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1 Indledning 
 Den 16. januar 2007 nedsatte miljøminister Connie Hedegaard og 

regionsrådsformand Carl Holst en arbejdsgruppe. Gruppen skulle inden den 1. 
marts 2007 give en anbefaling til det første trin i en afværgeforanstaltning på 
Kærgård Plantage. Det første trin i en indsats, skulle være rettet mod at bedre 
forholdene for ophold på stranden og i klitterne. Arbejdsgruppen består af Jette 
Skaarup Justesen og Preben Bruun fra Miljøstyrelsen samt Trine Korsgaard, 
Jørgen Fjeldsø Christensen og Mette Christophersen fra Region Syddanmark. 

På møde den 19. januar 2007 vedtog arbejdsgruppen, at der skulle udføres skit-
seprojekt for afgravning af grube 1 og 2. 

Skitseprojektet er udarbejdet af COWI for Region Syddanmark og Miljøstyrel-
sen. 

Formål Formålet med afgravning af grube 1 og 2 er, at oprense forurening med især 
klorerede opløsningsmidler, men også fjernelse af øvrige forureningskompo-
nenter, herunder store mængder af kulbrinter. Herved kan fjernes relativ stor 
forureningsmasse pr. anvendt krone. Valg af grube 1 og 2 skyldes, at disse gru-
ber har den største forureningsmasse af bl.a. klorerede opløsningsmidler og 
kulbrinter. Desuden ligger gruberne tættest på havet, og disse gruber udgør der-
for den største risiko for ophold på stranden. 

 Som det fremgår af /1/ vurderes det, at afgravning af den kraftigste forurening i 
selve gruberne er relevant, idet der herved kan fjernes relativ stor forurenings-
masse pr. anvendt krone.  

2 Sammenfatning af supplerende undersøgelse i gruber 

2.1 Jordforurening 
Den supplerende undersøgelse i januar 2007 /3/ i grube 1 og 2 har vist, at den 
kraftige poreluftforurening i den umættede zone over slamlaget har givet an-
ledning til en svag jordforurening.  

Uden for gruben ses tilsvarende svag jordforurening som følge af afdampnin-
gen fra den kraftige forurening. 

Jordforureningen i og omkring slamlaget vurderes fortsat at være meget kraftig 
og med residual fri fase af PCE og kulbrinter. 

2.2 Jordmængder i grube 1 og 2 
På grundlag af den forbedrede viden om den vertikale og horisontale udbredel-
se af slamlaget i grube 1 og 2, samt forureningsforholdene i den umættede zo-
ne, er der foretaget en vurdering af mængden af hhv. let forurenet jord over 
slamlaget og kraftigt forurenet jord i og omkring slamlaget.  
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Grundvandspejlet er målt ned til 3,36 m u.t. i grube 2 og 2,76 m u.t. i grube 1 
(frit magasin). Af tabel 4.1 ses, at der er variationer i grundvandsspejlet med 
variationer op til ca. 0,9 m ved pejlinger den 1. dec. 2005 og 1. februar 2007. 

Tabel 2.1 Grundvandsspejl i grube 1 og 2 

1. dec. 2005 1. feb. 2007 Forskel 
Område m u.t. m u.t. m 

Grube 1 (B115-4) 2,76 1,86 0,9 m 

Grube 2 (B117-4) 3,36 2,5 0,86 m 

 

Variationen i grundvandsspejlet betyder, at der ved lavt grundvandsspejl kan 
foretages afgravning til 3,5 m u.t. med ingen eller kun en mindre grundvands-
sænkning i grube 2. I grube 1 kan afgravning til 3,5 m u.t. ikke udføres uden 
grundvandssænkning. 

I tabel 2.2 ses de vurderede jordmængder. Følgende forudsætninger udgør 
grundlaget for vurderingen: 

• På grundlag af undersøgelsen er det vurderet, at der i grube 1 og 2 kan 
foretages en afgravning til hhv. ca. 2 m u.t. og 1,5 m u.t. af let forurenet 
jord. Det let forurenede jord forudsættes opgravet, mellemdeponeret i 
nærheden og senere genindbygget i gruberne.  

• Mængden af let forurenet jord angivet i tabel 2.2 er udelukkende den 
jord der skal afgraves over slamlaget i gruben.  

• Det forudsættes at der foretages opgravning af kraftigt forurenet jord 
ned til ca. 3,5 m u.t. i begge gruber. Dette betyder at slamlaget bortgra-
ves i begge gruber. Derudover bortgraves i begge gruber en mængde af 
kraftigt forurenet jord tæt på slamlaget.  

• Der er i tabel 2.2 angivet et interval for jordmængderne. Tallene angiver 
hhv. den forventede og den maksimale vurderede mængde. Den forven-
tede mængde svarer til de angivne arealer og dybder. Den maksimale 
mængde svarer til den forventede mængde ud fra undersøgelserne + 25 
%. 
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Tabel 2.2 Jordmængder i grube 1 og 2 

Grube Kategori Areal  

(m2 ) 

Tykkelse        

(m) 

Volumen                 

(m3 ) 

Jordmængde 

(tons) 

Let forurenet jord over slamlaget 

opgraves og genindbygges 

ca. 600 ca. 2 1.200-1.500 2.200-2.700 Grube 1 

Kraftigt forurenet jord opgraves og 

bortskaffes 

ca. 600 ca. 1,5 900-1.200 1.700-2.200 

Let forurenet jord over slamlaget 

opgraves og genindbygges 

ca. 800 ca. 1,5 1.200-1.500 2.200-2.700 Grube 2 

Kraftigt forurenet jord opgraves og 

bortskaffes 

ca. 800 ca. 2 1.200-1.600 2.900-3.600 

Sum let forurenet jord der opgraves og genindbygges 2.400-3.000 4.400-5.400 * 

Sum kraftigt forurenet jord der opgraves og bortskaffes og renses 2.100-3.200 4.600-5.800 

* I det økonomiske overslag i bilag 3 er der desuden medregnet genindbygning af letforurenet jord 

uden for grubeområdet som følge af afgravning med anlæg 
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3 Projektgennemgang 

3.1 Indsatsområde og forudsætninger 
Forudsætningerne for udarbejdelsen af skitseprojektet er de tidligere /2/ og 
supplerende undersøgelser /3/ foretaget i gruberne.  

Gruber Indsatsområdet for opgravning af forurenet jord i grube 1 og 2 er som angivet 
på bilag 1.1 og 1.2. Indsatsområdet er afgrænset til kun at omfatte selve gruber-
ne.  

Oprensningskriterier Oprensningen koncentreres omkring slamlaget i de 2 gruber, og slamlaget 
oprenses som minimum. Desuden oprenses kraftig forurening, herunder fri fase 
chlorerede opløsningsmidler over og umiddelbart under slamlaget. Under slam-
laget oprenses til laveste kendte niveau for gvs i henhold til pejlinger foretaget 
december 2005. Der bortgraves således forurenet jord fra ca. 2 m u.t. til mellem 
3,0 og 3,5 m u.t. (grube 2 henholdsvis grube 1). 

 Overjorden, der jf. den supplerende undersøgelse /3/ betragtes som lettere 
forurenet forudsættes genindbygget. Den genindbyggede jord forventes maksi-
malt at have et gennemsnitligt indhold af PCE på 10 mg/kg TS. Med en jord-
mængde på ca. 5.000 tons lettere forurenet jord svarer det til maksimalt 50 kg 
PCE, som set i forhold til den samlede forurening er meget lavt. 

I forbindelse med detailprojekteringen udarbejdes detaljeret graveplan og for-
slag til oprensningskriterier for de 2 gruber, således det sikres, at kun kraftig 
forurenet jord bortgraves. 

Oppumpet grundvand i forbindelse med grundvandssænkning reinjiceres umid-
delbart efter oppumpning. Det vil sandsynligvis være en fordel at lave en delvis 
rensning af vandet gennem et kulfilter, idet de er tale om relativt store forure-
ningsmængder som vil blive reinfiltreret. Et kulfilter kan tilbageholde klorerede 
opløsningsmidler (især PCE og TCE og kulbrinter). De vandopløselige forure-
ningskomponenter som sulfonamider, barbiturater og anilin vil ikke blive ren-
set. Det delvist rensede grundvand forudsættes reinfiltreret i grubeområdet i 
områder med i forvejen meget højt forureningsindhold, så det vurderes ikke 
kritisk at der ikke sker en fuldstændig rensning af det forurenede grundvand. 
Niveau for rensning fastlægges i detailprojektet. I det økonomiske overslag i 
bilag 3 er der medregnet omkostninger til en delvis rensning gennem kulfilter. 
Det forudsættes, at der ikke foretages forrensning (før kulfilter) og at rensnin-
gen ikke er fuldstændig. På grund af den særlige forureningssammensætning vil 
der sandsynligvis være et relativt stort kulforbrug.  

Jordrensning Det kraftige forurenede jord som bortkøres forudsættes renset og slutdisponeret 
af jordrensefirma efter gældende regler. I detailprojektet fastlægges krav til 
rensning og slutdisponering. 

Støj Med hensyn til støj forudsættes det, at der i forbindelse med arbejde i 
klitplantagen ikke stilles krav til støjdæmpende foranstaltninger.  

Reinjektion af op-
pumpet grundvand 
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Lugt Opgravningen vil medføre kraftig lugt i nærområdet. Det forudsættes ikke at 
ske nogen særlige foranstaltninger mod lugtgener i nærområdet. For at minime-
re lugtgenerne anbefaler arbejdsgruppen ligeledes, at afgravningen sker i efter-
året, da afdampningen her vil være mindre på grund af lavere temperaturer. 
Desuden vil der også være færre personer som opholder sig i området. 

Retablering Desuden forudsættes det, at der kan opnås tilladelse til at grave i det fredede 
klitområde, ligesom det forudsættes, at der kan opnås enighed omkring omfan-
get af retablering.  

Forsikring Det forudsættes, at der tegnes separat All Risk forsikring samt 
entrepriseansvarsforsikring på opgaven. Udgifter hertil er indregnet i det øko-
nomiske overslag i bilag 3.  

3.2 Forberedende arbejder 
Førregistrering Der foretages inden opstart af arbejdet en førregistrering af de områder der 

berøres i forbindelse med udførelse af afværgeforanstaltningerne. Der foretages 
foto og videoregistrering af arealerne fra Kærgårdvej og ned til gruberne. I om-
råderne ved gruberne foretages detaljeret opmåling med totalstation således 
området efter opgravningen kan genskabes bedst muligt. Der foretages desuden 
foto og videoregistrering i området ved gruberne, samt registrering af vegetati-
on. Detaljeringsgrad for opmåling og førregistrering fastlægges i forbindelse 
med detailprojekteringen, men det vurderes umiddelbart, at man efter oprens-
ningen skal genskabe området således det visuelt fremstår som før arbejdets 
opstart. 

Jordrensning Der foretages indhentning af priser på jordrensning ved relevante 
jordmodtagere for at sikre lavest mulige omkostninger til jordbortskaffelse. I 
forbindelse med udarbejdelse af dette skitseprojekt er der indhentet overslags-
priser. 

3.3 Tilladelser  
Før afværgeprojektet iværksættes vurderes det, at tilladelser jf. tabel 3.1 skal-
indhentes. 
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Tabel 3.1 Tilladelser 

Aktivitet Myndighed Behandling 

Tilladelse og høring til at arbejde 

på samt grave i klitfredede arealer 

Skov- og Naturstyrelsen Forventet 1 - 2 måneder 

Miljøtilladelse Varde Kommune Varde Kommune 1 måned behandlingstid og 1 

måneds klagefrist, dvs. mini-

mum 2 mdr. 

Evt. Tilladelse til reinjektion af 

oppumpet grundvand i forbindel-

se med grundvandssænkning (§ 

19 tilladelse) 

Varde Kommune Forventet minimum 1 måned 

behandlingstid og 1 måneds 

klagefrist, dvs. minimum 2 

mdr. 

Anmeldelse af jordflytning Varde Kommune 14 dg. 

 

Evt. tilladelse til eksport af 

forurenet jord 

Miljøstyrelsen og uden-
landsk 

miljømyndighed 

30 dg., dog pt. 2-3 mdr. 

Anmeldelse af arbejdet til 

arbejdstilsynet 
Arbejdstilsynet Ingen 

 

3.4 Arbejdsplads og arbejdsmiljø 
Kørefast vej Entreprenørarbejdet indledes med at sikre, at der er kørefaste vejforhold fra 

Kærgårdvej til området med gruber. Da der kun er ét kørefast spor fra den as-
falterede Kærgårdvej til gruberne etableres 2-3 kørefaste "vigepladser" på 
strækningen. Dette sikrer, at transporten kan koordineres uden væsentlig vente-
tid. I området ved gruberne etableres kørefast vendeplads. 

Efterfølgende oprettes skurby og materialeoplag i området umiddelbart øst for 
klitområdet (angivet på bilag 2). Der foretages skiltning og afspærring af op-
gravningsområdet med byggepladshegn, således det ikke er muligt for uved-
kommende at opnå adgang til opgravningsområdet. 

Personlige værnemidler Såvel entreprenør som miljøtilsyn skal i forbindelse med arbejdet med 
opgravning af forurenet jord anvende personlige værnemidler (åndedræts-
værn/turbofilterhætte/friskluftforsyning, overtræksdragter, handsker, hjelm og 
sikkerhedssko).  

Vaske- og skurfaciliteter skal rengøres mindst 1 gang dagligt. Skurfaciliteter 
skal indeholde nødhjælpsudstyr og lager af personlige værnemidler. Øjenskyl-
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leflasker skal være tilgængelige. Der skal opsættes beholder til brugt/ødelagt 
sikkerhedsudstyr. 

Sluse Arbejdspladsen indrettes således, at adgang til og fra pladsen sker gennem en 
sluse, hvor det sikres, at forurenet jord ikke spredes til udenom liggende area-
ler. Slusen skal etableres med rist hvorpå vask af f.eks. fortøj kan ske med slan-
ge og børste. 

Rengøring biler Ved transport af forurenet jord og affald skal det undgås, at forureningen 
spredes til omgivelserne. Arbejdskøretøjer, der transporterer forurenet jord eller 
affald udenfor de forurenede arealer, skal overdækkes. Arbejdskøretøjerne skal 
være indrettet således, at der ikke sker spild af evt. forurenet vand. Arbejdskø-
retøjer, der har kørt i forurenede arealer eller har fået pålæsset forurenet jord, 
skal være rengjorte for forurenet jord på hjul, undervogn, fjelder mm., således 
at der ikke spredes forurenet jord til "rene" veje.  

Der etableres derfor vaskeplads med mulighed for afvaskning af vognhjul. Af-
vaskning skal ske ved højtryksspuling og vaskevand skal opsamles. Desuden 
må biler der kører med forurenet jord, ikke benyttes til anden transport, før de 
er rengjorte. 

Støv Såfremt der opstår støvgener, skal entreprenøren bekæmpe disse, bl.a. ved at 
foretage jævnlig rengøring eller vande. 

3.5 Grundvandssænkning, oppumpning og reinfiltration 
I det der skal graves til laveste niveau for grundvandsspejl vil det være nødven-
digt nødvendigt at afsænke grundvandet i grube 1 og evt. også i grube 2 afhæn-
gig af hvilken tid på året oprensningen gennemføres. Foreløbige overslagsbe-
regninger viser, at der til en grundvandsænkning på 1 m skal oppumpes i stør-
relsesordenen 40-100 m3/time - der er således tale om betydelige grundvands-
mængder. Forureningsindholdet af klorerede opløsningsmidler i det oppumpede 
grundvand forventes at være gennemsnitligt 100-200 mg/l (primært PCE). Med 
en oppumpning på 50 m3/h vil forureningsmassen være ca. 5-10 kg/h eller 180 
kg/dag. Over 7 dage vil der blive fjernet ca. 1.000 kg og 1.200 m3 grund-
vand/døgn. 

Det anbefales derfor at gennemføre afgravningen i en periode med lavt grund-
vandsspejl dvs. september - november. Ved en grundvandssænkning forudsæt-
tes det, at det oppumpede grundvand reinfiltreres i grubeområdet efter rensning 
gennem kulfilter (kun effektiv mht. klorerede opløsningsmidler og kulbrinter).  

Grundvandssænkningen foretages traditionelt med sugespidser, pumpesump 
eller filterboringer. I forbindelse med detailprojekteringen gennemføres ende-
ligt metodevalg på baggrund af grundvandsmodellen for området. For at sikre, 
at der ikke oppumpes kraftigt forurenet grundvand er det vigtigt, at grund-
vandssænkningen så vidt muligt foretages ved af dræning af "det øver-
ste/terrænnære grundvand". Desuden skal rensning af det oppumpede grund-
vand vurderes nærmere i detailprojeket. 
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Reinfiltration foretages i den grube, hvor der ikke foretages opgravning. Det vil 
sige, at der ved opgravning i grube 1 foretages infiltration i grube 2 og om-
vendt. Det forudsættes, at en del af overjorden og slamlaget i gruben skal af-
graves før en eventuel reinfiltration af grundvand.  

3.6 Opgravning 
Arbejdsgang Arbejdsgangen kan endeligt planlægges når niveau for grundvandsstand på 

oprensningstidspunktet kendes. Under forudsætning af at der ikke skal foreta-
ges grundvandssænkning i grube 2 indledes oprydningsarbejdet med med af-
rømning af lettere forurenet overjord i begge gruber. Der etableres mellemde-
poni øst for klitområdet på udlagt presenning. For at sikre såvel adgangsforhold 
som at der kan graves med det krævede anlæg på minimum a = 1,7 bortgraves 
forventeligt en del af klitterne omkring grube 2. Jorden fra klitterne mellemde-
poneres adskilt fra den lettere forurenede jord. 

Efter opgravning af slamlag og kraftig forurening i tilknytning hertil i grube 2 
etableres anlæg til grundvandssænkning i grube 1. Det oppumpede grundvand 
fra grube 1 reinfiltreres i grube 2 og når grundvandet er sænket tilstrækkeligt 
foretages opgravning af slamlag og kraftig forurening i grube 1. Opgravningen 
foretages hurtigst muligt for at begrænse perioden med grundvandssænkning 
således mængden af oppumpet grundvand minimeres. Opgravningen må for-
ventes opdelt i etaper. 
 
Efter opgravning af forurenet jord tilkøres erstatnings fyldmaterialer og lettere 
forurenet jord genindbygges.  

3.7 Transport 
Den forurenede jord transporteres fra området med grubeplacering og til jord-
behandlingsanlæg uden mellemdeponi. Det forventes, at der vil være kraftig 
lugt forbundet med transporten af forurenet jord, hvorfor jorden skal transporte-
res i lukkede biler/beholdere.  

3.8 Jordbehandling/slutdisponering 
Den kraftigt forurenede jord behandles termisk på jordbehandlingsanlæg, hvor 
røggasser renses. Den rensede jord nyttiggøres som fyldjord i anlægsprojek-
ter, eksempelvis som støjvolde eller fyldmateriale til ramper. 

3.9 Retablering 
 Efter opgravning af forurenet jord, genfyldes med letforurenet jord og 

uforurenede sand-/grusfyld (friktionsmaterialer) hentet i grusgrav. Det genfyld-
te område skal komprimeres således det bliver kørefast. 

Efter tilfyldning og komprimering foretages retablering af klitter og beplant-
ning i henhold til den foretagne førregistrering.  
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4 Økonomi 

4.1 Jordbehandling og transport 
Der er i forbindelse med udarbejdelsen af dette skitseprojekt indhentet forelø-
bige priser på jordbehandling fra relevante jordmodtagere. 

Jordbehandlingen er suppleret med en overslagspris for transport af den forure-
nede jord. 

Det anbefales, at der i forbindelse med et decideret udbud indhentes en samlet 
pris på såvel entreprenørarbejdet som transport og jordbehandling. Det vurde-
res, at dette vil give den laveste samlede pris for opgaven, idet der kan opnås 
besparelser i forhold til ventetid, såfremt opgravning og transport ikke skal ko-
ordineres mellem flere interessenter. 

4.2 Prisoverslag 
Tabel 4.1 viser økonomioverslag med vurdering af prisvariation. Skemaer med 
beregningsgrundlag er vedlagt i bilag 3. 

Tabel 4.1 Økonomioverslag med prisvariation, 2007 prisniveau. 

  Prisvariation 

Post Anslået Maksimalt 

Detailprojektering og udbud 700.000 800.000 

Entreprenør 4.320.000 6.090.000 

Jordbehandling og transport 3.220.000 4.640.000 

Tilsyn og dokumentation 600.000 650.000 

Udlæg 125.000 150.000 

Forsikring 50.000 50.000 

Analyser 225.000 250.000 

Uforusigelige udgifter (20 %) 1.510.000 2.120.000 

Samlede udgifter 10.750.000 14.750.000 

*:  700 kr/tons, jordmængde 4.600 tons  

**'':  800 kr/tons, jordmængde 5.800 tons 

Forudsætninger Økonomioverslaget er udført med følgende forudsætninger: 

• Oprensningen sker i en periode med lav grundvandspejl, dvs. i perioden 
september til november 

• Der graves til maksimalt 3,5 m's dybde 

• Lettere forurenet jord genindbygges i udgravningen 

• Oppumpet grundvand ved grundvandssænkning reinfiltreres i grubeområ-
det. Der sker en delvis rensning gennem kulfilter 
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• Priser er opgivet i 2007 kr. priser. Såfremt oprensningen først udføres i 
2008, vurderes det at priserne skal tillægges 5%. 

5 Tidsplan 
Som tidligere nævnt vurderes det, at det mest optimale tidspunkt for afgravning 
i gruberne at være sensommer eller efterår, hvor grundvandstanden er lavest. 

Forslag til tidsplan fremgår af nedenstående tabel 5.1 

Miljøstyrelsen vurderer, at opgravningen ved grube 1 og 2 kan gennemføres 
indenfor 9 måneder fra det tidspunkt hvor der er opnået politisk enighed om 
gennemførelse af projektet. Region Syddanmark finder at en afgravning vil 
kunne gennemføres indenfor 12 måneder, fra det tidspunkt hvor der er opnået 
politisk enighed om projektets gennemførelse 

Tabel 5.1 Forslag til tidsplan. Tid er angivet i måneder efter opstart  

Aktivitet/måned  
efter opstart 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

Udbud rådgiver 
 

X 
X 

 
X 

½X 
            

Indhentning af tilladelser, her-
under Varde Kommune og 
Skov- og Naturstyrelsen 

  
 X  X                   

Høringsperiode 
  

   X                    

Detailprojektering 
  

X 
X 

X 
½X 

 X 
                   

EU udbud afgravning, transport 
og jordbehandling * 

  
     X 

X 
X  
X 

X  
             

Evt. tilladelser i forbindelse 
med eksport af forurenet jord 
** 

  
           X            

Etablering af afværgeforanstalt-
ninger 

  
           X 

X 
X 
X  

X  
½X 

X  
     

Afrapportering 
  

                 X 
 

X 
 

* 52 dg. + 10 "hviledage" + 30 dg. kontrahering 

** 30 dg. men pt. reelt 2-3 mdr. 

X= Region Syddanmark   X = Miljøstyrelsen 
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Bilag 3.1  Beregningsgrundlag anslået 
 



Bilag 3.1 - Anslået
Aktivitet Forudsætning Enhed Enhedspris Rådgivning Rådgiver-udlæg Entreprenør Behandlings-

afgifter
Analyser Sum

Detailprojektering inkl. møder, sagsstyring 35 dg. 5.000 175.000 0 0 0 0 175.000

Vurdering af grundvandssænkning 25 dg. 5.000 125.000 0 0 0 0 125.000

Forsøg med rensning gennem kulfilter 1 stk. 50.000 50.000 0 100.000 0 50.000 200.000

Indhentning af tilladelser 15 dg. 5.000 75.000 0 0 0 0 75.000

EU udbud og licitation 35 dg. 5.000 175.000 0 0 0 0 175.000

Aftaler og kontraktforhandlinger 20 dg. 5.000 100.000 0 0 0 0 100.000

Samlet, detailprojektering og udbud 700.000 0 100.000 0 50.000 850.000

Arbejdsplads, inkl. førregistrering, byggepladshegn, kørevej m.m. 1 stk. 500.000 0 0 500.000 0 0 500.000

Etablering af vaskeplads og rengøring af af lastbiler 1 stk. 350.000 0 0 350.000 0 0 350.000

Arbejdsmiljøforanstaltninger og kvalitetssikring 1 stk. 400.000 0 0 400.000 0 0 400.000

Midlertidig grundvandssænkning 2 stk. 250.000 0 0 500.000 0 50.000 550.000

Delvis rensning gennem kulfilter 2 stk. 500.000 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000

Opgravning, mellemdeponering og genindbygning af lettere forurenet overjord (direkte over gruber) 3.000 m3 175 0 0 525.000 0 0 525.000

Opgravning, mellemdeponering og genindbygning af lettere forurenet overjord som følge af opgravning med anlæg 1.500 m3 175 0 0 262.500 0 0 262.500

Opgravning og læsning af kraftigt forurenet jord 4.600 tons 40 0 0 184.000 0 125.000 309.000

Transport, rensning og slutdisponering af kraftig forurenet jord 4.600 tons 700 0 0 3.220.000 0 0 3.220.000

Levering og genindbygning af rene materialer 2.100 m3 120 0 0 252.000 0 0 252.000

Retablering efter endt gravearbejde, beplantning, udbedring vej 1 stk. 250.000 0 0 250.000 0 0 250.000

Samlet, etablering og drift 0 0 7.443.500 0 175.000 7.618.500

Projektledelse 20 dg. 7.000 140.000 0 0 0 0 140.000

Tilsyn 40 dg. 5.000 200.000 0 0 0 0 200.000

Udlæg, kørsel, overnatning m.m. 1 stk. 125.000 0 125.000 0 0 0 125.000

Byggemøder 25 dg. 6.000 150.000 0 0 0 0 150.000

Dokumentationsrapport for etablering af afværge 22 dg. 5.000 110.000 0 0 0 0 110.000

Samlet, tilsyn og dokumentation 600.000 125.000 0 0 0 725.000

Øvrige omkostninger, forsikringer mm. 0 0 0 50.000 0 50.000

Uforudseelige udgifter 20% 0 0 1.508.700 0 0 1.508.700

Samlede udgifter 1.300.000 125.000 9.052.200 50.000 225.000 10.752.200

Samlede udgifter 10.752.200

Detailprojektering og udbud

Etablering afværge (afgravning grube 1 og 2)

Tilsyn og dokumentation

10.752.200



Bilag 3.2  Beregningsgrundlag maksimalt 
 



Bilag 3.2 - Maksimalt
Aktivitet Forudsætning Enhed Enhedspris Rådgivning Rådgiver-udlæg Entreprenør Behandlings-

afgifter
Analyser Sum

Detailprojektering inkl. møder, sagsstyring 45 dg. 5.000 225.000 0 0 0 0 225.000

Vurdering af grundvandssænkning 25 dg. 5.000 125.000 0 0 0 0 125.000

Forsøg med rensning gennem kulfilter 1 stk. 50.000 50.000 0 150.000 0 50.000 250.000

Indhentning af tilladelser 15 dg. 5.000 75.000 0 0 0 0 75.000

EU udbud og licitation 40 dg. 5.000 200.000 0 0 0 0 200.000

Aftaler og kontraktforhandlinger 25 dg. 5.000 125.000 0 0 0 0 125.000
Samlet, detailprojektering og udbud 800.000 0 150.000 0 50.000 1.000.000

Arbejdsplads, inkl. førregistrering, byggepladshegn, kørevej m.m. 1 stk. 600.000 0 0 600.000 0 0 600.000

Etablering af vaskeplads og rengøring af af lastbiler 1 stk. 400.000 0 0 400.000 0 0 400.000

Arbejdsmiljøforanstaltninger og kvalitetssikring 1 stk. 450.000 0 0 450.000 0 0 450.000

Midlertidig grundvandssænkning 2 stk. 250.000 0 0 500.000 0 50.000 550.000

Delvis rensning gennem kulfilter 2 stk. 1.000.000 0 0 2.000.000 0 0 2.000.000

Opgravning, mellemdeponering og genindbygning af lettere forurenet overjord (direkte over gruber) 3.000 m3 200 0 0 600.000 0 0 600.000

Opgravning, mellemdeponering og genindbygning af lettere forurenet overjord som følge af opgravning med anlæg 2.000 m3 200 0 0 400.000 0 0 400.000

Opgravning og læsning af kraftigt forurenet jord 5.800 tons 50 0 0 290.000 0 150.000 440.000

Transport, rensning og slutdisponering af kraftig forurenet jord 5.800 tons 800 0 0 4.640.000 0 0 4.640.000

Levering og genindbygning af rene materialer 3.200 m3 125 0 0 400.000 0 0 400.000

Retablering efter endt gravearbejde, beplantning, udbedring vej 1 stk. 300.000 0 0 300.000 0 0 300.000

Samlet, etablering og drift 0 0 10.580.000 0 200.000 10.780.000

Projektledelse 20 dg. 7.000 140.000 0 0 0 0 140.000

Tilsyn 46 dg. 5.000 230.000 0 0 0 0 230.000

Udlæg, kørsel, overnatning m.m. 1 stk. 150.000 0 150.000 0 0 0 150.000

Byggemøder 25 dg. 6.000 150.000 0 0 0 0 150.000

Dokumentationsrapport for etablering af afværge 26 dg. 5.000 130.000 0 0 0 0 130.000

Samlet, tilsyn og dokumentation 650.000 150.000 0 0 0 800.000

Øvrige omkostninger, forsikringer mm. 0 0 0 50.000 0 50.000

Uforudseelige udgifter 20% 0 0 2.116.000 0 0 2.116.000

Samlede udgifter 1.450.000 150.000 12.846.000 50.000 250.000 14.746.000

Samlede udgifter 14.746.000

Detailprojektering og udbud

Etablering afværge (afgravning grube 1 og 2)

Tilsyn og dokumentation

14.746.000
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