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Esbjerg Havn 
 
Afgørelse vedrørende slutdepot for havnesediment – overgang til pas-
siv drift 
 
Miljøcenter Odense har den 4. marts 2009 truffet afgørelse vedrørende Es-
bjerg Havns slut depot for havnesediment – overgang til passiv drift. 
 
På side 7 i afgørelsen er angivet, at der er fastlagt et vandkvalitetskriterium 
for nikkel på 2,3 µg/l. 
 
I stedet for 2,3 µg/l skulle der have stået 0,23 µg/l. 
 
Miljøcenter Ribe har ved mail af 24. marts 2009 tilkendegivet at ovennævn-
te rettelse ikke ændrer på Miljøcenter Ribes vurdering af, at det vil være 
miljømæssigt forsvarligt at lade slutdepotet overgå til passiv drift. 
 

./. Miljøcenter Odense har udarbejdet vedlagte afgørelse, hvori ovennævnte 
fejl på side 7 i afgørelsen er blevet rettet. 
 
Afgørelsen annonceres den 1. april 2009, og der er 4. ugers klagefrist reg-
net fra denne dato. 
 
 
 

 
 

Jens Møller Madsen Ole Moelund 
 
 
 
 
 
 

Miljøcenter Odense • Ørbækvej 100 • 5220 Odense SØ 
Tlf. 72 54 45 00 • Fax 33 32 22 01 • CVR 30811054 • EAN 5798000872820 • post@ode.mim.dk • www.blst.dk 



Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, 
raadhuset@esbjergkommune.dk
 
Embedslægeinstitutionen, Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, 
syd, syd@sst.dk  
 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postbox 1228, 0900 København C, 
at@at.dk
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn Ø, dn@dn.dk
 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, 
kreds@friluftsraadet.dk
 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej4,7182 Bredsten, 
post@sportsfiskerforbundet.dk
 
Greenpeace, Bredgade 20, baghuset 4. sal, 1250 København K, 
info@nordic.greenpeace.org. 
 
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia, 
mail@dkfisk.dk
 
”Esbjerg Havns venner ”, v/Hans Jørgen Olsen, Højvanghaven 87, 1. 
sal 6700 Esbjerg. 
 
NOAH, Nørregade 39, 1 tv., 2200 København N, noah@noah.dk. 
 
Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2650 Brøndby, ds@sejlsport.dk. 
 
Miljøcenter Ribe, Sorsigvej 35, 6700 Ribe, post@rib.mim.dk. 
 
Kystinspektoratet, Højbovej 1, Postbox 100, 7620 Lemvig, 
kdi@kyst.dk. 
 
Kystdirektoratet, Hulvejen 1 A, 6700 Esbjerg, Att: Erik Brenneche, 
erb@kyst.dk. 
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Esbjerg Havn 
 
Afgørelse vedrørende slutdepot for havnesediment - overgang til passiv 
drift 
 
Depot beliggende på       : Estrupsvej 55, 6700 Esbjerg 
     Matr. nr. 2 c, Esbjerg Jorder  
 
Afgørelsen er meddelt  til : Esbjerg Havn 
 
 
Afgørelsen vedrører     :  Overgang til passiv drift af Esbjerg Havns  
       slutdepot for havnesediment 
 
 
 
 

underskrifter  
 
 
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
Dato: 
 
Annonceres den 1. april 2009 
Klagefristen udløber den 28. april 2009 
Søgsmålfristen udløber den 1.oktober 2009 
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Kort redegørelse for sagen 
 
Esbjerg Havn ansøgte den 8. oktober 2007 Esbjerg Kommune om en tidsubegrænset 
tilladelse til udledning af drænvand fra havnens slutdepot for havnesediment. 
 
Esbjerg Kommune meddelte ved brev af 4. februar 2008 Esbjerg Havn, at der bør tages 
stilling til ophør af udledningen af drænvand fra depotet. 
 
Esbjerg Havn blev anmodet om at fremsende en redegørelse for mulighederne for at 
afbryde drænudledningerne fra depotet, herunder en redegørelse for depotets fremtidi-
ge forureningsbelastning af grundvand og havmiljø efter en nedlukning. 
 

 

./. Esbjerg Havn har den 12. juni 2008 fremsendt vedlagte rapport, udarbejdet af COWI, 
der belyser forureningsbelastningen fra depoterne ved et ophør af udledningerne af 
drænvand. 
 
Esbjerg Havn ønsker, at lade depotet overgå til passiv drift ved at afbryde drænudløbe-
ne fra depotet. 
 
Miljøcenter Odense besigtigede slutdepotet den 26. januar 2009. 
 
Besigtigelsen gav ikke anledning til bemærkninger vedrørende den gennemførte slutaf-
dækning af depotet. 
 
 
Miljøcenter Odenses afgørelse 
 
 
I henhold til § 23 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 om depone-
ringsanlæg træffer tilsynsmyndigheden afgørelse om, hvornår et anlæg for deponering 
kan overgå til passiv drift. 
 
Miljøcenter Odense meddeler hermed afgørelse om, at Esbjerg Havns slutdepot for 
havnesediment – beliggende på matr. nr. 2 c – kan overgå til passiv drift. 
 
Beliggenheden af depotet fremgår af vedlagte bilag 1 og 2. ./. 
 
Afgørelsen meddeles på følgende vilkår: 
 
At eksisterende drænudløb fra depotet – se vedlagte bilag 3 - afbrydes således, at der 
ikke længere sker udledning af drænvand fra depotet. 

./. 

 
Udløbene skal være afblændet senest den 1. juni 2009. 
 
Esbjerg Havn skal umiddelbart efter afbrydning af afløbene orientere Miljøcenter Oden-
se skriftligt herom. 
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Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Esbjerg Ugeavis den 1. april 2009 og kan ses på 
Miljøcenter Odenses hjemmeside www.ode.mim.dk. 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af  

• Esbjerg Havn 
• Enhver der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald 
• Esbjerg Kommune 
• Embedslægeinstitutionen 
• Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over 

den konkrete afgørelse jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100. 
• Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller re-

kreative interesser som formål, og som har ønsker underretning om afgørelsen. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 
5220 Odense SØ eller Post@ode.mim.dk. Klagen skal være modtaget den 28. april 
2009 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klage videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det 
materiale der er anvendt ved behandling af sagen. 
 
Esbjerg Havn vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
 
Betingelser, mens en klage behandles 
 
Esbjerg Havn vil kunne udnytte afgørelsen i den tid Miljøklagenævnet behandler en 
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at 
Esbjerg Havn opfylder de vilkår, der er stillet i afgørelsen. Udnyttes afgørelsen indebæ-
rer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæ-
ve afgørelsen. 
 
Søgsmål 
 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder 
fra offentliggørelsen. 
 
 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, raadhuset@esbjergkommune.dk
 
Embedslægeinstitutionen, Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, syd, syd@sst.dk  
 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postbox 1228, 0900 København C, at@at.dk
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk
 
 

http://www.ode.mim.dk/
mailto:Post@ode.mim.dk
mailto:raadhuset@esbjergkommune.dk
mailto:syd@sst.dk
mailto:at@at.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:kreds@friluftsraadet.dk
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Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej4,7182 Bredsten, 
post@sportsfiskerforbundet.dk
 
Greenpeace, Bredgade 20, baghuset 4. sal, 1250 København K, 
info@nordic.greenpeace.org. 
 
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia, mail@dkfisk.dk
 
”Esbjerg Havns venner ”, v/Hans Jørgen Olsen, Højvanghaven 87, 1. sal 6700 Esbjerg. 
 
NOAH, Nørregade 39, 1 tv., 2200 København N, noah@noah.dk. 
 
Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2650 Brøndby, ds@sejlsport.dk. 
 
Miljøcenter Ribe, Sorsigvej 35, 6700 Ribe, post@rib.mim.dk. 
 
Kystinspektoratet, Højbovej 1, Postbox 100, 7620 Lemvig, kdi@kyst.dk. 
 
Kystdirektoratet, Hulvejen 1 A, 6700 Esbjerg, Att: Erik Brenneche, erb@kyst.dk. 
 
 
Miljøteknisk vurdering 
 
Beskrivelse af depoterne og deres omgivelser 
 

 

./. Havnesedimentdepoterne består af 3 særskilte depoter – se bilag 3 
 
I depoterne er der deponeret havnesediment fra Esbjerg Havn. 
 
Der er foregået følgende deponeringer: 
 
• Etape 1 : Deponering blev påbegyndt i 1992 og afsluttet i 1998. 
 
• Etape 2 : Deponering blev påbegyndt i 1999 og afsluttet i 2004. 
 
• Etape 3 : Deponering blev påbegyndt i 2003 og afsluttet i 2006. 
 
 
Depoterne er etableret uden membran. 
 
Udledning af drænvand 
 

./. Ribe Amt har meddelt tilladelser til direkte udledning af drænvandet – se side 7 i vedlag-
te rapport udarbejdet af COWI. 
 
Drænvand under depoterne er blevet udledt til Vadehavet via en afvandingsgrøft og en 
rørlagt grøft – se bilag 1. ./. 
 
 
 
 
 

mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:info@nordic.greenpeace.org
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:ds@sejlsport.dk
mailto:kdi@kyst.dk
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Analyser 
 
Det udledte mængde af drænvand er blevet målt i 3 udløbsbrønde og der er årligt blevet 
udtaget prøver af drænvandet til analyse for en række stoffer. 
 
Flyveaskedepoter 
 
Mellem kysten og depoterne ligger der et flyveaskedepot, som er fuldt udnyttet og af-
dækket – se vedlagte bilag 1. ./. 
 
 
Slutafdækning 
 
Havnesedimentdepoterne er slutafdækkede med 70 cm sand og 30 cm muld og tilsået 
med græs. 
 
 
Vadehavet 
 
Depoterne for havnesediment er beliggende ud for et havneområde, der er undtaget for 
fredning og international beskyttelse. 
 
Fra depoterne er der godt 1300 meter til det internationale naturbeskyttelsesområde 
”Vadehavet”, som er omfattet af en række bestemmelser om naturbeskyttelse, idet det 
er udpeget som Ramsar-område, EF – fuglebeskyttelsesområde og EF habitatområde. 
 
På side 12 til 15 i den vedlagte rapport fra COWI er der en beskrivelse af forureningstil-
standen i Vadehavet. 

./. 

 
Ophør af udledning af drænvand 
 
Esbjerg Havn ansøgte i oktober 2007 Esbjerg Kommune om en ikke tidsbegrænset til-
ladelse til udledning af drænvand fra depoterne for havnesediment. 
 
Esbjerg Kommune meddelte ved brev af 4. februar 2008 Esbjerg Havn, at man finder, at 
der bør tages stilling til ophør af udledning af drænvand fra depotet. 
 
Esbjerg Kommune bad derfor Esbjerg Havn om at fremsende en redegørelse for mulig-
hederne for at afbryde udledningerne af drænvand fra depotet, herunder en redegørelse 
for depotets fremtidige forureningsbelastning af grundvand og havmiljø efter nedlukning. 
 
På dette grundlag anmodede Esbjerg Kommune COWI om at udarbejde en redegørelse 
vedrørende depotets fremtidige forureningsbelastning af grundvand og havmiljø efter en 
afbrydelse af udledningerne af drænvand fra depotet. 
 
Beregning af potentiel påvirkning af grundvand og havmiljø 
 
COWI har lavet en beregning svarende til den model for beregning af påvirkning af 
grundvandsressourcer, der er beskrevet i Miljøstyrelsen (1998) eller i Miljøstyrelsens 
risikovurderingsværkstøj, JAGG, idet nettonedbøren sydvest for depoterne tillige er ind-
regnet 
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Resultaterne af beregningerne fremgår af nedenstående skema. 
 
Stof Koncentration før nedbryd-

ning og opblanding i reci-
pienten 

Transporttid Koncentrationen i recipien-
ten efter nedbrydning og 
initialfortynding 

Tilladt reci-
pientkon-
centration 

 gns.(mg/l) max (mg/l) år gns. (mg/l) max (mg/l) mg/l 

Olie 0,01 0,01 56 7,8E÷ 13 9,7E÷ 13 0,01* 

PAH 0,00002 0,00002 2008 1,4E÷ 165 1,4E÷ 165 0,000001■ 

Cadmium 0,00009 0,0003 239 0,000009 0,00003 0,0025▼ 

Krom  0,0001 0,0002 54 0,00001 0,00002 0,001■ 

Kobber 0,0023 0,003 2834 0,00023 0,0003 0,001▼ 

Kviksølv 0,00001 0,00008 3334 0,000001 0,000008 0,0003▼ 

Nikkel 0,0015 0,0056 265 0,00015 0,00056 0,0083 ■ 

Bly 0,00016 0,00048 5292 0,000016 0,000048 0,0056 ■ 

Zink 0,024 0,07 2646 0,0024 0,007 0,86 ■ 

Tin 0,00001 0,0009 133 0,000001 0,00009 - 

MBT 1,2E÷ 7 7,5E÷ 7 3653 3,0E÷ 240 1,9E÷ 240 0,000004** 

DBT 2,4 E÷7 1,9E÷ 6 771 3,3E÷ 57 2,6E÷ 56 0,000010 ■ 

TBT 3,0 E÷ 7 2,5E÷ 6 171 4,2E÷ 19 3,6E÷ 19 0,0000015 

*  Fastsat lig kravet til toluen 
** forslag til krav i VVM vedrørende nyt spulefelt ved Esbjerg Havn 
 
▼ Miljøkvalitetskrav i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr.  1669 af 14. de-
cember 2006, om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenen-
de stoffer til vandløb, søer eller havet. 
 
■ Kvalitetskrav i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr.  921 af 8. oktober 1996 
om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledninger af visse farlige stoffer til vand-
løb, søer eller havet. (bekendtgørelse der ikke er gældende længere). 
 
Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen har den 23. september 2008 oplyst, at der 
er fastsat følgende vandkvalitetskriterier for saltvand for metallerne nikkel, bly, zink og 
krom: 
 
• Nikkel 0,23 µg/l (0,00023 mg/l) tilføjet den naturlige baggrundskoncentration dog 

højst 3 µg/l (opløst)  
 
• Krom (VI) og krom (VI) – forbindelser  3,4 µg/l ( 0.0034 mg/l) 
 
• Krom (III) og krom (III) – forbindelser  3.4 µg/l ( 0.0034 mg/l) 
 
• Zink 7,8 µg/l ( 0,0078 mg/l) – tilføjet den naturlige baggrundskoncentration. 
 
• Bly 0,34 µg/l (0,00034 mg/l) 
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• By- og Landskabsstyrelsen har angivet, at vandkvalitetskriterierne kan indgå i miljø-
myndighedernes vurdering – i henhold til § 10 i ovennævnte bekendtgørelse nr. 
1669 – af om udledte stofkoncentrationer er uden miljømæssig betydning for et 
vandområde. 

 
I henhold til § 10 kan miljømyndigheden træffe afgørelse om, at der ikke skal fastsættes 
miljøkvalitetskrav hvis en stofkoncentration vurderes at være så lav, at den er uden be-
tydning for vandmiljøet. 
 
I henhold til § 17. stk. 2 i ovennævnte bekendtgørelse 1669 skal udledningstilladelser 
omfatte krav til den tilladte gennemsnitlige koncentration af stoffet i en eller flere nær-
mere angivne perioder, hvor der sker udledning til vandmiljøet for, at sikre at et generelt 
kvalitetskrav er opfyldt. 
 
På baggrund af ovennævnte – herunder de beregningsresultater der fremgår af oven-
nævnte skema – finder Miljøcenter Odense ikke, at der er behov for fastlæggelse af mil-
jøkvalitetskrav for de stoffer – i ovenstående skema - der ikke er omfattet af bekendtgø-
relse nr. 1669. 
 
 
Udtalelse fra andre myndigheder  
 
Miljøcenter Odense har den 28. oktober 2008 anmodet Miljøcenter Ribe om en udtalel-
se i sagen – herunder ovennævnte rapport fra COWI. 
 
Miljøcenter Ribe har ved e – mail af 14. november 2008 tilkendegivet følgende: 
 
” Udledningen som den er beskrevet i ansøgningsmaterialet med bilag vurderes ikke at 
være i strid med vandplanlægningen efter miljømålsloven, og vi har ingen bemærknin-
ger til projektet. 
 
Det må samlet vurderes, at den gennemførte konsekvensvurdering af påvirkninger af 
Vadehavet i forhold til kvalitetskriterierne redegør for, at det vil være en miljømæssig 
forsvarlig løsning at overgå til passiv drift.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

 

 



 10

 
 
 
 
 

 





Esbjerg Havn 

Udløb fra havnens 
slutdepoter for oprenset 
sediment 

Rapport 

 

Juni 2008, Revideret Februar 2009 

 





Esbjerg Havn 

Udløb fra havnens 
slutdepoter for oprenset 
sediment 

Rapport 

Juni 2008, Revideret Februar 2009 

COWI A/S 
 
Parallelvej 2 

2800  Kongens Lyngby 
 
Telefon 45 97 22 11 

Telefax  45 97 22 12 

www.cowi.dk 

 

  

Dokument nr. 68668-A-01 

Revision nr. 3 

Udgivelsesdato 16. februar 2009 

 

Udarbejdet LISA 

Kontrolleret JCJN 

Godkendt LISA 



 



Esbjerg Havn 

Vurdering af fremtidig udsivning til grundvand og havmiljø fra sedimentdepoterne ved nedlukning af den direkte udledning 

 1 

Indholdsfortegnelse 

1 Baggrund og indhold 3 

2 Beskrivelse af depoterne og deres omgivelser 5 

3 Geologi, hydrogeologi og havmiljø 9 

3.1 Geologi 9 

3.2 Hydrogeologi og hydrologi 10 

3.3 Vadehavet 12 

4 Beregning af potentiel påvirkning af grundvand 
og havmiljø 17 

4.1 Parameterværdier 18 

4.2 Beregning af potentiel påvirkning 22 

5 Sammenfatning 25 

6 Referencer 27 

 

Bilag:                    29 

Bilag A. Oversigtsskitse over depoterne og deres omgivelser      31 

Bilag B. Drænvandsanalyser              35 



Esbjerg Havn 

Vurdering af fremtidig udsivning til grundvand og havmiljø fra sedimentdepoterne ved nedlukning af den direkte udledning 

 2 

 



Esbjerg Havn 

Vurdering af fremtidig udsivning til grundvand og havmiljø fra sedimentdepoterne ved nedlukning af den direkte udledning 

 3 

1 Baggrund og indhold 

Esbjerg Havn har i oktober 2007 ansøgt Esbjerg Kommune om en tidsubegræn-

set tilladelse til udledning af drænvand fra havnens 3 færdigopfyldte depoter for 

havnesediment.  

Esbjerg Kommune har i brev af 4. februar 2008 meddelt Esbjerg Havn, at man 

finder, at der bør tages stilling til ophør af udledning af drænvand fra depotet. 

Kommunen beder derfor Esbjerg Havn om at fremsende en redegørelse for mu-

lighederne for at afbryde drænvandsudledningen fra depotet, herunder en rede-

gørelse for depotets fremtidige forureningsbelastning af grundvand og havmiljø 

efter en nedlukning. Redegørelsen bedes belyse de maksimale koncentrationer 

og årsmængder for de enkelte forurenende stoffer i relation til gældende lov-

givning. Redegørelsen skal endvidere indeholde forslag til metode og tidsplan 

for nedlukningen. 

Esbjerg Kommune har endvidere opfordret Esbjerg Havn til at tage kontakt 

med Miljøcenter Odense med henblik på at sikre, at redegørelsen fremstilles på 

et grundlag, som efterfølgende kan danne videre grundlag for miljøcenterets 

stillingtagen i henhold til deponeringsbekendtgørelsens regler omkring over-

gangsplaner mv. 

På dette grundlag har Esbjerg Havn anmodet COWI om at udarbejde redegørel-

sen for depotets fremtidige forureningsbelastning af grundvand og havmiljø 

efter en nedlukning af den direkte udledning. På nuværende tidspunkt er ud-

formning og detaljer omkring nedlukningen ikke fastlagt. Denne del af redegø-

relsen vil blive udarbejdet af Esbjerg Havn. Nærværende rapport indeholder 

den af COWI udarbejdede redegørelse vedr. den fremtidige forureningsbelast-

ning. 
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2 Beskrivelse af depoterne og deres 
omgivelser 

På grund af Esbjerg Havns beliggenhed i Vadehavet fungerer havnebassi-

nerne i Esbjerg Havn som en "fælde" for det finkornede materiale, som 

transporteres med tidevandet ind i området. Esbjerg Havn er derfor tvunget 

til løbende at oprense havnen for at bevare den nødvendige dybde i havne-

bassiner og sejlrender. I modsat fald vil skibene grundstøde, når de anløber 

havnen.  

Hovedparten af det oprensede sediment fra havnebassinerne tilføres igen 

Vadehavet, idet det klappes (dumpes) i området øst og nord for Fanø.  

Det mest forurenede havnesediment, ca. 10 % af den totale mængde, er hid-

til blevet pumpet fra oprensningsfartøjet ind i fire tørrefelter i løbet af vin-

terhalvåret. Når sedimentet den efterfølgende sensommer har været tilstræk-

keligt tørt, er det blevet opgravet og transporteret til 3 sedimentdepoter, hvor 

sedimentet er oplagt i bakkeformationer. 

De færdige sedimentoverflader er afdækket med sand og muld, og der er sået 

græs på bakkerne. 

Havnesedimentdepoterne består af 3 særskilte depoter. Placering af de 3 depo-

ter fremgår af fig. 2.1 og Bilag A. Arealet med havnesedimentdepoterne er i 

lokalplan nr. 279 i Esbjerg Kommune udlagt til deponering af tørret havnese-

diment (Esbjerg Kommune, 1990). Arealet ejes af Esbjerg Kommune. Ifølge 

lokalplanen skal området efter endt opfyldning anvendes som et offentligt re-

kreativt grønt område. 

Slutdepoterne er som nævnt opdelt i 3 særskilte depoter, 3 etaper: 

− Etape 1: Deponering blev påbegyndt i 1992 og afsluttet i 1998 

− Etape 2: Deponering blev påbegyndt i 1999 og blev afsluttet i 2004 

− Etape 3: Deponering blev påbegyndt i 2003 og blev afsluttet i 2006. 

Depoterne er placeret ca. 250 m fra kystlinjen mod Grådyb og er beliggende på 

matr. nr. 2c, Gammelby, Esbjerg Jorder. 
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Figur 2.1. Placering og udformning af sedimentdepoterne 

Ifølge Geoteknisk Institut (1992a) er der under etape 1 og store dele af etape 2 

af depoterne et tidligere depot med "blandet fyld", som er placeret i en tidligere 

lergrav. Depotet er ifølge Geoteknisk Institut (1992b) anvendt fra 1958 til først 

i 1970'erne til deponering af bygningsaffald, overskudsjord, haveaffald m.m. 

samt sandsynligvis i begrænset omfang industriaffald, bl.a. filterkager, acetone-

affald, hærdnet glasfiber o.l. Efterfølgende er fylden dækket med jord. Depotets 

bund ligger i den østlige ende ca. i kote - 7 og i den vestlige ende ca. i kote -3. 

Ifølge Geoteknisk Institut (1982) varierede niveauet af toppen af den vestlige 

ende af det opfyldte depot dog på daværende tidspunkt mellem kote 2 og 4. 

Ifølge Dansk Geoteknik (1983) er der siden blevet efterfyldt til omkring kote 6, 

typisk med sandede materialer. Grundvandsspejlet stod på det tidspunkt mellem 

½ og 1 m u. t. Etape 1 og 2 er anlagt med bund mellem kote 6,0 og 7,0, bortset 

fra en mindre del mod øst af etape 2, som har lavereliggende bund. 

Geotekniske undersøgelser udført i området og miljøundersøgelser af depotet i 

lergraven (Geoteknisk Institut, 1992b) viser, at fylden hovedsageligt består af 

byggefyld (sand og ler iblandet mursten, muld og træ m.m.). Der er konstateret 

et lavt indhold af kulbrinter, antageligt svarende til terpentin, i en af de analyse-

rede fyldprøve. En analyse af en vandprøve fra lergravsdepotet viser en svag 

forurening af grundvandet med fenoler og kulbrinter samt et for lossepladser 

relativt lavt indhold af klorider, COD og sulfat m.m. 

Etape 3 af depotet er placeret i et lavtliggende område med bund i kote ca. 3, 

hvor grundvandsspejlet inden etableringen stod i terræn eller over dette (Geo-

teknisk Institut, 1982). 
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Mellem kysten og depoterne ligger det eksisterende flyveaskedepot (figur 2.1), 

som er fuldt udnyttet og afdækket. Flyveaskedepotets 1. etape blev anlagt i 

1978. Herefter er der anlagt yderligere 2 etaper, og alle tre etaper er løbende 

blevet fyldt op frem til omkring år 2000, hvor anlægget var færdigopfyldt. Per-

kolat fra flyveaskedepoterne løber delvist via drænrenden ud i Vadehavet øst 

for flyveaskedepotet i hjørnet ved broen over Mådevej og siver delvist direkte 

ud i kystzonen. Flyveaskedepotet har en typisk fyldhøjde på 4 til 4,5 m (og kote 

i tilsvarende niveau) og er opfyldt på intakte aflejringer i det tidligere kystom-

råde. 

Mellem flyveaskedepoterne og sedimentdepoterne er placeret 2 kloakledninger, 

dels en afskærende ledning fra ca. 1970 (ø 1200), dels en udløbsledning fra ren-

seanlægget (ø 800). Der er også placeret en stikledning ca. midt i mellem etape 

2 og 3. Ledningerne er placeret med bund ca. i kote -1; den afskærende ledning 

hælder mod øst, mens udløbsledningen hælder mod vest. 

Godkendelsesforhold omkring depoterne fremgår af Tabel 2.1 

Tabel 2.1  Godkendelsesforhold for depoterne. 

 Myndighed Dato 

Miljøgodkendelse af slutde-

pot etape 1 

samt tilladelse til direkte ud-

ledning af drænvand 

Ribe Amt 19/7 1993 

Miljøgodkendelse af slutde-

pot etape 2 

samt tilladelse til direkte ud-

ledning af drænvand 

Ribe Amt 23/12 1998 

 

Miljøgodkendelse af slutde-

pot etape 3 

samt tidsbegrænset tilladelse 

til direkte udledning af dræn-

vand 

Ribe Amt 6/6 2003 

Miljøgodkendelse af udled-

ning af drænvand fra slutde-

poter for havnesediment 

Ribe Amt 31/1 2005 

 

Der er i alt tilført de i tabel 2.2 angivne sedimentmængder. 

Tabel 2.2. Sedimentmængder tilført de 3 etaper, mængderne tilført etape 1 i 1992 

og 1993 er skønnet 

 m3 * 

Etape 1 125.909 

Etape 2 109.233 

Etape 3 75.738 

* De tilførte mængder er opmålt i tørrefelterne inden transport til slutdepotet. 
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Depoterne er etableret uden membran. Der sker en opsamling af drænvand i 

dræn under depoterne og i omfangsdræn. Drænvandet udledes til Vadehavet. 

Der foretages ikke rensning af drænvandet inden udledning. 

Drænvandet fra alle slutdepoterne blev indtil oktober 2004 ledt via en grøft di-

rekte ud i Vadehavet for enden af flyveaskedepotet ved broen over bækken ved 

Mådevej. Grøften blev flyttet i 2004 p.g.a. ejerskifte på grunden syd for sedi-

mentdepoterne. Esbjerg Havn har i juli 2004 fået en tidsbegrænset miljøgod-

kendelse til at omlægge udløbet for drænvand fra slutdepotet (Ribe Amt, 2004). 

Den nye udløbsledning er beliggende imellem flyveaskedepot nr. 2 og 3 ud-

munder i dæmningen omkring flyveaskedepotet (fig. 2.1).  

Det udledte vand måles i 3 brønde. Brønd 1 tilføres drænvand fra etape 1 og ca. 

50 % af etape 2. De resterende 50 % af etape 2 afvandes til brønd 2. Drænvand 

fra etape 3 tilføres til brønd 3. I brøndene er der placeret flowmålere, som måler 

hvor meget vand, der løber igennem. 

Der er ind i mellem kortere perioder, hvor udløbet fra slutdepoterne har været 

tilstoppet. Dette har forårsaget oversvømmelse af brønd 2 og 3, hvorfor vand-

mængden gennem brøndene ikke har kunnet måles. Der er derfor foretaget et 

skøn i disse perioder. 

I brøndene ved etape 1 og 2 skal der årligt udtages 2 prøver af drænvandet, 

hvoraf den ene skal udtages under indbygning af sediment. Begge prøver ana-

lyseres for COD, suspenderet stof og pH. Den ene analyseres tillige for kvæl-

stof, fosfor, bly, krom, nikkel, zink, tin, cadmium, kobber, kviksølv og olie. 

I brønden ved etape 3 skal der én gang om måneden udtages en prøve, der skal 

analyseres for de samme stoffer som vandprøverne fra brønd 1 og 2 samt orga-

niske tinforbindelser (TBT, DBT og MBT) og 28 PAH-forbindelser.  

I udløbet fra slutdepoterne skal der hver anden måned udtages en prøve, der 

skal analyseres for de samme stoffer som ved etape 3. 
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3 Geologi, hydrogeologi og havmiljø 

3.1 Geologi 

Der er udført flere geotekniske undersøgelser i området, bl.a. i forbindelse med 

Esbjerg Kommunes overvejelser om at udlægge arealerne til erhvervsområde. 

Ifølge disse findes der som nævnt i kapitel 2 fyld under den del af sedimentde-

poterne, der ligger ovenpå det tidligere depot for blandet affald i den endnu tid-

ligere lergrav. Fylden består overvejende af jordfyld (ler og sand med varieren-

de muldindhold og gytje) med teglstykker og plastik. Lokalt er der påtruffet 

plastik, tegl og træ. 

Interglaciale lag fra Holstein mellemistiden er de dominerende aflejringer, som 

findes som fint sand, silt og ler, alle stærkt glimmerholdige. Der er formentligt 

tale om omskyllet tertiært materiale. Sand findes kun i mindre omfang. I store 

træk findes silten mest mod øst, mens leret er dominerende mod vest ud for og 

under den gamle lergrav. Moræneler og tertiære aflejringer er fundet direkte 

under fylden i én af boringerne i forbindelse med miljøundersøgelsen af lergra-

ven. Ifølge DGU's basisdatakort er de lavpermeable interglaciale og tertiære lag 

ikke gennemboret i kote - 25 m. 

Med baggrund i de geologiske undersøgelser synes der at eksistere en barriere 

af intakte aflejringer af ler langs lergravens sydlige kant omkring kote 3 til 3,5. 

Eksistensen af en ikke bortgravet barriere af ler har sandsynligvis stabilitets-

mæssige årsager, idet man formentligt har ønsket at bibeholde en stabil af-

grænsning imod den ret stejle skråning ud mod kysten. 

Geotekniske undersøgelser ud for flyveaskedepoternes etape 2 (svarende til se-

dimentdepoternes etape 1 og 2) viser, at de vekslende lag af silt og ler fortsætter 

under havbunden (Geoteknisk Institut, 1996). I større afstand fra kysten (ca. 

400 m) er der dog påtruffet et 0,2 til 2,7 m tykt lag af gytje, tørvedynd eller or-

ganisk ler underlejret af stærkt sandet silt og ler med sandlag. 

Under etape 3 af depoterne findes der ifølge (Geoteknisk Institut, 1982) dels 

blandede lag af finsand, silt og ler, dels lag af gytje og tørvedynd - især i den 

sydøstlige ende og i lagene ud mod flyveaskedepotet. 
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Geotekniske undersøgelser (Geoteknisk Institut, 1987) foretaget i forbindelse 

med etableringen af 3. etape af flyveaskedepotet, som er beliggende ud for eta-

pe 3 af sedimentdepoterne, viser, at der under flyveasken findes et tyndt lag 

postglacialt sand og derunder stærkt vekslende glaciale og interglaciale aflej-

ringer primært bestående af silt og ler. Ud for den østlige del af etape 3 fandtes 

i 1987 moseaflejringer bestående af gytje og tørvedynd. Dette lag er ikke blevet 

udskiftet i forbindelse med etableringen af flyveaskedepotets 3. etape. 

Mellem flyveaskedepoterne og sedimentdepoterne ligger også en opfyldning 

med "blandet fyld". Fyldhøjden i dette depot er ca. 3 m, og depotet er anlagt 

udenfor den oprindelige kystlinje, men bund over kote 0 (jf. Geoteknisk Insti-

tut, 1992a). 

Sedimentet ud for depoterne er undersøgt i forbindelse med udarbejdelsen af en 

VVM for det planlaget spulefelt, som er sat i stå af Miljøklagenævnets afgørel-

se fra 2007. I denne forbindelse blev det konstateret, at sedimentet er blødt og 

klægt. De øverste 2 cm af sedimentet er iltede, men det underliggende sediment 

er mørkt med en kraftig ikke nærmere defineret lugt. Indholdet af organisk stof 

var 1,2 - 2,9 % og højest nærmest kysten. I større afstand fra kysten er glødeta-

bet lavere (1,1 - 2,2 %) (Ribe Amt et al, 2005). 

Esbjerg Havn har fået udført geotekniske undersøgelsesboringer for at belyse 

jordbundsforholdene i forbindelse med etableringen af dæmnin-

gen/spunsvæggen. Der er udført 15 boringer ned til dybder på 7,5 til 11 m un-

der havbunden. Alle boringer er afsluttet i interglaciale marine aflejringer be-

stående af fint sand. 

I hovedparten af området er konstateret marinaflejret leret og siltet sand. I bo-

ringer tættest på spulefeltet er der konstateret et slapt lerlag (formentlig aflejret 

havnesediment), hvilket også er konstateret stedvist i flere andre boringer. Des-

uden er der i en boring ca. 200 m fra det planlagte spulefelt konstateret et 2 m 

tykt uomsat tørvelag. (Ribe Amt et al, 2005) 

3.2 Hydrogeologi og hydrologi 

Det primære magasin udgøres af dybtliggende sand- og grusaflejringer i kote  

-40 til -50 med et potentiale mindre end kote +5. 

Potentialet i fyldlagene i lergraven er i 1992 registreret i kote + 4,1 til + 4,8 af-

hængigt af årstid og placering i forhold til havet. Potentialet er faldende mod 

havet, hvor boringer nær kysten viser vandspejl i kote + 1,3 til + 1,9. Potentialet 

i de intakte aflejringer af ler og silt kendes ikke (Geoteknisk Institut, 1992b). 

Ifølge pejlinger foretaget i 1992 (se ovennævnte rapport), er der ringe hydrau-

lisk forbindelse mellem lergraven og dens omgivelser, idet der er konstateret en 

forskel i vandspejlsniveauet på ca. 2 m.  
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Pejleresultater fra miljøundersøgelsen fra 1992 (Geoteknisk Institut, 1992b) 

viser en strømning mod recipienten med en gradient på 5 til 6 promille. På 

grund af eksistensen af en barriere af den oprindelige lerformation med top ca. i 

kote 3 til 3,5 under etape 1 og en stor del af etape 2 af sedimentdepoterne vil 

der formentlig ske en opstuvning af vand bag denne barriere. Afstrømningen 

mod havet vil således primært ske i en bræmme mellem kote 3 til 3,5 og grund-

vandspejlets niveau i kote 4 til 5. Da grundvandet står relativt højt hele vejen til 

kysten, kan gruskastningerne omkring kloakledningerne i kote -1 således ikke 

forventes at påvirke afstrømningen fra depoterne væsentligt. 

Mellem depoterne (delvist i det tidligere deponi for blandet affald) og flyve-

askedepoterne er der i 1992/93 anlagt en afvandingsgrøft med bund ca. i kote 2 

bl.a. til afvanding af overfladevand fra sedimentdepoterne. Ifølge Geoteknisk 

institut (1992a) vil etableringen af denne grøft kun i meget begrænset omfang 

påvirke vandspejlene i hverken flyveaskedepoterne og i det tidligere depot for 

blandet affald i lergraven under Etape 1 af sedimentdepoterne. 

Med baggrund i de hydrogeologiske forhold omkring depoterne forventes det, 

at vand vil strømme fra både depoterne, den tidligere losseplads, flyveaskede-

poterne og de omkringliggende arealer ud i Vadehavet. Området ligger udenfor 

indvindingsområder for drikkevand. Nærmeste offentlige vandforsyningsboring 

er beliggende i Veldbæk ca. 2 km fra depoterne. Da grundvandsstrømmen har 

retning mod Vadehavet, vil depoterne ikke medføre forurening af anvendeligt 

drikkevand. 

Som nævnt i kapitel 2 opsamles drænvandet fra de 3 depoter delvist i 3 separate 

drænsystemer, hvorfra det ledes til Vadehavet gennem en udløbsledning med 

udløb i strandkanten ca. ud for mellemrummet mellem Etape 2 og Etape 3. Der 

måles på drænvandsmængderne hvert år, og tallene for 2005 til 2007 er gengi-

vet i Tabel 3.2 sammen med gennemsnittet for de 3 år (for etape 1 gennemsnit-

tet inkl. 2004).  

Der er beregnet et skønnet areal af de 3 etaper, se Tabel 3.1. Arealet er skønnet 

dels ud fra oversigtsplanen i Bilag 1, dels ud fra sammenhængen mellem de 

deponerede sedimentmængder i etapen og etapens gennemsnitlige højde. 

Tabel 3.1 Skønnede arealer af de 3 etaper, 

 Areal, m2 

Etape 1 31.000 

Etape 2 32.000 

Etape 3 25.000 

Sum 88.000 

 

I Tabel 3.2 er tillige samt nedbørsmængden per år i området ifølge DMI. På 

baggrund heraf og de skønnede arealer er beregnet nedbørsmængderne over de 

enkelte etaper, og dette er omsat til at svare til de afdrænede arealer, da disse 

ikke helt svarer til etaperne, se kapitel 2.  



Esbjerg Havn 

Vurdering af fremtidig udsivning til grundvand og havmiljø fra sedimentdepoterne ved nedlukning af den direkte udledning 

 12 

Tabel 3.2 Drænvandsmængder, nedbør, nettonedbør og forholdet mellem disse 

 2005 2006 2007 GNS 

Drænvandsmængder, m3 

Brønd 1 8.437 5.829 4.282 7.500* 

Brønd 2 3.187 2.610 3.773 3.190 

Brønd 3 6.766 16.981 27.727 17.158 

Sum 18.390 25.420 35.782 27.848 

 

Nedbør, mm 800 956 972 929 

Nedbør, m3, Brønd 1 37.600 44.932 45.684 43.675 

Nedbør, m3, Brønd 2 12.800 15.296 15.552 14.549 

Nedbør, m3, Brønd 3 20.000 23.900 24.300 22.733 

Sum 70.400 84.128 85.536 80.957 

 

Forholdstal i forhold til forventelig nettonedbør 

Brønd 1 64 % 37 % 27 % 49 % 

Brønd 2 71 % 49 % 69 % 63 % 

Brønd 3 97 % 203 % 326 % 216 % 

* gns. af 2004 -2007 

 

Ud fra generelle data for sammenhæng mellem nettonedbør og nedbør (DMI, 

2008) i området, ses det, at nettonedbøren skønsmæssigt udgør ca. 35 % af total 

nedbøren. På dette grundlag kan det beregnes, hvor stor en andel drænvands-

mængden udgør af nettonedbøren, hvilket ligeledes er angivet i Tabel 3.2. Det 

ses heraf, at drænvandsmængden for Etape 3 langt overstiger den forventelige 

nettonedbør for denne etape, hvilket dels kan skyldes fejlvisning ved flowmå-

lingen, samt at det drejer sig om mindre afvandet sediment, men som sandsyn-

ligvis også skyldes, at etapen og dermed drænene er lavt beliggende i forhold til 

grundvandsspejlet, og at drænene derfor kommer til at afvande et væsentligt 

større område end svarende til etapens areal. Dette kan også underbygges af 

sammensætningen af drænvandet fra Etape 3 i forhold til de to andre etaper, se 

afsn1t 4.1.1.For de to øvrige etaper udgør drænvandsmængden godt 50 % af 

nettonedbøren. 

3.3 Vadehavet 

Sedimentdepoterne er beliggende ud for havneområdet, der er undtaget fra 

fredning og international beskyttelse. Afstanden er godt 1300 m til det interna-

tionale naturbeskyttelsesområde "Vadehavet", som er omfattet af en række be-

stemmelser om naturbeskyttelse, idet det er udpeget som Ramsar-område, EF-

fuglebeskyttelsesområde og EF habitatområde, jf. kapitel 3.4.  

Vadehavet er et lavvandet, tidevandsdomineret område langs den danske, tyske 

og hollandske Nordsøkyst. Området har en udstrækning på omkring 500 km fra 

Ho Bugt i nord til Den Helder i sydvest og afgrænses mod Nordsøen af en ræk-

ke sandbanker og øer. Området dækker et areal på ca. 8.000 km2. 
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I modsætning til Ho Bugt er Grådyb sydlige tidevandsområde, som er den po-

tentielt direkte påvirkede del af Vadehavet, karakteriseret ved at være et åbent 

tidevandsområde og ved forekomsten af inddigede marskområder. Disse for-

hold er medvirkende til, at tilbageholdelsen af finkornet sediment er mindre 

effektiv end i Ho Bugt Nord.  

Som følge heraf vil forureningskomponenter tilført dette områder fra lokale 

kilder (herunder vandløb) i højere grad blive eksporteret ud af områderne. 

For Grådyb sydlige tidevandsområde gør to særlige forhold sig gældende: 

• Esbjerg Havns betydning som en særdeles effektiv sedimentfælde og 

efterfølgende klapning i Grådyb af oprensede sedimenter 

• Udveksling af finkornet materiale/tungmetaller over vandskellet mel-

lem Grådyb sydlige tidevandsområde og Knude Dybs nordlige tide-

vandsområde. 

 

Miljøtilstanden i den nordligste del af Vadehavet overvåges ved hjælp af dels 

systematiske målinger og prøvetagninger dels afgrænsede specialundersøgelser. 

I de to af Ribe Amt og Kystdirektoratet i 2005 og 2006 udarbejdede VVM-

redegørelser for henholdsvis et spulefelt ud for sedimentdepoterne og et land-

deponi ved Måde Losseplads er indsamlet data fra foreliggende undersøgelser 

vedr. tilførsel og akkumulering af miljøfremmede stoffer i bugten ud for sedi-

mentdepoterne. Relevante data herfra er gengivet nedenfor (Ribe Amt & Kyst-

direktoratet, 2005; Ribe Amt, 2006). 

En undersøgelse af tungmetalbudgettet for den danske del af vadehavet (Bart-

holdy et al, 2005) indikerer, at der over de seneste 20 år er sket et generelt fald i 

belastningen af de aflejrede sedimenter med metallerne bly, krom, kobber, 

kviksølv og molybdæn, og en stigning med barium. 

Der er ikke gennemført systematiske undersøgelser af indholdet af spormetaller 

og andre miljøskadelige stoffer i havvandet i Grådyb tidevandsområde. En en-

kelt vandprøve udtaget ved Vese Banke i forbindelse med VVM- redegørelsen 

for spulefeltet (Ribe Amt & Kystdirektoratet, 2005) viser, at kvalitetskravene til 

havvand er overholdt, bortset fra for nikkel. I VVM - redegørelsen er anført, at 

den målte nikkelværdi er høj i forhold til andre sammenlignelige tal. 

Tabel 3.3  Baggrundsværdier fra Vadehavet. samt miljøkvalitetskrav fra Lovbekendt-

gørelse nr. 921 og 1669. Værdier i µg/l. 

Metal Baggrunds- 

koncentration 

Miljøkvalitetskrav i 

LBK. nr. 921 

Miljøkvalitetskrav 

i LBK. nr. 1669 

Arsen 2,2 4,0 - 

Bly 0,15 5,6 - 

Cadmium  0,2 2,5 2,5 

Chrom  0,26 1,0 - 

Kobber   1,22 2,9 2,9 

Kviksølv <3 0,3 0,3 

Nikkel   9,67 8,3 - 
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Miljøskadelige stoffer - herunder uorganiske sporelementer – tilføres Grådyb 

tidevandsområde med tidevandet, spildevandsudledninger samt diffuse bidrag 

fra tidevandsområdets hydrauliske opland, kysterosion og atmosfærisk nedfald. 

Den forholdsvis lange hydrauliske opholdstid i Grådyb tidevandsområde bety-

der, at en del af de miljøskadelige stoffer forbliver i området, hvor de indgår i 

det lokale, biokemiske stofkredsløb. 

Nedenstående er i Tabel 3.4 gengivet spormetalbudgetterne for Grådyb sydlige 

tidevandsområde og Knude Dyb som et samlet akkumuleringsområde, således 

som de er anført i VVM-redegørelsen for et nyt spulefelt (Ribe Amt & Kystdi-

rektoratet, 2005). For hovedparten af metallerne findes Nordsø bidraget at være 

dominerende. For metallerne cadmium og kobber kan andre kilder dog bidrage 

med halvdelen eller mere af den samlede akkumulering (dette gælder også for 

barium, som der dog ikke foreligger målinger for i ret mange strømme og for 

ret mange enkeltmålinger). 

Tabel 3.4  Spormetalbudget for Grådyb sydlige tidevandsområde og Knude Dyb til-

sammen. 

 Akku-

mule-

ring, 

kg/år 

Nord-

søen, 

% 

Erosion, 

% 

Atmo-

sfære, 

% 

Vand-

løb, % 

Klap-

ning, % 

Rense-

anlæg, 

% 

Regn-

betin-

get, % 

Pb 2451 85-95 0,5-3 0,6-3 1-7 0-2 0,02 0,08-3 

Cd 25 48-83 0,4-2 2-9 10-39 0-4 0,1-0,4 0,04-2 

Cr 2155 90-96 0,5-3 0,08-0,5 0,9-5 0-2 0,02-0,1 0,004-2 

Cu 639 55-75 0,5-2 2-8 6-30 0-16 0,06-0,3 0,04-9 

Hg 13 87-97 0,4-2 0,6-3 1-6 0-0,3 0,2-1 0,08-2 

Ni 1487 76-93 0,5-3 0,2-1 4-19 0-3 0,07-0,4 0,003 

Zn 8106 71-90 0,5-3 1-7 3-16 0-4 0,2-1 0,1-3 

 

Indholdet af kviksølv og kobber i blåmuslinger fra Vadehavsområdet ligger 

over baggrundsniveauet og svarer til moderat forurenede havområder. Kvik-

sølvkoncentrationen har gennem måleperioden været højest i Juvre Dyb og Li-

ster Dyb tidevandsområder, men i 2004 skete en forøgelse i koncentrationen i 

blåmuslinger fra alle tidevandsområder. Også kobber koncentrationen i blåmus-

lingerne steg i 2004. Koncentrationerne af kviksølv og kobber er således på et 

niveau, som er problematisk i forhold til målsætningsopfyldelse (Ribe og Søn-

derjyllands Amter, 2005). 

Niveauet af øvrige undersøgte tungmetaller i blåmuslingerne er lave og udgør 

umiddelbart ikke en trussel for dyre- og plantelivet i Vadehavsområdet. Der er 

ikke sporet nogen tidsmæssig udvikling i koncentrationerne med undtagelse af 

blyindholdet i muslinger fra Juvre Dyb og Lister Dyb tidevandsområde, hvor 

niveauet steg i måleperioden. 

 



Esbjerg Havn 

Vurdering af fremtidig udsivning til grundvand og havmiljø fra sedimentdepoterne ved nedlukning af den direkte udledning 

 15 

Tungmetalindholdet i skrubber fra Grådyb tidevandsområde er på niveau med 

koncentrationer målt i andre danske farvande. Niveauerne af TBT er generelt 

højest i den sydlige del af Grådyb tidevandsområde og lavest i Knude Dyb og 

Juvre Dyb tidevandsområde. De lave niveauer i alle tidevandsområder i 2004 

tyder på, at udfasningen af TBT er begyndt at gøre sig gældende. Målingerne 

fra de kommende år vil vise, om dette er tilfældet (Ribe og Sønderjyllands Am-

ter 2005). 

Der kan ikke spores nogen tidsmæssig udvikling i koncentrationerne af PAH. 

Generelt ligger niveauerne højest i Grådyb tidevandsområde. I 2004 var PAH-

niveauet meget højt i Grådyb tidevandsområde, hvilket skyldes høje koncentra-

tioner af methylerede PAH’er. De høje koncentrationer af disse forbindelser 

kan hænge sammen med, at der i efteråret var en olieforurening i Grådyb tide-

vandsområde i forbindelse med en forlist sandsuger i Grådyb rende. 

Koncentrationerne af miljøfremmede stoffer, specielt TBT, men også PCB, i 

muslinger viser, at målsætningen om et upåvirket eller kun svagt påvirket dyre- 

og planteliv ikke er opfyldt. Det forhøjede indhold af PAH-forbindelser i mus-

linger svarer til moderat forurenede havområder (Ribe og Sønderjyllands Am-

ter, 2005). 
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4 Beregning af potentiel påvirkning af 
grundvand og havmiljø 

Risikovurderingen af den potentielle påvirkning fra evt. udsivning fra depoter-

ne er foretaget svarende til den model for beregning af påvirkning af grund-

vandsressourcer, der er beskrevet i Miljøstyrelsen (1998), eller i Miljøstyrelsens 

risikovurderingsværktøj, JAGG, idet nettonedbøren sydvest for depoterne tilli-

ge er indregnet. 

For at anvende denne fremgangsmåde skal der forefindes data om: 

1) Forureningskoncentrationer udvasket fra depoterne. 

2) Nedbrydningskonstanter for de relevante organiske forureningskompo-

nenter i perkolatet 

3) Nettoinfiltrationen på den pågældende lokalitet 

4) Areal og bredde (i forhold til afstrømningsretningen) af området dækket 

af depoterne samt afstanden til recipienten 

5) Porøsitet og massefylde af de jordlag som det nedsivende vand løber 

igennem samt lagenes hydrauliske ledningsevne og dispersivitet og de-

res indhold af organisk kulstof. 

6) Vandspejlets hældning fra etapen til recipienten 

7) Fordelingskoefficienten for de relevante stoffer i de jordlag udsivningen 

gennemløber, evt. beregnet ved hjælp af oktanol/vand-forholdet, ind-

holdet af organisk kulstof samt en relevant estimationsformel. 

8) En evt. baggrundskoncentration af de relevante forureningskomponen-

ter i grundvandet på den pågældende lokalitet. 

Nedenfor er angivet de værdier, der er anvendt ved risikoberegningerne i dette 

tilfælde, med samt de datakilder hvorfra de er hentet. 
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4.1 Parameterværdier 

I de følgende afsnit er beskrevet de parametre og forudsætninger, der anvendt 

ved beregning af den potentielle påvirkning af Grådyb tidevandsområde. 

4.1.1 Forureningskoncentrationer 

Som beskrevet i kapitel 2 er der løbende målt på drænvandskoncentrationerne i 

de 3 afløbsbrønde fra depoterne. En analyse af disse data viser ikke nogen en-

tydig udvikling i koncentrationerne, hverken for det enkelte depot eller depo-

terne i mellem, bortset fra for COD og næringssaltene, hvor værdierne som for-

venteligt er højest for det senest etablerede depot. I Tabel 4.1 er gengivet det 

gennemsnitlige indhold af de forskellige målte forureningskomponenter for de 

tre brønde og i det samlede udløb. Hvor der er væsentlige afvigelser mellem én 

brønd og de to andre, skyldes dette typisk én meget høj værdi målt i den pågæl-

dende brønd, som ikke er typisk for indholdet i brønden i øvrigt. Det er dog 

valgt ikke at frasortere disse værdier, da der typisk ikke foreligger en nærmere 

vurdering af årsagen til afvigelsen. Det skal dog bemærkes, at drænvandet fra 

Brønd 3 generelt har et højere indhold af suspenderet stof, COD, N og P og et 

lidt lavere indhold af metaller. Dette er formentligt et udtryk for, at Brønd 3 

også opsamler vand fra de grønne områder øst for etape 3, som også beskrevet i 

afsnit 3.2. At indholdet af TBT og DBT er lavere i Brønd 1 og 2 kan skyldes, at 

der som forventeligt er sket en omsætning af TBT og DBT til MBT i de to æl-

dre etaper.  

Tabel 4.1. Gennemsnitlige målte koncentrationer drænvandet i de 3 opsamlings-

brønde og i udløbet. 

 Enhed Brønd 1 Brønd 2 Brønd 3 Udløb 

Suspenderet stof mg/l 65 33 121 13,4 

pH - 7,1 6,9 7,0 7,7 

COD Cr mg/l 80 80 301 49,9 

N-total mg/l 5 4,2 22 3,5 

P-total mg/l 0,3 0,08 2,3 0,13 

Olie µg/l 114 191 - - 

PAH µg/l 0,47 0,47 0,46 0,1 

Cd µg/l 0,11 1,36 0,09 0,04 

Cr µg/l 1,45 1,22 1,81 0,64 

Cu µg/l 22,14 2,8 1,07 1,4 

Hg µg/l 0,20 0,5 0,02 0,01 

Ni µg/l 10,14 50,5 7,36 2,13 

Pb µg/l 2,11 1,8 0,95 0,63 

Zn µg/l 52,6 293 17,6 12,9 

Sn µg/l 5,68 8,0 0,28 0,27 

MBT ng/l 5,25 2,8 3,0 2,7 

DBT ng/l 0,5 0,5 6,2 1,7 

TBT ng/l 0,5 0,5 7,5 0,9 
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Beregnes gennemsnittet af koncentrationerne i alle tre drænbrønde og sammen-

holdes dette med koncentrationerne i udløbet, ses det, at koncentrationen i ud-

løbet typisk udgør ca. en fjerdedel af koncentrationen i drænvandet.  

Dette tyder på, at der i dag sker en fortynding af drænvandet inden udledning, 

hvilket også er forventeligt, især med det højtliggende grundvand i områdets 

østlige del. Endvidere afvandes en del af flyveaskedepoterne også til denne 

grøft. 

Denne tilledning af vand i områdets østlige ende vil også have betydning for 

udsivningskoncentrationerne i denne ende, samtidigt med at der formentligt 

stadigt vil ske en afstrømning af vand overfladisk via de etablerede grøfter, som 

man således stadigt skal have et udledningssted for, hvis ikke der skal ske 

uhensigtsmæssig opstuvning af vand omkring det østligste af depoterne. Indtil 

videre vil grøften og udløbsledningen mellem flyveaskedepotets etape 2 og 3 

blive opretholdt. 

I udsivningsberegningerne er anvendt en gennemsnitlig værdi for alle tre depo-

ter. Endvidere er den højeste gennemsnitværdi fra de tre enkeltdepoter anvendt 

for at afprøve resultatets følsomhed. 

4.1.2 Nedbrydningskonstanter 

For metallerne er der selvfølgelig ikke tale om nedbrydning, men for mineralsk 

olie, PAHer og butyltinforbindelserne vil der kunne ske en nedbrydning i løbet 

af den tid de forurenende stoffer bevæger med det nedsivende vand igennem 

jordlagene under depoterne samt selvfølgelig også i selve det deponerede sedi-

ment.  

De her anvendte konstanter er beregnet som gennemsnitsværdier for data taget 

fra en oversigt over fysisk-kemiske og biologiske parametre for en lang række 

organiske forureningskomponenter udarbejdet af Department for Environmen-

tal Protection i Pennsylvania State (http://www.dep.state.pa.us/dep/). Data ved-

rørende butylforbindelserne er hentet fra dataopsamlingen i Miljøstyrelsen 

(2005), idet det er forudsat, at mono- og di-forbindelserne har samme nedbryd-

ningskonstant som tributultinforbindelserne. 

På denne baggrund er der opstillet en række konservative værdier for den for-

ventelige nedbrydning af de organiske forureningskomponenter i sedimentet i 

Tabel 4.2. 

Tabel 4.2  Nedbrydningskonstanter for organiske forureningsparametre i sedi-

mentet 

Stof Nedbrydningskoefficient 

 d-1 

Mineralsk olie: 0,001 

PAH 0,0005 

Butylforbindelser 0,0004 
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4.1.3 Nettoinfiltration 

Den gennemsnitlige nedbør for det tidligere Ribe Amt er 742 mm pr. år. Lokalt 

findes tillige informationer fra to stationer fra 1992, Nordby på Fanø med 650 

mm pr. år og Varde med 767 mm pr. år. 

Under forudsætning af en nedbør på 720 mm pr. år og en fordampning på 350 

mm fås en nettonedbør på 370 mm pr. år.  

4.1.4 Geometri 

Baseret på oplysningerne også givet i kapitel 2, Projektbeskrivelse, kan det på-

virkede areal sættes til 88.000 m2 og bredden i afstrømningsretningen til 765 m. 

Afstanden til grundvandsspejlet fra bunden af depoterne er 2 til 3 m under Eta-

pe 1 og 2, mens bunden af Etape 3 er placeret stort set i niveau med grund-

vandsspejlet. Depoterne er som nævnt placeret ca. 250 m fra kystlinjen mod 

Grådyb. 

4.1.5 Hydrogeologiske parametre 

Baseret på oplysninger fra de foreliggende geotekniske rapporter fra området, 

samt erfaringsdata fra Miljøstyrelsen (1998) er der fastsat følgende hydrogeo-

logiske data for henholdsvis siltlaget og dernæst den deponerede flyveaske, 

som forureningskomponenterne vil gennemsive, inden de potentielt når kysten: 

Siltlag: 

Hydraulisk ledningsevne:   1,0 x 10-5 m/s 

Gradient over siltlaget:    1,2 m/m 

Vandmættet porøsitet:    0,42 

Effektiv porøsitet, lodret:   0,1 

Massefylde:      1,7 kg/l 

Indhold af organisk kulstof:  0,001. 

Flyveaske: 

Hydraulisk ledningsevne:   5,0 x 10-4 m/s 

Hydraulisk dispersivitet:   1,0 m 

Vandmættet porøsitet:    0,45 

Effektiv porøsitet     0,3 

Massefylde:      1,5 kg/l 

Indhold af organisk kulstof:  0,001. 

4.1.6 Vandspejlets hældning 

Ud fra oplysningerne i de foretagne geotekniske undersøgelser er det vurderet, 

at gradienten på vandspejlet under depoterne samt på strækningen mellem de-

poterne og Grådyb er på ca. 0,006. 
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4.1.7 Fordelingskoefficienter i silten og flyveasken 

Fordelingskoefficienterne for de enkelte stoffer er for metallerne fastsat ud fra 

litteraturværdier bl.a. indhentet i (Miljøstyrelsen, 2005 og 2007) samt Christen-

sen et al (1995) og Anderson & Christensen (1988).  

For de organiske parametre er KD-værdierne fastsat ud fra oktanol/vand forhol-

det som beskrevet i afsnit 4.1.2. Da indholdet af organisk kulstof er skønnet til 

at være det samme (og meget lavt) for både silten og flyveasken, er KD-

værdierne også ansat til at være ens. De anvendte værdier fremgår af Tabel 4.3. 

Tabel 4.3.  Fordelingskoefficienter i silten og i flyveasken 

Stof KD 

 l/kg 

Organiske parametre  

Mineralsk olie 21 

PAH 759 

MBT 1380 

DBT 970 

TBT 64 

Metaller  

Cadmium 90 

Bly 2000 

Krom 20 

Zink 1000 

Kobber  850 

Kviksølv 1000 

Nikkel 100 

4.1.8 Baggrundskoncentrationer 

For de organiske forureningskomponenter regnes der ikke med, at grundvandet 

på lokaliteten har et indhold af disse stoffer. Det må det til gengæld forventes at 

have for metallernes vedkommende. Som baggrundsværdier anvendes typiske 

værdier taget fra vandforsyningsboringer i Esbjerg området, så vidt muligt fra 

boringer i tilsvarende jordtyper. Alle værdier er angivet i Tabel 3.4. 

Tabel 4.4.  Forventelige baggrundskoncentrationer af metallerne 

Stof mg/l 

Cadmium 0,00007 

Bly 0,0001 

Krom 0,00005 

Zink 0,02 

Kobber  0,002 

Kviksølv 0,000001 

Nikkel 0,0006 
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4.2 Beregning af potentiel påvirkning 

Beregningen af udsivningen til kystzonen beregnes som angivet i Miljøstyrel-

sen (1988) til: 

NLBikdBNA

CNLBikdBCNA
C

m

gm

⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅
⋅⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅

=
)(0

2 , 

hvor A = det påvirkede areal 

  N = nettoinfiltrationen 

 C0 = porevandskoncentrationen under kilden 

  B = bredden af det påvirkede areal i strømningsretningen 

  dm = dispersiviteten 

  k = den hydrauliske ledningsevne 

  i = gradienten på grundvandsspejlet 

  L = afstanden fra det påvirkede areal til kystlinjen 

  Cg = baggrundskoncentrationen i grundvandet. 

For de stoffer, hvor der kan foregå en nedbrydning, skal dels beregnes trans-

porttiden, inden forureningsfronten når kystlinjen, dels den koncentration der så 

vil være på det tidspunkt, når der tages hensyn til nedbrydning. 

Transporttiden beregnes som: 

ssf VLVLT // += , 

hvor Vf = hastigheden hvormed den enkelte forureningskomponent bevæger sig 

   i flyveasken 

  Ls = tykkelsen af siltlaget 

  Vs = hastigheden hvormed den enkelte forureningskomponent bevæger  

    sig i siltlaget. 

RVV pf /= , 

hvor Vp = porevandshastigheden 

  R = retardationskoefficienten i kalken 

og tilsvarende for Vsl. 

effp eikV /)( ⋅≈ , 

hvor k og i er beskrevet ovenfor og eeff = den effektive porøsitet, 

og tilsvarende for Vpl. 

Dwb KeR ⋅+= /1 ρ , 
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hvor ρb = fyldens massefylde 

  ew = fyldens vandmættede porøsitet 

  KD = fordelingskoefficienten for forureningskomponenterne i fylden, 

igen tilsvarende for Rl. 

Når T kendes, kan koncentrationen i kystlinjen beregnes til: 

)exp(23 TkCC i ⋅−⋅= , 

hvor ki = nedbrydningskonstanten for den enkelte forureningskomponent, i. 

I udsivningszonen sker de en initialopblanding, som normalt sættes til en faktor 

10, jf. bekendtgørelsen om vandkvalitetskrav. 

Ved hjælp af ovenstående formler og de parameterværdier, der er beskrevet i 

afsnit 4.1 kan koncentrationerne i kystzonen beregnes. I Tabel 4.5 er dels angi-

vet koncentrationerne før hensyntagen til nedbrydning, dels transporttiden for 

de enkelte forureningskomponenter og endelig koncentrationerne, når der tages 

hensyn til nedbrydning. Koncentrationerne i kystzonen er angivet både for gen-

nemsnitskoncentrationerne i drænvandet og for den højeste værdi af gennem-

snitskoncentrationerne for de enkelte etaper. Til sammenligning er angivet de 

tilladte koncentrationer i kystzonen i henhold til Bekendtgørelse nr. 1669 af 14. 

december 2006 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 

forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. Da der endnu ikke er fastsat 

krav i henhold til denne bekendtgørelse for en række af de her relevante stoffer, 

er der for disse angivet de tilsvarende krav fra den forrige udgave af bekendtgø-

relsen, Bekendtgørelse nr. 921 af 8. oktober 1996 med ændringer af 25. august 

2001 om kvalitetskrav for vandområder og krav til udledninger af visse farlige 

stoffer til vandløb, søer eller havet. Sidstnævnte krav er angivet med kursiv i 

tabellen. For TBT er angivet det seneste forslag fra EU til kravværdi. Der fin-

des ikke et recipientkrav for tin. 

Det se af Tabel 4.5, at der ikke sker overskridelse af nogen af kvalitetskravene. 

Ses der på transporttiderne og det forhold, at de anvendte nedbrydningskonstan-

ter er fastsat konservativt, er der ingen grund til at tro, at den forudsatte ned-

brydning ikke vil foregå i løbet af den nødvendige tid. 
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Tabel 4.5. Resulterende koncentrationer i kystzonen med og uden nedbrydning 

samt transporttiden for de enkelte forureningskomponenter før de når 

kystzonen 

* fastsat lig kravet til toluen 

** forslag til krav i VVM vedr. nyt spulefelt ved Esbjerg Havn 

 

 

Stof Koncentration før 

nedbrydning og op-

blanding i recipien-

ten 

Transporttid Koncentration i recipien-

ten efter nedbrydning og 

initialfortynding 

Tilladt reci-

pient-

koncentration 

 gns 

(mg/l) 

max 

(mg/l) 

år gns.(mg/l) max (mg/l) mg/l 

Olie 0,01 0,01 56 7,8 E
-13 

9,7 E
-13 

0,01* 

PAH 0,00002 0,00002 2008 1,4 E
-165 

1,4 E
-165 

0,000001 

Cadmium 0,00009 0,0003 239 0,000009 0,00003 0,0025 

Krom 0,0001 0,0002 54 0,00001 0,00002 0,001 

Kobber 0,0023 0,003 2834 0,00023 0,0003 0,001 

Kviksølv 0,00001 0,00008 3334 0,000001 0,000008 0,0003 

Nikkel 0,0015 0,0056 265 0,00015 0,00056 0,0083 

Bly 0,00016 0,00048 5292 0,000016 0,000048 0,0056 

Zink 0,024 0,07 2646 0,0024 0,007 0,86 

Tin 0,00001 0,0009 133 0,000001 0,00009 - 

MBT 1,2 E
-07
 7,5 E

-07
 3653 3,0 E

-240
 1,9 E

-239
 0,000004** 

DBT 2,4 E
-07
 1,9

 E-06
 771 3,3 E

-57 
2,6 E

-56
 0,000010 

TBT 3,0 E
-07
 2,5 E

-06
 171 4,2 E

-19 
3,6 E

-18
 0,0000015 
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5 Sammenfatning 

Der er foretaget en risikovurdering af den potentielle påvirkning af Vadehavet 

som følge af en overvejet ændring af afdræningsforholdene ved Esbjerg Havns 

depoter for tørret havnesediment. Ændringen ville i givet fald omfatte en luk-

ning af de eksisterende drænbrønde, således at drænvandet fra de 3 depotetaper 

fremover ville sive ned og ud til Vadehavet. Vurderingen er baseret på forelig-

gende oplysninger om drænvandet fra de 3 etaper, placeringen og udformnin-

gen af depoterne og beskaffenheden af de jordlag, hvorpå de er placeret.  

Risikovurderingen er foretaget ud fra de principper, der er foreskrevet i Miljø-

styrelsens vejledning nr. 6 og 7 fra 1998, idet der også er inddraget opblanding 

med nettonedbør på det arealet nedstrøms for depoterne, inden drænvandet når 

kystzonen . 

Resultatet af beregningerne viser, at ingen af kvalitetskravene overskrides i Va-

dehavet. Transporttiden igennem jordlagene til kystzonen er mellem halvtreds 

til flere tusinde år, hvilket bevirker, at der selv med konservative forudsætnin-

ger vil foregå en tilstrækkelig nedbrydning af de organiske forureningskompo-

nenter til, at deres resulterende koncentration i kystzonen ikke vil overskride 

kvalitetskravene, Det skal bemærkes, at de anvendte kvalitetskrav for bl.a. l de 

organiske parametre er hentet fra den tidligere udgave af bekendtgørelsen ved-

rørende kvalitetskrav for vandområder eller fra EU's seneste forslag til kvali-

tetskrav fra 2007, da der endnu ikke er fastsat krav til en række stoffer i hen-

hold til den nye udgave af bekendtgørelsen fra december 2006. 
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Brønd 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  jul-
94 

okt-
94 

feb-
95 

nov-
96 

dec-
96 

apr-
97 

nov-
97 

mar-
99 

apr-
00 

sep-
01 

feb-
02 

okt-
02 

maj-
03 

okt-
03 

mar-
04 

sep-
04 

maj-05 nov-06 mar-
08 

Susp.stof mg/l 21  13 40 130 27 2.5 8 13 18 40 120 37 51 35 290 110 140 72 

pH  7.11 7.53 7.13 7.01 6.77 7.38 6.97 6.75 7 7.1 6.8 7.5 6.7 7.2 6.8 6.9 7.6 6.9 7.1 

COD mg/l 110 120 75 80 80 47 45 35 44 99 47 110 99 160 200 84 31 31 30 

Total-N mg/l 0.5 6.5 3.7 15 3.8 4.3 6.9 3 3 6.5 2.8  5.2  11  4 1.8 1.8 

Total-P mg/l 0.08 0.11 0.31 0.22 0.13 0.1 0.11 0.3 0.12 0.29 0.33  0.065  0.21  1.3 0.05 1.1 

Olie µg/l 11 40 30 100   32 56 8 10 80  80  50  1000 50 50 

PAH µg/l                  0.47 0.475 

                     

Cadmium µg/l 0.1 0.065 0.055 0.1 0.1  0.1 0.1 0.1 0.1 0.3  0.2  0.1  0.0617 0.0635 0.025 

Chrom µg/l 2.1 0.5 0.5 2.3 1  3.4 2.1 2 1 1  1  0.55  1.45 2.57 0.25 

Kobber µg/l 1 3 1 280 4.1 9.9 6.7 3.7  4 2  4  1  5.66 3.6 2.4 

Kviksølv µg/l 0.1 0.1 0.1 0.1   0.1 0.1 1 0.3 0.1  0.49  0.29  0.01 0.01 0.01 

Nikkel µg/l 7.2 8 3 8.8 12  2.2 3.2 5 13 2  38  44  2.8 2.03 0.886 

Bly µg/l 3.1 1 4 1.25 1.25  3 1.25 1 3 1  1  0.3  6.43 3.55 0.582 

Zink µg/l 31 13 22 45 210 80 11 58 40 50 50  80  5  75 50 21.6 

Tin µg/l 1 1 1 2.5 2.5  2.5 24 10 10 10  10  10  0.25 0.25 0.25 

Organotin                     

MBT ng/l                  0.5 10 

DBT ng/l                  0.5 0.5 

TBT ng/l                  0.5 0.5 



 

 

Brønd 2 
 

  okt 01 feb 02 okt 02 maj 03 okt-03 mar-04 sep-o4 maj-05 nov-06 mar-08 

Susp.stof mg/l 25 23 110 28 39 17 7.5 30 15 33 

pH  6.6 6.5 7.3 6.7 7 6.5 6.9 6.6 6.8 8.1 

COD mg/l 110 59 110 170 55 110 61 55 29 39 

Total-N mg/l 8.8 4.8  5.2  3.1  3.3 1.9 2.3 

Total-P mg/l 0.12 0.16  0.055  0.061  0.035 0.05 0.05 

Olie µg/l 10 150  30  50  1000 50 50 

PAH µg/l         0.47 0.47 

            

Cadmium µg/l 6.1 0.6  0.5  2  0.216 0.0905 0.025 

Chrom µg/l 2 1  1  0.72  2.33 1.26 0.25 

Kobber µg/l 6 3  4  2  1.8 2.06 0.5 

Kviksølv µg/l 0.1 1  0.54  1.9  0.01 0.01 0.01 

Nikkel µg/l 130 58  38  49  55.8 7.19 15.5 

Bly µg/l 8 1  1  1.3  1.24 0.226 0.1 

Zink µg/l 1300 420  50  90  156 12.9 24.7 

Tin µg/l 25 10  10  10  0.25 0.25 0.25 

Organotin            

MBT ng/l         0.5 5 

DBT ng/l         0.5 0.5 

TBT ng/l         0.5 0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Brønd 3 
 

  2003   2004         

  15-okt nov-03 16-dec 26-jan 03-mar 30-mar 27-apr 09-jul 20-aug 19-okt 17-nov 15-dec 

Suspen-
deret stof 

mg/l 300 180 58 100 70 48 85 84 53 87 49 64 

pH  7 6.9 6.8 7 6.9 6.9 6.9 7 6.9 6.9 7.2 7.1 

COD Cr mg/l 740 630 610 380 310 400 380 400 300 180 760 380 

N-total mg/l 23 16 22 18 19 19 21 8.5 3.3 11 13 12 

P-total mg/l 0.07 0.52 0.61 0.05 0.34 0.28 0.38 0.28 0.15 0.23 0.53 0.64 

Olie              

PAH µg/l 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0 0.47 0.47 0.47 0.47 0 0.47 

Tungmetal              

Cd µg/l 0.035 0.025 0.106 0.347 0.074 0.09 0.025 0.14 0.08 0.401 0.056 0.025 

Cr µg/l 1.4 3.65 1.84 1.84 0.746 0.814 0.672 0.88 0.83 1.06 1.04 0.747 

Cu µg/l 1.23 1.35 1.09 2.34 1.37 1.6 1.09 3 4.03 0.5 2.74 0.5 

Hg µg/l 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Ni µg/l 9.5 5.78 8.61 7.95 7.62 7.2 7.11 39 9.67 7.6 4.18 4.39 

Pb µg/l 0.71 0.661 0.979 9.81 1.09 0.381 0.1 0.43 1.73 3.23 0.779 0.1 

Zn µg/l 15.6 4.6 9.62 39.2 19.2 17.4 15.2 18 20.2 19.3 9.03 10.7 

Sn µg/l 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Organotin              

MBT ng/l 2.4 1.2 8.8 2.1 1.6 1.3 1.4 0.5 1 2.2 2.2 2.1 

DBT ng/l 4.8 49 16 10 4.2 4.1 9.3 8 2.5 6.6 6.9 6.2 

TBT ng/l 8.5 4 7.7 10 12 11 8.8 64 11 3.5 5.8 7.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Brønd 3, fortsat 
 

 2005         2006           

 17-
jan 

14-
feb 

15-
mar 

02-
maj 

21-jul 25-
aug 

03-
okt 

14-
nov 

07-
dec 

09-jan 09-
feb 

07-
mar 

19-
apr 

22-maj 22-
jun 

28-
aug 

12-sep 16-
okt 

16-
nov 

19-dec 

Suspen-
deret stof 

51 89 81 43 79 130 180 160 100 120 110 88 92 94 140 290 260 140 92 418 

pH 6.9 6.9 6.9 7 6.9 7.1 6.9 6.8 7 6.9 6.9 7 7.3 7 7.2 6.8 6.8 6.9 6.9 6.9 

COD Cr 170 3300 290 240 78 149 110 130 120 100 110 93 120 96 90 160 140 210 100 130 

N-total 11 18 13 9.1 12 17 15 12 19 12 19 14 61 11 28 41 40 40 22 26 

P-total 0.32 0.32 0.36 0.56 1.9 4.1 0.05 0.05 0.23 1.9 0.59 0.11 0.05 0.05 0.98 0.29 7.4 1.4 0.45 0.19 

Olie                     

PAH 0.47 0.47 0.47 0.47 0.55 0.55 0.47 0.47 0.482 0.47 0.47 0.512 0.47 0.47 0.47 0.477 0.47 0.489 0.475 0.61 

Tungmetal                     

Cd 0.025 0.15 0.096 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.0559 0.153 0.025 0.352 0.0907 0.131 0.025 0.0655 0.025 0.025 0.0617 

Cr 0.969 0.88 0.87 0.649 0.632 1.15 1.93 3.21 2.17 4.33 1.85 1.92 3.33 2.27 1.18 3.1 2.28 2.43 4.54 1.61 

Cu 1.04 1.15 1.42 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25 0.5 1.54 1.02 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.03 

Hg 0.01 0.01 0.0265 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Ni 6.88 18.5 11.4 7.1 4.02 3.61 4.12 7.96 9.81 8.37 12.5 5.29 7.69 4.65 3.13 4.56 3.76 4.62 7.2 10.4 

Pb 0.59 0.3 0.355 0.244 3.87 0.1 0.217 2.36 0.1 0.574 0.454 1.74 1.48 0.698 0.1 0.227 0.867 0.1 0.23 0.439 

Zn 4.26 27.6 20.4 9.95 2.23 2.91 5.04 16.1 35 29.6 63.5 12.9 12 9.62 8.89 11.3 21.2 9.73 22.5 62.5 

Sn 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Organotin                     

MBT 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 8.9 4.9 0.5 1.7 0.5 2.9 0.5 1.9 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

DBT 0.5 1.8 1.8 4.6 2.3 26 5.6 16 1.7 2 8.1 0.5 2 3.3 3.1 0.5 0.5 0.5 1.8 1.7 

TBT 2.5 6.8 3.1 3.5 0.5 0.5 5.4 10 5.9 8 8.5 0.5 8.8 9 10 0.5 0.5 0.5 7 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Brønd 3, fortsat 
 

 2007          

 16-jan 22-feb 21-mar 25-apr 30-maj 01-aug 13-aug 20-sep 19-nov 12-dec 

Suspende-
ret stof 

152 110 186 85 40 110 158 152 90 53 

pH 6.9 7.2 6.8 7.2 6.9 7 6.8 7 7 7 

COD Cr 130 88 130 85 110 140 290 86 81 110 

N-total 30 25 34 33 20 35 44 32 19 17 

P-total 6.8 5.6 8.5 4.3 6.2 4.8 9.8 17 6.1 2.2 

Olie           

PAH 0.58 0.58 0.484 0.47 0.47 0.47 0.47    

Tungmetal           

Cd 0.246 0.025 0.0577 0.025 0.025 0.025 0.25 0.145 0.025 0.025 

Cr 4.19 1.99 2.4 0.945 1.41 1.37 3.3 2.26 0.619 0.773 

Cu 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 3.65 

Hg 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.25 0.023 0.01 0.01 

Ni 10.1 6.93 4.49 3 3.15 6 4.5 3 0.25 3.71 

Pb 0.577 0.374 0.401 0.1 1.11 0.21 0.5 1.26 0.1 0.1 

Zn 43.9 23 18.3 7.81 11.9 11.3 5 20.7 7.72 6.28 

Sn 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.5 0.25 0.25 0.25 

Organotin           

MBT 0.5 19 9.9 3.6 0.5 7.5 7.1 12 4 3 

DBT 2.4 0.5 8.8 1.8 1.3 6.5 5.6 11 8 0.5 

TBT 4.5 0.5 8.5 5.3 10 6.1 5.5 8.9 7 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Udløb 
 

  2004 2005     2006     2007      

  15-
dec 

14-
feb 

02-
maj 

21-jul 03-
okt 

05-
dec 

09-
feb 

19-
apr 

22-
jun 

12-
sep 

20-
nov 

16-
jan 

21-
mar 

30-
maj 

01-
aug 

20-
sep 

19-
nov 

Suspenderet 
stof 

mg/l 14 8.4 17 17 5 2.5 12 5.4 37 16 21 10 4 20 8 7.4 23 

pH  7.9 7.5 7.3 7.7 8 7.6 7.8 7.8 8 8 7.5 7.7 7.5 7.2 7.6 7.6 7.4 

COD Cr mg/l 81 96 74 66 41 36 30 35 81 38 39 30 33 70 48 29 21 

N-total mg/l 3.3 3.3 3.2 2.3 0.5 1.7 3.7 1.8 12 1.9 4.2 3.8 2.8 5.3 3.8 0.95 5 

P-total mg/l 0.15 0.06 0.15 0.21 0.05 0.05 0.16 0.05 0.05 0.05 0.05 0.12 0.05 0.39 0.11 0.15 0.41 

Olie                   

PAH  0 0 0 1 0 0.013 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0   

Tungmetal                   

Cd µg/l 0.025 0.082 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.122 0.025 0.108 0.025 0.101 0.05 

Cr µg/l 0.25 0.25 1.36 0.25 0.617 0.25 0.513 0.45 0.558 0.25 2.56 1.21 0.25 0.599 0.25 0.696 0.538 

Cu µg/l 10.5 1.14 0.5 0.5 0.5 1.09 0.5 1.51 1.2 0.5 0.5 0.5 0.5 1.1 2.08 0.5 0.5 

Hg µg/l 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.026 0.01 

Ni µg/l 2.3 4.97 2.34 1.55 1.4 4.03 2.93 2.34 1.75 0.795 2.44 2.39 1.75 1.97 1.59 0.25 1.42 

Pb µg/l 0.246 0.807 0.64 2.01 0.1 0.1 0.286 0.3 1.36 0.1 2.2 0.1 0.1 1.34 0.268 0.682 0.1 

Zn µg/l 13.9 28.8 15.7 1 4.72 36.2 11.8 6.13 40.4 1 7.68 7.99 5.84 11.2 8.3 6.34 12.3 

Sn µg/l 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.655 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Organotin                   

MBT ng/l 0.5 0.5 5.5 0.5 0.5 0.5 7.5 0.5 4.6 0.5 0.5 0.5 18 0.5 3.8 0.5 0.5 

DBT ng/l 0.5 0.5 0.5 8.2 0.5 0.5 3.5 0.5 3 0.5 0.5 0.5 2.9 1.8 4.7 0.5 0.5 

TBT ng/l 0.5 1.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 2.9 2.5 0.5 0.5 
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