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1 Indledning 

Vejle Havn har besluttet, at hovedparten af det nuværende spulefelt skal 
nedlukkes før 15. juli 2009 og at en mindre del af det nuværende spulefelt 
indrettes som fortsat spulefelt efter 15. juli 2009.  
 
Nærværende ansøgning til overgangsplan omhandler, dels en fortsættelse af 
en mindre del af spulefeltet. Dette vil i det følgende blive omtalt som rest-
depotet, dels en nedlukning af den øvrige del af spulefeltet med overgang til 
havneareal. Havnearealet påtænkes opfyldt med jord samt forurenede 
bundsedimenter for havne 
området.  
 
Nærværende overgangsplan er udarbejdet i henhold til Miljøstyrelsens vej-
ledning nr. 5, 2002: Vejledning om overgangsplaner – udarbejdelse af over-
gangsplaner for bestående deponeringsanlæg. 
 
Det nuværende indspulingsfelt dækker et område på ca. 109.800 m² og har 
en kapacitet på ca. 370.000 m³ indspulet bundsediment og havneslam. 
 
Spulefeltet ejes af Vejle Havn og har kun været anvendt i forbindelse med 
oprensninger i Vejle Havn og Vejle Lystbådehavn, samt nærliggende mindre 
havne. 
 
Spulefeltet er miljøgodkendt af Vejle Amt 22. december 1988. I forbindelse 
med revision af miljøgodkendelsen meddelte Vejle Havn til Vejle Amt 11. 
december 2000, at havnen ønsker området kategoriseret og udviklet til er-
hvervsareal. Begrundelsen var, at spunsen som indrammer indspulingsbas-
sinet er konstrueret forkert og, at en opgradering af spunsvæggen til en 
stålspuns vil ligge i en udgiftsramme, der kun er rentabel, såfremt området 
fremover anvendes til erhvervsformål. 
 
Vejle Havn ønsker ikke at videreføre hele indspulingsbassinet. Havnen har 
foretaget en vurdering af det fremtidige oprensningsbehov /1, 2/ og vurde-
rer, at indretning af et mindre spulefelt er tilstrækkelig. Det er derfor formå-
let med denne overgangsplan at tilvejebringe alle relevante oplysninger i 
forhold til tilsynsmyndighedernes vurdering af anlægget. 
 
Vejle Amt har i brev til Vejle Havn dateret 17. april 2002 foretaget en klassi-
ficering af indspulingsanlægget. Vejle Amt vurderer efter deponibekendtgø-
relsens §6, stk. 2, at indspulingsanlægget ikke indeholder farligt affald. An-
lægget skal derfor ikke klassificeres som anlæg for farligt affald. Det indspu-
lede sediment klassificeres efter EAK-kode 170506 – klapmateriale. 
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2 Handlings- og aktivitetsplan 

Dette afsnit beskriver den handlingsplan/aktivitetsplan, som Vejle Havn på-
tænker at gennemføre for at sikre, at spulefeltet bringes til at efterleve de-
poneringsbekendtgørelsens krav. 
 
Handlingsplanen/aktivitetsplanen er baseret på, at Vejle Havns spulefelt 
delvist videreføres med et restdepot til indspulingsmaterialer på 55.000 m³ 
og at den resterende del opfyldes med andre materialer. Restdepotet videre-
føres efter den 15. juli 2009 og anlæggets restvolumen forventes at række 
til 10-15 år. 
 
Handlingsplanen/aktivitetsplanen er opdelt i følgende hovedemner: 
 

• Restdepotet 
• Nedlukning 
• Beredskabsplan 

 
Restdepotet 
 

Aktivitet Tidspunkt for aktivite-
tens gennemførelse 

Henvisning til afsnit i 
overgangsplanen 

Indretning af restdepot 2008-2009 7 
Opfyldning med havne-
sediment 

2 gange i en 10-15 års 
periode  

6 

 
 
Nedlukning/Sikring af bassinet 
 

Aktivitet Tidspunkt for aktivite-
tens gennemførelse 

Henvisning til afsnit i 
overgangsplanen 

Indfatning omkring 
området 

2008-2009 7 

Opfyldning med jord* 2009-2010  
Færdiggørelse med 
slutafdækning* 

2009-2010  

 
 
Beredskabsplan 
Vejle Havn har udarbejdet en beredskabsplan for havneområdet og spulefel-
tet, som er indarbejdet i den gældende driftsinstruks. Beredskabsplanen er 
vedlagt i bilag 2. 
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3 Lovgrundlag og planforhold 

3.1 Lovgrundlag 

3.1.1 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg 
Indspulingsbassinet er omfattet af bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001.  
 
Vejle Amt har den 17. april 2002 meddelt at indspulingsbassinet ikke inde-
holder farligt affald og anlægget skal derfor ikke klassificeres som anlæg for 
farligt affald. Det indspulede sediment klassificeres efter EAK-kode 170506 – 
klapmateriale. 
 

3.1.2 Miljøbeskyttelsesloven 
Indspulingsbassinet er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og er i 
miljøgodkendelsen kategoriseret som G1: ”Anlæg for deponering af affald”, 
jf. anlæggets miljøgodkendelse af 22. december 1988. Anlægget er i dag 
omfattet af godkendelsespligt efter bekendtgørelse om godkendelse af liste-
virksomheder, nr. 1640 af 13.12.2006. Listepunkter har nu følgende beteg-
nelse K105 ”Deponeringsanlæg for ikke-farligt affald, som enten modtager 
mere end 10 tons affald pr. dag, eller som har en samlet kapacitet på mere 
end 25.000 tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald”. 
Der er tale om en i-mærket virksomhed (IPPC virksomhed).   
 
Miljøgodkendelsen er ikke tidsbegrænset. 
 

3.1.3 Naturbeskyttelsesloven 
Indspulingsbassinet er beliggende mellem Sydkajen og Sønderåen og i for-
længelse af det eksisterende havneareal på Vejle Havn.  
 
Området er ikke omfattet af lovens bestemmelser om strandbeskyttelse. 
 
Vandområdet omkring indspulingsbassinet har lempet målsætning. Umiddel-
bart syd for indspulingsbassinet udløber Sønderåen. Sønderåen er målsat 
som vandløb uden målsætning. 800 fra vest for indspulingsbassinet, dvs. 
opstrøms er åen målsat som B2, laksefiskevand. 

3.2  Planforhold 

3.2.1 Regionplan 
Området er i Vejle Amts Regionplan 2005 udlagt som havne- og erhvervs-
område. Havet nord, øst og syd for bassinet er klassificeret som havområde 
– særligt værdifuldt. 
 

3.2.2 VVM 
Der er ikke udarbejdet VVM-redegørelse i forbindelse med miljøgodkendelse 
af indspulingsbassinet. Ændring af bassinets indfatning og indretning I for-
bindelse med overgangsplanen er at betragte som en ændring der udløser 
krav om VVM-screening. Vejle Kommune er VVM-myndigheden.  
 

3.2.3 Kommune- og lokalplan 
Indspulingsbassinet er beliggende i Vejle kommune og er omfattet af Lokal-
plan 99 fra 1989, der omfatter hele det oprindelige indspulingsfelt. Ved Lo-



 
 

 

Vejle Havn: Overgangsplan for Vejle Havns spulefelt 
Marts 2008 - 7 -  

 

kalplan nr. 103 i 1990, blev ca. 1/3 af oprindeligt indspulingsfelt inddraget til 
erhvervsformål (havn) og overført til byzone.  
 
De danske kyster skal bevares som åbne kyststrækninger. Der er derfor 
særlige regler i planloven for planlægning indenfor den i princippet 3 km 
brede kystnærhedszone. Planloven indeholder således krav om, at kystom-
råderne skal friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af en 
placering tæt på kysten. Inden for kystnærhedzonen kan der derfor kun 
inddrages nye arealer i byzone eller planlægges i landzone, hvis der er en 
særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær place-
ring. Da der i forbindelse med spulefeltet ikke inddrages nye arealer, vurde-
res det ikke at være i konflikt med kystnærhedszonen. 
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4 Beliggenhed og lokalisering 

 
Indspulingsbassinets placering fremgår af nedenstående luftfoto.  
 

 
Vejle Havn med markering af spulefeltet. 

 

4.1 Indspulingsbassinets lokalisering 

Vejle Havns indspulingsbassin er beliggende på umatrikuleret areal i Vejle 
Fjord mellem Sydkajen og Sønderåen. Adressen er Stålvej, Vejle. Arealet 
ligger i forlængelse af det eksisterende havneareal på Vejle Havn.  
 
Indspulingsområdet grænser mod vest op til det eksisterende havneareal, 
som er udlagt til erhvervsformål og havn i lokalplan 103. 
 

4.2 Indspulingsfeltets omgivelser 

Det nærmestliggende område nord for indspulingsområdet er udlagt til lyst-
bådehavn, længere mod nord/nordvest er et bolig- og centerområde.  Af-
standen til området er ca. 400 m og er adskilt fra spulefeltet af Vejle Havn. 
 
Syd for indspulingsområdet er et erhvervsområde for let industri og længere 
mod syd er området udlagt til boliger eller boliger/erhverv. Området er ad-
skilt fra spulefeltet af Vejle Havn.  
 
Vest for indspulingsområdet er beliggende erhvervsarealer til havneformål. 
 
Der er ingen vandindvindingsboringer eller –anlæg i nærheden af bassinet.  
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Ca. 2,5 km vest-sydvest for spulebassinet ligger Søndre Vandværk og ca. 
2,5 km syd-sydvest for spulebassinet ligger Fjeldvigs Vandværk ApS. Borin-
gerne er beliggende ved vandværket eller i større afstand til spulebassinet. 
Indvindingsoplandene er rettet mod syd-sydvest. Indvindingsboringerne er 
således beliggende opstrøms spulebassinet. 
 
Området er ikke klassificeret indenfor drikkevandsområder. Landområderne 
omkring spulebassinet har begrænsede drikkevandsinteresser. 
 
Havet omkring indspulingsbassinet er klassificeret som havområde – særligt 
værdifuldt. 
 
Umiddelbart syd for indspulingsbassinet udløber Sønderåen. Sønderåen er 
målsat som vandløb uden målsætning. 800 fra vest for indspulingsbassinet, 
dvs. opstrøms er åen målsat som B2, laksefiskevand. 
 
I forbindelse med indspulingsbassinet forefindes ingen tekniske anlæg. 
 
Der findes ingen kulturhistoriske monumenter i nærheden af indspulingsbas-
sinet. 
 
Efter opfyldning skal Vejle Havn matrikulere arealet, jf. miljøgodkendelsen. 
Arealet er planlagt udlagt til erhvervsformål og havn. 
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5 Ejerforhold og sikkerhedsstillelse 

Indspulingsbassinet ejes af: 
 
Vejle Havn  
Sydkajen 16 
7100 Vejle 
 
Telefon: 75 82 04 66 
 
Virksomhedens CVR-nummer: 12053576 
 
Kontaktperson er: Havnechef Per Kristiansen 

5.1 Daglig ledelse 

Havnechef Per Kristiansen med ansvar for Vejle Havns anlæg og aktiviteter 
på og ved søterritoriet har den daglige ledelse og fører sammen med sin 
stab tilsyn med spulefeltet. 

5.2 Sikkerhedsstillelse 

Vejle Havn stiller sikkerhed i form af bankgaranti eller lign. På et beløb sva-
rende til den årlige vedligeholdelse af indfatningen omkring depotet. Beløbet 
fastsættes af Vejle Havn, når overgangspåbuddet foreligger. 
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6 Affald 

6.1 Indpumpede materialer 

Indspulingsbassinet vil i fremtiden kun modtage opgravede materialer, der 
aflæsses og som hidrører fra opgravet (opgravede) bundmateriale fra hav-
neområdet. På baggrund af sedimentprøver udtaget i sejlrenden og havnen 
(udført) i 2006 /2/, hvor tørstofindholdet i prøverne i gennemsnit var 25 %,  
forventes det fremtidige deponerede(t) materiale at bestå(r)  af en blanding 
af: 
 
Mudder   1 % 
Sand, let leret sand  24 % 
Sten   0,01 % max. 
Inert materiale  0,01 % max. 
Vand    75 % 
 

6.1.1 Tidligere indspulede materiale mængder 
De tidligere indspulinger fra anlæggets etablering og indtil d.d. fremgår af 
nedenstående tabel: 
 

Materialets herkomst År Mængde* 
Rosenvold Havns Bådelaug 1991 470 m³ 
Vejle Havn, sejlrende og lystbådehavn 1991 90.000 m³ 
Vejle Havn 1994 1.500 m³ 
Vejle Havn 1995 15.000 m³ 

*Mængderne udgør ifølge brev fra Vejle Amt 125.000 m3. 
 
Der er som det fremgår af tabellen ikke indspulet materiale siden 1995. Ind-
spulingsområdet indeholder udelukkende oprenset havnesediment fra Vejle 
havn, Vejle Lystbådehavn og sejlrenden, samt mindre havne i Vejle Fjord.   
 

6.1.2 Fremtidig deponering af bundsediment 
Vejle Havn ønsker, at en del af restkapacitet forsat anvendes til sediment-
depot. Omfanget til restdepotet er 55.000 m³. Restdepotet kan anvendes til 
oprensningsmateriale fra havneområdet, hvor der oprenses materiale, som 
ikke kan klappes. 
 
Den resterende kapacitet inddrages til havneformål. Inden slutafdækning 
påregnes opfyldt med forurenet bundsediment fra havneområdet, eller rent 
jord.  
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7 Teknisk beskrivelse 

7.1 Generelt 

Spulefeltets overordnede indretning er vist i bilag 1.  
 

7.2 Eksisterende spuns 

Det nuværende indspulingsbassin er etableret på søterritoriet og der er ikke 
foretaget nogen bundsikring. Indspulingsbassinet er på ca. 110.000 m² og 
blev etableret med en forudsat samlet kapacitet på ca. 370.000 m³. 
 
Indspulingsbassinet er indrammet af en tæt træspunsvæg, med et antal 
åbninger der sikre fjordvandets fri bevægelse ind/ud af kassen uden at ma-
terialet følger med. Vejle Havn fører tilsyn med konstruktionens tilstand og 
sørger for vedligeholdelse m.v. Træspunsvæggen er ført til kote +1,7 m 
DVR90. 
 
Mod vest grænser spulebassinet op til det eksisterende havneareal. 
 
For at stabilisere indfatningsvæggene er der etableret en sandpude på kas-
sevæggens yderside. Dette betyder at en lempning af sediment over kas-
sens væg fra søsiden ikke er mulig, uden at beskadige sandpuden, og der-
med forårsage brud på kassevæggen. Deponering er således sket fra land. 
 
Adgang til indspulingsbassinet sker fra eksisterende havneareal. 

7.3 Fremtidigt bolværk om nuværende spulefelt 

Den eksisterende træindfatning er ikke tilstrækkelig holdbar til en opfyldning 
af depotet. Der skal derfor etableres et nyt bolværk omkring det nuværende 
spulefelt. 
 
Rådgivende ingeniørfirma Rambøll’s havnebygningsafdeling forestår dette 
arbejder, herunder projekt, geotekniske undersøgelser, statiske beregninger 
samt tilsyn. 
 
Udførelsesprincip 
Som det første etableres spærredæmninger i sand umiddelbart indenfor det 
eksisterende træbolværk hele vejen rundt om depotet. I spærredæmninger-
ne etableres samtidig lodrette bentonitmembraner. Dæmningerne sikres 
med en let stenbeskyttelse på begge sider. 
 
Spærredæmningerne etableres umiddelbart bag træbolværket, men dog i en 
tilpas afstand til, at dæmningerne ikke påfører træbolværket en større be-
lastning end de i dag er udsat for. 
 
Efter at dæmningerne er etableret, flyttes de havnesedimenter, som ligger 
udenfor sanddæmningerne, ind bag sanddæmningerne. Herefter er alle foru-
renede havnesedimenter i depotet kapslet inde bag dæmningerne. 
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Mod øst og syd etableres stenkastninger på ydersiden af træbolværket. 
Vanddybden er her så lav, at det ikke er muligt at sejle hertil. Derfor udlæg-
ges stenkastningerne fra sanddæmningerne bag træbolværket.  
 
Efter at dæmningerne er etableret, kan træbolværket mod nord fjernes, 
således at spunsvæg og pæle til pæledæk kan nedbringes til de foreskrevne 
dybder. For at kunne sejle ind og nedbringe spunsvæg og pæle vil det for-
mentlig være nødvendigt at foretage en delvis uddybning på stedet. Uddyb-
ningsmaterialerne flyttes ind bag dæmningerne i depotet.  
 
Spunsjern og pæle nedbringes herefter fra flåde enten med rammemaskine 
eller med vibrator. Når spunsen er etableret rammes foran denne skråpæle, 
som afstiver spunsvæggen indtil forankring i betondækket er etableret. Når 
spuns og pæle er etableret, fyldes op med sand på bagsiden af spunsvæg-
gen, hvorefter betondækket i pæledækket og betonhammeren kan støbes 
på det udlagte sand.  
 
Herefter etableres kajudstyr som pullerter, redningstiger mv. og køreveje og 
belægning i kajgaden etableres. 
 
Til sidst uddybes foran bolværket ud til sejlrenden. Med de aktuelle aflejrin-
ger, som primært består af gytje, påregnes uddybningen foretaget med 
skovl eller grab. For at undgå sedimentspredning til resten af havnen i for-
bindelse med uddybningen, påregnes udlagt flydespærre/siltgardin.  

7.4 Beskrivelse af restdepotet 

Til forsat deponering af oprensningsmateriale etableres indenfor det eksiste-
rende depot et restdepot. Restdepotet placeres i en afstand af 10 m fra den 
nuværende sydlige afgrænsning af depotet, således at der bliver en 10 m 
bred spærredæmning mod syd. I spærredæmningen placeres desuden en 
bentonitvæg, som føres minimum 0,5 m ned i oprindelig havbund, dvs. un-
der slamlaget /6/.  
 
Mod øst adskilles restdepotet af en sanddæmning på 20 m med en tilsva-
rende bentonitmembran, jf. bilag 1 /6/.  
 
På de øvrige sider af restdepotet etableres sanddæmninger. Alle sanddæm-
ninger føres til kote +2,5 m DVR90, således at det vil være muligt at fylde 
sedimenter til kote +2,0 m DVR90. Med tiden vil sedimenterne sætte sig, 
således at deponeringen kan afdækkes med ½ m ren jord. Deponerede ma-
terialer og ren jord adskilles med signalnet /6/. 
 
Restdepotet udføres med en kapacitet på 55.000 m³. For at skabe plads til 
den forventede mængde, skal restdepotet uddybes til kote -1,5 m DVR90. 
Disse materiale flyttes til eksisterende depot udenfor restdepotet og består 
af tidligere oprensningsmaterialer /6/.  
 
Restdepotet sikres mod omgivelserne med et trådhegn.  
 
Permeabilitetskoefficienten for bentonitmembranen er i størrelsesorden 
0,5·10-11 m/s svarende til en fed ler /6/. 
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7.5 Membran- og perkolatsystem 

Der er ikke etableret membran under spulefeltet. Det vurderes ikke at være 
behov for at etablere membran eller perkolatopsamlingssystem fra restde-
potet, jf. miljørisikovurdering i afsnit 8.  

7.6 Overfladevand 

Overfladevand fra restdepotet forventes at nedsive igennem bund og sider 
af depotet. Efter nedlukning af restdepotet vil arealet overgå til erhvervs-
mæssige formål, hvor hovedparten af arealet forventes at blive befæstet. 
Overfladevand vil her blive afledt til kloak og derfor ikke nedsive igennem 
det deponerede materiale. 

7.7 Deponigas 

Der vil ikke blive deponeret organisk stof, og indholdet af organisk stof i 
oprensningsmaterialer og jord er så lavt at der ikke vil være udvikling af 
deponigas. Der etableres derfor ikke anlæg til håndtering af deponigas. 
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8 Miljøbeskrivelse 

8.1 Klimatiske forhold 

Der føres ikke registrering af vandspejl i spulefeltet. Vandspejlet i indspu-
lingsbassinet forventes at være sammenligneligt med vandspejlet i havnen. 
Vandspejlet i havnen registreres døgnet rundt. Nedbøren i spulefeltet regi-
streres ikke. Fremherskende vind er vest og sydvest. 
 
Det vurderes ikke relevant at registre nedbør, fordampning m.m. for at vur-
dere dannelse af perkolat. 

8.2 Geologi 

Der er udført 3 geotekniske boringer i spulefeltet, benævnt 1, 2 og 3 /7/. 
Boringerne viser øverst marine aflejringer af gytje til ca. kote -10 m DVR90. 
Herunder træffes sand, som formodentlig øverst er marine aflejringer. Her-
under træffes generelt ca. 5 m smeltevandssand og derunder moræneler.  

8.3 Hydrologi 

Det primære grundvandsmagasin vest for lokaliteten er knyttet til smelte-
vandssand og oligocæn – miocæn sand. Der foreligger på grund af den 
kystnære beliggenhed ikke potentialelinier for området. Det forventes at 
strømningsretningen under spulefeltet er rette mod fjorden dvs. mod øst og 
at potentialet er beliggende omkring kote +0 m DVR90 ved indspulingsbas-
sinet. 
 
Der forventes ikke at være betydende sekundære grundvandsmagasiner i 
området. 
 
Ca. 2,5 km vest-sydvest for spulebassinet ligger Søndre Vandværk og ca. 
2,5 km syd-sydvest for spulebassinet ligger Fjeldvigs Vandværk ApS. Borin-
gerne er beliggende ved vandværket eller i større afstand til spulebassinet. 
Indvindingsoplandene er rettet mod syd-sydvest. Indvindingsboringerne er 
således beliggende opstrøms spulebassinet.  
 
Landområderne omkring spulebassinet har begrænsede drikkevandsinteres-
ser. 
 
Det primære grundvandsmagasin er ved spulebassinet adskilt af smelte-
vandsler eller smeltevandssand og moræneler. Den eventuelle gradient ved 
spulebassinet er således opadrettet. Det primære grundvandsmagasin vil 
således ikke blive påvirket af udvaskning af organiske og uorganiske stoffer 
fra spulebassinet. 

8.4 Recipienter 

Umiddelbart syd for indspulingsbassinet udløber Sønderå. Sønderå er målsat 
som B2, opvækstvand for ørreder og andre laksefisk, 100 m opstrøms for 
indspulingsbassinet. Syd for indspulingsbassinet er åen ikke målsat.  
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8.5 Miljørisikovurdering 

Formålet med miljørisikovurderingen er, at vurdere om der er grundlag for 
at benytte reducerede eller yderligere reducerede krav til membran- og per-
kolatopsamlingssystemet. 
 
Reducerede krav kan accepteres, hvor et anlæg ligger hensigtsmæssigt i 
forhold til drikkevandsinteresser og vandindvinding og hvor en miljørisiko-
vurdering samtidig godtgør, at de reducerede krav ikke giver anledning til 
potentiel fare for jord, grundvand og overfladevand. Reducerede krav kan 
eksempelvis bestå i, at der ikke stilles krav om primær membran (kunstig 
membran). 
 
Yderligere reducerede krav kan accepteres i de situationer, hvor der forelig-
ger dokumentation for at perkolatets indhold af forurenende stoffer ikke 
overstiger de angivne værdier i bilag 3 i tabel 5 i /8/. Yderligere reducerede 
krav kan eksempelvis bestå i, at der ikke stilles krav om etablering af mem-
bran- og perkolatopsamlingssystem. 
 
I nedenstående tabel 8.1 er gengivet aktuelle kriterier for, hvornår kravene 
til membran- og perkolatopsamlingssystemet kan reduceres eller reduceres 
yderligere. 
 

Tabel 8.1 Oversigt over kriterier for reduktion af krav til membran og perkolatsystemet i 
overgangsplaner 

Anlæggets beliggenhed i forhold til 
drikkevandsinteresser 

Kriterier for reduktion af krav til mem-
bran og perkolatopsamlingssystem 

Beliggende i områder med særlige drikke-
vandsinteresser 

Krav kan kun reduceres, såfremt perkola-
tet overholder grænseværdierne i tabel 5 i 
bilag 3 /8/. Beliggende i områder med drikkevandsinte-

resser og hvor der er nedstrøms er indvin-
ding til drikkevandsformål 

Beliggende i områder med drikkevandsinte-
resser uden nedstrøms indvinding til drikke-
vandsformål 

Krav kan reduceres, såfremt miljørisiko-
vurderingen viser, at gældende krav til 
vandområder og markvandingsboringer 
ikke overskrides. For kystnære anlæg skal 
der tages udgangspunkt i kvalitetskravene 
til vandområder. 

Beliggende i områder med begrænsede 
drikkevandsinteresser uden nedstrøms ind-
vinding til drikkevandsformål 

Kravene kan reduceres yderligere, hvis 
perkolatet overholder grænseværdierne i 
tabel 5 i bilag 3 /8/. For kystnære anlæg 
skal der tages udgangspunkt i kvalitetskra-
vene til vandområder.  

 
For deponeringsanlæg beliggende umiddelbart ud til kysten skal miljørisiko-
vurderingen tage udgangspunkt i kvalitetskrav til vandområdet.  
 
Da eventuel udsivning fra depotet vil ske til Vejle Fjord skal miljørisikovur-
deringen forholdes til overfladevand, ”Kvalitetskrav for vandområder og krav 
til udledning af visse farlige stoffer til vandløb, søer eller havet” /14/. Kvali-
tetskravene skal være opfyldt efter initialfortynding. Initialfortyndingen af 
perkolatet i vandområdet sættes konservativt normalt til en faktor 10 /9/. 
Såfremt der er lempet målsætning for recipienten kan initialfortyndingen 
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sættes op, dog til maksimalt en faktor 200, hvis der er kendskab til de loka-
le specifikke forhold /9/. 
 
Initialfortynding kan ifølge definitioner kun ske, hvor der er tale om en ud-
pumpning af vand med tryk og impuls i forhold til den omgivende vandmas-
se. Ved udsivning kan der derfor pr. definition ikke ske en initialfortynding 
/9/.  
 
Hvis udsivningen fra et deponeringsanlæg, der er beliggende umiddelbart ud 
til et vandområde, sker over en bred front kan dette imidlertid antages, at 
have den samme effekt som initialfortynding, således at der i vandområdet 
umiddelbart uden for udsivningsområdet kan regnes med en lavere koncen-
tration end i det udsivende vand /9/. 
 

8.5.1 Hydraulisk vurdering 
For at vurdere om det kan forventes, at der vil ske en udsivning af stoffer 
fra restdepotet til Vejle Havn udføres indledningsvis en hydraulisk vurdering.  
 
Restdepotet kan i princippet tilføres vand med nedbør, grundvand og tide-
vand, mens afstrømning/afledning af vand og dermed evt. udvaskning af 
komponenter kan ske ved afledning af overfladevand via kloakker, grund-
vandstransport ud i havnen og ved tidevandsvariationer. 
 
Restdepotet er mod øst og syd omkranset af sanddæmning med bentonit-
membran med en hydraulisk ledningsevne på 0,5·10-11 m/s. Mod nord og 
vest er restdepotet omkranset af sanddæmninger. Den hydrauliske ledning-
sevne er i størrelsesorden 1·10-5 m/s. Under restdepotet forefindes gytje og 
derunder sandaflejringer. Gytje har normalt en meget lav permeabilitet på i 
størrelsesorden 1·10-10 m/s. 
 
Restdepotet vil blive tilført vand med nettonedbør. Nettonedbøren i området 
er i størrelsesorden 600 mm/år. Med et areal af restdepotet på ca. 15.000 
m² betyder det i størrelsesorden 9.000 m³/år. På et ubefæstet areal vil den-
ne nettonedbør udsive gennem sider og bund af restdepotet. På baggrund af 
de hydrauliske ledningsevner af bentonitmembran, gytje og sand vurderes 
denne udsivning hovedsagelig at ske gennem sanddæmningerne mod nord 
og vest til den resterende del af det oprindelige spulefelt.  
 
Når det samlede nuværende spulefelt er opfyldt vil arealet blive inddraget til 
havneformål. En stor del af arealet vil derfor blive befæstet og overflade-
vand blive afledt til kloak. I miljørisikovurderingen antages, at nettonedbø-
ren strømmer igennem depotet, dvs. der er tale om en konservativ betragt-
ning. 
 
Det primære grundvand vil strømme under moræneleret under depotet og 
vil derfor ikke komme i kontakt med det deponerede materiale. 
 
Ind- og udstrømning fra depotet som følge af tidevandsvariationer er at me-
get lille størrelse, under 10 m³/år. 
 
Hovedparten af det vand som tilføres arealet sker således med nettonedbø-
ren, hvor de øvrige bidrag er ubetydelige i forhold til. 
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8.5.2 Opblanding/initialfortynding 
Opfyldning sker fra kote -1,5 m DVR90 til +2 m DVR90. Udsivningen og 
dermed opblanding vil derfor konservativt kun ske over 1,5 m i højden af 
opfyldningen og i en afstand af 1,5 m ud for depotet.  
 
Udsivningen fra depotet vil som nævnt tidligere hovedsagelig ske gennem 
sanddæmningen mod nord ud i det den resterende del af det oprindelige 
spulefelt.  
 
Herfra spærres udsivningen af spærredæmningen umiddelbart indenfor det 
eksisterende nordlige træbolværk. Denne nordlige spærredæmning er også 
etableret med en bentonitvæg 
 
Strømhastigheden langs restdepotet er i størrelsesorden 0,1 – 0,5 m/s. Kon-
servativt anvendes en hastighed på 0,1 m/s, hvilket betyder en vandmæng-
de på 2·109 m³/år. Med den estimerede nettonedbør på 9.000 m³/år fås en 
konservativ initialfortynding eller opblanding på en faktor 230.000. Konser-
vativt anvendes derfor en initialfortynding på en faktor 200. 
 

8.5.3 Kemiske komponenter 
I henhold til /16/ anbefales at havnesediment, som skal deponeres i restde-
potet analyseres for tungmetallerne bly, cadmium, kobber, chrom, kviksølv, 
nikkel og zink. Herunder bør der analyseres for organiske-metalliske forbin-
delse, dvs. PCB-forbindelse, PAH’er samt TBT-forbindelser og nedbrydnings-
produkter heraf. Derudover kan der afhængigt at specifik viden fra Vejle 
havn være behov for supplerende komponenter ud fra lokale forhold (diffuse 
og punktkilder i området). 
 
Miljøprojekt 627 om Havnesedimenters indhold af miljøfremmede organiske 
forbindelser viser meget varierende forekomst af forureningskomponenter 
fra havn til havn. I projektet er der i 1999 udtaget sedimentationsprøver fra 
en række havne, som er analyseret for miljøfremmede stoffer.  
 
Undersøgelser viser, at der i Vejle Havn er fundet blødgører (herunder 
DEHP), op til 0,49 mg/kg TS, nonylphenoler på 0,32 mg/kg TS, ingen P-
triestere eller chlorbenzener. Der er fundet et indhold af phenoler i form af 
methylphenol på 0,47 mg/kg TS i Vejle havn samt sum af PAH’er på 2,2 
mg/kg TS. Der blev hverken fundet chlorpesticider, PCB eller pesticider. Der 
blev påvist et relativt lavt indhold af LAS på 0,3 mg/kg TS. Endvidere blev 
der påvist antibegroningsmidler i form af diuron, irgarol og TBT på hhv. 8,5; 
9,8 og 162 µg/kg TS. Der er påvist et indhold af kobber på 68 mg/kg TS. 
 
Indholdet af PAH’er, TBT og kobber i undersøgelsen i 1999 stemmer godt 
overens med det påviste i 2006, hvor der er udtaget sedimentprøver med 
henblik på vurdering af forureningsniveauet. 
 
I forhold til baggrundsniveau er det typisk TBT, PAH’er, cadmium, kviksølv, 
kobber og bly som forekommer på et væsentligt forhøjet niveau i havnese-
dimenter. I miljørisikovurderingen, hvis formål er at vurdere om der er 
grundlag for at benytte reducerede eller yderligere reducerede krav til 
membran- og perkolatopsamlingssystemet, anvendes således de komponen-
ter, som alt andet lige vil være mest kritiske. I forhold til havnesediment, 
vurderes der jf. ovenstående at være tale om metaller, PAH’er og TBT. Det 
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er således også disse komponenter, som der undersøges for i forbindelse 
med eventuel klapning af materiale. 
 

8.5.4 Indhold i depotet 
Der foreligger 11 analyser fra sedimentationsmateriale fra havnen, som er 
indspulet i 1988, 1991 og 1994. Prøverne er analyseret for glødetab, chrom, 
zink, cadmium, bly, kobber, kviksølv, 4 prøver er endvidere suppleret for 
nikkel. De analyserede komponenter svarende til de opstillede krav i den 
eksisterende miljøgodkendelse. Niveauet for tungmetallerne fremgår af tabel 
8.2. 
 
I tabel 8.2 er grænseværdierne i den eksisterende miljøgodkendelse for 
chrom, zink, cadmium, bly, kobber og kviksølv til sammenligning opstillet. 
Grænseværdierne i miljøgodkendelsen er angivet i mg/kg glødetab. Græn-
seværdierne er omregnet til mg/kg TS ved anvendelse at et gennemsnitligt 
glødetab på 0,15 kg GT/kg TS.  
 
Af tabel 8.2 fremgår at de analyserede sedimentprøver er mindst en faktor 2 
under grænseværdierne i den gældende miljøgodkendelse. Det samme er 
tilfældet for de prøver, der er udtaget i sejlrenden i 2006, undtagen for en 
enkelt prøve for kobber, som ligger på niveau med grænseværdien i den 
gældende miljøgodkendelse. Det må forventes at materiale som skal depo-
neres i fremtiden i restdepotet vil have et indhold tilsvarende de målte ni-
veauet i perioden 1988 – 1994 og 2006. 
 

Tabel 8.2 Grænseværdier i miljøgodkendelse og fundne indhold ved prøvetagninger   
Komponent Eksisterende miljøgodkendel-

se 
Bestemt ved 11 
prøvetagninger 
1988 - 1994 

Bestemt i 2006 i 
Vejle havn 

 mg/kg GT mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 

Chrom 600 90 7,6-45 19-45 

Zink 2600 390 36-106 100-247 

Cadmium 20 3 0,19-0,72 0,68-1,7 

Bly 700 105 8,0-21 12-35 

Kobber 500 75 7,7-43 23-82 

Kviksølv 4 0,6 0,051-0,2 0,077-0,22 

TBT    0,067-0,26 

Arsen    8,7-20 

Nikkel   20-31 13-33 

Tin (Sn)    1,1-3,3 

PAH’er    0,68-12 

 
8.5.5 Beregnede koncentrationer i havnebassin 

Med hensyn til at vurdere udsivningen fra restdepotet anvendes konservativt 
den højeste værdi indenfor hver komponent, jf. tabel 8.2. 
 
Der er endnu ikke fastlagt metoder til bestemmelse af udvaskningen fra 
marine sedimenter, som der her er tale om /10/. For nuværende anbefales 
det at anvende eksisterende viden omkring sorption til jord ved risikovurde-
ringer /10/. Sorption er en samlet betegnelse for flere fysiske-kemisk set 
forskellige processer, nemlig adsorption (bind til overflader) og absorption 
(bind i anden fase). Sorptionen beskriver forholdet mellem stoffernes bin-
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ding til jordmineraler og opløst i porevandet. Sorptionen beskrives ved sorp-
tionskoefficienten angivet ved Kd. Ud fra et indhold sorberet til jorden kan 
indholdet i porevand estimeres ud fra sorptionskoefficienten Kd. 
 
For TBT ligger Kd-værdierne i størrelsesorden 103 l/kg /11/ og 100 – 
100.000 l/kg afhængig af sedimentsammensætning, salinitet, pH og forure-
ningsgrad /12/. I forsøg med sand uden indhold af organisk stof er fundet 
Kd-værdier på 2 – 200 l/kg, hvilket kan have betydning for udsivning fra 
deponeringsanlæg gennem dæmninger af sand. 
 
For PAH’er og tungmetallerne kobber, kviksølv og bly er der fundet Kd-
værdier over 1.000 – 10.000 l/kg /13/. For arsen, cadmium, nikkel og zink 
er der i enkelt prøver fundet Kd-værdier på omkring 100 l/kg, mens hoved-
parten af prøverne ligger væsentlig højere. Der er derfor konservativt an-
vendt Kd-værdier på 100 l/kg for zink, cadmium, arsen, nikkel samt TBT og 
PAH’er. For de resterende tungmetaller er konservativt anvendt Kd-værdier 
på 1.000 l/kg. Ud fra koncentrationen i sedimentet og Kd-værdier estimeres 
en konservativ koncentration i porevandet, jf. tabel 8.3. Beregnet indhold i 
havnen estimeres herudfra med en opblanding på 200 jf. ovenstående. 
 

Tabel 8.3 Estimeret indhold i porevand og opblandingszone  

K
o
m

p
o
n
en

t 

A
n
ve

n
d
t 

ko
n
ce

n
tr

at
i-

o
n
 i
 j
o
rd

 

A
n
ta

g
et

 K
d
 

E
st

im
er

et
 i
n
d
h
o
ld

 i
 

p
o
re

va
n
d
 

E
st

im
er

et
 i
n
d
h
o
ld

 i
 

o
p
b
la

n
d
in

g
sz

o
n
en

 

K
va

lit
et

sk
ri
te

ri
er

 f
o
r 

sa
lt
va

n
d
 

 mg/kg TS l/kg µg/l µg/l µg/l 

Chrom 90 1.000 90 0,45 1 

Zink 390 100 3.900 20 86 

Cadmium 3 100 30 0,15 2,5 

Bly 105 1.000 105 0,53 5,6 

Kobber 75 1.000 75 0,38 2,9 

Kviksølv 0,6 1.000 0,6 0,003 0,3 

TBT 0,26 100 2,6 0,013 0,001 

Arsen 20 100 200 1 4 

Nikkel 33 100 330 1,7 8,3 

Tin (Sn) 3,3 1.000 3,3 0,017  

PAH’er 12 1.000 12 0,06 0,001 

 
Som det fremgår af tabel 8.3 er de estimerede indhold i opblandingszonen 
under kvalitetskriterierne for saltvand for chrom, zink, cadmium, bly, kob-
ber, kviksølv, arsen og nikkel. 
 
Kun for TBT og PAH’er overskrider det estimerede indhold i opblandingszo-
nen kvalitetskriteriet med hhv. en faktor 13 og 60. Dette stemmer overens 
med at TBT og PAH’er udgjorde hovedproblemerne for udsivning til det om-
givende (hav)miljø i forbindelse med en undersøgelser af eksponeringsrisici 
ved deponering af forurenet havnesediment /17/.  
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De estimerede indhold er meget konservative, således at der f.eks. regnet 
med en opblanding/initialfortynding en faktor 10 under det reelt beregnede, 
endvidere er benyttet den højeste koncentration og ikke f.eks. et gennem-
snitligt niveau. 
 
Det kan opsummeres, at til beregningerne: 
 

• er anvendt initialfortynding væsentlig mindre end den reelt beregnede 
• kan Kd værdien formentlig sættes en faktor 10 højere end den an-

vendte 
• er de højeste koncentrationer af stofferne anvendt, enten målt eller i 

eksisterende miljøgodkendelse 
 
På baggrund af det, vurderes det derfor, at de fundne indhold i sedimentati-
onsprøver af TBT og PAH’er ikke vil overstige kvalitetskriterierne i opblan-
dingszonen, idet beregningerne er udført meget konservativt.  
 
Der er ved beregningen ikke taget hensyn til reduktion i udvaskningen som 
følge af tilbageholdelsen i sanddæmningerne, bentonitmembranen og under-
liggende sand. Dette betyder med de anvendte Kd-værdier, at det tager i 
størrelsesorden 50 – 500 år/m for stofferne at bevæge sig igennem dæm-
ningerne m.m. I denne tid vil PAH’erne og TBT bliver nedbrudt således, at 
det må forventes at kvalitetskriterierne er overholdt alene som følge heraf i 
opblandingszonen. For tungmetallerne vil tilbageholdelsen i dæmningerne og 
underliggende sand føre til en væsentlig forsinkelse af udstrømning fra så-
danne deponeringsanlæg, i størrelsesorden hundrede til tusinde af år. 
 
Samlet vurderes det derfor, at der ikke er grundlag for at stille krav til per-
kolat- og membransystemet, og at depotet opfylder kriterier for yderligere 
reducerede vilkår. 
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9 Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 

Som nævnt i ovenstående miljørisikovurdering vil det allerede indspulede 
materiale og forventet indhold af tungmetaller, PAH’er og TBT i det fremtidi-
ge indspulede materiale ikke give anledning til overskridelser af vandkvali-
tetskriterier i vandmiljøet i Vejle Havn. Restdepotet opfylder derfor kriterier 
for yderligere reducerede vilkår, hvor der ikke etableres membran- og per-
kolatopsamlingssystem.  
 
Påvirkning af grundvand 
Ingen grundvandsinteresser i området. 
 
Støj 
Støj forekommer i forbindelse med transport til restdepotet. Dette vil være 
sjældne og enkeltstående aktiviteter. Støjbelastningen er således minimal i 
forhold til støj fra de øvrige havneaktiviteter.  
 
Støv 
Forekommer ikke. 
 
Spildevand 
Der udledes ikke spildevand direkte, men der vil ske en udsivning til fjorden 
forårsaget af nedbør på arealet, som nævnt i ovenstående miljørisikovurde-
ring. 
 
Luft 
Der vil være tale om vådt sediment, hvorfor luftproblemer ikke forekommer. 
 
Lugt 
Forekommer ikke. 
 
Deponigas 
Da der er tale om deponering med et meget lille indhold af organisk stof 
forventes dannelse af eventuel deponigas at være forsvindende.  
 
Papir og plastflugt 
Forekommer ikke. 
 
Skadedyr 
Forekommer ikke. 
 
Driftsforstyrrelser og uheld 
Etablering af nyt kajanlæg og dæmningen omkring restdepotet er nærmere 
beskrevet i afsnit 7.3 og 7.4, hvor sikring mod eventuelle uheld i forbindelse 
med etableringen ligeledes fremgår. 
 
Beredskabsplanen er vedlagt i bilag 1. Formålet med beredskabsplanen er at 
sikre, at der foreligger de nødvendige forarbejder og aftaler for at kunne 
imødegå eventuelle svigt i indfatningsvæggen omkring depotet hurtigt og 
forsvarligt. I beredskabsplanen, er opstillet hvordan overvågningen af til-
standen af indfatningen omkring restdepotet foregår og hvilke tiltag der 
sker, hvis der observeres bevægelse eller brud i indfatningsvæggen. 
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Affald 
Oprenset materiale, bundsediment og havneslam. Det oprensede materiale 
er placeret indenfor den etablerede dæmning. 
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10 Renere teknologi 

I forbindelse med oprensninger i Vejle Havn analyseres sedimentet for miljø-
fremmede stoffer og i den udstrækning, det er muligt ud fra Miljøstyrelsens 
Vejledning nr. 8, 2005: Vejledning om dumpning af optaget havbundsmate-
riale – klapning, vil der blive ansøgt om klaptilladelse. Ved den procedure vil 
den mængde havnesediment, der skal deponeres, kunne minimeres.  
 
Ved at deponere det havneslam, der har et for højt et indhold af miljøfrem-
mede stoffer i spulefeltet, mindskes miljøomkostningerne ved transport på 
land til depot/behandling eller til søs, hvis deponering i anden havn er en 
mulighed. 
 
Da det er en forudsætning for havnens fortsatte drift at ikke klapbare fore-
komster kan deponeres ud over 15 årig perioden, vil havnen følge udviklin-
gen i markedet for oprensningsmetoder med renere teknolog. Samtidig føl-
ges udfasningen af de forbudte stoffer, der i dag hindrer klapning. 
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11 Forebyggende og afhjælpende foranstaltninger 

I forbindelse med den fortsatte anvendelse af spulefeltet til havnesediment, 
etableres en ny afgrænsning af anlægget. Restdepotet placeres i en afstand 
af 10 m fra den nuværende sydlige afgrænsning af depotet, således at der 
bliver en 10 m bred spærredæmning med en bentonitvæg mod syd. Mod øst 
adskilles restdepotet af en sanddæmning på 20 m med en bentonitvæg.   
 
Restdepotet afgrænses indenfor depotet af sanddæmninger. Alle sanddæm-
ninger føres til kote +2,5 m DVR90, således at det vil være muligt at fylde 
sedimenter til kote +2,0 m DVR90. Med tiden vil sedimenterne sætte sig, 
således at deponeringen kan afdækkes med ½ m ren jord. Deponerede ma-
terialer og ren jord adskilles med signalnet. 
 
Der er ikke etableret membran under spulefeltet. Det vurderes ikke at være 
behov for at etablere membran eller perkolatopsamlingssystem, jf. miljørisi-
kovurdering i afsnit 8.  
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12 Moniterings- og kontrolprogram 

I forbindelse med modtagelse af havnesediment i restdepotet vil der blive 
gennemført analyser svarende til de undersøgelser, der skal klarlægge, om 
materialet kan klappes ligesom mængderne vil blive opgjort.   
 
Ved benyttelse af restdepotet vil der blive ført skærpet kontrol med indfat-
ningen og restdepotet. 
 
De forhold der konstateres ved den periodevise visuelle kontrol af indfatning 
mv. vil i fornødent omfang blive fuldt op af vedligeholdelse og udbedring af 
evt. skader / sætninger i konstruktionen. 
  
Herudover etableres ikke yderligere moniterings- og kontrolprogram. 
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1 Formål 
Beredskabsplanen har til formål at sikre, at der foreligger de nødvendige 
forarbejder og aftaler for at kunne imødegå eventuelle svigt i indfat-
ningsvæggen omkring depotet  hurtigt og forsvarligt. 

2 Ansvarlig 
Den ansvarlige for vedligeholdelsen og gennemførelse af beredskabsplan-
aktioner er havnechef Per Kristiansen. I dennes fravær er fuldmægtig 
Flemming Jørgensen / havneassistent Kaj Bloch Jensen ansvarlig. 

3 Generel overvågning 
Der skal generelt foregå en løbende overvågning af slamdepotet hvor føl-
gende aktiviteter skal foregå: 

3.1 Visuel inspektion af depotet 1 gang ugentligt. 

3.2 Overvågning af prognoser for vandspejl i fjorden.  
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4 Beredskab 
Beredskabsplanen er delt op i nedenstående hændelser, hvor der for hver 
hændelse er angivet de nødvendige aktiviteter og kriterier for hvornår de 
sættes i værk. Se venligst også under 6. 

4.1 For højt slamniveau 
Depotet er sat ud af drift som indspulingsareal i 1992. 

I 1994 blev indfatningsvæggen stabiliseret med et udvendigt sandtæppe, en 
tætning af væggen, samt etablering af sluser til sikring mod vekslende vand-
stand. 

Seneste tilførsel af slam i 1995 foregik med grab, hvorefter slamlaget har 
stabiliseret sig. 

Derfor vil for højt slamniveau ved den nuværende væg ikke indtræffe. 

Det fremtidige deponeringsareal er sikret til kote. 2.0 og  sikret ved lav 
vandstand. Da fremtidig deponering i dette areal kun kan ske ved mekanisk 
indfyldning, vil for højt slamniveau derfor ikke kunne indtræffe) 

4.2 Ekstrem Lavvande  
Middelkoten for nuværende slamlag er – 0.25, vanddybden uden for indfat-
ningsvæggen er – 1.5. 

Vekslende vandstand reguleres af de sluser der er i væggen. 

Såfremt der bliver meldt prognose fra DMI om lavvande under - 1.0 m iht 
DNN, skal følgende iværksættes.  

Kriterie: Prognose for vsp. under -1,0 m. 

4.2.1    Såfremt koten på slamniveauet sammenlagt med lavvandsprognosen  
             giver en vandspejlsforskel på mere end 1,5 m, skal der foretages forbe 
  redelse for udlægning af flydespærring.  
 
4.2.2 Der foretages løbende visuel inspektion under lavvandsforløbet såle-

des, at eventuelle tegn på begyndende brud/bevægelser opdages tidligt 
og aktion herpå kan foretages. Såfremt der sker brud/bevægelser se 
under punkt 4.3 eller 4.4. 

4.3 Bevægelse i indfatningsvæg. 
 

Såfremt der bliver observeret bevægelser i væggen enten i top eller bund af 
væg, skal følgende iværksættes.  
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Kriterie: Såfremt væggen får bevægelser som kan observeres ved de løben-
de visuelle eftersyn. 

 

4.3.1 At der igangsættes måleprogram (målinger udført af landinspektør) 
hvor der løbende, min. 1 gang dagligt, måles på bevægelsen for at 
fastlægge om bevægelsen fortsætter eller er på vej i ro. 

4.3.2 At såfremt bevægelsen ikke er stabil, og bevægelserne er store, skal 
der foretages forberedelse for udlægning af flydespærring.   

4.4 Brud i indfatningsvæg. 
Såfremt der bliver observeret brud i væggen enten i top eller bund af væg 
skal følgende iværksættes.  

Kriterie: Såfremt der observeres brud i væggen. 

4.4.1 At der straks udlægges flydespærring omkring ulykkesstedet 

4.4.2 At der straks tages foretages vurdering af årsag til bevægelsen sam-
men med rådgiver. 

4.4.3 At der iværksættes udbedringsprojekt på den givne strækning som er 
tilpasset skadesårsagen og omfanget. 

 
 

4.5 Forstærkningsarbejder på indfatningsvæg. 
Ved forstærkningsarbejder af væg udlægges flydespærring omkring  
arbejdsstedet. 
Samtidig indføres øget tilsyn med den øvrige del af væggen. 
 
Ved evt. konstaterede skader standses alt arbejdet.  
 
Ved brud eller bevægelser i væggen henvises til punkt 4.3 og 4.4  
 

5 Øvrige tiltag 
For hurtigere at kunne foretage udbedringer af eventuelle skader vil havnen 
have følgende materialer på lager, således at arbejder hurtigt kan sættes i 
gang: 

Lager for udbedring: 

• Vandfast krydsfinerplader 5 stk. 22 mm plader 

• Stålwire: 30 mm. 150 m for montage på pæle 
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• Fiberdug i 4 m brede ruller, totallængde på 150 m 

• Flydespærring 80 m 

 

6 Procedure ved skønnet fare for brud eller ved brud  

Vagthavende har den tekniske ledelse i tæt samarbejde med de implice-
rede parter samt rekvirerer fornødent mandskab og materiel.  

Følgende personer / myndigheder kontaktes øjeblikkelig: 

Vejle Havn: 7582 0466 (døgnvagt) 

Havnechef Per Kristiansen:        2946 7106 

Fuldmægtig Flemming Jørgensen:       4034 0057 

Havneassistent Kaj Bloch Jensen:       2332 0588 

Beredskabet i Vejle.: 7681 2850 

CG Jensen A/S.: 8743 1713 

Kontakt personer hos CG Jensen A/S: Niels Bro:  2340 7902 

         Ole Rasmussen: 2010 2843  

Beredskabet i Vejle kontaktes for udlægning af flydespærring og for dyk-
kerberedskab til udbedring af skader under vandet. 

CG Jensen A/S kontaktes for udbedring af skader, med materialer på lager, i 
samarbejde med Beredskabet i Vejle.   

Vejle Havns personale sørger for at lille motorjolle bliver søsat, samt at øv-
rigt maritimt materiel o.a.(se under punkt 5) er tilgængeligt. 

 

Øvrige myndigheder: 

Vejle kommunes miljøvagt: 7681 2850 

Vejle Kommune, Natur & Miljø forvalt., Industrimijø Team: 7681 2416 

Søværnets Operative Kommando (SOK) 8943 3099 (døgnvagt). 
 
SOK kontaktes, hvis det skønnes at der er fare for skibstrafikken. 
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