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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 (Grindstedværkets 
gruber) 

• Samlerapport – Undersøgelser 2005/2006 

Denne rapport er delrapport 7 og giver en indledende vurdering af, om det er 
muligt at tillede oppumpet grundvand fra Kærgård Plantage (Grindstedværkets 
forurening) til Esbjerg Vest Renseanlæg eller Esbjerg Øst Renseanlæg, uden at 
påvirke de biologiske processer negativt. Der er på den baggrund udført labora-
torieforsøg af hæmningen af to centrale biologiske processer i aktiv slam rense-
anlæg i laboratorieskala. Forsøgene er opbygget, så de simulerer de faktiske 
mulige forhold i renseanlægget, hvis det oppumpede vand føres hertil. 

Rapporten er udarbejdet af COWI A/S for Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård 
Plantage. 
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2 Udførte undersøgelser og fremgangsmåde 
Der er udført en screening af hæmningseffekten af oppumpet vand fra Kærgård 
Plantage på to centrale renseanlægsprocesser på aktiv slam fra Esbjerg Rense-
anlæg Øst i laboratorieskala. 

Der er udført 1 respirationshæmningstest og 1 nitrifikationshæmningstest. For-
søgene udførtes i laboratoriet på Esbjerg Renseanlæg Øst. Forsøgene har haft 
en varighed af 2 timer og 45 minutter. 

2.1 Udstyr 
• 4 stk. 1 liters bægerglas. 

Respirationshæmningstest: 2 bægerglas hhv. kontrol (Resp-kontrol) og 
prøve (Resp-prøve). 
Nitrifikationshæmningstest: 2 bægerglas hhv. kontrol (Nitri-kontrol) og 
prøve (Nitri-prøve) 

• 4 stk. akvariepumper med diffusorer. 

• Prøveudtagningsudstyr og analyseudstyr til måling af COD og Nitrat-N. 

2.2 Medier 
• Oppumpet vand fra Kærgaard Klitplantage (boring nr. B108-filter 3) - 

(mandag den 20/2-06). 

• Slam fra Esbjerg Renseanlæg Øst, N-delen (luftningstank), Blok 1, tank 7. 
(SS=6,5 mg/l, fra den 20/2-06). Der er anvendt slam fra Esbjerg rensean-
læg Øst efter aftale med Esbjerg Kommune. Det vurderes dog, at der ikke 
vil være nogen forskel om de er anvendt slam fra Esbjerg Vest eller Es-
bjerg Øst Renseanlæg. 

• Indløbsspildevand fra Esbjerg Renseanlæg Øst 

• Substratvand (5 ml, sammenblanding af demineraliseret vand og acetat) 
tilsættes respirationstestsbeholdere 
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• Substratvand (5 ml sammenblanding af demineraliseret vand og Ammoni-
umsulfat) tilsættes nitrifikationshæmningstesten. 

2.2.1 Grundvand fra B108 og fortyndingsforhold 
Ved beregning af fortyndingsforhold er det forudsat at der oppumpes 175.000 
m3/år (20 m3/h) forurenet grundvand til Esbjerg Vest Renseanlæg. Der er anta-
get en kapacitet på Esbjerg Vest Renseanlæg på 20.000 m3/døgn (833 m3/h). 
Der er altså tale om en fortynding på ca. faktor 42. 

Det grundvand som er anvendt ved forsøget er oppumpet fra B108. Boringen er 
placeret ved klitfoden i det område hvor oppumpningen evt. skal udføres. Den-
ne boring er valgt da den repræsenter alle de miljøfremmede stoffer, som er kri-
tiske på lokaliteten. Forureningsindholdet i denne boring er dog væsentligt hø-
jere end det oppumpede grundvand, som evt. vil blive tilledt Esbjerg Rensean-
læg (mindst en faktor 5 højere forureningsindhold). Analyseresultater fra denne 
boring fremgår af delrapport 8.  

Med ovennævnte vurdering vedr. forureningskoncentrationerne må det således 
forventes, at det grundvand som er anvendt ved forsøget skal fortyndes mindst 
en faktor 200 (42 x 5), for at opnå de forhold der må forventes ved i en op-
pumpningssituation 

2.3 Fremgangsmåde 
Vi gennemførte forsøgene i en beholder på 1000 ml. Beholderen indeholdt 
følgende: 
 
• 900 ml aktiv slam 
• 95 ml spildevand fra indløbet 
• 5 ml prøve fra boringen i Kærgård Plantage. 
 
Fortyndingsfaktoren kan derfor beregnes til 1000 ml/5 ml som svarer til 200 
gange fortynding. 
 
Der blev tilsat acetat som pulver til indløbsspildevandet for at have kulstof nok 
til respirationstesten. Der blev tilsat ammoniumsulfat som pulver til indløbs-
spildevandet for at have tilstrækkeligt med ammonium til nitrifikationstesten. 

Det aktive slam indeholdt ca. 6,5 mg SS/l  

Iltning foretages med akvariepumper og diffusorer i de 4 bægerglas under hele 
forsøget. 

Der udtages prøver (ca. 10 ml) til analyse ca. hver halve time. Der analyseres 
for COD i respirationshæmningstesten og for Nitrat-kvælstof i nitrifika-
tionshæmningstesten. 

Til analyseringen anvendes Dr. Lange hurtigtest. 
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Forsøgene blev opstartet kl. 12.00 og afsluttet kl. 14.45. Kl. 13.10 blev der til-
sat ekstra 15 ml substratvand til bægerglassene med respirationshæmningste-
sten for at sikre at der var substrat nok. 
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3 Resultater af hæmningstest 
Der blev udtaget i alt 7 prøver af hvert bægerglas til analyse.  

Der optegnes en tidskurve for hver måleserie. Hældningen bestemmes ved 
hjælp af lineær regression.  

De to hældninger (respirationsraten og nitrifikationsraten) for kontrol og prøve 
for hhv. respirationshæmningstesten og nitrifikationshæmningstesten sammen-
holdes og hæmningsprocenten beregnes ved: 

Hæmningsprocent =  
(hældning_kontrol - hældning_prøve) / hældning_kontrol * 100. 

En hæmningsprocent på max. 20% er almindeligvis acceptabelt. 

3.1 Analyseresultater 
Klokkeslæt Respirationstest, COD (mg/l) Nitrifikationstest, NO

3
-N (mg/l) 

 Kontrol Prøve Kontrol Prøve 

12.00 534 545 1,22 1,11 

12.30 417 439 5,27 3,59 

13.00 302 328 9,67 4,74 

13.30 910 805 8,75 9,1 

14.00 790 724 12,5 12,1 

14.30 688  10,6 13 

14.45 647 572 12,3 18,4* 

* Målingen er "Out of range". 

3.2 Respirationshæmning 
Efter prøveudtagningen kl. 13.00 blev der tilsat 15 ml substratvand til respirati-
onstesten. Dermed er der to faser for respirationshæmningstesten. 
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3.2.1 Fase 1 
Af figur 3.1 fremgår tidskurven for respirationshæmningstesten, fase 1. 

Respirationshæmningstest nr. 1

Kontrol: y = -3,8667x + 533,67
R2 = 1

Prøve: y = -3,6167x + 545,83
R2 = 0,9998
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Figur 3.1 Resultater af respirationshæmningstest, fase 1. 
 

Regressionen viser to fuldstændigt rette linier, med næsten ens hældninger. 

Hæmningsprocenten er beregnet til ca. 5%. Det vil sige, at der principielt ikke 
er en inhiberende effekt i fase 1. 

Respirationshæmningstest, fase 1 

Hældning, mg/l/min: 

Kontrol 

-3,8667 

Hældning, mg/l/min: 

Prøve 

-3,6767 

Hæmningsprocent, % 5 

 

3.2.2 Fase 2 
Af figur 3.2 fremgår tidskurven for respirationshæmningstesten, fase 2. 
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Respirationshæmningstest nr. 2

Kontrol: y = -3,522x + 904,03
R2 = 0,9957

Prøve: y = -3,1281x + 809,82
R2 = 0,9965
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Figur 3.2 Resultater af respirationshæmningstest, fase 2. 
 

Regressionen viser to fuldstændigt rette linier, med næsten ens hældninger. 

Hæmningsprocenten er beregnet til ca. 11%. Det vil sige, at der er en begræn-
set/ingen inhiberende effekt i fase 2. 

Respirationshæmningstest, fase 2 

Hældning, mg/l/min: 

Kontrol 

-3,522 

Hældning, mg/l/min: 

Prøve 

-3,1281 

Hæmningsprocent, % 11 

 

3.3 Nitrifikationshæmning 

3.3.1 Hele forsøgsperioden 
Af figur 3.3 fremgår tidskurven for nitrifikationshæmningstesten. Der skal be-
mærkes, at den sidste analyse for kl. 14.45 ikke er medtaget, da analyseappara-
tet viste "Out of range" for prøven, og derfor er upålidelig.  
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Nitrifikationshæmningstest

Kontrol: y = 0,0644x + 3,1681
R2 = 0,7808

Prøve: y = 0,0851x + 0,8919
R2 = 0,97120

2

4

6

8

10

12

14

16

0 50 100 150 200

Minutter

m
g 

NO
3-

N/
l

Kontrol
Prøve
Linear (Kontrol)
Linear (Prøve)

 

Figur 3.3 Resultater af nitrifikationshæmningstesten, hele forsøgsperioden. 
 

Det ses, at målingerne (regressionen) for "kontrol" ikke ligger på en så fin ret 
linie som "prøve". Men dette er ikke unormalt ved biologiske tests. 

Set over hele forsøgsperioden er der ikke fundet nogen hæmning af det oppum-
pede vand fra Kærgård Plantage på det aktive slam fra Esbjerg Øst Renseanlæg. 

Nitrifikationshæmningstest 

Hældning, mg/l/min: 
Kontrol 0,0644 

Hældning, mg/l/min: 
Prøve 0,0851 

Hæmningsprocent, % 
Ingen hæmning 

 

Testen viste at der var en vis hæmning på nitrifikationen i de første 1-2 timer, 
men herefter ophørte hæmningen og ved forsøgets slutning var der ingen mål-
bar hæmning af nitrifikationen. 

Dette resultat tolkes sådan at bakterierne hurtigt kan vænne sig til spildevandet,   
og at det ikke vil være noget problem at opretholde fuld nitrifikation med dette 
spildevand. 
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4 Resultater af lugttest 
Lugten fra det oppumpede vand blev vurderet lavteknologisk. Der blev foreta-
get en lugtvurdering på det ufortyndede vand og på vand, der var fortyndet 200 
gange med indløbsspildevand fra Esbjerg Øst renseanlæg. 

Det vurderes, at vandet direkte fra boringen har en meget markant ubehagelig 
lugt der formodes at stamme fra mercaptaner (svovlforbindelser), således at det 
ikke egner sig til at arbejde med i rum uden ventilation og luftrensning. 

Under forsøgene, hvor spildevandet var fortyndet 200 gange, var der ingen lugt 
i forsøgsbeholderne. Det skyldes formodentlig en kombination af fortyndingen 
og omsætningen under forsøget. 

Oppumpet spildevand fra boringen vil lugte kraftigt og det vil i en ufortyndet 
udgave give lugtgener til omgivelserne.  

Der bør derfor være fokus på det sted, hvor det oppumpede spildevand tilsættes 
det øvrige spildevand, da det vil være det sted, hvor der er de kraftigste lugtge-
ner. 

Ved 200 gange fortynding, der svarer til den koncentration, der vil være i spil-
devandet, der tilføres renseanlægget, er der ingen generende duft. For at kunne 
håndtere evt. variationer i spildevandshåndteringen bør der nok etableres venti-
lation, hvor spildevandet ankommer til renseanlægget. 



Esbjerg Vest Renseanlæg - Hæmningsforsøg 

P:\62113A\3_Pdoc\DOC\A_7_Hæmningstest_Esbjerg_Vest_Renseanlæg\Delrapport_7_Hamningsforsog_Esbjerg_Renseanlag_final_24_11_06.doc 

12 

.  

5 Samlet vurdering 
På baggrund af forsøgsresultaterne for respirationshæmningstesten vurderes, at 
det oppumpede vand ikke har væsentlig inhiberende effekt på respirationspro-
cessen for det aktive slam fra Esbjerg Øst Renseanlæg. Hæmningsprocenterne 
for de to faser er beregnet til 5-11%. 

På baggrund af forsøgsresultaterne for nitrifikationshæmningstesten vurderes at 
det oppumpede vand ikke har inhiberende effekt på nitrifikationsprocessen for 
de aktive slam fra Esbjerg Øst eller Vest Renseanlæg.  

Nnitrifikationshæmningstesten viste hæmning i begyndelsen, men ved forsø-
gets afslutning var der ingen målbar hæmning. Det vurderes at bakterierne en-
ten vænner sig til de inhiberende stoffer eller at de inhiberende stoffer bliver 
omsat aerobt. Set over lang sigt vurderes det, at der kan opnås fuld nitrifikation 
med dette spildevand. 

De udførte forsøg var udelukkende en screening af mulig hæmning af respirati-
onsprocessen og nitrifikationsprocessen. Der er ingen statistisk sikkerhed ved 
kun at udføre én hæmningstest, men blot en umiddelbar indikator for effekten 
af det forurenede vand fra Kærgård Plantage på spildevand/slam fra Esbjerg 
Øst Renseanlæg. Det kræver større datagrundlag, evt. ved udførelse af flere lig-
nende hæmningstests eller forsøg i større skala (pilotforsøg). 

Den lavteknologiske lugtvurdering viser en kraftig generende lugt fra det op-
pumpede vand, så det i praksis ikke egner sig til laboratoriearbejde uden venti-
lation. Det er dog uvist hvilket omfang lugtgenerne vil have hvis det oppumpe-
de vand blandes sammen med det almindelig spildevand tilledt renseanlægget, 
men umiddelbart vurderet vil genen sandsynligvis være lille pga. fortyndings-
forholdet. 

 


