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1. Indledning 

I forbindelse med nedlukning af Vejle Genbrugsterminal er der fra Miljøcenter Oden-
se udsendt et udkast til påbud vedrørende nedlukning af pladsen /4/. 

Til opfyldelse af påbud er der i herværende notat givet en vurdering af hvordan 
grundvandsstrømningen under pladsen er på baggrund af de data, der pt. er til rå-
dighed. På baggrund af denne vurdering følger en beskrivelse af hvor og hvordan 
nye moniteringsboringer er tænkt etableret. 

Følgende vilkår i påbud /4/ er gennemgået i denne projektbeskrivelse: 

Vilkår 3:  Afsnit 3.3 

Vilkår 4:  Afsnit 4 og 5 

Vilkår 5:  Afsnit 3.3 

Vilkår 6:  Afsnit 3.2, 5 og 6 

Vilkår 8:  Afsnit 3.1 

2. Geologi og hydrogeologiske forhold 

2.1 Geologi 
Genbrugsterminalen er beliggende centralt i Vejle Ådal. Dalen hvor i Vejle Å og Vejle 
Fjord i dag ligger, er skabt før sidste istid og udviklet yderligere som tunneldal og 
smeltevandsdal under sidste istid. Den generelle geologi i området domineres af 
postglaciale organiskholdige ferskvandsaflejringer og marine organiskholdige aflej-
ringer, der overlejrer glaciale smeltevandsaflejringer. 

Deponiet er anlagt i et gammelt eng/moseområde hvis oprindelige terrænkote har 
ligget omkring +1 til +3 m. Efterfølgende er der på deponiets område opfyldt med 
jord, affald mv. til den nuværende terrænkote, der er varierende alt efter hvor på 
deponiet man befinder sig. 

Af nærliggende velbeskrevne boringer findes boringen DGU nr. 116.327. Boringen er 
beliggende i den nordlige kant af deponiet i kote +1 m DNN og er 60 m dyb. Fra ter-
ræn ned til 3 m u.t. er der i boringen truffet tørv. I intervallet 3 til 7 m u.t. er der 
truffet postglacialt ferskvandsgytje. Fra 7 m u.t. til boringens afslutning 60 m u.t. er 
der truffet smeltevandsaflejringer bestående overvejende af smeltevandssand og 
grus afbrudt i enkelte intervaller af smeltevandsler. Der er truffet smeltevandsler i 
intervallerne 15,5-17,8 m u.t., 24,5-28 m u.t. og 31,3-32,8 m u.t. Boringen er filter-
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sat 54 til 60 m u.t. Vandspejlskoten er pejlet til 0,5 m u.t. hvilket svarer til kote 
+0,5 m DNN /1/. 

Området, der på deponiet udgør etape 4 er der i 2002 udført 8 geotekniske boringer 
til 9 til 12,5 m u.t. Generelt er der i de øverste 4 til 6 m truffet fyld bestående af 
jord, tørv, gytje, bygningsaffald, træ, plastik, papir, mv. Under fyld træffes postgla-
ciale ferskvands- og marine aflejringer, der overlejrer smeltevandssand ca. 9 m u.t. 
Boringerne er filtersatte og vandspejl er pejlet til kote +0,5 til +0,6 m DNN. 

Boringerne kan ikke lokaliseres og formodes at være sløjfet. 

Lagene bestående af smeltevandsler, truffet i DGU nr. 116.327, må formodes lokalt 
at virke som dæklag i forhold til dybere aflejringer. Smeltevandsleret er aflejret i et 
senglacialt flodsystem beliggende i den nuværende ådal. I et sådan flodsystem vil 
der kunne aflejres varierende kornstørrelser spændende fra ler- til grusfraktion - 
endog blokke kan forekomme. Kornstørrelsen er afhængig af placering i forhold til 
flodens leje, og om det er et flettet eller meandrerende flodsystem. Da et flodsystem 
konstant er i bevægelse og flytter sit flodleje vil placeringen af aflejringerne 
(ler/sand/grus) også flytte sig. Det vurderes derfor, at lerlagene truffet i boringen 
ikke har en større regional udbredelse og derfor ikke virker effektivt som dæklag. 

2.2 Hydrogeologi 
På den sydlige del af deponiet er der udført 12 boringer som Rambøll har pejlet tre 
gange i perioden marts til april 2009. Boringerne er placeret langs og syd for dræn-
ledning, der er anlagt i et øst-vestligt tracé. Ud fra pejleresultater fremgår det at der 
er en strømning imod drænledningen men samtidig også at der er en sydlig til syd-
østlig strømning imod Vejle Å. Placering af boringer og pejleresultater fremgår af 
notatet /2/. 

Da der ikke findes boringer, hvor det er muligt at pejle grundvandspotentialet på den 
nordlige del af deponiet, har LIFA i april 2009 på foranledning af Rambøll udført ni-
vellement af frit overfladevand omkring deponiet, da det skønnes at hældningen af 
dette vand er retningsgivende for grundvandsstrømningen inde på deponiet. Pejlin-
ger fremgår af Figur 1. Det ses, at der er en hældning i østlig retning langs med Vej-
le Å og en svagere hældning i sydlig retning langs med nord-sydgående kanal/tilløb. 
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Figur 1.  Pejlinger af frit overfladevand langs med deponiet. Der ses en østlig hældning langs 
med Vejle Å og en sydlig hældning langs med nord-sydgående kanal/ tilløb. 

 

Alene på baggrund af pejlinger af frit overfladevand er der en indikation af, at grund-
vandsstrømningen på deponiet strømmer i sydøstlig retning. 

Ved at se på grundvandspotentialet for området kortlagt af DGU /3/ fremgår det, at 
grundvandspotentialet på deponiets område ligger ca. i kote +1 til +3 m DNN (Fig. 
2). Vejle Å betragtes som et grundvandsskel, hvorfor potentialet på deponiet ligger 
mellem åens vandspejl (ca. +0,5 m DVR90) og +5 m DNN. Ved at se på potentiale-
kurverne og åens løb tolkes grundvandsstrømningen på deponiet være i sydøstlig til 
syd-sydøstlig retning. 
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Figur 2.  Grundvandspotentiale for området omkring deponiet /3/. 

 

2.3 Vurdering af de geologiske og hydrogeologiske forhold 
Af grundvandspotentialekortet (Fig. 2) fremgår det, at reservoirbjergarten i området 
er kvartære bjergarter (markeret med røde farver). Sammenholdes dette med bo-
ringen DGU nr. 116.327, vurderes det, at der ned til minimum 60 m u.t. findes et 
øvre magasin med frit grundvandsspejl, idet der i boringen ikke er truffet dæklag, 
som kan formodes at være at større regional udbredelse. Ligeledes er pejlinger fra 
dybe som i kortere boringer i området pejlet til cirka samme kote, hvilket indikerer, 
at der er hydraulisk kontakt. 

Hidtil er der på deponiet skelnet mellem grundvand og perkolat. Det vurderes at 
perkolat og grundvand bør betragtes som værende en og samme ting, idet perkolat 
vil sive ned til det naturlige grundvandsspejl, der på deponiet er beliggende cirka i 
kote +0,5 til +1,5 m DVR90. Herfra vil transport af perkolat følge den naturlige 
grundvandsstrømning, der er på lokaliteten. 

På baggrund af pejlinger af boringer og det frie vandspejl i åløbet omkring deponiet 
og på baggrund af data fra grundvandspotentialekort for området (Fig. 2) vurderes 
grundvandstrømningen på deponiet at være i sydøstlig retning. 
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3. Etablering af boringer 

Til opfyldelse af påbud vedrørende nedlukning af deponiet fra Miljøcenter Odense /4/ 
planlægges udførelse af boringer til monitering af grundvand/perkolat og strøm-
ningsforhold. 

Følgende beskrivelse af etablering af boringer er en opfyldelse af påbudets vilkår 3, 
4, 5, dele af vilkår 6 og vilkår 8. 

I vilkår 3 fremgår det at: Der skal etableres pejleboringer til erstatning for boringer, 
der ikke længere er funktionsdygtige. De nye boringer skal indrettes så der kan ud-
tages vandprøver. Udtagning af vandprøver skal foregå i separate filtre ud for de 
vandførende lag, og der afproppes, så transport af grundvand og/eller perkolat langs 
boringerne undgås. 

I vilkår 4 fremgår det at: Der skal udføres pejling af grundvandsniveauet i boringer-
ne én gang månedligt de første 2 år efter meddelelse af påbuddet. På baggrund af 
resultaterne beregnes grundvandets strømhastighed og strømretning. 

I vilkår 5 fremgår det at: Projektbeskrivelse, med tilhørende tidsplan, for etablering 
af nye boringer samt oplysninger om boreprofiler og filtersætninger for eksisterende, 
funktionsdygtige boringer skal sendes til Miljøcenter Odense. 

I dele af vilkår 6 fremgår det at: Der skal udføres en undersøgelse, der skal belyse 
strømningsforholdene på den nordlige halvdel af lossepladsen og belyse omfanget af 
udstrømning på den sydlige halvdel af pladsen. 

I vilkår 8 fremgår det at: Grundvandskvaliteten opstrøms for Vejle Kommunes depo-
neringsanlæg skal kontrolleres ved udtagning af prøver fra én boring. Moniteringsbo-
ringen skal placeres så tæt ved deponeringsarealets afgrænsning som muligt. 

Der planlægges udført: 

• 1 boring opstrøms deponiet 

• 5 pejleboringer til belysning af strømningsforhold på deponiets nordlige halv-
del 

• 4 nedstrøms boringer på deponiets sydlige halvdel 

3.1 Etablering af én opstrøms boring (Vilkår 8) 
Med baggrund i at den formodede strømningsretning på deponiet er sydøstligt rettet 
planlægges udført én boring i deponiets nordvestlige hjørne. 

Boringens tænkte placering fremgår af Fig. 3 og Bilag 1. 
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Figur 3.  Tænkt placering af opstrøms boring B101. 

 

Boringen (B101) er placeret uden for deponiet idet der omkring deponiet er etableret 
en vej, der har tilladelse til at blive opbygget af let forurenet jord. For at den let for-
urenede jord i vejopbygningen ikke skal influere på målinger af forureningsniveauet 
opstrøms deponiet, etableres opstrøms boringen så tæt på den ny vej og deponiet 
som muligt i den formodede opstrøms retning. 

Boringen forventes at skulle udføres til 5-7 m u.t. hvor det forventes, at der træffes 
vand. Boringen filtersættes med Ø110 mm filterrør og afsluttes med låsbart dæksel 
over terræn. Med en filterdimension på 110 mm er det muligt at installere automa-
tisk måleudstyr/loggere til overvågning af boringen. 

Under borearbejde udtages der jordprøver for hver 0,5 m og som minimum én prøve 
for hvert geologisk lag. Alle prøver bedømmes af Rambøll og der vil efterfølgende 
blive udarbejdet et geologisk profil hvor aflejringer og filtersætning vil fremgå. 

Boringen forventes at blive udført i starten af 2010. 

3.2 Etablering af pejleboringer på deponiets nordlige del (Vilkår 5 og 

dele af 6) 
Der findes ingen kendte boringer på den nordlige del af deponiet. Som følge deraf er 
det ikke muligt at pejle grundvandsspejlet, hvorfor grundvandsspejlets hældning på 
denne del af deponiet ikke er målt. Ligeledes er det ikke muligt at udtage vandprø-
ver på denne del til belysning af forureningsbelastningen. 
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Til afklaring af strømningsforholdene på den nordlige del af lossepladsen og til at 
belyse omfanget af forurening på denne del planlægges udført fem boringer (B102-
106). 

Placering af boringerne fremgår af Fig. 4 og Bilag 1. 

 
Figur 4.  Tænkt placering af pejleboringer på deponiets nordlige halvdel. 

Boringerne forventes at skulle udføres til dybder spændende fra 5 til 20 m u.t. Den 
store forskel i boringsdybder skyldes varierende fyldlagstykkelser, der på denne del 
af deponiet. Boringerne udføres til der træffes vand. Boringerne filtersættes med 
Ø110 mm filterrør og afsluttes med låsbart dæksel over terræn. Med en filterdimen-
sion på 110 mm er det muligt at installere automatisk måleudstyr/loggere til over-
vågning af boringerne. 

Under borearbejde udtages der jordprøver for hver 0,5 m og som minimum én prøve 
for hvert geologisk lag. Alle prøver bedømmes af Rambøll og der vil efterfølgende 
blive udarbejdet et geologisk profil for hver boring hvor aflejringer og filtersætning 
vil fremgå. 

Boringerne forventes at blive udført i starten af 2010. 

3.3 Nedstrøms boringer på deponiets sydlige del (vilkår 3 og 5) 

3.3.1 Eksisterende boringer 
De eksisterende boringer på den sydlige halvdel af deponiet er gennemgået af Ram-
bøll /2/. Boringerne er lokaliseret, indmålt med GPS (x, y, z koordinater) og vand-
spejlet er pejlet over tre omgange. Der er lokaliseret 12 boringer, der brugbare til 
manuelle pejlinger af grundvandsspejlet. 
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Alle eksisterende boringer er filtersat med 1'' filterrør (2,5 cm) hvilket gør, at der 
ikke kan udtages repræsentative vandprøver, idet det ikke er muligt at sænke en 
pumpe ned i filteret pga. den ringe filterdimension. Af samme grund er det ikke mu-
ligt at installere automatisk måleudstyr/loggere til overvågning af boringerne. 

Der foreligger ingen oplysninger om boreprofiler eller filtersætninger for de eksiste-
rende boringer. 

3.3.2 Nye boringer 
Til belysning af strømningsforholdene og til at belyse omfanget af forurening på den 
sydlige del af lossepladsen planlægges udført fire boringer (B107-110). 

Boringernes tænkte placering fremgår af Fig. 5 og Bilag 1. 

 
Figur 5.  Tænkt placering af nedstrøms boringer på deponiets sydlige halvdel. 

 

Boringerne forventes at skulle udføres til 5-10 m u.t. hvor det forventes, at der træf-
fes vand. Boringen filtersættes med Ø110 mm filterrør og afsluttes med låsbart dæk-
sel over terræn. Med en filterdimension på 110 mm er det muligt at installere auto-
matisk måleudstyr/loggere til overvågning af boringen. 

Under borearbejde udtages der jordprøver for hver 0,5 m og som minimum én prøve 
for hvert geologisk lag. Alle prøver bedømmes af Rambøll og der vil efterfølgende 
blive udarbejdet et geologisk profil hvor aflejringer og filtersætning vil fremgå. 

Boringen forventes at blive udført i starten af 2010. 
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4. Pejling af boringer (Vilkår 4) 

Alle boringer vil efter, at de er etableret blive indmålt med GPS. Boringernes x, y, z 
koordinater vil blive indmålt (DVR90). Z-koordinaten vil blive indmålt ved top af fil-
terrør så denne kote kan benyttes som referencepunkt ved pejling af grundvands-
spejlet. 

Efter etablering af boringer (B101-110) vil der blive udført indledende manuelle pej-
lerunder af grundvandsspejlet. Boringerne vil blive pejlet én gang månedligt.  

Med tiden vil der blive installeret automatisk logge-udstyr til kontinuerlig måling af 
grundvandsspejlet. Grundvandsspejlets kote måles efter DVR90. 

De eksisterende boringer på deponiets sydlige del /2/vil også blive pejlet samtidigt 
med B101-110 så pejledata er sammenlignelige. 

Ud fra pejleresultater vil det blive vurderet om hvorvidt data fra de nye boringer er 
tilstrækkeligt datagrundlag til en model over grundvandstrømningen. Er grundlaget 
tilstrækkeligt vil der ikke blive pejlet yderligere i de eksisterende boringer /2/ efter 
der er installeret automatiske loggere i de nye boringer (B101-110). 

5. Strømningsforhold (vilkår 4 og 6) 

Når der foreligger pejledata for de nye boringer B101-110 samme med pejledata for 
de eksisterende boringer /2/ vil der kunne gives et mere nøjagtig beskrivelse af 
grundvandets strømningsmønster på deponiet end hidtil. 

Ifølge Vilkår 4 skal der udføres pejlinger de første to år efter påbuddet. På baggrund 
af pejlinger over to år vil der blive udarbejdet en beskrivelse af strømningsforholde-
ne. En rapport forventes at kunne foreligge i løbet af 2012.                                    

6. Forureningsbelastning (vilkår 6 og 9) 

Når boringer (B101-110) er etableret er det muligt at udtage repræsentative vand-
prøver hvor boringerne renpumpes inden prøvetagning. 

Der vil blive udtaget vandprøver fra alle ti boringer (B101-110) i to kontrolrunder de 
første to måneder efter at boringerne er etableret. På baggrund af analyseresultater-
ne vil der blive udarbejdet en beskrivelse af forureningsbelastningen på deponiet 
opdelt på tre områder: 

1. Opstrøms deponiet (B101) 

2. Den nordlige del (B102-106) 
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3. Den sydlige del (B107-110) 

7. Kontrolprogram og afrapportering 

Efter etablering af nye boringer (B101-110) udføres der et midlertidigt kontrolpro-
gram med to kontrolrunder. Boringerne pejles og renpumpes før prøveudtagning.  

Vandprøver udtaget i boringerne analyseres for: 

• pH 

• Ledningsevne 

• COD 

• Bl5 

• Anioner og kationer 

• Total-N og –P 

• NVOC 

• Total kulbrinter 

• BTEX 

• Klorerede opløsningsmidler 

• Pesticider (udvalgte boringer) 

• DEHP 

• Phenoler 

• Tungmetallerne arsen, bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink 

På baggrund af de to indledende kontrolrunder fastlægges et fremtidigt analysepro-
gram. 

Det indledende kontrolprogram danner baggrund for bestemmelse af forureningsbe-
lastning på deponiet. Resultater fra det indledende kontrolprogram vurderes og sam-
les i en rapport sammen med et udkast til et fremtidigt kontrolprogram. Rapporten 
tilsendes Miljøcenter Odense og forventes at ligge klar midt i 2010. 
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Efter to års indsamling af data fra pejlinger af grundvandspotentiale vurderes strøm-
ningsforholdene i en rapport, der tilsendes Miljøcenter Odense i 2012. 
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