
FREMSENDES ALENE VED E-POST 

F:\Documents and Settings\sns\My Documents\Data\Kolding Havn\SNS\SNS2010056-fase 2.docx 

  

Bilag 1: Teknisk notat - COWI A/S - dateret 26. januar 2010 

"Estimering af udsivningskoncentrationer" 

Bilag 2: Modelleringsrapport - COWI A/S - dateret 2. februar 2010 

"Hydraulisk modellering af recipientpåvirkning" 

Bilag 3: Teknisk notat af COWI A/S dateret 1. november 2010 

"Estimering af udsivningskoncentrationer" 

Bilag 4: Rapport af COWI A/S dateret 23. november 2010 

"Estimering af fortyndingsgrad ved deponi i Kolding Havn" 

1 Indledning 

Kolding Havn ejer og driver et indspulingsbassin til opgravede havnesedimen-

ter placeret i umiddelbar tilknytning til havnen. Indspulingsbassinet modtager 

opgravet, lettere forurenet havnbundssediment, som ikke er egnet til klapning, 

dels fra sejlrende og havnens bassiner, og dels fra lystbådehavnen.  

Miljøcenter Odense har med afgørelse dateret den 21. december 2009 revideret 

miljøgodkendelsen for deponiet. I afgørelsens vilkår A2 er den fortsatte drift af 

deponiet betinget af, at en miljøkonsekvensvurdering dokumenterer, at " … de-

poniet lever op til betingelserne for yderligere reducerede krav til membran og 

perkolatopsamling, jf. BEK252. …." 

Der er mellem Kolding Havn og Miljøcenter Odense aftalt en fremgangsmåde 

og metodik for gennemførelsen af denne konsekvensvurdering og herunder, at 

den gennemføres i 2 faser.  

I en første fase gennemførtes for et begrænset antal udvalgte stoffer dels ud-

vaskningsforsøg til fastlæggelse af kildekoncentrationer, og dels en modellering 

af samme stoffers forventede koncentrationer i recipienten. 

Såfremt resultat at den indledende fase understøttede en forventning om, at ud-

sivningen fra sedimentdepotet kan accepteres i recipienten er det aftalt, at der 

gennemføres udtagelse af yderligere prøver fra sedimentet i deponiet, samt ud-

vaskningsforsøg herpå.  

1.1 Fase I 

Første fase er gennemført og dokumenteret ved følgende dokumenter: 

Memo Kolding Havns deponi for havnesediment 

Titel Miljøkonsekvensvurdering - Fase 2 

Dato 30. januar 2011 

Til Kolding Havn - Klaus Andersen 

Kopi COWI A/S - Tine Kyed, Lizzi Andersen, Henrik 

Garsdal 

Fra COWI A/S - Steen Stentsøe 

COWI A/S 

Parallelvej 2 

2800  Kongens Lyngby 

 

Telefon 45 97 22 11 

Telefax  45 97 22 12 

www.cowi.dk 
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Teknisk notat af COWI A/S dateret 1. februar 2010 

"Estimering af udsivningskoncentrationer" 

Modelleringsrapport af COWI A/S dateret 2. februar 2010 

"Hydraulisk modellering af recipientpåvirkning" 

Nævnte dokumenter er i februar 2010 fremsendt til Miljøcenter Odense som 

bilag til COWI A/S´ memo "Kolding Havns deponi for havnesediment - Miljø-

konsekvensvurdering - Fase 1" dateret 3. februar 2010. 

Som det fremgik af nævnte memo, gav resultaterne grundlag for at forvente, at 

udsivningen fra depotet ikke vil medføre en overskridelse af fastsatte miljøkva-

litetskrav for recipienten. Der var således grundlag for at gennemføre Fase 2 af 

den aftalte miljøkonsekvensvurdering. 

1.2 Fase 2 

På basis af drøftelser med Miljøcenter Odense blev i 2010 gennemført dels en 

fornyet prøveudtagning af sedimentet i det nuværende depot, og dels en fornyet 

simulering af stofspredningen i Kolding Havn og Fjord. I den nye gennemreg-

ning er efter aftale med Miljøcenter Odense benyttet en mindre dispersionsko-

efficient end i anvendt i beregningerne under Fase 1. 

Resultaterne fra dels prøvetagning og udvaskningsforsøg og dels stofspred-

ningsberegningerne fremgår af dokumenterne: 

Teknisk notat af COWI A/S dateret 1. november 2010 

"Estimering af udsivningskoncentrationer" 

Rapport af COWI A/S dateret 23. november 2010 

"Estimering af fortyndingsgrad ved deponi i Kolding Havn" 

1.3 Samlede resultater: 

Nærværende memo erstatter memo "Kolding Havns deponi for havnesediment - 

Miljøkonsekvensvurdering - Fase 1" dateret 3. februar 2010. Det indeholder 

COWI A/S' samlede konklusioner baseret på resultaterne fra gennemførelsen af 

både Fase 1 og Fase 2 for så vidt angår forventningerne til påvirkninger af 

havmiljøet i Kolding Havn og Fjord. 

2 Yderligere reducerede krav 

Der refereres til bekendtgørelse nr. 252 om deponeringsanlæg - deponeringsbe-

kendtgørelsen. 

Jf. bekendtgørelsens bilag 2 afsnit. 3.3 kan kravene til membran- og perkolat-

opsamlingssystemer for et deponi reduceres under givne betingelser. Således 

kun for anlæg: 
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• Beliggende udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser 

• Beliggende i områder med drikkevandsinteresser, hvor der ikke 

nedstrøms anlægget er indvinding til drikkevandsformål. 

 

Kolding Havns deponi for havnesediment opfylder begge disse krav - jf. dels 

Kolding Havns overgangsplan dateret oktober 2009 og dels Miljøcenter Oden-

ses afgørelse. 

Jf. bekendtgørelsens bilag 2 afsnit 3.4.2 kan kravene til membran- og perkolat-

opsamlingssystemer "yderligere reduceres" - evt. helt bortfalde - såfremt en 

miljøkonsekvensvurdering godtgør, at anlægget ikke giver anledning til poten-

tiel risiko for forurening af grundvand eller overfladevandområder, således at 

der hverken på kort eller langt sigt vil ske overskridelse af kvalitetskravene til 

grundvand eller overfladevandsområder. 

Idet sedimentdepotet er placeret som en forlængelse af Kolding Havn ud i fjor-

den skal konsekvensvurderingen være rettet mod Kolding Fjord og Havn. Mil-

jøkonsekvensvurderingen skal således godtgøre (jf. bekendtgørelsens bilag 2 

afsnit 3.4.2.2), at perkolatet fra havnesedimentet hverken på kort eller langt sigt 

giver anledning til overskridelse af fastsatte miljøkvalitetskrav for de berørte 

vandområder, dvs. Kolding Fjord og Havn. 

3 Kildestyrker 

Som baggrund for estimering af kildestyrker er der udtaget i alt 4 blandeprøver 

fra det allerede deponerede sediment i 4 lokaliteter, som aftalt med Miljøcenter 

Odense.  

Der henvises til bilagene 1 og 2 for en detaljeret beskrivelse af prøveudtagelse,   

og de gennemførte faststofanalyser og udvaskningsforsøg, samt analyseresulta-

ter og vurdering af kildestyrker. Nedenstående gives en kortfattet gennemgang 

af analyseresultaterne. 

3.1 Faststofanalyser 

På blandeprøverne er der gennemført faststof analyse for en række forurenings-

komponenter.  

Resultaterne heraf viser for totalindholdet af de analyserede stoffer - jf. bilag 2, 

tabel 3.1 - at indholdet af PAH'er i sedimentet er lidt lavere i Fase 2 end i Fase 

1, at metalindholdet er stort set det samme, og at indholdet af organiske tinfor-

bindelser er 2-3 gange højere end i Fase 1. 

3.2 Udvaskningsforsøg 

Der er videre gennemført udvaskningsforsøg i form af ligevægtskolonneforsøg 

(organiske stoffer) henholdsvis batch-udvaskningsforsøg (tungmetaller) på prø-

verne, og eluatet herfra er blevet analyseret for en række stoffer efter aftale med 

Miljøcenter Odense. Der er endvidere blevet gennemført analyser af vandprø-

ver fra prøvestederne, samt gennemført blindtest. 
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Resultaterne heraf viser for indhold af de analyserede metaller - jf. bilag 2, ta-

bel 3.2 - at for metallerne findes højere koncentrationer i vandprøver, eluat og 

ved blindtest i Fase 2 end i Fase 1, hvilket tilskrives variation i sedimenterne, 

forskelle i ligevægtsforhold, samt usikkerhed ved prøvetagning og analyse. 

Hvad angår indholdet af organiske stoffer - jf. bilag 2, tabel 3.3 - findes i Fase 2 

et højere indhold af tunge PAH'er, idet den væsentligste forskel dog er, at der i 

Fase 2 er påvist et indhold af organiske tinforbindelser. Dette tilskrives, at også 

faststofkoncentrationerne heraf er højere i Fase 2 end i Fase 1. 

4 Hydraulisk modellering  

COWI A/S har opstillet en hydraulisk model, der simulerer vandstrømme, 

transport og fortynding af opløst, udvasket stof i nærområdet omkring sedi-

mentdepotet henholdsvis videre ud i Kolding Fjord. Der er taget udgangspunkt 

i, at der sker en fri udveksling af porevand fra sedimenterne til vandet omkring 

depotet, dvs. at indfatningsvæggene er forudsat fuldstændigt utætte. Der er ikke 

medtaget nedbrydning eller omsætning baseret på kemiske / biologiske proces-

ser, hvilket gør at beregningen er konservativ.  

For yderligere beskrivelse af modelleringen henvises til modelleringsrapporten, 

bilag 3. 

4.1 Beregninger under Fase 1 

Med udgangspunkt i eluatkoncentrationerne fra Fase 1 som kildestyrker blev 

gennemført en modelberegning af de forventede koncentrationer i havn og fjord 

for stofferne bly, kobber og arsen. Disse stoffer blev udvalgte, da stoffernes 

eluatkoncentration enten overstiger et fastsat miljøkvalitetskrav eller er tæt her-

på.  

I modelleringen blev pyren og TBT ikke medtaget, men da resultaterne af mo-

delberegningerne er skalerbare beregnes ved skalering. TBT blev ikke påvist i 

eluatet under Fase 1, men da detektionsgrænsen for TBT overstiger miljøkvali-

tetskravet og da der for havnesedimenter er speciel fokus på TBT blev dette 

stof medtaget. 

Sammenfattende fandtes under Fase 1, at opblandingen ville være større end en 

faktor ca. 16.000. 

4.2 Ændring af dispersionen - Fase 2 

Efterfølgende drøftelser med Miljøcenter Odense vedrørende modelberegnin-

gerne under Fase 1 er gennemført fornyede beregninger med modellen, idet 

dispersionskoefficienten tæt ved depotet - hvor beregningsnettet er på ca. 6 m - 

er ansat til 0,25 m2/s. Længere ude er beregningsnettet på ca. 100 m og disper-

sionskoefficienten er her - sammenlignet med Fase 1 beregningen - fastholdt 

ved 5 m2/s. 
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Modelberegning med vindpåtrykning (3 m/s fra vest) gav ikke væsentlige for-

skelle i stofkoncentrationerne i havn og fjord, hvorfor alene resultater uden 

vindpåtrykning er vist i dokumentet. 

Resultaterne fra modelberegningen viser, at der kan forventes den mindste op-

blanding - og dermed den største resulterende koncentration af et stof udsivet 

fra depotet - umiddelbart øst for depotet og i dets umiddelbare nærhed. Der fin-

des ved beregningerne kun små forskelle i slutkoncentrationerne i forskellige 

afstande fra spunsen. Således varierer maksimal koncentrationen kun med en 

faktor 1,25 fra ca. 25 m afstand til ca. 100 m afstand. 

Efter aftale med Miljøcenter Odense er slutkoncentrationen i 50 m afstand be-

regnet som grundlag for konsekvensvurderingen. Ved ekstrapolation findes, at 

slutkoncentrationen vil stabilisere sig ved ca. 2,5 mg/m3 svarende til en opblan-

ding på en faktor ca. 2400. 

Det er COWI A/S' vurdering, at denne opblanding - på baggrund af den lavt 

ansatte dispersion - er en konservativt beregnet opblandingsfaktor. 

5 Recipientkvalitetskriterier 

Jf. deponeringsbekendtgørelsen skal en miljøkonsekvensvurdering forholde sig 

til "fastsatte miljøkvalitetskrav" for det berørte vandområde. Ved gennemførel-

sen af Fase 1 var der endnu ikke udmeldt miljøkrav og der blev derfor om 

grundlag for vurderingen anvendt værdier som angivet af Miljøcenter Odense.  

De nugældende miljøkvalitetskrav fremgår af Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. 

august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 

fremmede stoffer til vandløb, søer eller havet. 

6 Vurdering 

Det fremgår ved en sammenligning mellem de fundne eluatkoncentrationer og 

miljøkvalitetskravene, at 

• De lettere PAH'er og creosolerne i prøverne alle ligger under kvalitets-

kravene, og at kviksølv, cadmium (filtreret) og phenol ligger lige om-

kring kvalitetskravene. 

• Efter en initialfortynding med en faktor 10 vil også krom, flouranthen, 

benz(b,k,j)flouranthen oh benz(a)pyren overholde kvalitetskravene. 

• De øvrige stoffer skal opblandes yderligere for at overholde kvalitets-

kravene, jf. nedenstående tabel 1. 
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Parameter Nødvendig opblanding 

Pyren 130 - 265 

Bamz(a)anthracen 105 - 235 

Dibemz(a,h)anthracen * 70 - 165 

Benzo(g,h,i)perylen 25 - 55 

Tributyltin 40 - 50 

Bly 25 - 40 ** 

Kobber 10 - 20 ** 

Nikkel 70 - 130 ** 

Zink 10 - 12** 

Arsen* 90 - 340 

*   Den laveste værdi beregnet efter detektionsgrænsen 

** Der er alene sammenlignet med filtrerede prøver, således som kriteriet forskriver 

Tabel 1: Nødvendig opblanding i recipient 

Idet der ved den reviderede beregning af opblandingen i vandområderne i 50 m 

afstand fra deponiets afgrænsning er fundet en mindste opblanding på ca. 2400, 

svarer dette til, at de maksimale koncentrationer i vandområdet vil være 7 - 10 

gange mindre en miljøkvalitetskravene for de pågældende stoffer - selv med 

den lavt ansatte dispersion tæt ved deponiet. 

7 Konklusioner 

På basis af det ovenstående og idet det bemærkes, at der som grundlag herfor er 

forudsat en fri udveksling af perkolat mellem sedimenter og det omgivende 

vandmiljø, er det COWI A/S' konklusion: 

• At der for de påviste stoffer og med fundne kildestyrker ikke vil kunne 

ske en overskridelse af fastsatte miljøkvalitetskrav - hverken på kort el-

ler langt sigt. 

• At der næppe er behov for særlig tæthedssikring af indfatningen af se-

dimentdepotet. 

• At det eksisterende deponi til havnesediment derfor opfylder betingel-

serne for at kunne videreføres med "yderligere reducerede krav" til 

membran- og perkolatopsamlingssystemer. 
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1 Indledning 

Kolding Havn driver et indspulingsbassin til opgravede havnesedimenter place-
ret i umiddelbar tilknytning til havnen. Depotet modtager opgravede havbunds-
sedimenter dels fra sejlrende og havnens bassiner og dels fra lystbådehavnen. 

I forbindelse med myndighedsbehandlingen af overgangsplanen er det gjort 
gældende, at en fortsat drift af indspulingsbassinet vil være betinget af, at ud-
sivningen af perkolatet fra området ikke medfører en overskridelse af miljøkva-
litetskriterierne i Kolding Fjord. 

Derfor har Kolding Havn bedt COWI A/S om at udføre en miljøvurdering af 
den potentielle udvaskning og spredning af tungmetaller og miljøfremmede 
stoffer. Som et led i dette er der udtaget prøver af det indspulede sediment og 
gennemført udvaskningstest på disse prøver med henblik på at estimere en ud-
vaskningskoncentration fra bassinet. Denne koncentration danner grundlag for 
en modellering af stoffernes spredning i havnen og fjorden med henblik på en 
vurdering af påvirkning. 

 

Figur 1-1 Kolding Havn med slambassinet imellem trafik- og lystbådehavnene  
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2 Udførte undersøgelser 

For at danne et grundlag for at kunne modellere en evt. miljøpåvirkning af fjor-
den er der efter aftale med Kolding Havn og Miljøcenter Odense udført 2 bo-
ringer i indspulingsbassinet, hvorfra der er udtaget prøver i hele depotets dybde.  

På basis af blandeprøver heraf er der målt totalindhold af en række forure-
ningskomponenter, og der er foretaget udvaskningstest til brug for fastsættelse 
en udsivningskoncentration til brug i den videre miljøvurdering. 

Metodebeskrivelse for prøvetagning, udvaskningstest og analyse er fremsendt 
til Miljøcenter Odense og godkendelse heraf er modtaget, inden arbejdet blev 
igangsat. 

2.1 Prøveudtagning 

Prøvetagningspunkterne i indspulingsbassinet er vist i Bilag 1. 

Det var hensigten at udtage prøverne som kolonneprøver om muligt. Dette viste 
sig ikke at være muligt på grund af sedimentets relativt store kompakthed. I 
stedet blev prøverne udtaget ved at udføre forede boringer ved hjælp af en mi-
niborerig. Sedimentprøver er udtaget i rilsan-poser for hver 0,25 m, og prøver-
ne er afhentet af laboratoriet på pladsen samme dag, som de er udtaget.  

Lagfølgen i de to boringer er som visti tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Boreprofiler for de to boringer 

Boring Lag, dybde, m Jordtype Beskrivelse 

B1 0 - 0,10 Sediment m. rodtrevler/planterester, sortbrunt 

 0,1 - 2,95 Sediment sortbrunt, m. grønliggrå partier 

 2,95 - 3,50 Gytje m. skaller, grønliggråt 

B2 0 - 0,35 Sediment enkelte planterester, brunt 

 0,35 - 0,90 Sediment sortbrunt 

 0,90 - 1,10 Sediment m. små planterester, grønliggråt 

 1,10 - 2,50 Sediment sortbrunt/grønliggråt 

 2,50 - 3,0 Gytje m. utallige skaller, grønliggråt; mellem 2,75 - 

2,80 m. tynde sandslirer 
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2.2 Udvaskningstest 

Laboratoriearbejdet er gennemført af VBL-laboratoriet i Åbybro, som har erfa-
ring med at udføre udvaskningstest på diverse materialer.  

Der er udført faststofanalyser og udvaskningsforsøg på prøver fra begge borin-
ger som følger: 

• Faststofanalyser  (TBT, PAH'er, tunge kulbrinter,tungmetaller) 
• Udvaskningsforsøg,   
• Eluatanalyser  (TBT, PAH'er, tunge kulbrinter, tungmetaller) 

På laboratoriet er prøvematerialet sammenblandet, således at der for hvert prø-
vetagningspunkt fremkommer en samlet prøve, der repræsenterer hele sedi-
menttykkelsen. Det er inden prøvetagningen aftalt med laboratoriet, at udførel-
sen af blandeprøven skal foregå under hensyntagen til nogle af stoffernes for-
holdsvis store flygtighed og især nedbrydelighed under ilttilgang. Denne er der-
for søgt begrænset mest muligt. 

Udvaskningstestene udføres som ligevægtskolonne-test efter Nordtest, TR 576 
for de organiske parametre og som en batchtest efter DS/EN 12547-3 for metal-
lerne. Denne opdeling af testene på forskellig type er begrundet i det følgende: 

Batchtest medfører en stor kolloiddannelse, hvor især de tunge organiske for-
bindelser vil kunne binde sig til kolloiderne, som ikke fjernes fuldstændigt ved 
centrifugeringen af materialet. Dette vil give et urealistisk højt indhold af de 
pågældende stoffer i eluatet. For tungmetaller giver dette erfaringsmæssigt ikke 
de samme falske forhøjelser af stofindholdet i væskefasen, hvorfor der her er 
anvendt batchtest.  

Da der skal foretages flere forskellige typer af analyser for organiske forbindel-
ser, er der udført udvaskning på tre parallelle kolonner for at sikre tilstrækkelig 
prøvemængde. Efter udvaskningen er eluaterne blandet inden fremsendelse til 
analyse. 

Anvendt metode fremgår af Bilag 2. På grund af materialets lave densitet og 
store vandbindingsevne (og dermed store vandindhold - tørstofindholdet er godt 
30 %) er testene udført ved et højere L/S-forhold end normalt foreskrevet. Så-
ledes er kolonnetesten udført ved et L/S på knapt 7, idet materialet ikke kunne 
komprimeres yderligere i kolonnen. Tilsvarende er batchtestene udført ved L/S 
10, dels for at svare til kolonnetestene og samtidigt være i overensstemmelse 
med en standard (derfor 10 og ikke 7), dels for at sikre tilstrækkeligt væskevo-
lumen til analyserne. Da der principielt opnås ligevægt ved begge de anvendte 
metoder, er eluatkoncentrationen stadigt et udtryk for den forventelige udsiv-
ningskoncentration ved ligevægt uanset den anvendte væskemængde og der-
med for et konservativt skøn for den faktiske udsivningskoncentration.  
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I sedimenter er forureningskomponenterne langt overvejende bundet til orga-
nisk materiale, og der er derfor ikke i samme omfang som f.eks. i restprodukter 
tale om tidsmæssig variation i udvaskningskoncentrationen (udover at udvask-
ningen ikke nødvendigvis sker under ligevægtsforhold, og den faktiske koncen-
tration derfor er mindre en den ved testen målte eluatkoncentration). 
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3 Testresultater 

Alle resultater er samlet i Bilag 2.  

Resultaterne omfatter: 

• Indhold af følgende tungmetaller i sedimentet, faststofkoncentrationer: 
Bly, cadmium, krom, kobber, nikkel, zink, arsen og kviksølv 

• Indhold af følgende organiske stoffer i sedimentet: 
Totalkulbrinter (3 fraktioner), BTEX, butyl-, octyl- og phenyltinforbin-
delser, PCB (7 forbindelser). 

• Grunddata for de udførte kolonneforsøg 

• Indhold af følgende stoffer fra kolonneforsøgene: 
Totalkulbrinter, BTEX, butyl-, octyl- og phenyltinforbindelser, PCB (7 
forbindelser). 

• Indhold af følgende tungmetaller fra batchforsøgene: 
Bly, cadmium, krom, kobber, nikkel, zink, arsen og kviksølv 

3.1 Fast stof indhold 

Som det fremgår af analyserapporterne er en række af ovenstående stoffer ikke 
påvist i sedimentet. Det drejer sig om: 

• den lette fraktion af kulbrinter 
• BTEX'erne (hvor toluen dog er påvist i eluatet) 
• PCB 
• octyltinforbindelser 
• tricyclohexyltin 
• kviksølv. 

 
Påvisningen af toluen i eluatet viser, at toluen vil være til stede i sedimentet, 
men i koncentrationer under detektionsgrænsen på 0,1 mg/kg TS. 

Resultaterne af de øvrige stoffer fremgår af tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Påvist indhold af forureningskomponenter i sedimentet 

 Enhed B1 B2 

Kulbrinter total mg/kg TS 270 150 

C10 - C25 mg/kg TS 86 71 

C25 - C35 mg/kg TS 180 77 

Naphtalen mg/kg TS 0,05   0,04 

Sum PAH* mg/kg TS 7,2 5,4 

Sum af 7 MST PAH mg/kg TS 3,6 2,8 

Monobutyltin µg/kg/TS 25 30 

Dibutyltin µg/kg/TS 59 55 

Tributyltin (TBT) µg/kg/TS 230 240 

Tetrabutyltin µg/kg/TS 7,5 8,8 

Monophenyltin µg/kg/TS 7,7 5,7 

Diphenyltin µg/kg/TS 7,0 5,8 

Triphenyltin µg/kg/TS 2,8 1,7 

Bly mg/kg TS 43 45 

Cadmium mg/kg TS 1,8 1,6 

Kobber mg/kg TS 54 55 

Zink mg/kg TS 220 200 

Krom mg/kg TS 50 49 

Nikkel mg/kg TS 33 31 

Arsen mg/kg TS 11 12 

* se bilaget for enkelt PAHer 

3.2 Indhold i eluater 

I eluaterne fra kolonneforsøgene er følgende stoffer ikke påvist: 

• totalkulbrinter 
• BTEX (bortset fra toluen) 
• de tunge PAHer 
• PCB 
• de organiske tinforbindelser - herunder TBT 
 

Dette betyder, at de ikke er til stede i koncentrationer over detektionsgrænserne 
(se Bilag 2). Det er forventeligt for de tunge kulbrinter (som jo udgjorde total-
kulbrinterne i den faste fase) og PAHerne. Det er mere overraskende, at i hvert 
fald de lettere organiske tinforbindelser ikke er påvist.  
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Dette kan skyldes flere forhold:  

• at sedimentet har et relativt højt indhold af organisk stof, som binder 
tinforbindelserne,  

• at der sker nedbrydning i forsøget, (hvilket vurderes ikke at være sand-
synligt over den relativt korte tid, forsøget udføres over).  
 

Hvis det sidste skulle være tilfældet, må man forvente en tilsvarende hurtig 
nedbrydning efter udsivning gennem spunsen. Udvaskningskoncentrationen må 
i alle tilfælde kunne regnes som værende under 2 ng/l. 

I eluaterne fra batchforsøgene er følgende stoffer ikke påvist: 

• cadmium 
• zink 
• kviksølv 
• bly (den ene prøve) 
• krom (den ene prøve) 
• kobber (den ene prøve) 
 

Dette vurderes at skyldes sedimentets høje bindingsevne for metaller bl.a. på 
grund af det høje organiske indhold. 

Resultaterne af de i eluatet påviste stoffer fremgår af tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Påviste stoffer i eluaterne 

 Enhed B1 B2 

Toluen µg/l 0,35 0,33 

Xylen µg/l < 0,040 0,13 

Naphthalen µg/l 0,038 < 0,01 

Acenaphten µg/l 0,045 0,053 

Flouren µg/l 0,017 0,021 

Phenanthren µg/l 0,014 0,013 

Fluoranthen µg/l 0,038 0,031 

Pyren µg/l 0,028 0,020 

Sum PAH µg/l 0,18 0,18 

Sum af 7 MST PAH µg/l 0,038 0,031 

Bly µg/l < 2,0 3,0  

Krom µg/l 1,0 < 1,0 

Kobber µg/l 5,0 < 1,0 

Nikkel µg/l 4,8 1,8 

Arsen µg/l 14 11 
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3.3 Afstrømningsforhold 

Afstrømningen fra slambassinet er beregnet på baggrunden af middelnettoned-
børen for området. Middelnettonedbøren for Kolding er sat til 350 mm per år. 
Slambassinet har et areal på ca. 55.000 m2, hvorfor nettonedbøren svarer til en 
konstant afstrømning på 0,61 l/s. Antagelsen om konstant nedbør og dermed en 
konstant udledning er nødvendig da infiltrationen til og forsinkelsen i slambas-
sinet ikke er kendt.  

3.4 Evaluering 

I Tabel 3.3 er for de påviste stoffer samt TBT angivet eksisterende danske eller 
EU kvalitetskrav til havvand samt nogle tidligere danske krav, hvor der ikke 
p.t. er fastsat et kvalitetskrav hverken i Danmark eller Europa. Der er ikke et 
sumkrav for PAH'er, men enkelt krav for 5 tunge PAH'er, som dog ikke er på-
vist i eluaterne. Endeligt er der i notat af 9. oktober 2009 fra By- og Landskabs-
styrelsen (modtaget 1. februar 2010) angivet foreslåede kriterier for nogle af de 
påviste stoffer.  

Tabel 3.3 Kvalitetskrav gældende for de i eluatet påviste stoffer samt TBT 

 Enhed Kvalitetskriterium 

   By- og Landskabsstyrelsens forslag 

Toluen µg/l 10 *** 7,4  forslag 

Xylen µg/l 10 *** 1  forslag 

Naphthalen  µg/l 1,2 ** - - 

Acenaphten µg/l - 0,38 udmeldt 

Flouren µg/l - 0,23  forslag 

Phenanthren µg/l - 1,3 forslag 

Fluoranthen µg/l 0,1 * 0,1 prioriteret stof 

Pyren µg/l - 0,0017  forslag 

Sum PAH µg/l - - - 

Sum af 7 MST 

PAH 

µg/l - - - 

Bly µg/l 7,2 **  0,34  udmeldt 

Krom µg/l 1,0 *** 3,4  udmeldt 

Kobber µg/l 1,0 *+ - - 

Nikkel µg/l 8,3 *** 0,23  udmeldt 

Arsen µg/l 4 *** 0,11  forslag 

TBT µg/l 0,0002** - - 

*  Bekendtgørelse nr. 1669 af 14. december 2006 

**  EU direktiv 2008/105(EC af 16. december 2008 

***  Tidligere bekendtgørelse nr. 921 af 8. oktober 1996 

+  gælder for koncentration udover baggrund (ellers 2,9 µg/l) 
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Ved at sammenligne tabel 3.2 og 3.3 ses det: 

• at eluatkoncentrationerne for stofferne bly og kobber overstiger vedtag-
ne eller foreslåede kvalitetskriterier med mindre end en faktor 10. 

• at koncentrationerne af pyren, nikkel og arsen overstiger foreslåede kri-
terier med en faktor på mellem 16 og 127. 
 

En direkte udsivning til Kolding Fjord vil således efter en initialfortynding med 
en faktor 10 ikke medføre en overskridelse af de vedtagne eller foreslåede krite-
rier for bly og kobber. For pyren, nikkel og arsen skal der ske en større fortyn-
ding, før de foreslåede kvalitetskriterier kan overholdes. Med hensyn til en 
nærmere vurdering af dette henvises der til rapporten vedrørende modellering 
af udsivningen fra slambassinet. 

Antages det, at TBT udvaskes i en koncentration på 2 ng/l, vil tin-kationen, 
som udgør 41 vægt-%, udvaskes i en koncentration på 0,8 ng/l. Dette vil svare 
til en overskridelse på 4 gange af det i EU-direktivet fastsatte kvalitetskriterium 
på 0,2 ng/l (som gælder for tin-kationen), hvilket er mindre end en initialfor-
tynding på 10 gange.  
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Bilag 1. Kort over prøvetagningslokaliteter  
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Bilag 2: Analyseresultater  

 

  



■ MÅGEVEJ 7
DK-9690 FJERRITSLEV
TLF. +45 98 21 32 00
FAX +45 98 21 34 54
FJERRITSLEV@VBMLAB.DK

■ GUNNEKÆR 26
DK-2610 RØDOVRE
TLF. +45 36 72 70 00
FAX +45 36 72 78 11
ROEDOVRE@VBMLAB.DK

BESØG OS PÅ WWW.VBMLAB.DK

� INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF.  +45 98 21 32 00
FAX +45 98 21 34 54 
AABYBRO@VBMLAB.DK

COWI A/S Dato: 09-12-2009
Parallelvej 15 Ordre nr: ON1060
DK-2800 Lyngby Sag nr.: N-2680A-1,3
Att.: Lizzi Andersen

e-mail lisa@cowi.dk

Boring 1 Boring 2
28-10-2009 28-10-2009
Rekvirenten Rekvirenten
N-2680A-1 N-2680A-3
28-10-2009 28-10-2009
28-10-2009 28-10-2009
09-12-2009 09-12-2009

ANALYSER Metode Usikkerhed Enhed
Tørstof ¤ DS 204 1,5% CV g/kg VV 310 330
Kulbrinter total VKI, 1998 ± 10% mg/kg TS 270 150
C6 - C10 VKI, 1998 ± 10% mg/kg TS < 5 < 5
C10 - C25 VKI, 1998 ± 10% mg/kg TS 86 71
C25 - C35 VKI, 1998 ± 10% mg/kg TS 180 77
Benzen VKI, 1998 ± 10% mg/kg TS ip ip
Toluen VKI, 1998 ± 10% mg/kg TS ip ip
Eth.benzen+Xylen VKI, 1998 ± 10% mg/kg TS ip ip
Sum af BTEX mg/kg TS ip ip
Bly DS 259/ICP ** mg/kg TS 43 45
Cadmium DS 259/ICP ** mg/kg TS 1,8 1,6
Kobber DS 259/ICP ** mg/kg TS 54 55
Zink DS 259/ICP ** mg/kg TS 220 200
Chrom DS 259/ICP ** mg/kg TS 50 49
Nikkel DS 259/ICP ** mg/kg TS 33 31
Arsen DS 259/ICP ** mg/kg TS 11 12
§Kviksølv DS 259/ICP ** mg/kg TS < 0,35 < 0,35
¤ = modificeret metode                                                                              ip = ikke påvist.

VBM lab. nr.
N-2680A-1,3

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.
§ : Udført som akkrediteret prøvning af en underleverandør med UKAS reg. Nr. 1314
* : Udført som akkrediteret prøvning af en underleverandør med SWEDAC reg. Nr 1087
**: Usikkerheden oplyses ved henvendelse til VBM-Laboratoriet A/S

Analyse afsluttet den

Udtaget af
VBM's lab.nr.
Modtaget i lab. den
Analyse begyndt den

Eventuelle kommentarer og kvalitative observationer:
Kommentar:
Indeholder for VBM Laboratoriet ukendte kulbrinter med et kogepunktsinterval mellem 
320ºC -430ºC.

Kunde sagsnavn Kolding Havn
Kunde mærkning
Udtaget den

PRØVNINGSRAPPORT DEL 1 AF 4

PRØVER
Kunde sagsnr.

Side 1 af 3

mailto:lisa@cowi.dk


■ MÅGEVEJ 7
DK-9690 FJERRITSLEV
TLF. +45 98 21 32 00
FAX +45 98 21 34 54
FJERRITSLEV@VBMLAB.DK

■ GUNNEKÆR 26
DK-2610 RØDOVRE
TLF. +45 36 72 70 00
FAX +45 36 72 78 11
ROEDOVRE@VBMLAB.DK

BESØG OS PÅ WWW.VBMLAB.DK

� INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF.  +45 98 21 32 00
FAX +45 98 21 34 54 
AABYBRO@VBMLAB.DK

COWI A/S Dato: 09-12-2009
Parallelvej 15 Ordre nr: ON1060
DK-2800 Lyngby Sag nr.: N-2680A-1,3
Att.: Lizzi Andersen

e-mail lisa@cowi.dk

Boring 1 Boring 2
28-10-2009 28-10-2009
Rekvirenten Rekvirenten
N-2680A-1 N-2680A-3
28-10-2009 28-10-2009
28-10-2009 28-10-2009
09-12-2009 09-12-2009

ANALYSER Metode Usikkerhed Enhed
Naphthalen Reflab 4 ** mg/kg TS 0,05 0,04
Acenaphthylen Reflab 4 ** mg/kg TS 0,11 0,08
Acenaphthen Reflab 4 ** mg/kg TS 0,07 0,06
Flouren Reflab 4 ** mg/kg TS 0,09 0,08
Phenanthren Reflab 4 ** mg/kg TS 0,61 0,40
Anthracen Reflab 4 ** mg/kg TS 0,24 0,17
Flouranthen Reflab 4 ** mg/kg TS 1,8 1,4
Pyren Reflab 4 ** mg/kg TS 1,4 1,1
Benz(a)anthrancen/Chrysen Reflab 4 ** mg/kg TS 0,66 0,50
Benz(bjk)flouranthen Reflab 4 ** mg/kg TS 0,66 0,49
Benz(a)pyren Reflab 4 ** mg/kg TS 0,63 0,45
Dibenzanthracen Reflab 4 ** mg/kg TS 0,13 0,09
Benzo(ghi)perylen Reflab 4 ** mg/kg TS 0,40 0,29
Indeno(123cd)pyren Reflab 4 ** mg/kg TS 0,39 0,27
Sum af 16 PAH Reflab 4 ** mg/kg TS 7,2 5,4
Sum af 11 PAH Reflab 4 ** mg/kg TS 6,0 4,6
Sum af 7 MST PAH Reflab 4 ** mg/kg TS 3,6 2,8
¤ = modificeret metode                                                                              ip = ikke påvist.

VBM lab. nr.

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.
§ : Udført som akkrediteret prøvning af en underleverandør med UKAS reg. Nr. 1314
* : Udført som akkrediteret prøvning af en underleverandør med SWEDAC reg. Nr 1087
**: Usikkerheden oplyses ved henvendelse til VBM-Laboratoriet A/S

Eventuelle kommentarer og kvalitative observationer:

Udtaget af
VBM's lab.nr.
Modtaget i lab. den
Analyse begyndt den
Analyse afsluttet den

Kommentar:

Kolding Havn
Kunde mærkning
Udtaget den

PRØVNINGSRAPPORT DEL 1 AF 4

PRØVER
Kunde sagsnr.
Kunde sagsnavn

Side 2 af 3

mailto:lisa@cowi.dk


■ MÅGEVEJ 7
DK-9690 FJERRITSLEV
TLF. +45 98 21 32 00
FAX +45 98 21 34 54
FJERRITSLEV@VBMLAB.DK

■ GUNNEKÆR 26
DK-2610 RØDOVRE
TLF. +45 36 72 70 00
FAX +45 36 72 78 11
ROEDOVRE@VBMLAB.DK

BESØG OS PÅ WWW.VBMLAB.DK

� INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF.  +45 98 21 32 00
FAX +45 98 21 34 54 
AABYBRO@VBMLAB.DK

COWI A/S Dato: 09-12-2009
Parallelvej 15 Ordre nr: ON1060
DK-2800 Lyngby Sag nr.: N-2680A-1,3
Att.: Lizzi Andersen

e-mail lisa@cowi.dk

Boring 1 Boring 2
28-10-2009 28-10-2009
Rekvirenten Rekvirenten
N-2680A-1 N-2680A-3
28-10-2009 28-10-2009
28-10-2009 28-10-2009
09-12-2009 09-12-2009

ANALYSER Metode Usikkerhed Enhed
*monobutyltin GC-AED ** µg/kg TS 25 30
*dibutyltin GC-AED ** µg/kg TS 59 55
*tributyltin GC-AED ** µg/kg TS 230 240
*tetrabutyltin GC-AED ** µg/kg TS 7,5 8,8
*monooctyltin GC-AED ** µg/kg TS < 1,0 < 1,0
*dioctyltin GC-AED ** µg/kg TS < 1,0 < 1,0
*tricyklohexyltin GC-AED ** µg/kg TS < 1,0 < 1,0
*monophenyltin GC-AED ** µg/kg TS 7,7 5,7
*diphenyltin GC-AED ** µg/kg TS 7,0 5,8
*triphenyltin GC-AED ** µg/kg TS 2,8 1,7
*pcb 28 ISO 10382 ** mg/kg TS < 0,02 < 0,02
*pcb 52 ISO 10382 ** mg/kg TS < 0,02 < 0,02
*pcb 101 ISO 10382 ** mg/kg TS < 0,02 < 0,02
*pcb 118 ISO 10382 ** mg/kg TS < 0,02 < 0,02
*pcb 138 ISO 10382 ** mg/kg TS < 0,02 < 0,02
*pcb 153 ISO 10382 ** mg/kg TS < 0,02 < 0,02
*pcb 180 ISO 10382 ** mg/kg TS < 0,02 < 0,02
*sum 7 pcb ISO 10382 ** mg/kg TS ip ip
¤ = modificeret metode                                                                              ip = ikke påvist.

VBM lab. nr.

Jesper Gamst

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.
§ :Udført som ikke akkrediteret prøvning. 
* : Udført som akkrediteret prøvning af en underleverandør med SWEDAC reg. Nr 1087
**: Usikkerheden oplyses ved henvendelse til VBM-Laboratoriet A/S

Kommentar:

Analyse begyndt den
Analyse afsluttet den

Eventuelle kommentarer og kvalitative observationer:

Udtaget den
Udtaget af
VBM's lab.nr.
Modtaget i lab. den

Med venlig hilsen

PRØVNINGSRAPPORT DEL 1 AF 4

PRØVER
Kunde sagsnr.
Kunde sagsnavn Kolding Havn
Kunde mærkning

Side 3 af 3

mailto:lisa@cowi.dk


■ MÅGEVEJ 7
DK-9690 FJERRITSLEV
TLF. +45 98 21 32 00
FAX +45 98 21 34 54
FJERRITSLEV@VBMLAB.DK

■ GUNNEKÆR 26
DK-2610 RØDOVRE
TLF. +45 36 72 70 00
FAX +45 36 72 78 11
ROEDOVRE@VBMLAB.DK

BESØG OS PÅ WWW.VBMLAB.DK

� INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF.  +45 98 21 32 00
FAX +45 98 21 34 54 
AABYBRO@VBMLAB.DK

COWI A/S Dato: 09-12-2009
Parallelvej 15 Ordre nr: ON1060
DK-2800 Lyngby Sag nr.: N-2680A-2,4,5
Att.: Lizzi Andersen

e-mail lisa@cowi.dk

A B C

N-09-2680A-2 N-09-2680A-2 N-09-2680A-2
28-10-2009 28-10-2009 28-10-2009
03-11-2009 03-11-2009 03-11-2009
10-11-2009 10-11-2009 10-11-2009
10-11-2009 10-11-2009 10-11-2009
09-12-2009 09-12-2009 09-12-2009

03-11-2009 10:00 03-11-2009 11:00 03-11-2009 12:30
03-11-2009 14:00 03-11-2009 14:00 03-11-2009 14:00
10-11-2009 11:00 10-11-2009 11:00 10-11-2009 11:00

døgn 7 7 7
ml/time 20 20 20

g TS 150 160 150
ml 1040 1090 1100

Eluat til analyse ml 610 610 610
L/S i testen l/kg 6,9 6,8 7,3

ANALYSER Metode Usikkerhed Enhed
pH DS 287 ved 25°C 6,8
Ledningsevne mSi/cm 5,8

VBM lab. nr.
N-09-2680A-2

Eluatet fra disse tre test er blandet og efterfølgende anvendt til analyse.

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

DEL 2 AF 4

Eventuelle kommentarer og kvalitative observationer:
Kommentar:
Udvaskningstesten er udført på sedimentprøve mrk. N-09-2680A-1
Eluat anvendt i udvaskningstesten: 0,005 M CaCl2 og 0,5 g NaN3

Testprøve i kolonnen
Eluat i testsystemet

Test startet
Test stoppet 
Kontaktid
Flowhastighed

Analyse af eluat aflsuttet den

KOLONNEBETINGELSER
Kolonne pakket

Modtaget i lab. den
Kolonnetest begyndt den
Kolonnetest afsluttet den
Analyse af eluat begyndt den

Rekvirenten
Udtaget den
VBM's lab.nr.

PRØVNINGSRAPPORT UDVASKNINGSTEST NORDTEST, TR 576

PRØVER
Kunde sagsnr.
Kunde sagsnavn Kolding Havn - Boring 1
Kunde mærkning
Udtaget af

Side 1  af 3

mailto:lisa@cowi.dk


■ MÅGEVEJ 7
DK-9690 FJERRITSLEV
TLF. +45 98 21 32 00
FAX +45 98 21 34 54
FJERRITSLEV@VBMLAB.DK

■ GUNNEKÆR 26
DK-2610 RØDOVRE
TLF. +45 36 72 70 00
FAX +45 36 72 78 11
ROEDOVRE@VBMLAB.DK

BESØG OS PÅ WWW.VBMLAB.DK

� INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF.  +45 98 21 32 00
FAX +45 98 21 34 54 
AABYBRO@VBMLAB.DK

COWI A/S Dato: 09-12-2009
Parallelvej 15 Ordre nr: ON1060
DK-2800 Lyngby Sag nr.: N-2680A-2,4,5
Att.: Lizzi Andersen

e-mail lisa@cowi.dk

A B C

N-09-2680A-4 N-09-2680A-4 N-09-2680A-4
28-10-2009 28-10-2009 28-10-2009
17-11-2009 17-11-2009 17-11-2009
24-11-2009 24-11-2009 24-11-2009
24-11-2009 24-11-2009 24-11-2009
09-12-2009 09-12-2009 09-12-2009

17-11-2009 11:00 17-11-2009 12:00 17-11-2009 13:00
17-11-2009 14:00 17-11-2009 14:00 17-11-2009 14:00
24-11-2009 14:00 24-11-2009 14:00 24-11-2009 14:00

døgn 7 7 7
ml/time 20 20 20

g TS 160 160 160
ml 1100 1090 1090

Eluat til analyse ml 610 610 610
L/S i testen l/kg 6,9 6,8 6,80

ANALYSER Metode Usikkerhed Enhed
pH DS 287 ved 25°C 8,3
Ledningsevne mSi/cm 7,5

VBM lab. nr.
N-09-2680A-4

Eluatet fra disse tre test er blandet og efterfølgende anvendt til analyse.

PRØVNINGSRAPPORT UDVASKNINGSTEST NORDTEST, TR 576

Eluat anvendt i udvaskningstesten: 0,005 M CaCl2 og 0,5 g NaN3

Rekvirenten

Kommentar:

Kolonnetest begyndt den
Kolonnetest afsluttet den

Kolonne pakket
Test startet
Test stoppet 

Udvaskningstesten er udført på sedimentprøve mrk. N-09-2680A-3

Eventuelle kommentarer og kvalitative observationer:

KOLONNEBETINGELSER

Kontaktid
Flowhastighed
Testprøve i kolonnen
Eluat i testsystemet

DEL 2 AF 4

PRØVER
Kunde sagsnr.

Kolding Havn - Boring 2

Udtaget den

Analyse af eluat aflsuttet den

Modtaget i lab. den
VBM's lab.nr.

Analyse af eluat begyndt den

Kunde sagsnavn
Kunde mærkning
Udtaget af

Side 2  af 3

mailto:lisa@cowi.dk


■ MÅGEVEJ 7
DK-9690 FJERRITSLEV
TLF. +45 98 21 32 00
FAX +45 98 21 34 54
FJERRITSLEV@VBMLAB.DK

■ GUNNEKÆR 26
DK-2610 RØDOVRE
TLF. +45 36 72 70 00
FAX +45 36 72 78 11
ROEDOVRE@VBMLAB.DK

BESØG OS PÅ WWW.VBMLAB.DK

� INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF.  +45 98 21 32 00
FAX +45 98 21 34 54 
AABYBRO@VBMLAB.DK

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

COWI A/S Dato: 09-12-2009
Parallelvej 15 Ordre nr: ON1060
DK-2800 Lyngby Sag nr.: N-2680A-2,4,5
Att.: Lizzi Andersen

e-mail lisa@cowi.dk

A B C

N-09-2680A-5 N-09-2680A-5 N-09-2680A-5
- - -

10-11-2009 10-11-2009 10-11-2009
17-11-2009 17-11-2009 17-11-2009
17-11-2009 17-11-2009 17-11-2009
09-12-2009 09-12-2009 09-12-2009

10-11-2009 14:00 10-11-2009 14:00 10-11-2009 14:00
17-11-2009 09:00 17-11-2009 09:00 17-11-2009 09:00

døgn 7 7 7
ml/time 20 20 20

g TS - - -
ml 1300 1300 1300

Eluat til analyse ml 1100 1100 1100
L/S i testen l/kg - - -

ANALYSER Metode Usikkerhed Enhed
pH DS 287 ved 25°C 7,0
Ledningsevne mSi/cm 2,0

VBM lab. nr.
N-09-2680A-5

Eluatet fra disse tre test er blandet og efterfølgende anvendt til analyse.

Jesper Gamst

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.

PRØVNINGSRAPPORT UDVASKNINGSTEST NORDTEST, TR 576

Med venlig hilsen

Udvaskningstesten er udført som en blindprøve uden sediment på samme udstyr som N-09-2680A-2,4.

DEL 2 AF 4

PRØVER
Kunde sagsnr.

Kolonne pakket

Eluat anvendt i udvaskningstesten: 0,005 M CaCl2 og 0,5 g NaN3

Eventuelle kommentarer og kvalitative observationer:
Kommentar:

Testprøve i kolonnen
Eluat i testsystemet

Test startet
Test stoppet 
Kontaktid
Flowhastighed

Analyse af eluat aflsuttet den

KOLONNEBETINGELSER

Modtaget i lab. den
Kolonnetest begyndt den
Kolonnetest afsluttet den
Analyse af eluat begyndt den

Udtaget af
Udtaget den
VBM's lab.nr.

Kunde sagsnavn Kolding Havn - Blindprøve
Kunde mærkning

Side 3  af 3

mailto:lisa@cowi.dk


■ MÅGEVEJ 7
DK-9690 FJERRITSLEV
TLF. +45 98 21 32 00
FAX +45 98 21 34 54
FJERRITSLEV@VBMLAB.DK

■ GUNNEKÆR 26
DK-2610 RØDOVRE
TLF. +45 36 72 70 00
FAX +45 36 72 78 11
ROEDOVRE@VBMLAB.DK

BESØG OS PÅ WWW.VBMLAB.DK

� INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF.  +45 98 21 32 00
FAX +45 98 21 34 54 
AABYBRO@VBMLAB.DK

COWI A/S Dato: 09-12-2009
Parallelvej 15 Ordre nr: ON1060
DK-2800 Lyngby Sag nr.: N-2680A-2,4,5
Att.: Lizzi Andersen

e-mail lisa@cowi.dk

Boring 1 Boring 2 Blind
28-10-2009 28-10-2009 28-10-2009
Rekvirenten Rekvirenten Rekvirenten
N-2680A-2 N-2680A-4 N-2680A-5
28-10-2009 28-10-2009 28-10-2009
10-11-2009 24-11-2009 17-11-2009
09-12-2009 09-12-2009 09-12-2009

ANALYSER Metode Usikkerhed Enhed
§§Kulbrinter total GC FID ** µg/l < 5,0 < 5,0 < 5,0
§§Benzen GC FID ** µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020
§§Toluen GC FID ** µg/l 0,35 0,33 0,058
§§Ethylbenzen GC FID ** µg/l < 0,040 < 0,040 < 0,040
§§Xylen GC FID ** µg/l < 0,040 0,13 < 0,040
*Naphthalen GC MS ** µg/l 0,038 < 0,010 < 0,010
*Acenaphthylen GC MS ** µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
*Acenaphthen GC MS ** µg/l 0,045 0,053 < 0,010
*Flouren GC MS ** µg/l 0,017 0,021 < 0,010
*Phenanthren GC MS ** µg/l 0,014 0,013 < 0,010
*Anthracen GC MS ** µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
*Flouranthen GC MS ** µg/l 0,038 0,031 < 0,010
*Pyren GC MS ** µg/l 0,028 0,020 < 0,010
*Benz(a)anthrancen/Chrysen GC MS ** µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
*Benz(bjk)flouranthen GC MS ** µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
*Benz(a)pyren GC MS ** µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
*Dibenzanthracen GC MS ** µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
*Benzo(ghi)perylen GC MS ** µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
*Indeno(123cd)pyren GC MS ** µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
*Sum af 16 PAH GC MS ** µg/l 0,18 0,18 ip
*Sum af 11 PAH GC MS ** µg/l 0,14 0,14 ip
*Sum af 7 MST PAH GC MS ** µg/l 0,038 0,031 ip
¤ = modificeret metode                                                                              ip = ikke påvist.

Eventuelle kommentarer og kvalitative observationer:
VBM lab. nr.

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.
§§: Udført som akkrediteret prøvning af en underleverandør med DANAK reg. nr. 361
* : Udført som akkrediteret prøvning af en underleverandør med SWEDAC reg. Nr 1087
**: Usikkerheden oplyses ved henvendelse til VBM-Laboratoriet A/S

DEL 3 AF 4

VBM's lab.nr.
Modtaget i lab. den

Kunde sagsnavn

Analyse begyndt den

Kolding Havn
Kunde mærkning
Udtaget den
Udtaget af

Analyse afsluttet den

PRØVNINGSRAPPORT UDVASKNINGSTEST NORDTEST, TR 576

PRØVER
Kunde sagsnr.

Kommentar:

Side 1 af 2

mailto:lisa@cowi.dk


■ MÅGEVEJ 7
DK-9690 FJERRITSLEV
TLF. +45 98 21 32 00
FAX +45 98 21 34 54
FJERRITSLEV@VBMLAB.DK

■ GUNNEKÆR 26
DK-2610 RØDOVRE
TLF. +45 36 72 70 00
FAX +45 36 72 78 11
ROEDOVRE@VBMLAB.DK

BESØG OS PÅ WWW.VBMLAB.DK

� INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF.  +45 98 21 32 00
FAX +45 98 21 34 54 
AABYBRO@VBMLAB.DK

COWI A/S Dato: 09-12-2009
Parallelvej 15 Ordre nr: ON1060
DK-2800 Lyngby Sag nr.: N-2680A-2,4,5
Att.: Lizzi Andersen

e-mail lisa@cowi.dk

Boring 1 Boring 2 Blind
28-10-2009 28-10-2009 28-10-2009
Rekvirenten Rekvirenten Rekvirenten
N-2680A-2 N-2680A-4 N-2680A-5
28-10-2009 28-10-2009 28-10-2009
10-11-2009 24-11-2009 17-11-2009
09-12-2009 09-12-2009 09-12-2009

ANALYSER Metode Usikkerhed Enhed
*pcb 28 ISO 10382 ** µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
*pcb 52 ISO 10382 ** µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
*pcb 101 ISO 10382 ** µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
*pcb 118 ISO 10382 ** µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
*pcb 138 ISO 10382 ** µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
*pcb 153 ISO 10382 ** µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
*pcb 180 ISO 10382 ** µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010
*sum 7 pcb ISO 10382 ** µg/l ip ip ip
*monobutyltin GC-AED ** ng/l < 2,0 < 2,0 < 1,0
*dibutyltin GC-AED ** ng/l < 2,0 < 1,0 < 1,0
*tributyltin GC-AED ** ng/l < 2,0 < 2,0 < 1,0
*tetrabutyltin GC-AED ** ng/l < 2,0 < 1,0 < 1,0
*monooctyltin GC-AED ** ng/l < 2,0 < 1,0 < 1,0
*dioctyltin GC-AED ** ng/l < 2,0 < 1,0 < 1,0
*tricyklohexyltin GC-AED ** ng/l < 2,0 < 1,0 < 1,0
*monophenyltin GC-AED ** ng/l < 2,0 < 1,0 < 1,0
*diphenyltin GC-AED ** ng/l < 2,0 < 1,0 < 1,0
*triphenyltin GC-AED ** ng/l < 2,0 < 1,0 < 1,0
¤ = modificeret metode                                                                              ip = ikke påvist.

Eventuelle kommentarer og kvalitative observationer:
VBM lab. nr.

Jesper Gamst

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.
§§: Udført som akkrediteret prøvning af en underleverandør med DANAK reg. nr. 361
* : Udført som akkrediteret prøvning af en underleverandør med SWEDAC reg. Nr 1087
**: Usikkerheden oplyses ved henvendelse til VBM-Laboratoriet A/S

DEL 3 AF 4

Analyse begyndt den
Analyse afsluttet den

PRØVNINGSRAPPORT UDVASKNINGSTEST NORDTEST, TR 576

Kommentar:

Udtaget den
Udtaget af
VBM's lab.nr.
Modtaget i lab. den

PRØVER
Kunde sagsnr.
Kunde sagsnavn
Kunde mærkning

Kolding Havn

Med venlig hilsen

Side 2 af 2

mailto:lisa@cowi.dk


■ MÅGEVEJ 7
DK-9690 FJERRITSLEV
TLF. +45 98 21 32 00
FAX +45 98 21 34 54
FJERRITSLEV@VBMLAB.DK

■ GUNNEKÆR 26
DK-2610 RØDOVRE
TLF. +45 36 72 70 00
FAX +45 36 72 78 11
ROEDOVRE@VBMLAB.DK

BESØG OS PÅ WWW.VBMLAB.DK

� INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF.  +45 98 21 32 00
FAX +45 98 21 34 54 
AABYBRO@VBMLAB.DK

COWI A/S Dato: 09-12-2009
Parallelvej 15 Ordre nr: ON1060
DK-2800 Lyngby Sag nr.: N-2680A-2,4,5
Att.: Lizzi Andersen

e-mail lisa@cowi.dk

Boring 1 Boring 2 Blind
28-10-2009 28-10-2009 28-10-2009
Rekvirenten Rekvirenten Rekvirenten
N-2680A-2 N-2680A-4 N-2680A-5
28-10-2009 28-10-2009 28-10-2009
19-11-2009 19-11-2009 19-11-2009
19-11-2009 19-11-2009 19-11-2009
09-12-2009 09-12-2009 09-12-2009

g TS 50 50 -
ml 500 500 500

time 6,0 6,0 6,0
L/S l/kg 10 10 -
ANALYSER Metode Usikkerhed Enhed
pH DS 287 ved 25°C 7,6 7,8 9,6

˚C 19 19 19
mSi/cm 4,7 5,2 0,20

§Pb DS 259/ICP MS ** µg/l < 2,0 3,0 < 2,0
§Cd DS 259/ICP MS ** µg/l < 0,3 < 0,3 < 0,3
§Cr DS 259/ICP MS ** µg/l 1,0 < 1,0 < 1,0
§Cu DS 259/ICP MS ** µg/l 5,0 < 1,0 < 1,0
§Ni DS 259/ICP MS ** µg/l 4,8 1,8 < 0,9
§Zn DS 259/ICP MS ** µg/l < 2,0 < 2,0 < 2,0
§As DS 259/ICP MS ** µg/l 14 11 < 1,0
§Hg DS 259/ICP MS ** µg/l < 0,1 < 0,1 < 0,1

§ : Udført som akkrediteret prøvning af en underleverandør med UKAS reg. Nr. 1314

VBM's lab.nr.

Temperatur
Ledningsevne

TESTBETINGELSER
Testprøve  
Eluat i testen
Testvarighed

Metal analyser

DEL 4 AF 4

Kunde sagsnr.
Kunde sagsnavn

PRØVER

Kolding Havn

PRØVNINGSRAPPORT UDVASKNINGSTEST EN 12547-2

Udtaget af

Kunde mærkning
Udtaget den

Modtaget i lab. den

Analyse af eluat begyndt den
Analyse af eluat aflsuttet den

Udvaskningstest udført den

Side 1 af 2

mailto:lisa@cowi.dk


■ MÅGEVEJ 7
DK-9690 FJERRITSLEV
TLF. +45 98 21 32 00
FAX +45 98 21 34 54
FJERRITSLEV@VBMLAB.DK

■ GUNNEKÆR 26
DK-2610 RØDOVRE
TLF. +45 36 72 70 00
FAX +45 36 72 78 11
ROEDOVRE@VBMLAB.DK

BESØG OS PÅ WWW.VBMLAB.DK

� INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF.  +45 98 21 32 00
FAX +45 98 21 34 54 
AABYBRO@VBMLAB.DK

COWI A/S Dato: 09-12-2009
Parallelvej 15 Ordre nr: ON1060
DK-2800 Lyngby Sag nr.: N-2680A-2,4,5
Att.: Lizzi Andersen

e-mail lisa@cowi.dk

PC lab. nr.
N-2680A,2,4,5

Jesper Gamst

Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse.
§ : Udført som akkrediteret prøvning af en underleverandør med UKAS reg. Nr. 1314
**: Usikkerheden oplyses ved henvendelse til VBM-Laboratoriet A/S

Udvaskningstesten udført i henhold til EN 12457-2

Eventuelle kommentarer og kvalitative observationer:
Kommentar:

PRØVNINGSRAPPORT UDVASKNINGSTEST EN 12547-2

Med venlig hilsen

Eluat anvendt i udvaskningstesten: 0,001 M CaCl2

DEL 4 AF 4

Udvaskningstesten er udført ved L/S 10 da det ikke var praktisk muligt ved et L/S forhold på 2.

Side 2 af 2

mailto:lisa@cowi.dk
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1 Indledning 

Kolding Havn driver et deponi for opgravede havnesedimenter placeret i umid-
delbar tilknytning til havnen. Depotet modtager opgravede havbundssedimenter 
dels fra sejlrende og havnens bassiner og dels fra lystbådehavnen. 

I forbindelse med myndighedsbehandlingen af overgangsplanen er det gjort 
gældende, at en fortsat drift af deponiet vil være betinget af, at perkolatet fra 
området ikke medfører en overskridelse af miljøkvalitetskriterierne i Kolding 
Fjord. 

Derfor har Kolding Havn bedt COWI A/S om at foretage hydraulisk modelle-
ring af: 

• Udvaskning og spredning af tungmetaller og miljøfremmede stoffer 

Udvaskning sker fra slambassinet som ligger i Kolding Havn mellem trafik-
havnen mod nord og lystbådehavnene mod syd og nord. Der ses kun på spred-
ningen af opløst stof i havnen og fjorden. 

 

Figur 1-1 Kolding Havn med slambassinet imellem trafik- og lystbådehavnene  
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 Undersøgelsen er foretaget ved hjælp af den numeriske strømningsmodel 
MIKE21FM 
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2 Modelbeskrivelse 

 

For at vurdere effekterne fra udvaskning af opløst stof fra slambassinet på det 
akvatiske miljø anvendes en hydraulisk model der simulerer vandstrømme, 
transport og fortynding af opløst stof.  

Dette kapitel omfatter en beskrivelse af den anvendte model, afgrænsningen af 
modelområdet og valg af beregningsperiode. Resultater fra kalibrering og veri-
fikation præsenteres sammen med en diskussion af usikkerhed og dermed mo-
delresultaternes begrænsninger. 

2.1 Model (MIKE21) 

Den anvendte numeriske model er MIKE21, som er et kommercielt program 
der udvikles af DHI Water & Environment i Hørsholm (www.dhigroup.com). 
Modellen er gennem de sidste 30 år blevet videreudviklet og har været anvendt 
i flere tusinde applikationer verden over.  

MIKE21 er et omfattende modelleringssystem for 2 dimensionale strømninger 
med fri overflade. Modellen løser de styrende ligninger for bevarelse af masse 
og impuls. At modellen er 2-dimensional betyder at den integrerer alle til-
standsvariable over vanddybden. Det medfører at den gennemsnitlige tilstand 
angives for hvert sted og hvert tidspunkt mens variationer over dybden, som 
f.eks. lagdeling, ikke beskrives. Modellen kræver en modeltopografi (bathyme-
trien) og er styret af tidsserier for vind, vandstand og/eller vandføring. Model-
output er tidsserier for udvalgte parametre, som igen kan behandles så de gen-
gives som kort over f.eks. iso-linier, hastighedsvektorer, overskridelsesrisiko, 
o.a. 

Den anvendte MIKE21 model omfatter følgende moduler: 

• Hydrodynamik (HD FM): Dette modul beskriver vandstand og vandfø-
ring i hvert punkt af et fleksibel trekantet beregningsnet, til enhver tid. 

• Advektion og Dispersion (AD): Dette modul beskriver transport og for-
tynding af opløst stof. Transporten foregår advektivt med strømmen og 
dispersivt på grund af den turbulente blanding og koncentrationsfor-
skelle. Stoffet antages konservativt, dvs. omdannes ikke ved henfald, 
kemiske eller biologiske processer.  
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2.1.1 Valg af modelområde 

Modelområdet omfatter de områder der er af miljømæssig interesse. På bag-
grund af de foreliggende data og af hensyn til modellens kalibrering er hele 
Kolding Fjord ud til Lillebælt inkluderet i modelområdet, se Figur 2-1. 

 

Figur 2-1 Modelområdet Kolding Fjord 

Modelteknisk er kravet til modelområdet at de undersøgte effekter på model-
områdets ydre rande er forsvindende små. F.eks. skal koncentrationen af et stof 
der udledes med stor overkoncentration i modelområdet centrum ikke øge bag-
grundskoncentrationen mærkbart på randen.   

2.1.2 Bathymetry 

Fjordbunden i modelområdet er baseret på en opmåling fortaget i 1993. Derud-
over er en detaljeret opmåling af Kolding Trafikhavn foretaget i 2007 af Sensor 
Opmåling, Odense. Den Danske Havnelods /1/ er brugt som reference ved 
manglende dybder. Ved hjælp af disse data er bathymetrien interpoleret i mo-
dellens beregningsnet. Modelbathymetrien er vist i Figur 2-2. 

 

Figur 2-2 Modelbathymetry 
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Bathymetrien er angivet i UTM32 (System 34 Jylland) og DNN. Det fleksible 
net varierer i størrelsen, med små elementer under 20 m2/element inderst i fjor-
den og større elementer over 10.000 m2/element mod øst, se Figur 2-3.  

 

Figur 2-3 Model mesh af Kolding Fjord og Kolding Havn i forstørret version  

 

2.1.3 Valg af beregningsperiode 

Beregningsperioden vælges for at vurdere en potentiel påvirkning på miljøet. 
Derfor skal beregningsperioden repræsentere en situation der er ugunstig for 
miljøet uden at være urealistisk.  

På baggrund af afstrømningsdata fra Seets Mølleå ved Møgelmosehus og Kol-
ding Å ved Ejstrup er vandføringen af Kolding Å ved mundingen i Kolding 
Fjord skaleret. Gennemsnitsafstrømning ligger på ca. 3 m3/s.  

Perioden januar til april 2001 er valgt som beregningsperiode, idet der optræder 
både lave og høje afstrømninger. 

Den skalerede afstrømning i Kolding Å ved Kolding Fjord og afstrømningen af 
Seets Mølleå for perioden Januar 2001 til April 2001 er vist i figuren herunder. 
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Figur 2-4 Afstrømning af Seets Mølleå og Kolding Å ved Kolding Fjord i model-
perioden januar til april 2001 

 

2.1.4 Modeltekniske detaljer 

Vanddybden i Kolding Fjord varierer fra 1 til 22 m. Størrelsen af bereg-
ningsnettet er defineret fint rundt omkring selve bassinet og bliver gradvist stør-
re mod Lillebælt, hvilket ses af Figur 2-3. 

Courant kriteriet for simuleringsstabilitet giver sammen med den typiske vand-
dybde tidsskridtet. Friktionen mod bunden repræsenterer en forholdsvis glat 
havbund. Dispersionen er kalibreret på baggrunden af saltholdighedsmålinger-
ne. De modeltekniske detaljer er opstillet i Tabel 2-1 forneden. 

Tabel 2-1 Modeltekniske parametre 

Parameter værdi 

Modelperiode 3 måneder  

Tidsskridt 4 sek 

Friktion, Manningtal 40 m
1/3

/s 

Dispersion (konstant) 5 m
2
/s 

 

2.2 Modelkalibrering  

En egentlig kalibrering af modellen har ikke kunnet foretages. Dette skyldes at 
der ikke har kunnet opnås samtidige målinger af afstrømning fra Kolding Å, 
vandstande i Lillebælt og saltholdighedskoncentration i fjorden. Herudover har 
rammerne for projektet ikke gjort det muligt at tilkøbe vinddata for fjorden. 
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På trods af dette har det alligevel været muligt at vurdere de betydende kalibr
ringsparametre for modellen. Herudover har sensitivitetsberegninger stø
valget af kalibreringsparametre.

I det følgende beskrives de randbetingelser der har været anvendt for mode
kørslerne samt resultater af sensitivitetsberegningerne.

2.2.1 

Som hydrauliske randbetingelser for modellen anvendes vandstand ved 
bælt og vandføring fra Kolding Å. Vandstanden ved Lillebælt er genereret ved 
hjælp at et tidevandsgenereringsværktøj i MIKE21 modellen, da egentlige 
vandstandsmålinger på dette sted ikke har kunnet tilvejebringes. Dette betyder 
at vandstanden der er b
tidevand, og at lokale effekter såsom vindstuvning ikke er indeholdt.

Tidsserierne for vandstand ved Lillebælt ses i 
vandføringen fra Kolding Å ses i afsnit 

Figur 2

 

For stofberegningerne er randbetingelserne følgende. For beregningerne med 
opløst salt er koncentrationen ved Lillebælt sat til en typisk værdi vurderet ud 
fra målinger. Denne værdi er 24 PSU. Koncentrationen i åvandet fra Kolding 
er sat til 0 PSU.
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På trods af dette har det alligevel været muligt at vurdere de betydende kalibr
ringsparametre for modellen. Herudover har sensitivitetsberegninger stø
valget af kalibreringsparametre. 

I det følgende beskrives de randbetingelser der har været anvendt for mode
kørslerne samt resultater af sensitivitetsberegningerne.

 Randbetingelser 

Som hydrauliske randbetingelser for modellen anvendes vandstand ved 
bælt og vandføring fra Kolding Å. Vandstanden ved Lillebælt er genereret ved 
hjælp at et tidevandsgenereringsværktøj i MIKE21 modellen, da egentlige 
vandstandsmålinger på dette sted ikke har kunnet tilvejebringes. Dette betyder 
at vandstanden der er brugt som randbetingelse alene afspejler det astronomiske 
tidevand, og at lokale effekter såsom vindstuvning ikke er indeholdt.

Tidsserierne for vandstand ved Lillebælt ses i Figur 2
vandføringen fra Kolding Å ses i afsnit 2.1.3.  

2-5 Randbetingelser for vandstand i Lillebælt 

For stofberegningerne er randbetingelserne følgende. For beregningerne med 
opløst salt er koncentrationen ved Lillebælt sat til en typisk værdi vurderet ud 
fra målinger. Denne værdi er 24 PSU. Koncentrationen i åvandet fra Kolding 
er sat til 0 PSU. 
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På trods af dette har det alligevel været muligt at vurdere de betydende kalibre-
ringsparametre for modellen. Herudover har sensitivitetsberegninger støttet 

I det følgende beskrives de randbetingelser der har været anvendt for model-
kørslerne samt resultater af sensitivitetsberegningerne. 

Som hydrauliske randbetingelser for modellen anvendes vandstand ved Lille-
bælt og vandføring fra Kolding Å. Vandstanden ved Lillebælt er genereret ved 
hjælp at et tidevandsgenereringsværktøj i MIKE21 modellen, da egentlige 
vandstandsmålinger på dette sted ikke har kunnet tilvejebringes. Dette betyder 

rugt som randbetingelse alene afspejler det astronomiske 
tidevand, og at lokale effekter såsom vindstuvning ikke er indeholdt. 

-5 og en beskrivelse af 

 

For stofberegningerne er randbetingelserne følgende. For beregningerne med 
opløst salt er koncentrationen ved Lillebælt sat til en typisk værdi vurderet ud 
fra målinger. Denne værdi er 24 PSU. Koncentrationen i åvandet fra Kolding Å 
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2.2.2 Kalibreringsparametre 

For den hydrodynamiske model er bundruheden repræsenteret ved Manning's 
tal den væsentligste kalibreringsparameter. Fjordens bathymetri er forholdsvis 
ensartet, og der forefindes ikke bundformer eller konstruktioner der kunne med-
føre en stor ruhed over større områder. Fjorden er derfor antaget forholdsvis 
glat, og et Manningtal på 40 m2/s er derfor anvendt. 

2.2.3 Dispersionskoefficient 

Dispersionskoefficient er den eneste kalibreringsparameter for Advektions-
Dispersionsmodellen der anvendes for stofspredningsberegninger. Hvis der fo-
religger tilstrækkelig med koncentrationsmålinger kan dispersionskoefficienten 
bestemmes ved kalibrering. 

Alternativt kan dispersionskoefficienten estimeres ud fra analytiske løsninger 
for simple geometriske tilfælde. Nedenstående formel for en lang og ensartet 
fjord med konstant tilløb kan bruges for at få en størrelsesorden på dispersions-
koefficienten. 

�� �
� · ��

2 · 	 · 
�
�
��

 

hvor 

Kx : dispersionskoefficienten [m2/s] 

q: afstrømningen fra tilløb til fjorden [m3/s] 

L: fjordens længde [m] 

A: fjordens tværsnitsareal [m2] 

SL:  saliniteten ved fjordens munding [PSU] 

S0: saliniteten ved fjordens bund [PSU] 

Med en variation på vandføringen på 0,5 - 2,0 m3/s, og en variation på salthol-
digheden ved Lillebælt på 18-26 PSU og ved Kolding Havn på 14-23 PSU, 
samt for en fjordlængde på 10 km, og et tværsnitsareal på 5000 m2, fås en dis-
persionskoefficient på mellem 2 og 10 m2/s.  

For middelværdier af de nævnte data fås en dispersionskoefficient på 5 m2/s  
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2.2.4 Sensitivitetsberegninger på salt 

For at understøtte valget af dispersionskoefficient er der lavet sensitivitetsbe-
regninger hvor alene dispersionskoefficienten varierer. Der er lavet beregninger 
for koefficienter på hhv. 2, 5 og 10 m2/s. 

For at vurdere initialbetingelserne (saltkoncentration) til modellen er der taget 
udgangspunkt i målinger lavet sidst i 90'erne i Kolding Fjord. Målingerne er 
foretaget i tre stationer som vist i Figur 2-6. Enkeltmålinger af saltholdighed i 
de tre stationer er vist i Figur 2-7. 

 

Figur 2-6 Placering af målestationer for saltholdighed. 
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Figur 2-7 Punktmålinger af saltholdighed i de tre målestationer i 1997 

Det ses af Figur 2-7 at saltholdighedsvariationen ved Kolding Havn er 14-23 
PSU, og i den ydre del af fjorden hhv. 15-25 PSU og 16-26 PSU. 

Et kort over initialkoncentrationen af salt i fjorden antager saltholdigheder mel-
lem 14 og 24 PSU, med den laveste koncentration i havnen. Initialkoncentrati-
onen er vist i Figur 2-8. 

Eksempler på resultater af modelleringen med en dispersion mellem 2, 5 og 10 
m2/s er vist i Figur 2-9. 

 

Figur 2-8 Initialkoncentration af saltholdighed 
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Figur 2-9  Modelresultater til kalibrering af dispersion 

 

For en given dispersionskoefficient og indenfor den beregnede periode er ud-
svinget i saltholdighed i de enkelte målestationer begrænset, og overordnet sty-
ret af modellens randbetingelser. Det bemærkes endvidere at dispersionskoeffi-
cientens indflydelse på saltkoncentrationen i de enkelte stationer er lille. 

Det må derfor konkluderes at det primært er advektionen der styrer saltkoncen-
trationen i fjorden, og at dispersionen har mindre effekt.  

Dispersionskoefficienten på 5 m2/s der er baseret på gennemsnitsbetragtninger, 
kan derfor antages at være et rimeligt estimat. 
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3 Data og scenarie beskrivelse 

3.1 Vandkvalitet  

COWI A/S har i forbindelse med projektet udtaget prøver fra sedimentbassinet 
til bestemmelse af koncentrationen af tungmetaller og miljøfarlige stoffer i det 
deponerede sediment. 

Resultaterne er beskrevet i rapporten Kolding Havns deponi for havnesediment 
- estimering af udsivningskoncentrationer, januar 2010. Det ses, at koncentra-
tion af de fleste stoffer, eksempelvis butyltinforbindelserne og kviksølv alle var 
under detektionsgrænsen. Disse stoffer vil derfor ikke blive nærmere behandlet. 
TBT målingerne var under detektionsgrænsen, hvorfor kun kobber, bly og ar-
sen er nærmere undersøgt og afrapporteret.  

3.2 Modelscenarier 

Modelscenarierne beskriver de forskellige modelberegninger og deres respekti-
ve parameterkombinationer.  

Run  : Nummer for modelleringen 
Modul : Delmodel af MIKE21FM modelkompleks: HD står for   
   HydroDynamik, AD står for Advektion og Dispersion af opløst  
   stof og FM står for fleksible mesh (flexibelt beregningsnet).  
Parametre:  h=Vandstand, q=vandføring 

Tabel 3-1 Model matrice 

Run Modul Parametre Formål 

1 HD h, q Hydraulisk grundlag for stofspred-
ningsberegningerne 

2 HD, AD h, q, Cu, As, Pb,  Udbredelse og fortynding af Cu, As 
og Pb 
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4 Resultater af modelscenarier 

4.1 Hydrodynamik 

Den hydrauliske modellering viser vandstandsvariationer og strømningsforhol-
dene i fjorden styret af vandstandsvariationen i Lillebælt. Udenfor slambassinet 
forekommer meget små hastigheder på +/- 0,003 m/s. Nord og syd for bassinet 
forekommer hastigheder op til +/- 0,1 m/s på grunden af molerne. I disse områ-
der dannes hvirvler som både har en betydning for strømhastighed og udskift-
ning af vandet. Generelt må det siges at hastighederne er små i havneområdet.  
Effekterne af vindstuvning vil kunne generere højere strømhastigheder. 

 

Figur 4-1 Strømforholdene ved indadgående strøm 
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Figur 4-2 Strømforholdene ved udadgående strøm 

Strømforholdene under ind- og udstrømning ses af Figur 4-1 og Figur 4-2.  
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4.2 Opløst stof 

4.2.1 Scenariebeskrivelse 

For modelleringen af spredningen af opløst stof i Kolding Havn er det antaget 
at udledningen fra slambassinet er konstant og uhindret. Denne antagelse re-
præsenterer det værste udvaskningsscenarie, idet udsivningen i praksis vil vari-
ere over tid, og fordi spunsen i realiteten kun er delvis utæt.  

 

Figur 4-3 Slambassin i Kolding Havn med en aktiv areal af 55.000 m2  

 

Afstrømningen fra slambassinet er beregnet på baggrunden af middelnettoned-
børen for området. Middelnettonedbøren for Kolding er sat til 350 mm per år 
/2/. Slambassinet, som er vist i Figur 4-7, har et areal på 55.000 m2, hvorfor net-
tonedbøren svarer til en konstant afstrømning på 0,61 l/s. Antagelsen om kon-
stant nedbør og dermed en konstant udledning er nødvendig da infiltrationen til 
og forsinkelsen i slambassinet ikke er kendt. Udledning fra slambassinet anta-
ges i modellen at ske via 20 fiktive kilder rundt omkring bassinet, hvormed ud-
ledningen er 0,0305 l/s per kilde. Kilderne er angivet i Figur 4-4 med sorte 
punkter.  
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Figur 4-4 Placering af kilder omkring slambassinet  

 

4.2.2 Beregning af spredning af opløst stof 

Spredning af opløst stof, som udvaskes fra slambassinet, er simuleret som kon-
servativt stof, dvs. der er ikke regnet med eventuel nedbrydning. Modelresulta-
terne er derfor direkte skalerbare. Modellering er således gennemført for et fik-
tivt stof med en udvaskningskoncentration på 1 mg/l. Resultaterne viser den 
potentielle spredning og fortynding af de udvaskede stoffer og er efterfølgende 
brugt til at vurdere koncentrationerne af de enkelte stoffer omkring i havneom-
rådet og fjorden.  

Koncentrationsudviklingen af opløst stof i både trafik- og lystbådehavnen er 
vist over en tre måneders periode i Figur 4-5.  
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Figur 4-5 Koncentrationen af opløst stof i havnene over en tre måneders modelle-
ringsperiode. Modelleringen tager udgangspunkt i en udledningskon-
centration på 1 mg/l  

Resultaterne viser at koncentrationen trods den lange modellerings tid endnu 
ikke har opnået ligevægt. Resultaterne er derfor ekstrapoleret over et længere 
tidsrum for at nå frem til stabile koncentrationer af opløst stof i vandfasen. 
Denne ekstrapolering resulterede i en konservativ faktor på 4, med hvilken 
koncentrationerne af de enkelte stoffer er multipliceret.  

De tre stoffer som er nærmere undersøgt har følgende koncentrationskarakteri-
stika: 

Tabel 4-1 Stofkoncentrationer 

Stof Udvaskning 
(µg/l) 

Detektionsgrænse 
(µg/l) 

Grænseværdi i 
recipienten (µg/l) 

Bly (Pb) 3 2 7,2* 

Kobber (Cu) 5 1  2,9** 

Arsen (As) 14 1 4*** 

* krav EU direktiv 2008/105 (EC af 16. december 2008). 

** krav fra Bekendtgørelse nr. 1669 af 14. december 2006. 

* **krav opstillet i den tidligere Bekendtgørelse nr. 921 om kvalitetskrav for 
vandområder m.m. 
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Modelberegningerne er præsenteret som plots på de følgende sider. Typerne af 
plot omfatter: 

• Koncentrationer af bly, kobber og arsen ved stabile koncentrationer 

• Nærområdet af slambassin  

 

 

Figur 4-6 Koncentration af arsen i hele fjorden (øverst) og i havnen (nederst) i 
mikrogram/l. 
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Figur 4-7 Koncentration af kobber i hele fjorden (øverst) og i havnen (nederst) i 
mikrogram/l. 
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Figur 4-8 Koncentration af bly i hele fjorden (øverst) og i havnen (nederst) i mi-
krogram/l. 

 

Koncentrationerne af opløst stof er højest i umiddelbar nærhed af bassinet, spe-
cielt i det sydlige område over for lystbådehavnen, da strømningsforholdene her 
bevirker at vandudskiftning i perioder er forsinket. Alle beregnede koncentrati-
oner ligger dog under detektionsgrænserne. Ingen af stofferne vil derfor kunne 
spores i fjordvandet udenfor bassinet.  
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5 Konklusion 

Modelleringen af stofspredningen viser at de opløste stoffer fortyndes meget og 
selv over en lang periode ikke kommer i nærheden af de fastsatte grænseværdi-
er. Det kan antages at alle andre opløste stoffer vil give den samme relative 
spredning og fortynding.  

Der er en del antagelser og usikkerheder forbundet med modelberegningerne, 
som influerer på modelresultaterne. Således vil målte vandstande anvendt ved 
Lillebælt samt vindforhold i fjorden give et mere korrekt grundlag for stof-
spredningsberegningerne. Da de beregnede stofkoncentrationer imidlertid er 
størrelsesordener mindre end grænseværdierne, vurderes det at et forbedret mo-
delsystem ikke vil give anledning til andre konklusioner end de her præsentere-
de.   
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1 Indledning 

Kolding Havn driver et indspulingsbassin til opgravede havnesedimenter place-
ret i umiddelbar tilknytning til havnen. Depotet modtager opgravede havbunds-
sedimenter dels fra sejlrende og havnens bassiner og dels fra lystbådehavnen. 

I forbindelse med myndighedsbehandlingen af overgangsplanen er det gjort 
gældende, at en fortsat drift af indspulingsbassinet vil være betinget af, at ud-
sivningen af perkolatet fra området ikke medfører en overskridelse af miljøkva-
litetskriterierne i Kolding Fjord. 

Derfor har Kolding Havn bedt COWI A/S om at udføre en miljøvurdering af 
den potentielle udvaskning og spredning af tungmetaller og miljøfremmede 
stoffer. Der er i foråret 2010 udført en første fase af miljøvurderingen, hvor der 
er udtaget prøver af det indspulede sediment og gennemført udvaskningstest på 
disse prøver med henblik på at estimere en udvaskningskoncentration fra bassi-
net. Denne koncentration dannede derefter grundlag for en modellering af stof-
fernes spredning i havnen og fjorden med henblik på en vurdering af påvirk-
ning. 

 

Figur 1-1 Kolding Havn med slambassinet imellem trafik- og lystbådehavnene  
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På baggrund af fase 1 er det aftalt tillige at udføre en fase 2, hvor der er udtaget 
fast stof prøver og vandprøver fra to supplerende boringer i indspulingsbassi-
net. Nærværende notat beskriver udførelse og resultater fra denne prøvetagning 
med tilhørende analyser. 
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2 Udførte undersøgelser 

Programmet for de udførte undersøgelser er fastsat efter aftale med Miljøcenter 
Odense. Udover det aftalte program er der tillige udført udvaskningstest på de 
udtagne sedimentprøver for at vurdere om de udtagne vandprøver er udtryk for 
en ligevægtstilstand samt for at vurdere om vandprøverne i væsentlig grad var 
påvirket af suspenderet stof. 

Der er udført 2 supplerende boringer i indspulingsbassinet og udtaget både fast 
stof prøver og vandprøver. Begge typer prøver er efterfølgende blandet, og test 
og analyser er udført på en blandet prøve. På basis af blandeprøverne er der 
målt totalindhold af en række forureningskomponenter, se afsnit 2.3, og der er 
foretaget udvaskningstest til brug for vurdering af ligevægtsforhold, m.m. 

2.1 Prøveudtagning 

Faststofprøver er udtaget fra forede boringer i indspulingsbassinet udført d. 24. 
august 2010. Boringernes placering fremgår af Bilag 1. Da sedimenterne i bas-
sinet var for bløde til at bære tungere udstyr er boringerne udført ved hjælp af 
håndbor. 

Faststof prøverne af sedimentet er udtaget for hver 0,25 m og lagt i rilsan-poser 
og afhentet af laboratoriet samme dag, som de er udtaget.  

 

Lagfølgen i de to boringer er som vist i Tabel 2.1.  
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Tabel 2.1: Boreprofiler for de to boringer 

Boring Lag, dybde, m Jordtype Beskrivelse 

B3 0 - 3,00 Sediment sort 

B4 0 - 2,40 Sediment sort 

 2,40 - 3,00 Gytje m. partier af sediment, mørkegråt 

 
Boringerne er filtersat på de 2 nederste meter med Ø 125 m/m filter. Efter endt 
borearbejde er boringerne renpumpet 5 gange. Ro-vandspejl er derefter indmålt 
til følgende koter: 

• B3:  + 0,47 
• B4: + 0,61. 

Vandprøverne er udtaget den 26. august og afhentet af laboratoriet samme dag. 
Prøvetagning er udført med engangspumper - ny pumpe til hver boring. 

2.2 Logning af vandstand 

Miljøcenter har ønsket foretaget en logning af vandstanden i henholdsvis den 
ene af de udførte boringer (B3) og i havnen (langs kanten af indspulingsbassi-
net). Efter udførelse af boringer samt udtagning af vandprøver er der derfor in-
stalleret logningsudstyr de to steder. Resultaterne er vist i Bilag 3. 

2.3 Laboratorieundersøgelser 

For bedre at kunne vurdere ligevægtsforholdene, der har været gældende ved 
udtagningen af vandprøverne, er der foretaget udvaskningsforsøg med udvask-
ning af det udtagne fast stof med vandprøver udtaget fra boringerne. Eluaterne 
fra udvaskningsforsøgene filtreres for metallernes vedkommende inden analy-
se. På baggrund af resultaterne af udvaskningstestenes blindforsøg (ligeledes 
foretaget med vand fra boringerne) kan det det da vurderes, om det ved analy-
sen af vandprøverne fundne forureningsindhold i væsentlig grad er knyttet til 
små partikler, som vil kunne være løsrevet ved prøvetagningen og kun i mindre 
grad ville være en del af det udsivende perkolat fra indspulingsbassinet. Ende-
lig vil udførelsen af udvaskningstestene sammenholdt med vandprøverne kunne 
give et bedre grundlag for at vurdere resultaterne fra fase 1, som fremkom ved 
udførelse af udvaskningstest. 

VBM - laboratoriet i Åbybro, som har erfaring med at udføre udvaskningstest 
på diverse materialer, har forestået laboratoriearbejdet. Udvaskningsforsøgene 
er udført af VBM-laboratoriet, mens akkrediterede faststof- og eluatanalyser er 
udført af underleverandør med SWEDAC reg. Nr 1087 .  

På laboratoriet er prøvematerialet sammenblandet, således at der for hvert prø-
vetagningspunkt fremkommer en samlet blandeprøve, der repræsenterer hele 
sedimenttykkelsen. Det er inden prøvetagningen aftalt med laboratoriet, at ud-
førelsen af blandeprøven skal foregå under hensyntagen til nogle af stoffernes 
forholdsvis store flygtighed og især nedbrydelighed under ilttilgang. Denne er 
derfor søgt begrænset mest muligt. 
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Der er udført faststofanalyser, analyser af vandprøver samt udvaskningsforsøg 
på blandeprøver fra begge boringer på følgende parametre: 

• Tungmetaller, PAH'er, organotinforbindelser samt phenoler 

Udvaskningstestene udføres som ligevægtskolonne-test efter Nordtest, TR 576 
for de organiske parametre og som en batchtest efter DS/EN 12547-3 for metal-
lerne. Denne opdeling af testene på forskellig type er begrundet i det følgende: 

Batchtest medfører en stor kolloiddannelse, hvor især de tunge organiske for-
bindelser vil kunne binde sig til kolloiderne, som ikke fjernes fuldstændigt ved 
centrifugeringen af materialet. Dette vil give et urealistisk højt indhold af de 
pågældende stoffer i eluatet. Der er derfor benyttet kolonneforsøg til bestem-
melse af udvaskningen af de organiske forbindelser.  

Erfaringsmæssigt giver batchforsøg ikke de samme falske forhøjelser af stof-
indholdet i væskefasen for tungmetaller, hvorfor der her er anvendt batchtest.  

Da der skal foretages flere forskellige typer af analyser for organiske forbindel-
ser, er der udført udvaskning på to parallelle kolonner for at sikre tilstrækkelig 
prøvemængde. Efter udvaskningen er eluaterne blandet inden fremsendelse til 
analyse. Der er endvidere udført blindtest på yderligere en kolonne. 

Anvendt udvaskningsmetode samt analysemetoder fremgår af Bilag 2. På grund 
af sedimentmaterialets lave densitet og store vandbindingsevne (og dermed sto-
re vandindhold - tørstofindholdet er godt 30 %) er testene udført ved L/S 10. De 
specifikke L/S forhold i kolonnetestene fremgår af Bilag 2.  

I sedimenter er forureningskomponenterne langt overvejende bundet til orga-
nisk materiale, og der er derfor ikke i samme omfang som f.eks. i restprodukter 
tale om tidsmæssig variation i udvaskningskoncentrationen. Da udvaskningen 
ikke nødvendigvis sker under ligevægtsforhold kan den faktiske koncentration 
være mindre end den ved testen målte eluatkoncentration. Dette vil kunne vur-
deres ved sammenligning med de udtagne vandprøver. 
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3 Testresultater 

Alle resultater er samlet i Bilag 2.  

Resultaterne omfatter: 

• Indhold af følgende tungmetaller i sedimentet, faststofkoncentrationer: 
Bly, cadmium, krom, kobber, nikkel, zink, arsen og kviksølv 

• Indhold af følgende organiske stoffer i sedimentet: 
PAH'er, butyl-, octyl-, hexyl og phenyltinforbindelser, diverse phenoler. 

• Grunddata for de udførte kolonneforsøg 

• Indhold af følgende tungmetaller i vandprøven fra de to boringer: 
Bly, cadmium, krom, kobber, nikkel, zink, arsen og kviksølv 

• Indhold af følgende organiske stoffer i vandprøven fra de to boringer: 
PAH'er, butyl-, octyl-, hexyl og phenyltinforbindelser, diverse phenoler. 

• Indhold af følgende stoffer fra kolonneforsøgene: 
PAH'er, butyl-, octyl-, hexyl og phenyltinforbindelser, diverse phenoler. 

• Indhold af følgende tungmetaller fra batchforsøgene: 
Bly, cadmium, krom, kobber, nikkel, zink, arsen og kviksølv 

 

3.1 Fast stof indhold 

Som det fremgår af analyserapporterne er nogle af de ovenstående stoffer ikke 
påvist i sedimentet. Det drejer sig om: 

• Octyl- og hexyltinforbindelserne 
• Phenolerne 

 
Påvisningen af mono- og dioctyltin samt phenol og m+p cresol i eluatet viser, 
at disse stoffer vil være til stede i sedimentet, men i koncentrationer under de-
tektionsgrænserne på henholdsvis 1 µg/kg TS og 0,1 mg/kg TS. 
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Resultaterne af de øvrige stoffer fremgår af tabel 3.1. De tidligere målte kon-
centrationer fremgår ligeledes af tabel 3.1. For de enkelte PAH'er henvises til 
Bilag 2. 

Tabel 3.1 Påvist indhold af forureningskomponenter i sedimentet 

  Fase 2 Fase 1 

  B3 + B4 B1 B2 

Naphtalen mg/kg TS 0,02 0,05   0,04 

Sum PAH* mg/kg TS 1,0 7,2 5,4 

Sum af 7 MST PAH mg/kg TS 0,43 3,6 2,8 

Monobutyltin µg/kg/TS 55 25 30 

Dibutyltin µg/kg/TS 150 59 55 

Tributyltin (TBT) µg/kg/TS 730 230 240 

Tetrabutyltin µg/kg/TS 14 7,5 8,8 

Monophenyltin µg/kg/TS 16 7,7 5,7 

Diphenyltin µg/kg/TS 17 7,0 5,8 

Triphenyltin µg/kg/TS 13 2,8 1,7 

Bly mg/kg TS 41 43 45 

Cadmium mg/kg TS 1,5 1,8 1,6 

Kobber mg/kg TS 51 54 55 

Zink mg/kg TS 180 220 200 

Krom mg/kg TS 52 50 49 

Nikkel mg/kg TS 30 33 31 

Arsen mg/kg TS 13 11 12 

Kviksølv mg/kg TS 0,30 < 0,35 < 0,35 

* se bilaget for enkelt PAHer 

Det ses af tabel 3.1, at indholdet af PAH'er i sedimentet er lidt lavere end i fase 
1, at metalindholdet er stort set uændret, og at indholdet af organiske tinforbi-
nelser er noget højere (fra 2 til 3 gange) end i fase 1. 

3.2 Indhold i vandprøver 

I vandprøverne er følgende stoffer ikke påvist: 

• Arsen 
• Tetrabutyltin 
• Dioctyltin 
• Tricyclohexyltin 
• Phenyltinforbindelserne 
• Alle phenoler bortset fra phenol og m+p cresol. 

De påviste stoffer fremgår af tabel 3.2 og 3.3. 
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3.3 Indhold i eluater 

I eluaterne fra udvaskningstestene er følgende stoffer ikke påvist: 

• Tetrabutyltin 
• Tricyclohexyltin 
• Di- og triphenyltin 
• Alle phenoler bortset fra phenol og m+p cresol 
 

Dette betyder, at de ikke er til stede i koncentrationer over detektionsgrænserne 
(se Bilag 2).  

Resultaterne af de i vandprøver og eluat samt blindtest påviste stoffer fremgår 
af tabellerne 3.2 og 3.3, hvoraf også resultaterne fra fase 1 fremgår. Forskellen 
mellem vandprøve og blindtest er for metallernes vedkommende, at eluatet fra 
en batchtest filtreres inden analyse. Forskellen er således et udtryk for hvor stor 
en del af metalindholdet, der kan forventes at være partikelbundet. For de orga-
niske stoffer er der ikke foretaget filtrering. Her vil forskellen mellem vandprø-
ve og blindtest være et udtryk for variation/usikkerhed. 

Tabel 3.2 Påvist indhold af tungmetaller i vandprøve og eluater 

 Fase 2 Fase 1 

Parameter Enhed Vandprøve Eluat Blindtest B1 B2 

Bly µg/l 53,5 12,8 8,4 < 2,0 3,0  

Cadmium µg/l 1,1 0,54 0,34 < 0,3 < 0,3 

Krom µg/l 16,1 25,2 5,3 1,0 < 1,0 

Kobber µg/l 49,4 20,3 8,0 5,0 < 1,0 

Nikkel µg/l 44,4 16,3 29,4 4,8 1,8 

Zink µg/l 230 82,7 93,3 < 2,0 < 2,0 

Arsen µg/l < 10 37,3 < 10 14 11 

Kviksølv µg/l 0,06 0,106 < 0,02 < 0,1 < 0,1 

 

Det ses af tabel 3.2, at blindtestkoncentrationerne generelt er lavere end kon-
centrationerne i vandprøverne, hvilket viser, at en del af den målte koncentrati-
on i vandprøverne skyldes partikler. Eluatkoncentrationerne er ligeledes lavere 
end vandprøverne for bly, cadmium, kobber, nikkel og zink, mens de er højere 
for krom, arsen og kviksølv. At eluatkoncentrationerne er lavere skyldes for-
mentligt primært også filtreringen. Resultater der er højere end vandprøverne 
kan i princippet være udtryk for manglende ligevægt i vandprøven, men er for-
mentligt i lige så høj grad et udtryk for variation/usikkerhed. 

Bortset fra arsen (og kviksølv) er vandkoncentrationerne alle steder højere i 
denne runde end i fase 1. Det skal bemærkes, at prøverne til analyse af tungme-
taller i fase 1 alle er filtrerede. Forskellen må således bero på variation i sedi-
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mentet i indspulingsbassinet, forskelle i ligevægtsforhold samt usikkerhed ved 
prøvetagning og analyse. 

Tabel 3.3 Påviste organiske stoffer i vandprøve og eluater. 

 Fase 2 Fase 1 

Parameter Enhed Vandprøve Eluat Blindtest B1 B2 

Naphthalen µg/l 0,061 0,045 0,099 0,038 < 0,01 

Acenaphthylen µg/l 0,014 0,012 0,024 < 0,010 < 0,010 

Acenaphten µg/l 0,059 0,051 0,038 0,045 0,053 

Fluoren µg/l 0,046 0,038 0,050 0,017 0,021 

Phenanthren µg/l 0,17 0,084 0,25 0,014 0,013 

Anthracen µg/l 0,049 0,027 0,042 < 0,010 < 0,010 

Fluoranthen µg/l 0,47 0,31 0,61 0,038 0,031 

Pyren µg/l 0,35 0,22 0,45 0,028 0,021 

Benz(a)anthracen µg/l 0,27 0,15 0,33 < 0,010 < 0,010 

Benz (bjk)fluoranthen µg/l 0,23 0,13 0,27 < 0,010 < 0,010 

Benz(a)pyren µg/l 0,15 0,09 0,19 < 0,010 < 0,010 

Dibenzanthracen µg/l 0,015 < 0,010 0,023 < 0,010 < 0,010 

Benzo(ghi)perylen µg/l 0,081 0,054 0,11 < 0,010 < 0,010 

Indeno(123cd)pyren µg/l 0,11 0,07 0,16 < 0,010 < 0,010 

Sum PAH µg/l 2,1 1,28 2,7 0,18 0,18 

Sum af 7 MST PAH µg/l 0,98 0,56 1,2 0,038 0,031 

Monobutyltin ng/l 15 34 23 < 2,0 < 2,0 

Dibutyltin ng/l 12 11 11 < 2,0 < 1,0 

Tributyltin ng/l 20 22 24 < 2,0 < 2,0 

Monooctyltin ng/l 14 23 20 < 2,0 < 1,0 

Dioctyltin ng/l < 2,0 17 12 < 2,0 < 1,0 

Monophenyltin ng/l < 5,0 2,8 3,4 < 2,0 < 1,0 

Phenol µg/l 0,13 3,8 1,2 i.a. i.a. 

m+p cresol µg/l 3,1 3,7 1,8 i.a. i.a. 

i.a. = der er ikke analyseret for denne parameter 

 

Forskelle mellem vandprøve og blindtest er her udtryk for variation/usikkerhed. 
Forskelle i forhold til eluatkoncentrationen kan være udtryk for forskel i lige-
vægtsforhold, således at der ved ligevægt enten er bundet mere af stoffet eller 
frigivet mere af stoffet, end det er tilfældet i vandprøven. Der er dog overalt tale 
om samme størrelsesorden, hvorfor det vurderes, at der formentligt mest er tale 
om forskelle pga. variation/usikkerhed. 

I forhold til fase 1 er indholdet af tunge PAH'er højere i fase 2, mens den væ-
sentligste forandring er, at der nu kan påvises et indhold af organiske tinforbin-
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delser. Dette hænger formentligt sammen med, at også faststofkoncentrationer-
ne i sedimentprøverne er højere i fase 2 end i fase 1. 

3.4 Evaluering 

I tabel 3.3er for de påviste stoffer angivet eksisterende danske eller EU kvali-
tetskrav til havvand, således som de fremgår af bekendtgørelse nr. 1022 af 25. 
august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet..  

Tabel 3.3 Kvalitetskrav gældende for de i eluatet påviste stoffer 

Parameter Enhed Nationalt EU 

Naphthalen µg/l - 1,2 

Acenaphthylen µg/l 0,13 - 

Acenaphten µg/l 0,38 - 

Fluoren µg/l 0,23 - 

Phenanthren µg/l 1,3 - 

Anthracen µg/l - 0,1 

Fluoranthen µg/l - 0,1 

Pyren µg/l 0,0017 - 

Benz(a)anthracen µg/l 0,0014*** - 

Benz (bjk)fluoranthen µg/l - 0,03 

Benz(a)pyren µg/l - 0,05 

Dibenz(a,h)anthracen µg/l 0,00014 - 

Benzo(ghi)perylen µg/l - 0,002 

Tributyltin ng/l - 0,0002***** 

Phenol µg/l 0,77 - 

m+p cresol µg/l 10 - 

Bly µg/l 0,34*
 & 

** - 

Cadmium µg/l - 0,2* 

Krom µg/l 3,4 ** - 

Kobber µg/l 1*
, 
**

 & 
**** - 

Nikkel µg/l 0,23*
, 
**

 & 
****  - 

Zink µg/l 7,8*
 & 

** - 

Arsen µg/l 0,11* - 

Kviksølv µg/l - 0,05* 

* der skal tages højde for naturligt baggrundsniveau 

** for filtreret prøve 

*** chrysen 

**** øvre værdi: 2,9 (Cr) & 3 (Ni) 

***** for tinkationen, svarer til 0,0005 for TBT 
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Ved at sammenligne tabellerne 3.1, 3.2 og 3.3 ses det: 

• at de lettere PAH'er og cresolerne i prøverne alle ligger under kvalitets-
kravene, og at kviksølv, cadmium1 og phenol ligger lige omkring kvali-
tetskravene. 

• at efter en initialfortynding med en faktor 10 vil også krom, fluo-
ranthen, benz(bjk)fluoranthen og benz(a)pyren overholde kvalitetskra-
vene. 

• at de øvrige stoffer skal fortyndes yderligere for at overholde kvalitets-
kravene, se tabel 3.4. 
 

Tabel 3.4 Nødvendig fortyndingsgrad 

Parameter Nødvendig fortyndingsgrad 

Pyren 130 - 265 

Benz(a)anthracen 105 - 235 

Dibenz(a,h)anthracen* 70 - 165 

Benzo(ghi)perylen 25 - 55 

Tributyltin 40 - 50 

Bly 25 - 40** 

Kobber 10 - 20** 

Nikkel 70 - 130** 

Zink 10 - 12** 

Arsen* 90 - 340 

* den laveste værdi er regnet ud fra detektionsgrænsen 

** der er alene sammenlignet med de filtrerede prøver, således som kriteriet foreskriver 

I modelberegningerne udført i fase 2 blev fortyndingen i det område, som vur-
deres at kunne blive mest påvirket af udsivning fra indspulingsfeltet, nemlig 
syd for bassinet ved udløbet af åen, beregnet til godt 16.000 gange, hvilket er 
væsentligt højere end de nødvendige fortyndinger listet ovenfor. 

3.5 Konklusion 

På baggrund af de ovenfor refererede analyseresultater og evalueringen heraf, 
og idet kildestyrken for udsivningen fra de deponerede sedimenter antages at 
svare til eluatet fra udvaskningsforsøgene er det COWI A/S' konklusion, at ud-
sivningen af perkolat fra sedimentdepotet ikke vil resultere i en overskridelse af 
kvalitetskravene i recipienten for de analyserede stoffer. 

                                                   
1 Når der sammenlignes med den filtrerede prøve (blindtesten) 
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Bilag 1. Kort over prøvetagningslokaliteter  
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Bilag 2: Analyseresultater  

 

















■ MÅGEVEJ 7
DK-9690 FJERRITSLEV
TLF. +45 98 21 32 00
FAX +45 98 21 34 54
FJERRITSLEV@VBMLAB.DK

■ GUNNEKÆR 26
DK-2610 RØDOVRE
TLF. +45 36 72 70 00
FAX +45 36 72 78 11
ROEDOVRE@VBMLAB.DK

BESØG OS PÅ WWW.VBMLAB.DK

� INDUSTRIVEJ 1
DK-9440 AABYBRO
TLF.  +45 98 21 32 00
FAX +45 98 21 34 54 
AABYBRO@VBMLAB.DK

COWI A/S Dato: 05-10-2010
Parallelvej 15 Ordre nr: ON2708
DK-2800 Lyngby Sag nr.: N-10-3282A
Att.: Lizzi Andersen

e-mail lisa@cowi.dk

Batchtest Vand fra 
boring Blindtest

- - -
Rekvirenten Rekvirenten Rekvirenten

2 3 4
27-08-10 27-08-10 27-08-10
10-09-10 10-09-10 10-09-10
10-09-10 10-09-10 10-09-10
28-09-10 28-09-10 28-09-10

g TS 60 - 60
ml 600 - 600

time 6,0 - 6,0
L/S l/kg 10 - 10
ANALYSER Metode Usikkerhed Enhed
pH DS 287 ved 25°C 7,9 - 7,4

˚C 6 - 6
mSi/m 127 - 116

*Pb DS 259/ICP MS ** µg/l 12,8 53,5 8,4
*Cd DS 259/ICP MS ** µg/l 0,54 1,1 0,34
*Cr DS 259/ICP MS ** µg/l 25,2 16,1 5,3
*Cu DS 259/ICP MS ** µg/l 20,3 49,4 8,0
*Ni DS 259/ICP MS ** µg/l 16,3 44,4 29,4
*Zn DS 259/ICP MS ** µg/l 82,7 230 93,3
*As DS 259/ICP MS ** µg/l 37,3 < 10 <10
*Hg DS 259/ICP MS ** µg/l 0,106 0,06 < 0,02

* : Udført som akkrediteret prøvning af en underleverandør med SWEDAC reg. Nr 1087

Analyse af eluat begyndt den
Udvaskningstest udført den

DEL 4 AF 4

Kunde sagsnr.
Kunde sagsnavn

PRØVER

Kolding Havn

PRØVNINGSRAPPORT UDVASKNINGSTEST EN 12547-2

Udtaget af

Kunde mærkning

Udtaget den

Modtaget i lab. den

Analyse af eluat aflsuttet den

VBM's lab.nr.

Temperatur
Ledningsevne

TESTBETINGELSER
Testprøve  
Eluat i testen
Testvarighed

Metal analyser

Side 1 af 2

mailto:lisa@cowi.dk
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 Bilag 3: Logning af vandstande 
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1 Baggrund 

På opfordring fra MC Odense og anbefaling fra DHI har COWI kørt en hydrau-

lisk model for simulering af stofspredning i Kolding Havn og Fjord med en 

mindre dispersionskoefficient end den der var anvendt i de første beregninger. 

Modelopsætningen er ændret en smule i forhold til tidligere for at formindske 

modellens beregningstid. Dog er opløsningen af beregningsnettet i nærfeltet 

omkring spunsen uforandret.  

I tidligere kørsler var en dispersionskoefficient på 5 m2/s anvendt. Denne værdi 

er en rimelig antagelse under de givne hydrauliske forhold og med en størrelse 

på beregningsnettet på ca. 100 m. Inde ved spunsen er beregningsnettet mindre, 

ca. 6 m. Teoretisk set burde dispersionskoefficienten her være mindre på grund 

af den mindre netstørrelse. En værdi på 0,25 m2/s er valgt, svarende til en vur-

deret nedre grænse for dispersionen. Denne værdi svarer til en reduktion på en 

faktor 20 i forhold til den tidligere valgte koefficients størrelse.  

Modellen er genkørt med øvrige parametre fastholdt. Udledningskoncentratio-

nen af det fiktive stof er 0,006 kg/m3. Det skal nævnes at modellen tillige har 

været kørt med påtrykning af vind (3 m/s fra vest), men at dette ikke gav væ-

sentlige forskellige stofkoncentrationer i havn og fjord. I dette notat er alene 

resultaterne uden vind derfor vist. 

2 Resultater med mindre dispersionskoefficient 

 Figur 1 viser et øjebliksbillede af stofkoncentrationen i fjorden under ud-

gående tidevandsstrøm. I forhold til tidligere kørsel får advektionen større be-

tydning inde ved spunsen (pga. udløb fra åen og tidevand) end dispersionen. 
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Længere ude i fjorden er det dispersionen der dominerer. 

Området umiddelbart øst for spunsen er det mest kritiske fordi der her ikke er 

en udtalt øst-vest gående strøm. Koncentrationerne er derfor højere på østsiden 

end på nord og sydsiden af spunsen. 

 

 

 Figur 1 Øjebliksbillede af koncentration af fiktivt stof der udledes jævnt 

fordelt fra spunsen. Der er udgående strøm.(Ordinater er i m) 

 

Tidsserier af stofkoncentration er udtrukket forskellige steder i modelområdet. 

Eksempler herpå er vist i Figur 2 herunder. Koncentrationerne er udtrukket i 

punkter der ligger på en linje der går fra spunsen og mod øst i afstande af hen-

holdsvis 25 m, 50 m, 75 m og 100 m fra det nordøstlige hjørne af spunsen. 

 

 

 Figur 2  Beregnede stofkoncentrationer hhv. 25 (sort), 50 (blå), 75 

(rød) og 100 (grøn) m fra det nordøstlige hjørne af spunsen.Y-aksen 

angiver koncentrationen i kg/m
3
. 
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Koncentrationsforløbet svinger på grund af variationen i tilløbet fra åen, og på 

grund af tidevandets variation. Modellen har endnu ikke nået en ligevægtssitua-

tion efter endt beregning. Dette er praktisk taget heller ikke muligt da randbe-

tingelserne til modellen varierer. Det ses dog af figuren at resultaterne vil stabi-

lisere sig omkring et givet niveau på længere sigt. Det ses yderligere at forskel-

len på slutkoncentrationerne i de forskellige afstande fra spunsen er lille, nem-

lig ca. 0,0000016 kg/m3 for 100 m og 0,0000020 kg/m3 for 25 m afstand fra 

spunsen. 

Figur 3 herunder viser koncentrationsforløbet i 50 m afstand fra spunsen med 

tendensen i koncentrationsforløbet indtegnet. Ved ekstrapolering fås at koncen-

trationen vil stabilisere sig omkring de 0,0000025 kg/m3. 

 

 Figur 3  Beregnet koncentrationsforløb for et fiktivt stof i en afstand af 

50 m fra spunsen. Tendensen i koncentrationsforløb er indikeret. 

 

Da udledningskoncentrationen er 0,006 kg/m3 i modellen, fås at fortyndings-

graden er 

Fortynding = 0,006/0,0000025 =  2400 

I notatet 'Udvaskning fra indspulingsbassin - Estimering af udsivningskoncen-

trationer, teknisk notat, COWI Oktober 2010' er der anført værdier for fortyn-

dingsgrader for en række stoffer for at vandkvalitetskriteriet er overholdt. Det 

mest kritiske stof (Arsen) kræver således en fortyndingsgrad på 340.  

3 Konklusion 

Den oprindelige modellering viste en fortyndingsgrad på ca. 16.000 inde ved 

spunsen. Den reviderede modellering med en mindre dispersionskoefficient 

giver en fortyndingsfaktor på 2400, der på grund af den lave dispersionskoeffi-

cient må anses for at være i den lave ende. Til sammenligning kræves en for-

tynding på 340 for at vandkvalitetskriteriet er overholdt.   
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Koncentrationsforløb (af fiktivt stof) 50 m fra spuns. Udledningskoncentration er 0,006 kg/m3.
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På baggrund af ovenstående må det konkluderes at vandkvalitetskriteriet er 

overholdt for alle undersøgte stoffer. 


