
Notat  
 

\\allkfs01\data\sag\201\372\PROJECT\Stegenav depotet\NOTAT Miljøvurdering askedepot v  Skærbæk.doc 

 
 

NIRAS A/S 
Birkemoseallé 27-29, 1. sal 
DK-6000 Kolding 

Telefon 7660 2600 
Telefax 7630 0130 
E-mail niras@niras.dk 

CVR-nr. 37295728 
Tilsluttet F.R.I 

 

 
 
 
DONG Energy A/S 
 

 
VURDERING AF PERKOLATUDSIVNING FRA MELLEM-
OPLAG AF TRÆFYRINGSASKE PÅ STEGENAU DEPOTET 
 
Miljøkonsekvensvurdering af perkolatudsivning til Kolding Fjord 
Version 2 
 
15. september 2010 
 

 
Udsivningsområdet sydvest for Stegenavdepotet (set mod vest) 
 

Indholdsfortegnelse 
1. Indledning..................................................................................... 2 

1.1 Baggrund.............................................................................. 2 
1.2 Formål.................................................................................. 2 

2. Geologi og hydrogeologi.............................................................. 2 
3. Opblanding og fortynding af perkolat .......................................... 3 

3.1 Perkolatdannelse .................................................................. 3 
3.2 Opblanding i grundvandet ................................................... 4 
3.3 Fortynding i recipienten....................................................... 5 

4. Vurdering af perkolatudvaskning ift. kvalitetskriterier ................ 8 
4.1 Sorption................................................................................ 8 

5. Referencer..................................................................................... 9 
 
 



  2 

\\allkfs01\data\sag\201\372\PROJECT\Stegenav depotet\NOTAT Miljøvurdering askedepot v  Skærbæk.doc 

 
1. Indledning 

 

1.1 Baggrund  

Skærbækværket ønsker at benytte den gamle tankgrav på Stegenav 
depot, beliggende på del af matr. nr. 2o, Skærbæk By, som mellemla-
ger for bund- og flyveaske fra træfyring.  
 
På mellemlageret skal der opbevares to års produktion af bundaske, 
svarende til ca. 5.000 tons befugtet bundaske, og et års produktion af 
flyveaske, svarende til ca. 15.000 tons befugtet flyveaske.  
 
Stegenav depotet er et kystnært beliggende depot, der er anlagt uden 
primær membran (kunstig membran) eller perkolatopsamlingssystem 
/1/. 1 

 
Nærværende notat indeholder en miljøkonsekvensvurdering af perko-
latudsivningen fra det planlagte askeoplag.  
 

1.2 Formål 

Formålet med miljøkonsekvensvurdering er at beregne perkolatudsiv-
ningen til Kolding Fjord, herunder vurdere om det udsivende perkolat 
fra mellemoplaget af træfyringsaske giver anledning til overskridelser 
af kvalitetskravene for Kolding Fjord.  
 
Miljøkonsekvensvurderingen er baseret på resultater fra udvasknings-
forsøg samt de aktuelle fortyndingsforhold i Kolding Fjord. 
 
 

2. Geologi og hydrogeologi 
 
Stegenav depotet er placeret ca. 100 – 200 m fra Kolding fjord i et 
område med begrænsede drikkevandsinteresser hvor der endvidere 
ikke sker vandindvinding. Grundvandsstrømningen er rettet mod Kol-
ding Fjord. Middeldybden i Kolding Fjord er 5,2 m og den maksimale 
dybde er 15 m. 
 

                                                   
1 Anlægget opfylder de lokaliseringsmæssige krav for at kunne opnå reducerede 
krav til membran- og perkolatsystemer og iht. deponeringsbekendtgørelsen kan 
kravene til perkolatopsamlings- og membransystem helt bortfalde såfremt det 
kan godtgøres, at perkolatudsivningen fra deponiet ikke udgør en risiko for reci-
pienten /2/. 
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Figur 1: Placering af Stegenav depotet (rød markeret) ved Skærbækværket. 
 
Geologien ved depotet består øverst af siltet og sv. gruset moræneler 
med en mægtighed af ca. 15 m i DGU boring 134.1101. Lerlaget vur-
deres at tynde ud mod Fjorden, og er observeret at have en mægtighed 
på ca. 8 m. i DGU boring 134.1100, der er placeret mellem fjorden og 
depotet. 
  
Der foreligger ikke in-situ målinger af permeabiliteten af morenæleret, 
der udgør den geologiske membran ved Stegenau depotet. Morænelers 
gennemsnitlige hydrauliske ledningsevne (dvs. for både sprækker og 
matrix) er i størrelsesordnen 5·10-5 – 5·10-9 m/s, og afhænger af antal 
og størrelse af sammenhængende sprækker /4/,/5/. I lerlag på mere end 
10 meter vil betydningen af sprækker dog være begrænset, idet op-
sprækningen primært relaterer sig til den forvitrede øverste del af ler-
laget /6/. 
 
Borerapporter for to moniteringsboringer etableret i tilknytning til 
Stegenau depotet er vedlagt i bilag 3, hvor også placeringen af borin-
gerne fremgår. 
 
Det primære grundvandsmagasin i området udgøres af smeltevands-
sand, der træffes under moræneleret. Det primære grundvandsmagasin 
er spændt med et grundvandspotentiale beliggende over sandmagasi-
nets øvre grænse. /7/ 
Der forventes ikke at være betydende sekundære grundvandsmagasi-
ner i området.  
 

3. Opblanding og fortynding af perkolat 

3.1 Perkolatdannelse 

Nettonedbøren i området er i størrelsesordnen 450 mm/år. Med et 
areal af askeoplaget på ca. 5.000 m² er perkolatdannelsen maksimalt 
2.500 m³/år.  
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3.2 Opblanding i grundvandet 

Det primære grundvandsmagasin ved Stegenav depotet er spændt og 
adskilt af lav permeable morænelers aflejringer. Det primære grund-
vandsmagasin vurderes således ikke at blive påvirket af perkolatud-
vaskningen fra askelageret. 
 
Antages det imidlertid, at der sker en perkolatnedsivning til grundvan-
det, kan opblandingen i grundvandsmagasinet inden udsivning til re-
cipienten beregnes i en darcy strømningsbetragtning /8/: 
 

qbg = K·D·I 
 

hvor qbg, er strømningen i grundvandet (pr. meter på tværs af strøm-
ningsretningen), K er den hydrauliske ledningsevne i det vandførende 
sandmagasin, D er opblandingsdybden i grundvandsmagasinet og I er 
den hydrauliske gradient. 
 
I forhold til opblandingen i grundvandet foreligger der ikke konkrete 
målinger af porøsitet og hydraulisk ledningsevne for sandmagasinet i 
området, og beregningen støtter sig således op ad gængse parameter-
antagelser, givet i fx /3/. 
  
Følgende parametre er anvendt ved beregningen: 
 
Den horisontale hydrauliske ledningsevne i sandmagasinet, Kh, ligger 
normalt i intervallet 1×10-3 - 1×10-5 m/s for sandede materialer. I be-
regningen er anvendt en Kh-værdi på 1×10-4 m/s.  
  
Den hydrauliske gradient I er skønnet på baggrund af historiske pejle-
data fra GEUS, Jupiter, og i beregningen sat til 0,017. 
  
Porevandshastigheden, Vp, er beregnet til:  
 

Vp = (Kh × i)/n = 215 m/år,  
 

idet n, der er den effektive porøsitet antages at være 0,25  
  
Opblandingsdybden (D) i et års transportafstand fra depotet er bereg-
net til: 
  

D = (72/900 × aL × Vp × t)½ = 4 m 
 
Den langsgående dispersivitet aL er aflæst på fig. 2, s. 310 i /3/. Di-
spersiviteten varierer mellem 0,9 – 200. Dispersiviteten er konserva-
tivt sat til 0,9.  
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Perkolatdannelsen (pr. meter på tværs af strømningsretningen) er givet 
ved: 
 q0 = n·l  
 
hvor n er nedsivningen på depotet (450 mm/år), og l er depotets læng-
de i strømningsretningen (50 m).  
 
Ved antagelse af en meget lav baggrundskoncentration (Cbg = 0) og en 
kendt perkolatkoncentration C0, er den resulterende koncentration, Cx, 
i grundvandet nedstrøms depotet herefter givet ved.  
 
 Cx =( q0 · C0)/( q0 + qbg) 
 
Fortyndingsfaktoren, F, kan udtrykkes som 
 
 F = Cx/C0 

      = q0 /( q0 + qbg) 

    = 10 

Det udsivende perkolat opblandes således beregningsmæssigt ca. 10 
gange i grundvandet inden udsivning til Kolding Fjord. 
  

3.3 Fortynding i recipienten  

Vurderingen af fortyndingsforholdene i Kolding Fjord tager udgangs-
punkt i rapporten Fortynding langs danske kyster /12/ udarbejdet for 
Miljøstyrelsen. Denne rapport danner, for nuværende, grundlaget for 
vurdering af hvorvidt et deponeringsanlæg kan etableres et givet sted 
ved den danske kyst (forudsat affaldet overholder udvaskningskravene 
jf. 2003/33/EF). 
 
Fortyndingen i recipienten, Kolding Fjord, er vurderet i det følgende 
med baggrund i Miljøstyrelsens dashboard /13/, et kontourplot fra 
rapporten Fortynding langs danske kyster /12/, samt ved beregning 
med et analytisk udtryk fra spildevandslitteraturen /10/.  

Vurdering ved hjælp af dashboardet 
 
På Miljøstyrelsens beregningsportal /13/ (dashboardet) kan der laves 
fortyndingsberegninger på udsivningen langs kysten fra kystnære de-
poter.  
  
På åbne kyster er fortyndingen indenfor brændingszonen estimeret ud 
fra en erfaringsmæssig sammenhæng mellem dybde, strøm og bølge-
forhold.  
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Dashboardet kan ikke umiddelbart anvendes ved udsivning til de dan-
ske fjorde men en beregning af fortyndingen baseret på en udsivning 
på 0,1 l/s ved Lillebælt v. Kolding Fjord giver en middelfortynding 
på en faktor 35.000 og en minimumsfortynding (5 % fraktilen) på en 
faktor 6301 ved Lillebælt/Kolding Fjord udløb. 
  
Vurdering ved hjælp af kontourplottet  
Til hjælp for vurdering af fortyndingsforholdene er der i /12/ udarbej-
det kontourplot af den modellerede fortynding i flere danske fjorde. 
Middelfortyndingen i bl.a. Kolding Fjord kan aflæses på et sådant 
kontourplot. 
 
Modellen for Kolding Fjord er baseret på en dybdemidlet model med 
relativt fin rumlig opløsning og modellen beskriver således de lokale 
variationer i strøm og fortynding. For Kolding Fjord er der gennem-
ført spredningsberegninger for et antal repræsentative lokaliteter, og 
middelfortyndingen er estimeret ud fra disse resultater /12/.  
 
Beregningen er baseret på en standardudsivning på 0,1 l/s og fortyn-
dingen er beregnet 50 m nedstrøms for udledningspunktet. 
 
Som det fremgår kontourplottet på figur 1 i bilag 1 er middelfortyn-
dingen i Kolding fjord beregnet til ca. 10.000 i yderfjorden hvor Ste-
genav depotet er placeret. I inderfjorden er middelfortyndingen mel-
lem 1.000 – 2.000.  
 
Vurdering ved hjælp af analytisk udtryk 
 
Der foreligger ikke konkrete strømhastighedsmålinger ved udsiv-
ningsområdet der ligger vest - sydvest for Stegenavdepotet.  
 
Strømningshastigheden i Kolding Fjord ved Skærbæk Havn er model-
leret i en vinterperiode og varierer mellem 0,01 – 0,08 m/s jf. figur 2 i 
bilag 1 /9/.  
 
Strømningsforholdene i den ydre del af Kolding fjord er domineret af 
forholdene i strømforholdene i Lillebælt, som er styret af tidevandet 
hvilket betyder at årstidsvariationerne er beskedne. 
 
Strømhastigheden skønnes umiddelbart at øges gennem indsnævrin-
gen sydvest for depotet, men vil nok være mindre i de lavbundede 
områder.  
 
I fortyndingsberegningen er der taget udgangspunkt i, at strømnings-
hastigheden er lidt lavere i udsivningsområdet og i en konservativ 
betragtning er der i beregningen af perkolatudsivningen derfor an-
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vendt en strømhastighed på 0,01 m/s, som vurderes at være en skønnet 
5 % minimumsfortynding. 
 
Da udledningen, i en konservativ betragtning, skal beregnes som en 
punktudledning /2/ anvendes et passende analytisk udtryk til at bereg-
ne fortyndingen, og parametrene der indgår heri beror på konservative 
skøn.  
 
Den skønnede 5 % minimumsfortynding er beregnet 50 m nedstrøms 
fra en punktudledning med brug af nedenstående beregningsprincip 
fra bilag G i /10/. 
 
 

 
hvor 

 
 

 

 
 
Ved en anslået vanddybde på 1 m og en dispersionskoefficient på 0,04 
m2/s /10/, en udledning på omregnet 2.500 m3/år, en skønnet 5 % mi-
nimums strømhastighed på 0,01 m/s, vanddybde på 1 m, er fortyndin-
gen i fjorden 50 m nedstrøms udledningen og 1 m fra kysten beregnet 
til ca. en faktor 2.500. 
 
Ved opblanding i en vanddybde på 5 m og 10 m fra kysten er fortyn-
dingen 50 m nedstrøms beregnet til ca. en faktor 15.000.  
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4. Vurdering af perkolatudvaskning ift. kvalitetskriterier 
 
Til grund for vurderingen af udvaskningsegenskaberne anvendes ana-
lyseresultater for udvaskningsforsøg med aske fra ren træfyring udført 
af DHI, E2 og Elsam i 2006.  
 
I tabel 1 i bilag 2 er resultaterne af fortyndingsberegningen af perkola-
tudsivningen til Kolding Fjord sammenstillet med de analysekemiske 
resultater af udvaskningsforsøgene og relevante miljøkvalitetskrav og 
vandkvalitetskriterier /11/. 
 
Som det fremgår af tabel 1 er der med brug med de beregnede fortyn-
dingsfaktorer ikke beregningsmæssige overskridelser af vandkvali-
tetskriterierne eller miljøkvalitetskravene for perkolatetudsivningen til 
Kolding Fjord.  

4.1 Sorption  

I nærværende miljøkonsekvensvurdering er der ikke taget højde for 
sorption, der spiller en væsentlig rolle for udvaskningspotentialet af 
tungmetallerne i asken. Tungmetaller er erfaringsmæssigt lav-mobile 
og for tungmetallerne kobber, kviksølv og bly er der fundet Kd-
værdier over 1.000 – 10.000 l/kg. For arsen, cadmium, nikkel og zink 
er der i enkelt prøver fundet Kd-værdier på omkring 100 l/kg /14/.  
 
Kd-værdierne antyder, at tungmetallerne vil blive tilbageholdt i den 
underliggende moræneler, hvilket vil føre til en væsentlig forsinkelse 
af udvaskningen fra depotet, i størrelsesordnen 100 – 10.000 år.  
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Figur 1: Middelfortynding i Odense Fjord, Fredericia, Kolding Fjord og Søn-
derborg Fjord /12/. Placeringen af Stegenav er vist med pil. 
 
 

Figur 2: Modelleret strømningshastighed ved Skærbæk Havn i vinterperioden 
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Foreliggende analyseresultater Parameter estimat Koncentration i recipient 

DHI, E2 og Elsam   

flyveaske flyveaske bundaske bundaske 
Fortynding i 
grundvand 

Opblanding 
recipient 

Bidrag fra 
flyveaske 

Bidrag fra bund-
aske 

 

min  max min  max min  max Min max min max min max 

Miljøkvalitetskrav Vandkvalitetskriterier 

Stof mg/kg [μg/l] mg/kg [μg/l] 
faktor Faktor [μg/l] [μg/l] [μg/l] [μg/l] 

[μg/l]  [μg/l] 

As 0,01 0,02 5 5 0,03 0,11 15 55 10 2.500 0,0002 0,0002 6E-04 0,002  0,11* 

Ba 0,74 2 370 1000 0,03 0,07 15 35 10 2.500 0,0148 0,04 6E-04 0,001   

Cd 0,001 0,02 0,5 5 0,01 0,02 5 10 10 2.500 2E-05 0,0002 2E-04 4E-04 0,2  

Cr (total) 2,2 17 1100 8500 0,17 1 85 500 10 2.500 0,044 0,34 0,003 0,02  3,4 

Cu 0,01 0,02 5 10 0,01 0,3 5 150 10 2.500 0,0002 0,0004 2E-04 0,006 1*  

Hg 0,00025 0,005 0,125 1,25 0,0025 0,005 1,25 2,5 10 2.500 5E-06 5E-05 5E-05 1E-04 0,05  

Mo 1,1 1,3 550 325 2,6 4,8 1300 2400 10 2.500 0,022 0,013 0,052 0,096  6,7* 

Ni 0,02 0,04 5 10 0,003 0,02 1,5 10 10 2.500 0,0002 0,0004 6E-05 4E-04  0,23* 

Pb 0,002 0,2 1 50 0,1 0,1 50 50 10 2.500 4E-05 0,002 0,002 0,002  0,34 

Sb 0,08 0,08 20 20 0,04 0,04 20 20 10 2.500 0,0008 0,0008 8E-04 8E-04   

Se 0,26 1,7 130 425 0,04 0,05 20 25 10 2.500 0,0052 0,017 8E-04 0,001  0,5 

Zn 0,015 33 7,5 16500 0,01 0,01 5 5 10 2.500 0,0003 0,66 2E-04 2E-04  7,8* 

 
* Kriteriet skal fratrækkes baggrundskoncentrationen i recipienten  

     
  

 kursiv Resultatet er under detektionsgrænsen og er delt med to for at indgå i beregningen       

 Fed L/S = 4               

 23 Overskridelse af miljøkvalitetskrav el. vandkvalitetskriterium        
Tabel 1: Resultat ved udsivning til recipient 
 
 
 


