i deponiets membransystem vurderes ved en kombineret effekt af tykkelsen af 
lerlaget og lerens permeabilitet. Der kan på baggrund heraf beregnes en flux 
(stoftransport) gennem lerlaget.  

Vurdering af den geologiske barriere med tilhørende bilag er vedlagt i anneks 
1. 

Normkrav 
Det generelle krav til tykkelsen af den geologiske barriere og dens hydrauliske 
ledningsevne (permeabilitet) under et affaldsdeponi er, at lerlaget skal være 
mindst 2 m tykt og den hydrauliske ledningsevne skal være mindre end k = 10-9 
m/s. Dog kan kravet reduceres til en lagtykkelse på 1 m for lerlaget og en hy-
drauliske ledningsevne mindre end k = 10-8 m/s. Det reducerede krav kan brin-
ges i anvendelse på basis af en konkret vurdering af de risici deponiet udgør for 
grundvands reservoirer og omkringliggende overfladerecipienter.  

Jf. normen "Membraner til deponeringsanlæg", DS/INF 466 fra 1999, kan det 
eftervises om en lerforekomst har en passende hydrauliske ledningsevne, så-
fremt følgende vikarierende parametre kan eftervises overholdt: 

• kalkindholdet er mindre end 30 %,  

• lerindholdet er større end 14 %  

• plasticitetsindekset er større end 5 %.  

Hvis ovennævnte krav er overholdt kan det jf. DS/INF 466 forventes, at den 
hydrauliske ledningsevne er mindre end 10-10 m/s. 

Der er ud fra den generelle geologi t i området en forventning om 5-15 m mo-
ræneler med op til 5 m indlejring af sand. Ved selve deponiet er der i boringer 
udført i 1999 truffet 2,5-4 m fed, kalkholdig ler. De nye boringer udført januar 
2008 - 51, 52, 53 og 54 - bekræfter at en geologisk barriere på 1-4,6 m under-
lejrer deponiet, se i øvrigt kap 2.1.4. 

2.1.3 Supplerende feltarbejde januar 2008 
Der er den 20. januar 2008 gennemført en ny undersøgelse med henblik på at 
dokumentere den geologiske barrieres kvalitet og permeabilitet. Rapporten er 
vedhæftet denne rapport i sin fulde ordlyd incl. bilag som anneks nr. 1   

Recipienter 
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Der er på Deponiet Vejlbyvej 40 udført 4 boringer B 51 - B 54 til mellem 3 og 
6 m dybde. Boringerne er placeret i udkanten af deponiets etaper, således at den 
eksisterende plastmembran ikke perforeres. Placeringen af boringerne er vist på 
situationsplanen bilag 4. Boringerne er placeret således, at boringerne repræ-
senterer de etaper, som videreføres. Således er boring 52 placeret ud for etape 
6a/6b, boring 53 ud for etape 5, boring 51 ud for etape 5A og boring 54 ud for 
etape 4. 

I bilag til anneks 1 er boreprofilerne for boringerne optegnet. Heraf fremgår det, 
at der i boringerne under muldlaget overvejende er truffet glacialt moræneler, 
som underlejres af glacialt sand. 

Af boreprofilerne fremgår det endvidere, at der i de enkelte boringer er truffet 
følgende lagtykkelser af morænelerslaget: 

Tabel 2.3 Lagtykkelser for intakte moræneler 

Boring 
Lagtykkelse moræneler 

(m) 

B 51 3,6 

B 52 4,6 

B 53 1,0* 

B 54 2,4 

* er dog først truffet under 1,9 m sand- og lerfyld, som sandsynligvis er udlagt i forbindelse med anlæg 

af motorbanen 

I hver af boringerne B 51 - B 54 er der udtaget en stor prøve. De store prøver, 
som alle består af intakt moræneler, der udgør den geologiske barriere under 
lossepladsen, er udtaget i følgende dybder: 

Tabel 2.4 Dybde for de udtagne store prøver 

Boring 
Dybde under terræn 

(m) 

B 51 0,7 - 1,3 

B 52 1,1 - 1,7 

B 53 2,0 - 2,8 

B 54 0,3 - 0,7 

 

2.1.4 Laboratorieforsøg, geologisk barriere 
 

Der er jf. normkrav udført følgende forsøg på lerprøverne: 

• Kalkindholdsbestemmelse (kalkindhold) 

• Plasticitetsforsøg (Ip) 

• Sigtning og slemning (lerindhold) 
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Resultaterne af forsøgene fremgår af tabel 2.5 nedenfor, samt vedlagte bilag 1 - 
8. 

Tabel 2.5 Resultater af laboratorieforsøg 

Boring 
Kalkindhold 

(%) 
Plasticitetsindeks 

(%) 
Lerindhold 

(%) 

B 51 2,5 57,2 29 

B 52 1,9 44,2 22 

B 53 1,1 61,6 34 

B 54 8,6 53,0 27 

 

2.1.5 Konklusion geologisk barriere 
Af tabel 2.3 fremgår det, at den intakte ler i 3 af de 4 boringer er tilstrækkelig, 
iht. de generelle krav, dvs. lagtykkelsen er større end 2 m. I boring B 53 er lag-
tykkelsen kun 1 m og dermed ikke tilstrækkelig iht. de generelle krav, men lag-
tykkelsen opfylder de reducerede krav, dog findes lerlaget først under 1,9 m 
sand- og lerfyld. 

Dette fyldlag formodes at være udlagt i forbindelse med anlæg af motorbanen, 
og det vil med stor sandsynlighed blive fjernet i forbindelse med anlæg af de-
poniets etape 5a. 

Med hensyn til den geologiske barrieres hydrauliske ledningsevne vurderes det 
på grundlag af forsøgsresultaterne i tabel 3, at de lerprøver, der er analyseret, jf. 
DS/INF 466 kan forventes at have en hydraulisk ledningsevne, der er mindre 
end 10-10 m/s. 

På grundlag af de 4 boringer og de 4 udtagne lerprøver, som der er analyseret 
på, vurderes det, at den eksisterende geologiske barriere under lossepladsen må 
forventes at have en hydraulisk ledningsevne, der er mindre end 10-10 m/s. Det 
kan dog ikke afvises, at der kan være en vis variation i lerens hydrauliske led-
ningsevne over området, da det er intakte leraflejringer, men kravet om en hy-
draulisk ledningsevne der mindre end 10-9 m/s, vurderes at være opfyldt. 

Overordnet vurderes jordbundsforholdene at være tilstrækkelige til at kunne 
opfylde de reducerede krav der stilles til en intakt geologisk barriere. 

3 Vandmængder, perkolat og kontrolboringer 

Risikovurderingen skal tage udgangspunkt i perkolatindhold og perkolatdannel-
se jf. vejledning om overgangsplaner (nr. 5, 2002). Der er heri givet vejledning 
til udformning af en risikovurdering. 
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3.1 Nedbør og perkolat 
COWI har modtaget data fra 2001-2005 for perkolatoppumpningen fra Deponi-
et Vejlbyvej 40 til Fredericia Centralrenseanlæg. COWI har desuden modtaget 
nedbørsdata fra Fredericia Kommune for 2004, 2005 og 2006. 

Nedbør Bruttonedbøren i 2001-2006 ligger i intervallet 544-780 mm jf. tabel 3.1.  

Nettonedbør I opfyldte deponeringsetaper er nedsivningen i 2001-2003 således (5.500-
12.100 m3)/ 65.000 m2 = 80-180 mm/år, mens nedsivningen i 2004-2005 på 
både opfyldte og delvist opfyldte etaper har været (20.200-31.326 
m3/år)/133.000 m2 = 150-240 mm/år. Dette er i god overensstemmelse med, at 
nettonedbøren i Fredericia Kommune er jf. oplysninger fra GEUS 200-250 
mm/år (2001) pga. fordampning etc.  

Grundvandsdannelse Den faktiske grundvandsdannelse er lavere pga. indvinding, afløb til vandløb 
og underjordisk afstrømning. I Fyns Amt foreligger data om den faktiske 
grundvandsdannelse. For Middelfart området er grundvandsdannelsen ca. 36 
mm/år jf. Fyns Amts kortlægning af grundvandsressourcen 1997.  

Perkolatmængder Oppumpningen af perkolat til Fredericia Centralrenseanlæg og nedbøren har i 
perioden 2001 2005 været henholdsvis 5.800, 5.500, 12.100, 20.200, 31.326 
m3/år over et areal på 13,3 ha, svarende til en gns. oppumpning på ca. 15.000 
m3/år. 

Deponeringsetaperne 1, 2, 3 har været færdigopfyldt og slutafdækket i hele pe-
rioden, mens etape 4, 5, 6a og 6b er etableret og i drift, og etape 5a endnu ikke 
er etableret i 2004-2005. Opsamlingen af perkolat har derfor været ekstra ordi-
nær stor i 2004 og 2005, da der på etaperne i drift vil være en større perkolat-
dannelse.  

I tabel 3.1 er angivet den faktiske samlede perkolatmængde og en skønnet per-
kolatmængde i hver etape. Perkolatmængden i hver etape er skønnet ud for en 
forholdsmæssig fordeling af en  
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År

m³/år mm/år m³/år mm/år m³/år mm/år m³/år mm/år m³/år mm/år m³/år mm/år

Perkolat m³/år 5,800 - 5,500 - 12,100 - 20,200 - 31,330 - 30,950 -

Etape 1 21,300 639 30 852 40 426 20 426 20 746 35 746 35

Etape 2 19,500 585 30 780 40 390 20 390 20 683 35 683 35

Etape 3 24,600 738 30 984 40 492 20 492 20 861 35 861 35

Etape 4 27,700 1,991 72 1,333 48 5,602 202 9,933 359 15,234 550 15,031 543

Etape 5 13,800 992 72 664 48 2,791 202 4,949 359 7,589 550 7,488 543

Etape 5a 15,800 474 30 632 40 316 20 316 20 553 35 553 35

Etape 6a 5,300 381 72 255 48 1,072 202 1,901 359 2,915 550 2,876 543

Etape 6b 5,000 - - - - 1,011 202 1,793 359 2,750 550 2,713 543

Nedbør brutto mm - 659 - 882 - 588 - 544 - 745 - 780

Gns. Perkolatprod. mm - 45 - 43 - 91 - 152 - 236 - 233

Perkolatdannelse % - 7% - 5% - 15% - 28% - 32% - 30%

Perkolat fra 4, 5, 6a 3,364 72 2,252 48 10,476 202 18,576 359 28,488 550 28,108 543

m²

200620052001 2002 2003 2004

Etape 1, 2 og 3 er slutafdækket henholdsvis 1979, 1982 og 1986 og etape 5a er endnu ikke etableret (motorbane). 

Dette stemmer godt overens med den forventede grundvandsdannelse på 36 
mm i Fredericia området, og den større absorption der må forventes i affaldet. 
Nedsivningen vil forventelig falde de kommende år i takt med opfyldningen på 
lossepladsen og den større absorption af regnvand i affaldet. 

Transporten af forureningskomponenter kan normalt beregnes på baggrund af 
forskel i trykniveau mellem det sekundære og det primære magasin, samt af-
standen mellem de to magasiner. På lokaliteten er dette undladt på grund af stor 
variation i terræn og trykniveau i det sekundære grundvand og vurderingen af 
et ikke sammenhængende sekundært magasin..  

Dannelsen af perkolat giver et mere retvisende billede af grundvandsdannelsen 
på lossepladsen. I de videre risikoberegninger regnes konservativt med, at 
grundvandsdannelsen er 20 mm/år som et gennemsnit over perkolatdannelsen 
pr. arealenhed i 2004 og 2005. Perkolatdannelsen i 2004/2005 udgør ca. 3 % af 
den totale nedbør i 2004/2005 

Perkolatet bliver opsamlet og afledt til Fredericia Centralrenseanlæg. 

3.2 Kontrolprogram  
COWI har modtaget analyser 2004-2007 fra Fredericia Kommunes egenkontrol 
af perkolat, overvågningsboring op- og nedstrøms, samt udløb af regnvand/ 
overfladevand. 

Der udtages kontrolprøver til analyse 2 gange årligt (april og oktober). Der ana-
lyseres for metaller, ammoniak-ammonium, nitrit-nitrat-N, Chlorid, Total-N, 
Total-P, TOC, VOC, NVOC, BI5 og COD. Perkolatanalyserne er angivet for 
udvalgte parametre i tabel 3.3, mens analyserapporter er medtaget i sin helhed i 
bilag 2. Placering af opsamlingsbrønde for perkolat er angivet på bilag 4 og 6.  

Der er i deponeringsbekendtgørelsens bilag 3, tabel 5 angivet de stoffer i 
grundvandet, som lægges til grund for miljørisikovurderingen. I forhold til de 
stoffer der måles for på lossepladsen er der kravværdier for klorid, NVOC, total 
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kvælstof, nitrat, ammonium og metaller. Der kan endvidere sammenlignes med 
grundvandskvalitetskriterierne (skærpede i forhold til deponeringsbekendtgø-
relsen for så vidt angår bly og cadmium), drikkevandsbekendtgørelsen (supple-
rende krav til klorid, ammonium, nitrat, total-P og NVOC). Endelig er der be-
kendtgørelse nr. 921 om kvalitetskrav for udledning af farlige stoffer til reci-
pient. Der er heri angivet kvalitetskrav for metaller. 

Der er i tabellerne nedenfor sammenlignet med de foreliggende kravværdier. 
Der lægges i den sammenhæng mest vægt på deponeringsbekendtgørelsen krav 
til stoffer i grundvandet. 

3.2.1 Perkolatanalyser  
De foreliggende perkolatanalyser giver begrænsninger i forhold til anvendelse 
af risikoberegningsmodellen JAGG, idet der heri kun indgår stofdata for stof-
fer, hvor der er et egentlig kvalitetskriterium for grundvand. I forhold til de ana-
lyserede stoffer på lossepladsen er der kvalitetskriterier for grundvand for nogle 
af metallerne (bly, chrom, nikkel og zink). Nedenfor er angivet variation i per-
kolatanalyser for disse stoffer sammenlignet med kvalitetskriterierne for grund-
vand. 

Tabel 3.3 Perkolatanalyser perkolatbrønd 2 og 3, 2004-2007 

  År Perkolat-
brønd μg Pb/l μg Cr/l μg Zn/l μg Ni/l mg 

NVOC/l mg N/l mg P/l mg Ni-
trat-N/l 

okt 2004 3 1,7 4,2 70 18 31 67 1,3 1,1 

okt 2004 2 22 20 590 140 280 1100 4,5 20 

april 2004 3 2,6 13 440 92 15 430 0,014 0,061 

april 2004 2 3,6 26 140 140 860 1100 4,2 20 

april 2005 2 10 170 530 300 560 1200 3,7 160 

april 2005 3 4,5 4,6 240 23 94 58 0,34 0,39 

okt 2005 2 6,3 62 170 260 400 2600 5,4 560 

okt 2005 3 1,7 16 110 20 38 71 3,9 0,12 

april 2006 2 7,4 17 260 230 190 2400 12 650 

april 2006 3 5,6 4,3 47 27 75 59 4 0,015 

okt 2006 2 7,2 51 220 360 230 3000 6,8 950 

okt 2006 3 64 25 400 45 45 45 3,4 0,2 

april 2007 3 1 3,4 80 29 19 55 2,4 0,63 

april 2007 2 2,8 34 170 240 430 1500 6,3 43 

Gns. 10 32 248 137 233 978 4 172 

Grundvandskriterie-ren vand 1 25 100 10 4 - - - 
Deponeringsbekendtgørelsen 
bilag 3, tabel 5 10 25 100 10 3 *** - ** 

Kvalitetskrav recipient-salt 5,6 1 86 8,3 - - - - 
Udlederkrav store spilde-
vandsanlæg - -  -  -  -  8 1,5 -  

Gns.værdi, faktor>renvands-
kriterie. 10 1 2 14 58   27,7 15 

** Krav til nitrat er =1+baggrund Baggrundsværdien af nitrat er jf. GEUS 1-25 mg/l i de nærmeste indvindingsboringer 
ved Fredericia. Under landbrugsjord(ler) er baggrundsindholdet 40 mg Nitat/l. Bemærk, at der skal omregnes til 
Nitrat-N ved sammenligning. 
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 *** Krav til kvælstof = 1+baggrund. Baggrundsværdien for kvælstof er jf. GEUS ikke umiddelbar at finde. Der kan 
sammenlignes med at kvælstoftilførsel til hvede er 180 kg N/ha. Der regnes normalt med en udvaskning fra 
landbrugsarealer på ca. 50  kg N/ha. Tilførsel af naturlig kvælstof fra luften er 3-7 kg N/ha. (www.gylle.dk) 

Det fremgår af tabel 3.1, at forureningsindholdet generelt er højest i perkolat-
brønd 2, som er den nye brønd, der modtager perkolat fra hele pladsen undta-
gen etape 1. Brønd 3 opsamler primært perkolat fra etape 1, som er slutafdæk-
ket og således har et betydeligt lavere perkolatindhold. 

Metaller Der er i ovenstående tabel udregnet en gennemsnitsværdi af de udtagne prøver 
og med fed angivet den maximalt målte værdi. Indholdet i perkolatet er sam-
menlignet med deponeringsbekendtgørelsens grundvandskriterier. Det bemær-
kes, at bly og nikkel er de stoffer, da de i forhold til grundvandskvalitetskriteri-
et for ren vand, har den højeste "faktoroverskridelse" for gennemsnits- og max. 
værdi. Det anbefales på baggrund heraf, at der gennemføres risikoberegning på 
det gennemsnitlige forureningsindhold af nikkel (ca. 140 μg/l), som er det mest 
kritiske stof. Denne risikoberegning kan gennemføres ved hjælp af Miljøstyrel-
sens risikoberegningsmodel JAGG. 

For de organiske stoffer og næringssalte er der sammenlignelige kvalitetskrite-
rier dels i drikkevandsbekendtgørelsen dels i deponeringsbekendtgørelsen. Ind-
holdet af NVOC i perkolatet er en faktor ca. 60 større end grundvandskvalitets-
kriteriet på 4 mg/l, mens indholdet af nitrat-N er en faktor 15 større end grund-
vandskvalitetskriteriet på 11,3 mg nitrat-N/l (50 mg NO3/l). Indholdet af total 
fosfor er en faktor 28 større end grundvandskvalitetskriteriet på 0,15 mg/l og en 
faktor 2,5 større end udlederkravet til større kommunale renseanlæg (1,5 mg 
P/l). Der er ingen grundvandskvalitetskriterie til total-kvælstof, men det gen-
nemsnitlige kvælstofindhold er en faktor 120 over udlederkravet til større 
kommunale renseanlæg (8 mg N/l). Der er ikke noget grundvandskvalitetskrite-
rie for VOC (flygtig organisk kulstof), hvor der er variation på 100-5900 μg/l 
og gennemsnit på ca. 1000 μg/l. VOC-analysen dækker dog over flere stoffer 
end eks. en BTEX-analysen (flygtige aromatiske kulbrinter) og kan derfor ikke 
direkte relateres til et grundvandskvalitetskriterie på 10 μg BTEX/l.  

3.3 Grundvandsprøver og overfladevandsprøver 
Sekundært grundvand Der er på pladsen 2 gange årligt udtaget grundvandsprøver fra sekundært 

grundvand og overfladevand på pladsen. Placering af boringer, hvor disse prø-
ver er udtaget er angivet på bilag 4.  

Boringer til sekundært grundvand er ca. 10-15 dybe. Se tværsnitsprofil i bilag 
5. 

Tabel 3.2 Forureningsindhold i moniteringsboring for sekundært grund vand op- og nedstrøms 
lossepladsen 

  År Grundvand μg Pb/l μg Cr/l μg 
Zn/l μg Ni/l mg NVOC/l mg N/l mg 

P/l 
mg Ni-
trat-N/l 

april 2004 nedstrøms 04 <1 <1 <5 <1 1,4 0,24 0,65 0,36 

april 2004 opstrøms-01 1,6 41 58 98 250 500 5,9 0,056 

okt 2004 nedstrøms 04 <1 <1 <5 1,7 1,3 0,29 0,11 0,043 

Organiske stof-
fer/næringssalte 
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april 2005 nedstrøms 04 <1 7,1 5,5 <1 1,9 0,42 0,46 0,042 

okt 2005 opstrøms-01 <1 23 8,5 56 190 1200 6,3 0,051 

april 2006 nedstrøms 04 <1 <1 <5 1,5 3,2 1,3 0,36 <0,015 

april 2006 opstrøms-01 <1 11 <5 55 140 370 4,7 0,036 

okt 2006 nedstrøms 04 <1 17 13 6,1 1,8 0,18 0,25 <0,015 

okt 2006 opstrøms-01 <1 24 9,1 55 190 380 4,8 <0,015 

april 2007 nedstrøms 04 <1  18   0,24  0,036 

april 2007 opstrøms-01 <1  20   510  0,56 

Gns. 1,6 20,5 18,9 39,0 86,6 269,3 2,6 0,1 

Grundvandskriterie-ren vand 1 25 100 10 4 - -  

Drikkevandsbekendtgørelsen 1 25 100 10 4 - 0,15 11,3* 
Deponeringsbekendtgørelsen bilag 
3, tabel 5 10 25 100 10 3 *** - ** 

Gns.værdi, faktor>renvandskriterie 2 1 0 4 22  17 0,0 

* Drikkevandskriteriet er 50 mg NO3/l, hvilket omregnet til nitrat-N er 14/62*50 mg NO3/l=11,3 mg Nitrat-N. 
"Skrå"= højeste værdi. 

** Krav til nitrat er =1+baggrund Baggrundsværdien af nitrat er jf. GEUS 1-25 mg/l i de nærmeste 
indvindingsboringer ved Fredericia. Under landbrugsjord(ler) er baggrundsindholdet 40 mg Nitat/l. Bemærk, at 
der skal omregnes til nitrat-N ved sammenligning 

 *** Krav til kvælstof = 1+baggrund. Baggrundsværdien for kvælstof er jf. GEUS ikke umiddelbar at finde. Der kan 
sammenlignes med at kvælstoftilførsel til hvede er 180 kg N/ha. Der regnes normalt med en udvaskning fra 
landbrugsarealer på ca. 50 kg N/ha. Tilførsel af naturligt kvælstof fra luften er 3-7 kg N/ha. (www.gylle.dk)  Fed= 
overskridelse af grundvandskriterie 

Det fremgår af tabel 3.2, at der er overskridelse af grundvandskvalitetskriterier-
ne for nikkel, NVOC og fosfor samt en enkelt overskridelse for Chrom. Det 
bemærkes, at det for nikkel og NVOC er den opstrøms og ikke den nedstrøms 
beliggende boring som er forurenet.  Det gennemsnitlige baggrundsniveau i det 
sekundære grundvand er således 39 μg Ni/l og 87 mg NVOC/l. 

Der er forhøjede indhold af fosfor i både den opstrøms og nedstrøms beliggen-
de moniteringsboring, dog er indholdet i den opstrøms beliggende boring en 
faktor 10 større end den nedstrøms beliggende boring.  

I 1999 har Carl Bro for Fredericia Kommune undersøgt grundvandsforholdene 
på den sydlige del af losseplads omkring den opstrøms beliggende boring B1. 
Forureningen blev afgrænset med 4 boringer uden fund af forurening heri, og 
det blev derfor konkluderet, at der sandsynligvis var tale om en mindre forure-
ning formentlig stammende fra en nær punktformig kilde beliggende i relativ 
kort afstand øst for B1. 

Det faktum, at der generelt ikke træffet stofindhold over grundvandskvalitets-
kriterierne i den nedstrøms beliggende boring undtagen svage indhold af fosfor, 
(som måske også kan tilgå fra nærliggende marker), viser at perkolatopsamlin-
gen er effektiv på pladsen. 

Der er i nedenstående tabel 3.3 vist forureningsindholdet i regn-og overflade-
vand ved udløb til bæk, nedstrøms lossepladsen. Prøverne er udtaget som en 
kontrol af, at der ikke pludselig sker en lækage med udstrømning til recipient. 

Regn-og  
overfladevand 
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Tabel 3.3 Forureningsindhold i regn-overfladevand - udløb til bæk, nedstrøms 

  År regn-
overfladevand μg Pb/l μg Cr/l μg Zn/l μg Ni/l mg 

NVOC/l 
mg 
N/l 

mg 
P/l 

mg Ni-
trat-N/l 

okt 2004 5 <1 <1 <5 5,3 30 3,3 0,21 2 
april 2005 5 <1 2,4 11 10 8,9 8,8 0,15 7,8 
okt 2005 5 <1 <1 <5 6 35 1,1 0,041 0,23 
april 2006 5 <1 3 <5 13 9,7 19 0,24 17 
okt 2006 <1 <1 4,1 15 16 20 7,6 0,14 6,6 
april 2007 5 <1 1,4 11 19 11 2,4 0,25 0,58 
Gns. <1 2,7 12,3 11,6 19,1 7,0 0,2 5,7 
Deponeringsbekendtgørelsen 
bilag 3, tabel 5  10 25 100 10 3 *** - ** 

Kvalitetskrav recipient-
salt**** 

 5,6 1 86 8,3 - - - - 

Udlederkrav store spilde-
vandsanlæg - -  -  -  -  - 8 1,5  

** Krav til nitrat er =1+baggrund Baggrundsværdien af nitrat er jf. GEUS 1-25 mg/l i de nærmeste 
indvindingsboringer ved Fredericia. Under landbrugsjord(ler) er baggrundsindholdet 40 mg Nitat/l. Bemærk, at 
der skal omregnes til nitrat-N ved sammenligning 

**** Bekendtgørelse nr. 921 om udledning af farlige stoffer til recipient. Fed= overskridelse af recipientkriterie 

Det fremgår af tabel 3.3, at der er et forhøjet indhold af nikkel i regn og over-
fladevand i 4 ud af 6 udtagne prøver. Der er et forhøjet indhold af NVOC i alle 
prøver af overfladevand. Prøver fra overfladevand viser generelt et betydeligt 
lavere stofindhold end i perkolat, eks. er nikkel 5-19 μg/l, altså en faktor 50 
mindre end i perkolatet, mens at kvælstof-indholdet er henholdsvis 1-19 mg 
total-N/l altså min en faktor 150 mindre end i perkolatet.  

4 Risikovurdering  

4.1.1 Risikoberegning 
JAGG Til vurdering af risikoen for den nedre sekundære grundvandsressource er der 

udført trinvise beregninger i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 6 og 7, 
1998 vha. JAGG-modellen version 1,5. Beregningerne er vedlagt som bilag 4.  
Der foretages ikke JAGG-beregninger for den vertikale forureningstransport. 

Fluxberegning Det er ikke muligt at udføre en JAGG-risikoberegning for organiske 
stoffer/næringssalte, idet modellen kun er rettet mod miljøfremmede stoffer og 
enkeltkomponenter. Det vil i stedet blive udført en fluxberegning for en teore-
tisk tilstrømning af NVOC, fosfor og nitrat til det primære grundvand og videre 
til Rands Fjord. 

4.1.2 Forudsætninger JAGG-beregning 
Den primære transportvej vurderes at være vertikal pga. det ikke sammenhæn-
gende sekundære grundvand samt den nedadrettede gradient mellem det sekun-
dære grundvand og det primære grundvand. Som udgangspunkt for beregnin-
gerne anvendes som den mest konservative beregning perkolatkoncentrationen 
af nikkel som det kritiske stof. Der gennemføres beregning med såvel det ma-
ximale indhold af nikkel i perkolatet (worst case) og det gennemsnitlige nikkel-
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indhold i perkolatet (2004-2007). Endvidere forudsættes det, at membranen mi-
nimum tilbageholder 99 % af det nedtrængende regnvand (forudsætning for 
dimensionering af membraner, deponeringsbekendtgørelsens bilag 2), og at der 
maximalt trænger 1 % af den nedsivende vandmængde igennem. Der gennem-
føres endvidere en beregning, hvor 5 % af den nedsivende vandmængde træn-
ger igennem, idet der i vejledningen til overgangsplaner, nr. 5, 2002, er forudsat 
at en miljørisikoberegning gennemføres ved en worst case forudsætning om, at 
5 % af det dannede perkolatmængde nedsiver. Forudsætningerne for beregnin-
gerne fremgår af nedenstående tabel 4.1. Konceptuel model for nedsivning 
fremgår af figur 4.1 

Figur 4.1  Konceptuel model for nedsivning 
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Tabel 4.1 Forudsætninger for trinvis risikovurdering for horisontal transport i det 
primære grundvand. 

Parameter Enhed Beregnings-

forudsætninger 
Bemærkning 

Koncentration, nikkel (C1,), 

scenarie 1 

μg/l 240 Gns. koncentration af nikkel i perko-

lat fra brønd 2 -etaper i drift. 

Koncentration, nikkel (C1,) 

scenarie 2 

μg/l 36 Gns. koncentration af nikkel i perko-

lat i brønd 3 - nedlukkede etaper. 

Koncentration, nikkel ((C1,) 

scenarie 3 

μg/l 140 Gns. koncentration af nikkel i alle 

perkolatprøver (brønd 2/3) 

Nedsivning (scenarie 1A) 

Etaper-videreføres, 4, 4, 5a, 

6a, 6b 

mm/år 2,3 1 % af perkolatdannelsen i 2001-

2006 af etaper som videreføres (233 

mm/år) antages ved uheld af kunne 

nedsive. 

Nedsivning (scenarie 1B) 

Etaper-videreføres, 4, 4, 5a, 

6a, 6b 

mm/år 11,6 5 % af perkolatdannelsen i 2001-

2006 af etaper som videreføres (233 

mm/år) antages ved uheld af kunne 

nedsive. 

Nedsivning (scenarie 2A) mm/år 0,35 1 % af 35 mm svarende til antaget 

perkolatdannelse i forhold til hele 

lossepladsen i en slutsituation, hvor 

pladsen er slutafdækket. Denne 

mængde antages ved uheld af kun-

ne gennembryde membran og ned-

sive. 

Nedsivning (scenarie 2B) mm/år 1,75 5 % af 35 mm svarende til antaget 

perkolatdannelse i forhold til hele 

lossepladsen i en slutsituation, hvor 

pladsen er slutafdækket. Denne 

mængde antages ved uheld af kun-

ne gennembryde membran og ned-

sive. 

Nedsivning (scenarie 3A) mm/år 0,35 1 % af 35 mm svarende til antaget 

perkolatdannelse i forhold til hele 

lossepladsen i en slutsituation, hvor 

pladsen er slutafdækket. Denne 

mængde antages ved uheld af kun-

ne gennembryde membran og ned-

sive. 

Nedsivning (scenarie 3A) mm/år 1,75 5 % af 35 mm svarende til antaget 

perkolatdannelse i forhold til hele 

lossepladsen i en slutsituation, hvor 

pladsen er slutafdækket. Denne 
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Parameter Enhed Beregnings-

forudsætninger 
Bemærkning 

mængde antages ved uheld af kun-

ne gennembryde membran og ned-

sive. 

Areal m2 133.000 Areal af hele lossepladsen 

Areal etape 4, 5a, 5b, 6a, 6b m2 67.600 Areal af de etaper, som viderefø-

res/ønskes taget i drift  

Hydraulisk ledningsevne, pri-

mært magasin (k) 

m/s 5 x 10-5 Værdi for mellemkornet sand 

Hydraulisk gradient, primært 

magasin (i) 

 0,0125 Vurderet ud fra regionens potentia-

lekort/transmissivitetskort (5 m/400 

m) 

Effektiv porøsitet (eeff.)  0,2 standardværdi, sand 

Tykkelse grundvandsmagasin m 13 Vurderet ud fra Jupiter-database, 

boring nr. 125.84 

Resultaterne for de horisontale beregninger i det primære grundvand for nikkel 
fremgår af tabel 4.2. Beregningerne er vedlagt i bilag 7 

Tabel 4.2 Beregningsresultater for nikkel ved en trinvis risikoberegning for hori-
sontal transport i det primære grundvand  

Parameter Enhed Trin I-a Trin II-a 

Trin III 

(Ikke nedbryde-

lig) 

Beregnet konc. nikkel (C1, C2), 

scenarie 1 A (1 % nedsivning, 

Nikkelindhold i ny perkolatbrønd 

i drift- brønd 2) 

μg/l 23 3,5 - 

Beregnet konc. nikkel (C1, C2) 

scenarie 1 B (5 % nedsivning, 

Nikkelindhold i ny perkolatbrønd 

i drift-brønd 2) 

μg/l 83 17  

Beregnet konc. nikkel (C1, C2), 

scenarie 2 A (1 % nedsivning, 

nikkelindhold i gl. perkolatbrønd-

3) 

μg/l 1 0,2  

Beregnet konc. nikkel (C1, C2) 

scenarie 2, B (5 % nedsivning, 

nikkelindhold i gl. perkolatbrønd-

3) 

μg/l 5 0,8  

Beregnet konc. nikkel (C1, C2), 

scenarie3 A (1 % nedsivning, 
μg/l 19 3  
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Parameter Enhed Trin I-a Trin II-a 

Trin III 

(Ikke nedbryde-

lig) 

nikkelindhold som gns. i begge 

brønde) 

Beregnet konc. nikkel (C1, C2) 

scenarie 3 B (5 % nedsivning, 

nikkelindhold som gns. i begge 

brønde) 

μg/l 4,2 0,6  

Kvalitetskriterium, nikkel μg/l 10 

Afstand til teoretisk beregnings-

punkt (pkL) 
m  99 

Gennemsnitlig porevandshastig-

hed (Vp) 
m/år  99 

Opblandingsdybde m  1,8 

 

Beregningsresultaterne for nikkel for først vertikal transport til det primære 
magasin og derefter horisontal transport i det primære magasin viser, at der i 
scenarie 1 A, 2 A, 2B, 3A og 3B ingen overskridelser er af kvalitetskriteriet af 
nikkel i trin II-a ved 1 års transporttid (99 m fra lokaliteten). Der er i scenarie 1 
B og trin IIa en overskridelse af kvalitetskriteriet på en faktor 1,7. Dette scena-
rie er en worst case, hvor der regnes med 5 % gennembrud af den nuværende 
nettonedbør på 233 mm/år for de etaper som videreføres incl. etape 5a (motor-
banen) som ønskes taget i drift. Den beregnede risiko i scenarie 1 svarer til risi-
koen indenfor de næste 5-10 år. Nettonedbøren vil i takt med nedlukning af eta-
perne falde til 35 mm/år svarende til scenarie 2 - svarende til en situation når 
deponiet er færdigopfyldt, slutafdækket og beplantet. 

Der er i scenarie A regnet med 1 % nedsivning. Der er i scenarie B, hvor der 
regnes med 5 % nedsivning en overskridelse af kvalitetskriteriet med en faktor 
2-4 ved henholdsvis gennemsnit og max. indhold af nikkel i perkolatet. Det 
vurderes på baggrund af ovenstående risikoberegning, at der i scenarie 2 er en 
teoretisk risiko for det primære grundvand i området. Det beregnede forure-
ningsindhold i det primære grundvand i scenarie 2 er mindre end baggrundsni-
veauet i det sekundære grundvand ved lossepladsen (39 μg nikkel/l, jf tabel 
3.2). Lokaliteten er beliggende i et område med begrænsede drikkevandsinte-
resser.  

4.1.3 Fluxberegning 
Fluxberegning Der kan udføres en fluxberegning byggende på de samme data som i 

risikoberegningen for nikkel. 

Det nedadrettede vandflow i en fremtidig situation scenarie 2 (om ca. 30 år) kan 
beregnes på baggrund af hele lossepladsarealet og henholdsvis 1 og 5 % af en 
nedsivning på 35 mm. Fluxen i de næste 5-10 år vil være 233 mm/år.  
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Sce.1A: Q=V x A (etape 4, 5,5a,6a,6b) =0,0023 m/år x 67.600 m2=155 m3/år 
Sce.1B: Q=V x A (etape 4, 5,5a,6a,6b) =0,012 m/år x 67.600 m2=784 m3/år 

Sce. 2A: Q=V x A (hele losseplads) =0,0004 m/år x 133.000 m2=53 m3/år 
Sce. 2B: Q=V x A (hele losseplads) =0,0018 m/år x 133.000 m2=239 m3/år 

I det følgende vælges at regne på udsivningen af kvælstof, nitrat og fosfor, da 
der for disse stoffer findes kvalitetskriterier for grundvand, I forhold til reci-
pienten Rands Fjord vurderes det at være udledningen af kvælstof og fosfor, 
som vil have den største betydning for recipienttilstanden. 

I Vejle Amts recipientkvalitetsplan er der opsat målsætning for Rands Fjord. 
Det fremgår heraf, at der skal sikres en maksimal fosfortilførsel på 3000 kg/år 
til fjorden og et naturligt og alsidigt dyre- og planteliv. Der er ikke opsat øvrige 
emissions eller immissionskrav til recipienten udover de generelle krav til me-
tallerne bly, krom, nikkel og zink i bekendtgørelse nr. 921 om udledning af far-
lige stoffer til havmiljøet. 

Det vurderes, at myndighederne har størst fokus på fosfor. Målsætningen er i 
dag ikke opfyldt. Der er ukloakerede ejendomme og udvaskning fra marker 
som i dag belaster Rands Fjord.  

Kildestyrken for nikkel, kvælstof, nitrat og fosfor i scenarie 2C (dvs. fremtidig 
nedsivning på 35 mm/år men som worst case- nuværende gennemsnitlige kon-
centrationer i perkolatet) kan uden nedbrydning under den vertikale transport 
beregnes på baggrund af det gennemsnitlige indhold i perkolatet, tabel 3.3: 

 Mnikkel= Cnikkel.gns x Q =53-239 m3/år x 140 mg/m3 = 7-33 g/år 

 Mtotal-N= Ctotal-N,gns. x Q =53-239 m3/år x 980 g/m3 = 52-234 kg/år 

 Mnitrat-N= Cnitrat-N,gns. x Q =53-239 m3/år x 170 g/m3 = 9-41 kg/år 

 Mfosfor= Cfosfor, gns. x Q =53-239 m3/år x 4 g/m3 = 0,2-0,9 kg/år  

Hvis der var regnet med scenarie 1 ville stofmængderne blive en faktor 3 større, 
men vil stadig ikke have nogen betydning jf. kommentarerne nedenfor. 

Fosforbelastningen fra lossepladsen er minimal (< 0,03 % af den målsatte mak-
simale fosfortilførsel til recipienten) og vurderes således ikke at udgøre en risi-
ko for recipienten. 

Der er ingen krav sat op for kvælstof, men der kan sammenlignes med hvad der 
for et landbrugsareal på 13,3 ha (tilsvarende lossepladsen) bliver tilført. Fra luf-
ten 40-93 kg N (3-7 kg N/ha), kvælstofudvaskning 6650 kg/år (50 kg N/ha/år) 
og en normal kvælstof tilførsel til hvede 2394 tons(180 kg N/ha/ha). Ud fra 
denne sammenligning er en tilførsel på 52-234 kg N/år ubetydende. 
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4.1.4 Fiktiv placering af indvinding  
Placering af indvinding Med et grundvandskvalitetskriterium på 10 μg Nikkel/l, 50 mg nitrat/l 

(svarende til 11,3 mg nitrat-N/l) og et grundvandskvalitetskriterie for total-P på 
1,5 mg/l kan det beregnes, hvor stor en indvinding der skal til for, at der ikke er 
nogen overskridelse af kvalitetskrav ved placering af en indvindingsboring. 
Dette beregnes ved. indvinding på:  

    Q(m3/år)=Mstoftilførsel (g/år)/Ckriterie(g/m3) 

 Mstoftilførsel (g/år) Ckriterie(g/m3) Mulig indvinding i m3/år 

med samtidig overholdelse af 

kvalitetskriterium 

Nikkel 7-33 0,01 700-3.300 

Fosfor, total-P 200-900 1,5 133-600 

Nitrat-N 9.000-41.000 11,3 800-3.650 

 

I praksis vil der næppe blive placeret en indvinding nedstrøms lokaliteten på 
grund af beliggenhed i område med begrænsede drikkevandsinteresser. Det 
fremgår af ovenstående beregning, at der ikke vil være problemer med at place-
re en sådan indvindingsboring nedstrøms lokaliteten under samtidig overhol-
delse af grundvandskvalitetskriterierne for de udvalgte stoffer.  

4.1.5 Gennembrug af morænelersdække 
Tiden der går, før et stof ved en teoretisk lækage af membran og gennembrud af 
morænelersdækket når til det primære grundvand, kan beregnes på baggrund af 
5 % af en nedsivning på 35 mm/år (scenarie 2), dvs. 2 mm/år eller 5 % af en 
nedsivning på 233 mm/år (scenarie 1), dvs. 12 mm/år 

Porevandshastigheden i et punkt, hvor der sker lækage er: 

Veff = V/porøsiteten= 0,002-0,012 m/år/ 0,1= 0,02-0,12 m/år. 

Porøsiteten for dybereliggende moræneler sættes til 0,1 

T= L afstand/ Veff= 5-15 m/0,02-0,12 m/år =250-750 år for scenarie 2  
og 42-125 år for scenarie 1. 

Hvis der er sket en lækage er det jf. ovenstående meget konservative beregning 
ikke sandsynligt, at forureningen er nået det primære grundvand, og den vil 
først nå det primære grundvand langt ude i fremtiden. 

4.1.6 Recipientpåvirkning 
Horisontal transport Ved anvendelse af Q= A* Vp, kan den teoretiske udstrømning fra lossepladsen 

fra det primære grundvand mod recipient beregnes med de samme data som i 
JAGG-model beregningen. Den gennemsnitlige porevandshastighed er her be-
regnet til 99 m/år, hvilket med en bredde af lossepladsen på 300 m og en op-
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blandingsdybde i magasinet på 1,8 m giver et flow på 53.000 m3/år i det primæ-
re magasin. 

Ved en ren opblanding af den beregnede kildestyrke M (afsnit 4.1.3) i dette 
flow vil koncentrationen i det primære grundvand uden nedbrydning blive 1-4,4 
mg total-N/l og 0,004-0,017 mg P/l, 0,17-0,77 mg nitrat-N/l (svarende til 0,8-
3,7 mg Nitrat/l). De beregnede koncentrationer af fosfor og nitrat er under 
grundvandskvalitetskriterierne og derfor heller ikke noget problem i forhold til 
recipient. Desuden er den beregnede fosforkoncentration under det generelle 
udlederkrav til større kommunale renseanlæg på 1,5 mg P/l. For total-N er der 
ikke noget grundvandskvalitetskriterie, men udlederkrav for større kommunale 
renseanlæg på 8 mg N/l. Det beregnede indhold af kvælstof er under dette krav. 
Der er ikke regnet med nogen nedbrydning under den horisontale transport på 
700 m til Rands Fjord.  

Som yderligere sikkerhed kan der endvidere regnes med minimum en initialfor-
tynding på 10 ved udledning til recipient, hvilket reducerer risikoen for reci-
pienten yderligere. 

5 Konklusion 

Det vurderes på baggrund af den gennemførte risikoberegning, at der ikke er 
risiko for det primære grundvand i forhold til nikkel som det mest kritiske mo-
delstof. 

Det vurderes endvidere på baggrund af den gennemførte vertikale fluxbereg-
ning og fortyndingsberegning for nitrat, fosfor og nikkel, at der ikke er risiko i 
forhold til det primære grundvand. Endvidere vurderes der ikke at være nogen 
risiko for recipienten Rands Fjord på baggrund af den gennemførte fluxbereg-
ning. 

Samlet er der således intet til hinder i forhold til grundvand og recipient for at 
videreføre lossepladsen som planlagt. 

Det skal bemærkes, at Deponiet Vejlbyvej 40 er beliggende i område med be-
grænsede drikkevandsinteresser uden nedstrøms beliggende indvinding til drik-
kevandsformål. Desuden er alle vandforsyningsanlæg med indvinding til hus-
holdningsbrug nedstrøms pladsen (mellem pladsen og Rands Fjord) sløjfet i 
forbindelse med miljøgodkendelse af lossepladsen. 

 

 

 










