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FORURENINGSVURDERING PERIMETER LYNETTEHOLM

Dette notat er interaktivt, hvorved eksterne referencer tilgængelige vha hyperlinks i fodnoter. For at 
sikre kontinuerlig tilgængelighed er disse hosted på GeoHav’s webserver.
Citater er fremhævet som således.
Benyttet grafik er implementeret i høj opløsning, hvorfor der med fordel kan zoomes ind.

Dette notat må benyttes frit i det omfang at offentligheden i almenvellets interesse har fri og uhindret 
adgang til artikler, konklusioner og vurderinger funderet herpå.

GeoHav er en privat og uvildig tænketank med det ene formål at eksponere den reelle tilstand af Dansk 
havmiljø og fungerer i almenvellets interesse som autonom efterforskningsenhed.
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BAGGRUND

En markant del af havbundsmaterialet inden for 
perimeteren af Lynetteholm-projektet skal 
bundudskiftes (bortgraves), da dette består af gytje - 
et organisk materiale som grundet det store 
vandindhold har ringe bæreevne.
En del af det bortgravede materiale bortledes med 
strømmen som gravespild og en markant mængde vil blive 
klappet (dumpet) i Køge bugt, da optaget 
havbundsmateriale er undtaget det totale forbud mod 
dumpning af stoffer eller materialer jvf 
havmiljølovens § 25, stk. 1.
I miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholm benævnes 
det dog at forurenet materiale ikke
klappes (dumpes) men deponeres på land. Og Rambøll 
vurderer heri at forurenet sediment udgør en mindre 
del af den mængde, der bortgraves i anlægsfasen og er 
primært beliggende i de øvre sedimentlag. Det 
forurenede sediment vil derfor blive afgravet først og 
deponeret i Lynettens sedimentdeponi. Forurenet 
sediment aflejret under afgravningen vil blive 
overlejret eller opblandet med spild af rent sediment, 
som opgraves efterfølgende. Det rene sediment vil 
udgøre omkring 80% af den samlede mængde .1

Ved bundudskiftning bortgraves som tidligere benævnt 
materiale uden større bæreevne, hovedsageligt gytje, 
med henblik på at etablere en inddæmning for det 
videre anlægsarbejde.
Disse afgravningsområder defineret i 
baggrundsrapporten Hydrauliske undersøgelser  og 2

inddelt i ialt 13 sektioner som er sammenfattet til 
10, da der ikke er foretaget prøveudtagninger i dem 
alle. I det følgende vil disse afgravningsområder være 
benævnt sektioner.

I de foreliggende analyseresultater, hvilke foreligger 
i baggrundsrapporten Miljøkemi , er der store 3

variationer i værdierne for de analyserede 
fokusstoffer. Ligeledes er der markante afstande 
mellem prøvestationerne og for en del af sektionerne 
er prøverne perifære, hvorfor analyserne heraf ikke 
kan betragtes som komplette eller repræsentative 
herfor og variationer med grænseoverskridende 
koncentrationer af miljøfremmede stoffer kan således 
forventes i områder af sektionerne uden 
prøvetagninger.
Forurenet materiale i havbunden kan derfor ikke i 
tilstrækkelig grad håndplukkes med de nuværende 
tekniske løsninger grundet gravespild og den ringe 
kortlægning af reelt forurenet materiale, som 
baggrundsrapporterne til miljøkonsekvensrapporten 
giver. Der er derfor en reel og plausibel risiko for 
at de ikke forureningskortlagte områder i sektionerne 
rummer grænseoverskridende koncentrationer. Denne 
risiko skærpes af den i miljøkonsekvensrapporten 
benævnte  antropogene aktivitet for Lynetteholmens 4

areal, som gennem mere end hundrede år været anvendt 
som losseplads for bl.a. havneslam og 
uddybningsmateriale fra Københavns Havn med et skøn på 
at der frem til 1990’erne er klappet mindst 1,6 
million m3 fyld på Middelgrunden indeholdende 3 – 8 t 

kviksølv og store mængder af bly, kobber og zink, samt 
små mængder cadmium og nikkel.
I det følgende argumenteres der for at de udtagne 
prøver påviser en forureningsgrad langt over Rambøll’s 
vurderinger af at det rene sediment vil udgøre omkring 
80% af den samlede mængde, hvilket er anslået i 
baggrundsrapporten Hydrauliske undersøgelser som 
vurderinger på mængden af henholdsvis ren og forurenet 
havbund for det respektive sektioner.

VURDERINGSKRITERIER, METODEVALG OG AFGRÆNSNING

Der vurderes alene på havbundsmateriale i de 
sektioner, hvor bundudskiftning foretages i 
forbindelse med etableringen af Lynetteholmens 
perimeter, da dette materiale formodes at blive 
bortskaffet ved klapning i Køge bugt.
Til brug for vurderingen er der ud fra 
baggrundsrapporten Miljøkemi selekteret 10 
fokusstoffer (S), som alle har marine 
vurderingskriterier i form af enten aktionsniveauer 
eller sedimentkvalitetskriterier;

• Der foreligger i Klapvejledningen  5
vurderingskriterier for tungmetallerne Arsen, Bly, 
Cadmium, Chrom, Kobber, Kviksølv, Nikkel samt Zink i 
optaget havbundsmateriale.

• I Bekendtgørelse  om fastlæggelse af miljømål for 6

vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og 
grundvand er der fastsat miljøkvalitetskrav særligt 
for PAH’erne Anthracen og Naphtalen. Disse 
miljøkvalitetskrav understøttes af Miljøstyrelsen , 7

hvor de er benævnt sedimentkvalitetskriterier.

FIGUR 1 download som PDF 1.2 mb

�

 afsnit 1.7 Miljøkonsekvensrapport Lynetteholm, Rambøll 20201

 afsnit 5.1.1 Anlæg af Lynetteholm, VVM – Teknisk Baggrundsrapport nr. 1, Hydrauliske undersøgelser, DHI for Udviklingsselskabet By & 2

Havn I/S 2020

 Bilag D, Forsøgsresultater, faststof, LYNETTEHOLM Datarapport, Miljøkemi Ver 3, Cowi for Udviklingsselskabet By & Havn 28. august 3

2020

 afsnit 9.2.3 Miljøkonsekvensrapport Lynetteholm, Rambøll 20204

 Vejledning om dumpning af optaget havbundsmateriale - klapning, Miljøstyrelsen 20055

endvidere https://mst.dk/erhverv/klapning/typiske-spoergsmaal-og-svar/

 Bilag 2, Del B, Tabel 4, BEK nr 1625 af 19/12/20176

 Anthracen (CAS nr. 120-12-7) Fastsættelse af kvalitetskriterier, Miljøstyrelsen 20137

Naphtalen (CAS nr. 91-20-3), Miljøstyrelsen 2013
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Klapvejledningens vurderingskriterier består af nedre 
samt øvre aktionsniveau.
Det nedre aktionsniveau er en indikator for geologisk 
rent materiale; den mængde af et stof som måtte være 
naturligt forekommende.
Det øvre aktionsniveau er en indikator for hvornår en 
mængde af stoffet har effekt på det marine økosystem.
 
Aktionsniveauer;

Nedre  Øvre   (mg/KG)
Arsen   20   60
Bly   40  200
Cadmium    0.4    2.5
Chrom   50  270
Kobber   40   90
Kviksølv    0,25    1

 Nikkel   30   60
 Zink  130  500
 
Miljøkvalitetskrav Sediment/sedimentkvalitetskriterie 
for andet overfladevand;

Anthracen   0.0048 mg/KG ts8
Naphtalen   0.138  mg/KG ts

Værdier over nedre aktionsniveau for tungmetaller 
anses som forurenet sediment. Værdier over øvre 
aktionsniveau samt sedimentkvalitetskriterie anses som 
grænseoverskridende koncentrationer, da de skønnes at 
medføre uacceptable negative effekter på 
vandøkosystemer. I det følgende vil øvre aktionsniveau 
og sedimentkvalitetskriteriet samlet være benævnt med 
forkortelsen VK.

I diagrammerne er nedre aktionsniveau markeret med blå 
linie hvorfor overskridelser heraf markeres med blå 
søjler. Øvre aktionsniveau og 
sedimentkvalitetskriterier er markeret med rød linie 
hvorfor overskridelser heraf er markeret med rød 
søjle. I gennemsnitsdiagrammet i FIGUR 3 er højeste 
koncentrationer markeret med en lille sort linie.

Det pointeres at TBT  jvf Klapvejledningen også har 9

aktionsniveauer. For at begrænse datasættet grundet 
tidspres har GeoHav valgt ikke at medtage TBT som 
fokusstof, da de allerede afgrænsede fokusstoffer 
tegner et tydeligt forureningsbillede.

Det fremgår ikke med tydelighed i 
Miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholm i hvilke 
områder der skal foretages bundudskiftning for at 
etablere perimeteren.

For at identificere relevante prøveudtagnings-
stationer for hver sektion sammenlægges kort  for 10

afgravningsområderne med kort for undersøgelsesplanen  11

bag prøveudtagningerne. Sammenlægningen er gengivet i 
FIGUR 1 og identificerer prøvestationer i de 
respektive sektioner.

Der er således jvf FIGUR 1 for bundudskiftning med 
henblik på opgravning og bortskafning ved klapning 
tale om følgende sektioner; NP 1, NP 2, NP 3, VP 1, VP 
2, VP 3, ØP 1.1, ØP 1.2, ØP 2.1, ØP 2.2, ØP 3.1, ØP 
3.2 samt ØP 4.

For hver sektion er værdierne for de afgrænsede 10 
fokusstoffer i de identificerede prøvestationers 
analyser indført i diagram. Herved identificeres 
visuelt overskridelser af VK til videre beregning af 
overskridelsesfaktor i særskilt diagram, som beregnes 
simpelt;

overskridelsesfaktor = målt værdi / VK

Overskridelsesfaktorerne sammenregnes som sum for hver 
sektion og et sektionsfaktorgennemsnit beregnes 
ligeledes simpelt;

A : antal analyser
S : 10 (konstant - antal fokusstoffer)
sektionsfaktorgennemsnit = sum / (A*S)

Et sektionsfaktorgennemsnit på over 1 indentificerer 
således kraftigt forurenet havbund. Disse er samlet i 
FIGUR 2.

Den overordnede forureningsgrad af sektionerne kan 
ligeledes vurderes ud fra et almindeligt gennemsnit af 
hver sektions sum af de respektive fokusstoffer. Dette 
er illustreret i diagram i FIGUR 3. Denne type 
gennemsnitsberegning viser ikke det komplette 
forureningsbillede, da lave målte værdier samt værdier 
under detektionsgrænsen slører høje koncentrationer.
Som note til FIGUR 3 er den målte max-koncentration 
for hvert stof i hver sektion markeret med sort linie.

SAMLET VURDERING

Generelt tyder de heri gennemførte vurderinger på 
årtiers påvirkning af aflejret suspenderet materiale, 
hvilket har medført store lokale variationer i 
koncentrationerne af fokusstofferne. Årtiers 
uddybningsaktivitet ved Lynetten i 1960-1970’erne med 
klapning på Middelgrunden kan være et parameter heri.

GeoHav vurderer at de udførte analyser på de 
identificerede prøvetagningsstationer for de 
sektioner, hvorfra havbundsmateriale skal bortskaffes 
for perimeter konstruktion, ikke er fyldestgørende da 
netop lokale udsving i ekstreme koncentrationer er 
påvist men ikke er tilstrækkeligt identificeret.

Overordnet set er der få overskridelser af nedre og 
øvre aktionsniveau for Arsen, Chrom og Nikkel. 
Værdierne herfor tegner et stabilt billede af 
baggrundskoncentrationen.

Bly, Cadmium og Kviksølv går under betegnelsen Core 
Metal Indicators. Indre danske farvande og særligt 
Køge Bugt og Øresund er udfordret grundet bio-
akkumulering af disse, hvilket overvåges af HELCOM . 12

Generelt har sedimentet problematiske værdier herfor, 
hvilket specifikt ses i FIGUR 3 ved at 
gennemsnitsværdierne for hovedparten af sektionerne 
ligger over nedre aktionsniveau.

I Miljøkonsekvensrapporten vurderes sedimentet at have 
medianværdier  for de i dette notat valgte 13

fokusstoffer langt under vurderingskriterierne, 
hvilket formodentlig har ledt til vurderingen af at 

 ts : tørstof, den partikulære del af en prøve uden vand8

 Miljøfremmed og idag forbudt begroningshæmmende additiv i bundmaling til skibe9

 FIG 5-2 Anlæg af Lynetteholm, VVM – Teknisk Baggrundsrapport nr. 1, Hydrauliske undersøgelser, DHI for Udviklingsselskabet By & 10

Havn I/S 2020

 Bilag A, LYNETTEHOLM Datarapport, Miljøkemi Ver 3, Cowi for Udviklingsselskabet By & Havn 28. august 202011

 HELCOM (2018) Metals (lead, cadmium and mercury). HELCOM Core Indicator Report 12

 afsnit 9.2.3, tabel 9-3 Miljøkonsekvensrapport Lynetteholm, Rambøll 202013
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det rene sediment vil udgøre omkring 80% af den 
samlede mængde.

Ifølge Miljøkonsekvensrapporten vurderes 65.16 hektar 
opgravet for perimeter konstruktion , hvis ydre 14

perimeter har en længde  af 7078 m længde. Der er 15

således tale om en markant sektionsbredde, hvorfor 
fåtallet af de udførte havbundsundersøgelser er 
utilstrækkeligt repræsentative grundet de mange lokale 
markante udsving.

GeoHav anser graden af VK-overskridelser som det 
væsentligste vurderingsparameter, hvorfor 
gennemsnittet af overskridelsernes beregnede faktorer 
er vist i FIGUR 2. 
Ifølge FIGUR 2 såvel som FIGUR 3 kendtegnes sedimentet 
for Lynetteholmens perimeter som totalforurenet.

VURDERING NP 1 

FIGUR 1 identificerer prøvestationerne BH_P_91 samt 
BH_P_99 i sektion NP 1 med henholdvis 4 samt 5 
analyser. BH_P_94 samt BH_P_97 ligger nær denne 
sektion, men er ikke medtaget i vurderingen, da der 
ikke skal mobileres materiale herfra.
Koncentrationer over detektionsgrænsen for BH_P_91 
samt BH_P_99 er indført i diagram i FIGUR 4.

For både BH_P_91 og BH_P_99 ligger alle værdier over 
detektionsgrænsen for Anthracen over 
sedimentkvalitetskriteriet. I alt identificeres 9 
overskridelser (10% af værdierne) af 
sedimentkvalitetskriteriet for Anthracen og Naphtalen. 

BH_P_99 rummer 20 værdier (22.2%)  over nedre 
aktionsniveau for alle tungmetaller, Arsen undtagen. 
Heraf er 9 specifikke værdier (10%) over det øvre 
aktionsniveau i dybder over 0.6 m.u.t.16

Således er der for 9 analyser i NP 1 i alt 18 
overskridelser (20%) af VK. Disse er beregnet som 
overskridelsesfaktorer og illustreret i FIGUR 5.

sum af overskridelsesfaktorer: 554.93
analyser :   9
sektionsfaktorgennemsnit: 

554,93/(9*10) = 6.16

Sektionsfaktorgennemsnittet beskriver sektion NP 1 som 
forurenet 6.16 gange over VK.

Da BH_P_91 og BH_P_99 er lokaliseret perefært i NP med 
en indbyrdes afstand på over 500 meter vurderes det at 
disse ikke kan anses som repræsentative for NP 1 og at 
det øvrige areal kan rumme markante 
grænseoverskridende koncentrationer af fokusstofferne.

VURDERING NP 2

FIGUR 1 identificerer prøvestationerne BH_P_1, BH_P_3, 
BH_P_6 samt BH_P_10 i sektion NP 2 med henholdsvis 4, 
5, 5 samt 5 analyser. Koncentrationer over 
detektionsgrænsen for disse er indført i diagram i 
FIGUR 6. 
Det bemærkes at BH_P_10 ligger perefært på 
skillelinien til sektion NP 3. Denne er således 
repræsentativ for den østlige del af NP 2, hvor alle 4 
prøvestationer ligger nordligt. 

!
FIGUR 2

FIGUR 3 Download som PDF 304 kb

Gennemsnit af koncentrationer for hver sektion. Sort 
streg indikerer maksimale værdier i de respektive 
analyser.

!

FIGUR 4 download som PDF 247 kb
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FIGUR 5

 afsnit 12.3.3.2, tabel 12-14 Miljøkonsekvensrapport Lynetteholm, Rambøll 202014

 afsnit 3.3, tabel 3-6 Miljøkonsekvensrapport Lynetteholm, Rambøll 202015

 m.u.t. er en forkortelse for meter under terræn, i denne kontekst meter under havbund16
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Samtlige prøver har voldsomme overskridelser af 
sedimentkvalitetskriterier for Anthracen. I alt 
identificeres 19 overskridelser (10%) af 
sedimentkvalitetskriteriet for Anthracen og Naphtalen.

Samlet identificeres der 71 værdier (37.4%) over nedre 
aktionsniveau for alle tungmetaller, Arsen undtagen. 
Heraf er 32 specifikke værdier (16.8%) over det øvre 
aktionsniveau.
Således er der for 19 analyser i NP 2 i alt 51 
overskridelser (26.8%) af VK. Disse er beregnet som 
overskridelsesfaktorer og illustreret i FIGUR 7.

sum af overskridelsesfaktorer: 1747.17
analyser :     19
sektionsfaktorgennemsnit: 

1747.17/(19*10) = 9.196

Sektionsfaktorgennemsnittet beskriver NP 2 som 
forurenet 9.2 gange over VK.
De markante overskridelser af både nedre og øvre 
aktionsniveau i varierende dybder vurderes at være 
repræsentative for NP 2. Prøvestationerne i NP 2 er 
lokaliseret med en indbyrdes afstand på ca 200 meter 
og n samlet afstand fra BH_P_1 til BH_P_10 på 598 
meter.
Det vurderes at det øvrige areal kan rumme markante 
grænseoverskridende koncentrationer af fokusstofferne.

VURDERING NP 3

FIGUR 1 identificerer følgende prøvestationer i 
sektion NP 3;

BH_P_10 5 analyser
BH_P_14 5 analyser
BH_P_17 5 analyser
BH_P_22 4 analyser
BH_P_23 5 analyser
BH_P_25 4 analyser

Koncentrationer over detektionsgrænsen for disse er 
indført i diagram i FIGUR 8.

Særligt har BP_P_22 meget ringe forureningsgrad uden 
værdier over detektionsgrænsen for Anthracen, Kviksølv 
samt Naphtalen og udelukkende 2 overskridelser af 
nedre aktionsniveau for Cadmium i dybde 0.2-0.8. Den 
højeste af disse (1.8 mg/KG ts) af disse forefindes i 
dybden 0.6-0.8 m.u.t.
GeoHav antager at lokationen af BH_P_22 på 
Middelgrundens grænse til Kongedybet kan betyde 
kontinuerlig resuspendering af sediment og dermed 
udvaskning af fokusstofferne i de øverste sedimenter.

Der er markante overskridelser (73 stk / 92.4%) af 
nedre aktionsniveau for Bly, Cadmium, Kobber, Kviksølv 
samt Zink og få (6 stk / 7.6%) or Arsen, Chrom samt 
Nikkel.
Det bemærkes dog at der ikke er værdier for Bly i NP 3 
over øvre aktionsniveau.

Samtlige prøvestationer, undtagen BH_P_22, har 
voldsomme overskridelser af sedimentkvalitetskriterier 
for Anthracen. Flere af disse forefindes i dybere 
sedimentlag. I alt identificeres 22 overskridelser 
(7.9%) af sedimentkvalitetskriteriet for Anthracen og 
Naphtalen.

Samlet identificeres der 79 værdier (28.2%) over nedre 
aktionsniveau for alle tungmetaller. Heraf er 25 
specifikke værdier (8.9%) over det øvre aktionsniveau.

FIGUR 6 download som PDF 529 kb
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FIGUR 7

�
FIGUR 8 download som PDF 753 kb
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FIGUR 9

�
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Således er der for 28 analyser i NP 3 i alt 47 
overskridelser (16.8%) af VK. Disse er beregnet som 
overskridelsesfaktorer og illustreret i FIGUR 9. 
Den lave andel af overskridelser af VK vækker 
bekymring når sektionsfaktorgennemsnittet beregnes.

sum af overskridelsesfaktorer: 1787.125
analyser:                        28
sektionsfaktorgennemsnit:

1787.125/(28*10) = 6.38

Bortset fra BH_P_25, som ligger perefært på 
skillelinjen til sektion ØP 1.1, er den kemiske 
tilstand af hovedparten af det sydlige areal af NP 3 
ukendt og uden prøvestationer. Således kan de udførte 
analyser ikke betragtes som repræsentative for NP 3, 
for hvilket Sektionsfaktorgennemsnittet beskriver 
området som forurenet 6.4 gange over VK.
Det vurderes at særligt det sydligvestlige areal af NP 
3 kan rumme grænseoverskridende koncentrationer af 
fokusstofferne.

VURDERING VP 1

FIGUR 1 identificerer prøvestationerne BH_P_70, 
BH_P_73 samt BH_P_78 med henholdsvis 4, 4 samt 2 
analyser. Koncentrationer over detektionsgrænsen for 
disse er indført i diagram i FIGUR 10.

Alene for 3 analyser fordelt på de sydligste 
prøvetagningsstationer er der værdier for Anthracen 
over detektionsgrænsen.
I alt identificeres 4 overskridelser (4%) af 
sedimentkvalitetskriteriet for Anthracen og Naphtalen.
Derud over er der i alt 6 værdier (6%) over nedre 
aktionsniveau, hvoraf 1 overskrider (1%) øvre 
aktionsniveau.

Således er der for 10 analyser i VP 1 i alt 5 
overskridelser (5%) af VK. Disse er beregnet som 
overskridelsesfaktorer og illustreret i FIGUR 11.

sum af overskridelsesfaktorer: 320.97
analyser :    10
sektionsfaktorgennemsnit: 

320.97/(10*10) = 3.2097

Trods den lave andel af overskridelser af VK er 
sektionsfaktorgennemsnittet over 1 og beskriver 
således området som forurenet 3.2 gange over VK.

Fra BH_P_70 til BH_P_73 er afstanden 197 meter.
Fra BH_P_73 til BH_P_78 er afstanden 348 meter.
Fra BH_P_70 til BH_P_78 er afstanden 529 meter.

De store afstande muliggør grænseoverskridende 
koncentrationer af fokusstofferne i det øvrige ikke 
undersøgte areal.

VURDERING VP 2

FIGUR 1 identificerer prøvestationerne BH_P_81 samt 
BH_P_85 med henholdsvis 4 samt 5 analyser. 
Koncentrationer over detektionsgrænsen for disse er 
indført i diagram i FIGUR 12.

To trediedele af analyserne har for Anthracen markante 
værdier over sedimentkvalitetskriteriet. Flere af 
disse er lokaliseret i dybere sedimentlag.
Bemærkelsesværdigt for BH_P_85 er en overskridelse af 
sedimentkvalitetskriteriet for Naphtalen i dybden 
1.0-1.2 m.u.t. trods markant lavere værdier i de øvre 
sedimentlag.

For særligt BH_P_81 overskrider værdierne (10%) i 
dybderne 0.0-1.2 for Bly, Cadmium og Kviksølv nedre 
aktionsniveau. Af disse er der helt særligt en række 
overskridelser af øvre aktionsniveau i dybden 1.0-1.2 
m.u.t.
Ligeledes for BH_P_81 overskrider Kobber og Zink nedre 
aktionsniveau i henholdsvis dybderne 0.0-0.2 samt 
1.0-1.2 m.u.t. Her ses samme overskridelse af øvre 
aktionsniveau i dybden 1.0-1.2 m.u.t.

BH_P_85 har alene overskridelser af nedre 
aktionsniveau i øverste sedimentlag for Bly, Cadmium, 
Kobber, Kviksølv og Zink. Hveraf ses overskridelser af 
øvre aktionsniveau for Kviksølv.

I alt identificeres der 9 overskridelser (10%) af 
sedimentkvalitetskriteriet for Anthracen og Naphtalen.
Samlet identificeres der 20 værdier (22.2%) over nedre 
aktionsniveau for alle tungmetaller. Heraf er 8 
specifikke værdier (8.9%) over det øvre aktionsniveau.

Således er der for 9 analyser i VP 2 i alt 17 
overskridelser (18.9%) af VK. Disse er beregnet som 
overskridelsesfaktorer og illustreret i FIGUR 13.

sum af overskridelsesfaktorer:  563.89
analyser:                         9
sektionsfaktorgennemsnit:

563.89/(9*10) = 6.265

Sektionsfaktorgennemsnittet beskriver sektion VP 2 som 
forurenet 6.3 gange over VK. Analyserne påviser 
markante overskridelser på varierende dybder på begge 
prøvetagningsstationer, hvorfor det vurderes at der 
kontinuerligt har forekommet aflejring af suspenderet 
sediment.
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Afstanden mellem de to prøvetagningsstationer på 271 
meter er forholdsvis stor. BH_P_81 samt BH_P_85 
vurderes derfor ikke have tegne et fuldstændigt 
repræsentativt forureningsbillede af VP 2, da markante 
og grænseoverskridende koncentrationer af 
fokusstofferne kan forekomme i varierende dybder 
grundet aflejring af udvasket suspenderet sediment.

VURDERING VP 3

FIGUR 1 identificerer prøvestationen BH_P_89 nordligt 
i sektion VP 3 med 4 analyser. Medtaget i vurderingen 
for VP 3 er prøvestationen BH_P_91 med 4 analyser da 
denne ligger lige nord for skillelinjen til sektion NP 
1.
Koncentrationer over detektionsgrænsen for disse er 
indført i diagram i FIGUR 14.

62.5% af analyserne har for Anthracen markante værdier 
over sedimentkvalitetskriteriet.
Særligt BH_P_89 rummer høje koncentrationer i dybderne 
0.2-0.8 m.u.t. For Naphtalen ligger de få værdier over 
detektionsgrænsen under sedimentkvalitetskriteriet.
BH_P_89 er den eneste prøvestation med overskridelser 
af nedre aktionsniveau, som alle optræder i dybder 
over 0.2 m.u.t. Eneste overskridelser af øvre 
aktionsniveau identificeres i dybde 0.2-0.8 m.u.t. for 
Kviksølv.

I alt identificeres 5 overskridelser (6.3%) af 
sedimentkvalitetskriteriet for Anthracen. Samlet 
identificeres 6 overskridelser (7.5%) af nedre 
aktionsniveau. Heraf er 2 specifikke værdier (2.5%) 
over øvre aktionsniveau.
Således er der for 8 analyser i VP 3 i alt 7 
overskridelser (18.9%) af VK. Disse er beregnet som 
overskridelsesfaktorer og illustreret i FIGUR 15.

sum af overskridelsesfaktorer:   75.63
analyser:                         8
sektionsfaktorgennemsnit:

75.63/(8*10) = 0.945

Sektionsfaktorgennemsnittet befinder sig under 1 og 
beskriver sektion VP 3 som svagt forurenet under VK.

VP 3 består reelt af en prøvetagningsstation, BH_P_89.
Perefært 152 meter mod nord ligger BH_P_91. Derud over 
er BH_P_85 lokaliseret 275 meter mod syd i sektion VP 
2.Det vurderes at BH_P_89 samt BH_P_91 ikke er 
repræsentative for VP 3, da et større sydligt areal 
ikke er undersøgt.

VURDERING ØP 1.1

FIGUR 1 identificerer perifært prøvestationerne 
BH_A_60 samt BH_P_25 med hver 4 analyser. BH_A_60 
ligger østligt på skillelinien til sektion ØP 1.2 og 
BH_P_25 nordligt på skillelinien til sektion NP 3.

Koncentrationer over detektionsgrænsen for BH_A_60 
samt BH_P_25 er indført i diagram i FIGUR 16.

For begge prøvestationer findes i alt 4 analyser med 
værdier over detektionsgrænsen for Anthracen i de øvre 
sedimentlag. Disse overskrider 
sedimentkvalitetskriteriet markant. Naphtalen ligger 
under sedimentkvalitetskriteriet.

BH_A_60 har ingen overskridelser af aktionsniveauer.

BH_P_25 har moderate overskridelser af nedre 
aktionsniveau for Bly, Cadmium, Kobber, Kviksølv samt 
Zink og en enkelt minimal for Chrom. Af disse 
overskrider Cadmium og Kviksølv i lille grad øvre 
aktionsniveau. For Kobber og Zink identificeres 
overskridelser af øvre aktionsniveau med ekstreme 
værdier.

I alt identificeres 4 overskridelser (5%) af 
sedimentkvalitetskriteriet for Anthracen.
Samlet identificeres 14 overskridelser af nedre 
aktionsniveau. Heraf overskrider 5 værdier (6.3%) øvre 
aktionsniveau.
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Således er der for 8 analyser i ØP 1.1 i alt 9 
overskridelser (11.3%) af VK. Disse er beregnet som 
overskridelsesfaktorer og illustreret i FIGUR 17.

sum af overskridelsesfaktorer:   97.49
analyser:                         8
sektionsfaktorgennemsnit:

97.49/(8*10) = 1.2186

Sektionsfaktorgennemsnittet beskriver sektion ØP 1.1 
som forurenet 1.2 gange over VK.

BH_A_60 samt BH_P_25 betragtes ikke som repræsentative 
for ØP 1.1 da begge er lokaliseret perefært mod 
nordøst med en indbyrdes afstand af 263 meter, hvorfor 
hovedparten af arealet henligger ikke undersøgt.
Markante og grænseoverskridende koncentrationer af 
fokusstofferne heri er plausibelt.

VURDERING ØP 1.2

FIGUR 1 identificerer perifært prøvestationen BH_A_60 
med i alt 4 analyser.
Trods koncentrationer over detektionsgrænsen indgår i 
vurderingen af ØP 1.1 vurderes disse særskilt i det 
følgende og er indført i diagram i FIGUR 18.

Særligt for det øvre sedimentlag i dybden 0.0-0.4 
m.u.t. overskrider værdierne for Anthracen 
sedimentkvalitetskriteriet. Der er kun i en analyse 
målt værdier over detektionsgrænsen for Naphtalen, som 
ligger under sedimentkvalitetskriteriet.

Kun for Cadmium og Kobber ses minimale overskridelser 
af nedre aktionsniveau i henholdvis øvre og nedre 
sedimentlag.

I alt identificeres 2 overskridelser (5%) af 
sedimentkvalitetskriteriet for Anthracen og dermed 
samlet 2 overskridelser af VK. Disse er beregnet som 
overskridelsesfaktorer og illustreret i FIGUR 19.

sum af overskridelsesfaktorer:    5
analyser:                         8
sektionsfaktorgennemsnit:

5/(4*10) = 0.125

Sektionsfaktorgennemsnittet ligger markant under 1 
beskriver sektion ØP 1.2 som svagt forurenet.

BH_A_60 vurderes ikke at være repræsentativ for 
sektion 1.2 da denne prøvestation er lokaliseret 
perefært vestligt i arealet, som således ikke er 
undersøgt tilstrækkeligt og i hvilket der kan 
forekomme grænseoverskridende koncentrationer af 
fokusstofferne.

VURDERING ØP 2.1

FIGUR 1 identificerer prøvestationerne BH_P_28, 
BH_P_29 med henholdsvis 5 samt 4. Desuden er BH_P_33 
med 4 analyser identificeret på skillelinien til 
sektion ØP 3.1, hvorfor denne er medtaget i denne 
vurdering. Koncentrationer over detektionsgrænsen for 
disse er indført i diagram i FIGUR 20.

For alle prøvestationerne er værdierne over 
detektionsgrænsen for Anthracen over 
sedimentkvalitetskriteriet. For Naphtalen er der 4 
overskridelser heraf.
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Særligt for BH_P_29 i dybden 0.2-0.4 m.u.t. optræder 
overskridelse af nedre samt øvre aktionsniveau for 
Arsen. Ud over denne har BH_P_29 kun en anden 
overskridelse af nedre aktionsniveau for Cadmium i 
samme lag.

De øvrige prøvestationer har spredte overskridelser af 
nedre aktionsniveau fordelt på Bly, Cadmium, Chrom, 
Kobber, Kviksølv og Zink med et mindre antal 
overskridelser af øvre aktionsniveau hovedsageligt i 
dybder over 0.2 m.u.t.

Særligt Zink overskrider markant øvre aktionsniveau 
for prøvestation BH_P_33.

I alt identificeres 11 overskridelser (8.5%) af 
sedimentkvalitetskriteriet for Anthracen og Naphtalen.
Samlet identificeres 33 overskridelser (25.4%) af 
nedre aktionsniveau. Heraf overskrider 14 værdier 
(10.8%) øvre aktionsniveau.
Således er der for 13 analyser i ØP 2.1 i alt 25 
overskridelser (19.2%) af VK. Disse er beregnet som 
overskridelsesfaktorer og illustreret i FIGUR 21.

sum af overskridelsesfaktorer:   600.26
analyser:                         13
sektionsfaktorgennemsnit:

600.26/(13*10) = 4.617

Sektionsfaktorgennemsnittet beskriver sektion ØP 2.1 
som forurenet 4.6 gange over VK.

Fra BH_P_28 til BH_P_29 er afstanden 186 meter.
Fra BH_P_29 til BH_P_33 er afstanden 411 meter.
Fra BH_P_28 til BH_P_33 er afstanden 595 meter.

Grundet store variationer i værdierne for de 3 
prøvestationer over markante afstande vurderes disse 
ikke at være repræsentative for ØP 2.1.
Det øvrige areal, særligt mellem BH_P_29 og BH_P_33, 
rummer plausibelt markante grænseoverskridende 
koncentrationer af fokusstofferne. 

VURDERING ØP 2.2

Der er ikke identificeret prøvetagningsstationer inden 
for det i FIGUR 1 markerede område for sektion ØP 2.2 
og således er det ikke muligt at vurdere 
forureningsgraden af denne sektion.
GeoHav finder det stærkt plausibelt at denne sektion 
rummer grænseoverskridende koncentrationer af 
fokusstofferne.

VURDERING ØP 3.1

FIGUR 1 identificerer prøvestationerne BH_P_33 samt 
BH_P_35 perefært i sektion ØP 3.1 med hver 4 analyser.

Trods BH_P_33 grundet sin position på skillelinien 
allerede er medtaget i vurderingen af ØP 2.1 medtages 
den som toneangivende for sektion ØP 3.1.
Koncentrationer over detektionsgrænsen for BH_P_33 
samt BH_P_35 er indført i diagram i FIGUR 22.

92,9 % af værdierne over detektionsgrænsen for 
Anthracen og Naphtalen overskrider 
sedimentkvalitetskriteriet.

For Bly, Cadmium, Kobber, Kviksølv samt Zink er der 
markante overskridelser af både nedre og øvre 
aktionsniveau.
For Arsen, Chrom og Nikkel er der enkle overskridelser 
i BH_P_33.

I alt identificeres 13 overskridelser (16.25%) af 
sedimentkvalitetskriteriet for Anthracen og Naphtalen.
Samlet identificeres 33 overskridelser (41.25%) af 
nedre aktionsniveau. Heraf overskrider 19 værdier 
(23.75%) øvre aktionsniveau.
Således er der for 8 analyser i ØP 3.1 i alt 32 
overskridelser (40%) af VK. Disse er beregnet som 
overskridelsesfaktorer og illustreret i FIGUR 23.

sum af overskridelsesfaktorer:   667.398
analyser:                          8
sektionsfaktorgennemsnit:

667.398/(8*10) = 8.34

Prøvestationerne BH_P_33 og BH_P_35 ligger begge 
perefært i sektionen henholdsvis mod nørd og mod øst 
med en indbyrdes afstand af 253 meter, hvilket 
efterlader hovedparten af sektionens areal uden 
vurderingsparametre. Således vurderes det at BH_P_33 
og BH_P_35 ikke kan anses som repræsentative for ØP 
3.1 og at det øvrige areal kan rumme markante 
grænseoverskridende koncentrationer af fokusstofferne.

Sektionsfaktorgennemsnittet beskriver sektion ØP 3.1 
som forurenet 8.3 gange over VK.

VURDERING ØP 3.2

FIGUR 1 identificerer prøvestationen BH_A_80 med 4 
analyser nordligt i sektion ØP 3.2. Perefært på 
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skillelinien til sektion ØP 3.1 forefindes BH_P_35,  
ligeledes med 4 analyser, som trods tidligere vurderet 
i ØP 3.1 er medtaget i vurderingen for ØP 3.2.
Koncentrationer over detektionsgrænsen for BH_A_80 
samt BH_P_35 er indført i diagram i FIGUR 24.

Eneste overskridelse af VK for BH_A_80 er Anthracen, 
som for de øverste sedimentlag har overskridelse af 
sedimentkvalitetskriteriet. BH_A_80 har endvidere to 
mindre overskridelser af nedre aktionsniveau for 
Cadmium og Kobber i øverste sedimentlag.
BH_P_35 har de resterende overskridelser af nedre 
aktionsniveau for Bly, Cadmium, Kobber, Kviksølv og 
Zink, hvoraf Cadmium, Kobber, Kviksølv og Zink har en 
række overskridelser af øvre aktionsniveau.

I alt identificeres 10 overskridelser (12.5%) af 
sedimentkvalitetskriteriet for Anthracen og Naphtalen. 
Samlet identificeres 19 overskridelser (23.75%) af 
nedre aktionsniveau. Heraf overskrider 10 værdier 
(12.5%) øvre aktionsniveau.
Således er der for 8 analyser i ØP 3.2 i alt 20 
overskridelser (25%) af VK. Disse er beregnet som 
overskridelsesfaktorer og illustreret i FIGUR 25.

sum af overskridelsesfaktorer:   259.143
analyser:                          8
sektionsfaktorgennemsnit:

259.143/(8*10) = 3.239

BH_P_35 er markant forurenet i forhold til BH_A_80.
Disse to prøvestationer er lokaliseret 157 meter fra 
hinanden og de markante deviationer i 
koncentrationerne leder til vurderingen af at BH_A_80 
ikke er repræsentativ for den sydlige del af ØP 3.2, 
hvor der ikke er prøvetaget yderligere. Derfor kan det 
øvrige areal rumme markante grænseoverskridende 
koncentrationer af fokusstofferne.

Sektionsfaktorgennemsnittet beskriver sektion ØP 3.2 
som forurenet 3.2 gange over VK.

VURDERING ØP 4

FIGUR 1 identificerer følgende prøvestationer i 
sektion ØP 4;

BH_P_37 3 analyser
BH_P_38 2 analyser
BH_P_42 4 analyser
BH_P_43 2 analyser
BH_P_46 4 analyser
BH_P_47 2 analyser

Koncentrationer over detektionsgrænsen for disse er 
indført i diagram i FIGUR 26.

Det bemærkes at Arsen, Chrom samt Nikkel kun har 
udslag over nedre aktionsniveau i samme analyse - 
BH_P_42 i dybden 0.0-0.2 m.u.t.

Fælles for BH_P_43 og BH_P_46 er at der ikke er 
værdier for Anthracen eller Naphtalen over 
detektionsgrænsen.
BH_P_43 har på nær en overskridelse af nedre 
aktionsniveau for Cadmium i dybden 1.0-1.2 m.u.t. 
ingen øvrige overskridelser af aktionsniveauer.
BH_P_46 har på nær en overskridelse af nedre 
aktionsniveau for Cadmium i dybden 1.0-1.2 m.u.t. 
ingen øvrige overskridelser af aktionsniveauer.
I BH_P_43 er der kun analyseret for to sedimentlag; 
1.0-1.2 samt 2.0-2.2 m.u.t. trods prøvestationens 
lokalisering i indsejlingen til Magretheholm Havn.

I prøverne BH_P_37, BH_P_38, BH_P_42 samt BH_P_47 er 
der en lang række af overskridelser af nedre som øvre 
aktionsniveau samt overskridelser af 
sedimentkvalitetskriteriet for Anthracen og Naphtalen.

I alt identificeres 16 overskridelser (9.4%) af 
sedimentkvalitetskriteriet for Anthracen og Naphtalen. 
Samlet identificeres 54 overskridelser (31.8%) af 
nedre aktionsniveau. Heraf overskrider 26 værdier 
(15.3%) øvre aktionsniveau.
Således er der for 17 analyser i ØP 4 i alt 42 
overskridelser (24.7%) af VK. Disse er beregnet som 
overskridelsesfaktorer og illustreret i FIGUR 27.

sum af overskridelsesfaktorer:   1830.716
analyser:                          17
sektionsfaktorgennemsnit:

1830.716/(17*10) = 10.7689

I sektion ØP 4 forekommer ekstreme lokale variationer 
inden for korte afstande. Særligt fravalget af 
analyser af de øvre sedimentlag i BH_P_43 forekommer 
atypisk, da en overskridelse af nedre aktionsniveau i 
de dybere lag indikerer forurening i de øvre.

Sektionsfaktorgennemsnittet beskriver sektion ØP 4 som 
forurenet 10.8 gange over VK.
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