






















































Bilag 7 - ny JAGG beregning - vertikal nedsivning og opblanding i primært magasin 

 

Scenarie 1A: Etape 4, 5, 5a, 6a, 6b i drift (nedsivning antaget til gns. 2001-2006 for disse etaper) 

dvs. 233 mm/år. 1 % gennembrud = 2,3 mm/år, Nikkel i gns. for brønd 2 (etaper i drift) = 240 µg/l 

 

 

 

Trin I a        
        

  navn: Nikkel   
        

  N 2,3 mm/år 

Areal A 67600 m
2
 

Bredde B 300 m 

Kildestyrkekoncentration C0 0,24 mg/l 
 

         

  Cg 0 mg/l 

        

  k 5,0E-05 m/s 

Hydraulisk gradient i 1,25E-02   

Forureningskoncentration C1 0,02282635 mg/l 

Grænseværdi   0,01 mg/l 

 

 

Trin II a Stof: Nikkel   

        
 

   eeff. 0,2   

        

Tykk. grundvandsmagasin maxdm 13 m 

        

        

Gnmsn. porevandshast. VP 98,6175 m/år 

        

Opblandingsdybde dm 1,74930255 m 

        

Forureningskoncentration C2 0,00355173 mg/l 

Grænseværdi   0,01 mg/l 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forureningsstof

Baggrundsindhold

Hydraulisk ledningsevne

Nettonedbør

Effektiv porøsitet



 

 

Bilag 7 - ny JAGG beregning - vertikal nedsivning og opblanding i primært magasin 

 

Scenarie 1B: Etape 4, 5, 5a, 6a, 6b i drift (nedsivning antaget til gns. 2001-2006 for disse etaper) 

dvs. 233 mm/år. 5 % gennembrud= 11,6 mm/år, Nikkel i gns. for brønd 2 (etaper i drift) = 240 µg/l 

 

 
 

Trin I a        
        

  navn: Nikkel   
        

  N 11,6 mm/år 

Areal A 67600 m
2
 

Bredde B 300 m 

Kildestyrkekoncentration C0 0,24 mg/l 
 
         

  Cg 0 mg/l 
        

  k 5,0E-05 m/s 

Hydraulisk gradient i 1,25E-02   

Forureningskoncentration C1 0,08314771 mg/l 

Grænseværdi   0,01 mg/l 

        

 

 

 

Trin II a Stof: Nikkel   

        
 

   eeff. 0,2   

        

Tykk. grundvandsmagasin maxdm 13 m 

        

        

Gnmsn. porevandshast. VP 98,6175 m/år 

        

Opblandingsdybde dm 1,74930255 m 

        

Forureningskoncentration C2 0,01690171 mg/l 

Grænseværdi   0,01 mg/l 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forureningsstof

Baggrundsindhold

Hydraulisk ledningsevne

Nettonedbør

Effektiv porøsitet



Bilag 7 - ny JAGG beregning - vertikal nedsivning og opblanding i primært magasin 

 

Scenarie 2A: Alle etaper slutafdækket, gns. perkolatdannelse for hele pladsen = 35 mm/år 

1 % gennembrud = 0,35 mm/år, Nikkel i gns. for brønd 3 (slutafdækkede etaper) = 36 µg/l 

 

 

 

Trin I a        
        

  navn: Nikkel   
        

  N 0,35 mm/år 

Areal A 133000 m
2
 

Bredde B 300 m 

Kildestyrkekoncentration C0 0,036 mg/l 
 

         
  Cg 0 mg/l 

        

  k 5,0E-05 m/s 

Hydraulisk gradient i 1,25E-02   

Forureningskoncentration C1 0,0010983 mg/l 

Grænseværdi   0,01 mg/l 

        

 

 

Trin II a Stof: Nikkel   

        
 

   eeff. 0,2   

        

Tykk. grundvandsmagasin maxdm 13 m 

        

        

Gnmsn. porevandshast. VP 98,6175 m/år 

        

Opblandingsdybde dm 1,74930255 m 

        

Forureningskoncentration C2 0,00016118 mg/l 

Grænseværdi   0,01 mg/l 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forureningsstof

Baggrundsindhold

Hydraulisk ledningsevne

Nettonedbør

Effektiv porøsitet



 

 

Bilag 7 - ny JAGG beregning - vertikal nedsivning og opblanding i primært magasin 

 

Scenarie 2B: Alle etaper slutafdækket, gns. perkolatdannelse for hele pladsen = 35 mm/år 

5 % gennembrud = 1,75 mm/år, Nikkel i gns. for brønd 3 (slutafdækkede etaper) = 36 µg/l 

 

 

 

Trin I a        
        

  navn: Nikkel   
        

  N 1,75 mm/år 

Areal A 133000 m
2
 

Bredde B 300 m 

Kildestyrkekoncentration C0 0,036 mg/l 
 
         

  Cg 0 mg/l 
        

  k 5,0E-05 m/s 

Hydraulisk gradient i 1,25E-02   

Forureningskoncentration C1 0,00489424 mg/l 

Grænseværdi   0,01 mg/l 

 

 

Trin II a Stof: Nikkel   

        
 

   eeff. 0,2   

        

Tykk. grundvandsmagasin maxdm 13 m 

        

        

Gnmsn. porevandshast. VP 98,6175 m/år 

        

Opblandingsdybde dm 1,74930255 m 

        

Forureningskoncentration C2 0,00079171 mg/l 

Grænseværdi   0,01 mg/l 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forureningsstof

Baggrundsindhold

Hydraulisk ledningsevne

Nettonedbør

Effektiv porøsitet



Bilag 7 - ny JAGG beregning - vertikal nedsivning og opblanding i primært magasin 

 

 

Scenarie 3A: Alle etaper slutafdækket, gns. perkolatdannelse for hele pladsen = 35 mm/år 

5 % gennembrud = 0,35 mm/år, Nikkel i gns. for alle brønde (worst-case i fremtidig situation) 

 = 140 µg/l 

 
 

Trin I a        
        

  navn: Nikkel   
        

  N 0,35 mm/år 

Areal A 133000 m
2
 

Bredde B 300 m 

Kildestyrkekoncentration C0 0,14 mg/l 
 
  
       

  Cg 0 mg/l 
        

  k 5,0E-05 m/s 

Hydraulisk gradient i 1,25E-02   

Forureningskoncentration C1 0,00427117 mg/l 

Grænseværdi   0,01 mg/l 

        

 

 

Trin II a Stof: Nikkel   

        
 

   eeff. 0,2   

        

Tykk. grundvandsmagasin maxdm 13 m 

        

        

Gnmsn. porevandshast. VP 98,6175 m/år 

        

Opblandingsdybde dm 1,74930255 m 

        

Forureningskoncentration C2 0,0006268 mg/l 

Grænseværdi   0,01 mg/l 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forureningsstof

Baggrundsindhold

Hydraulisk ledningsevne

Nettonedbør

Effektiv porøsitet



Bilag 7 - ny JAGG beregning - vertikal nedsivning og opblanding i primært magasin 

 

Scenarie 3B: Alle etaper slutafdækket, gns. perkolatdannelse for hele pladsen = 35 mm/år 

5 % gennembrud = 1,75 mm/år, Nikkel i gns. for alle brønde (worst-case i fremtidig situation) 

 = 140 µg/l 

 

 

Trin I a        
        

  navn: Nikkel   
        

  N 1,75 mm/år 

Areal A 133000 m
2
 

Bredde B 300 m 

Kildestyrkekoncentration C0 0,14 mg/l 
 

         

  Cg 0 mg/l 
        

  k 5,0E-05 m/s 

Hydraulisk gradient i 1,25E-02   

Forureningskoncentration C1 0,01903316 mg/l 

Grænseværdi   0,01 mg/l 

        

 

Trin II a Stof: Nikkel   

        
 

   eeff. 0,2   

        

Tykk. grundvandsmagasin maxdm 13 m 

        

        

Gnmsn. porevandshast. VP 98,6175 m/år 

        

Opblandingsdybde dm 1,74930255 m 

        

Forureningskoncentration C2 0,00307886 mg/l 

Grænseværdi   0,01 mg/l 

        

 

Forureningsstof

Baggrundsindhold

Hydraulisk ledningsevne

Nettonedbør

Effektiv porøsitet
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1 Indledning 

Under Deponiet Vejlbyvej 40 findes en geologisk barriere af intakte leraflejrin-

ger. For at kunne vurdere den fremtidige anvendelse af lossepladsen ønskes ler-

lagets lagtykkelse og permeabilitet (hydrauliske ledningsevne) undersøgt. 

Der er derfor udført 4 boringer til dybder mellem 3 - 6 m. Fra disse boringer er 

der udtaget jordprøver, som efterfølgende er analyseret i vort laboratorium.  

Nærværende notat opsummerer resultaterne af de udførte boringer og laborato-

rieforsøg. 

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 1,00 m for lerlaget og en 

hydrauliske ledningsevne mindre end k = 10
-8

 m/s. Det reducerede krav kan 

bringes 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. 

2 Felt- og laboratorieforsøg 

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 lossepladsen for at sikre, at den 
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eksisterende plastmembran ikke perforeres. Placeringen af boringerne er vist på 

situationsplanen bilag 4. 

I bilag 1 - 4 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 1: 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: 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 

 

Jf. ovenstående normkrav er der udført følgende forsøg på lerprøverne: 

• Kalkindholdsbestemmelse (kalkindhold) 

• Plasticitetsforsøg (Ip) 

• Sigtning og slemning (lerindhold) 

Resultaterne af forsøgene fremgår af tabel 3 nedenfor, samt vedlagte bilag 1 - 8. 
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Tabel 3: 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 

 

3 Konklusion 

Af tabel 1 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 mindre end 10
-10

 m/s. Det kan 

dog ikke afvises, at der kan være en vis variation i lerens hydrauliske lednings-

evne over området, da det er intakte leraflejringer, men kravet på en hydraulisk 

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. 
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Bilag              Nr. 

Signaturer og definitioner          A-1 

Boreprofil, boring B 51          1 

Boreprofil, boring B 52          2 

Boreprofil, boring B 53          3 

Boreprofil, boring B 54          4 

Kornkurve, boring B 51, prøve SP        5 

Kornkurve, boring B 52, prøve SP        6 

Kornkurve, boring B 53, prøve SP        7 

Kornkurve, boring B 54, prøve SP        8 

Situationsplan            9 

 

 




















