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 GeoHavs kommentarer til COWIs UNDERSØGELSE AF SKUM I  
 MARGRETHEHOLM HAVN af 5. september 2022 

  1 RESUME OG BAGGRUND 
  2 I foråret 2022 samlede der sig mystisk skum i Magretheholm havn, som ved gentagne  
  3 lejligheder blev erklæret for rent og ufarligt af By & Havn. Dog vurderede Styrelsen for  
  4 Patientsikkerhed, at det ud fra et sundhedsmæssigt forsigtighedsprincip er det afgørende, at  
  5 brugere af vand i havnebassinet frarådes kontakt til sandskum, da skummet potentielt kan  
  6 udgøre en sundhedsrisiko, f.eks. i forbindelse med indtag eller hudkontakt. 
  7  
  8 GeoHav har i tidligere notat  gennemgået sagen om Styrelsen for Patientsikkerheds  1

  9 Sundhedsfaglig udtalelse om sandskummet ved Margretheholm Havn  og fundet ekstreme  2

 10 overskridelser af marine vandkvalitetskrav samt at disse kan være repræsentative for opløst  
 11 fase i vandsøjlen i nærområdet omkring prøvetagningstidspunktet. 
 12 GeoHav mistænker fortsat at de ekstreme koncentrationer i opløst fase, som overskrider 
 13 gældende kvalitetskrav markant, kan være symptom på at vandkvalitetskriterierne for 
 14 vandområdet Øresund kan være kontinuerligt overskredne. 
 15 
 16 Styrelsen for Patientsikkerheds Sundhedsfaglig udtalelse om sandskummet ved Margretheholm  
 17 Havn tog udgangspunkt i analyserapport  2218-607.  3

 18 Dette notat tager udgangspunkt i COWIs vurderinger i notatet UNDERSØGELSE AF SKUM I 
 19 MARGRETHEHOLM HAVN  af 5. september 2022 samt analyserapport 2218-607. 4

 20 
 21 TEKNISK GENNEMGANG AF ANALYSERAPPORT 2218-607 
 22 GeoHav bemærker at analyserapport 2218-607 forefindes i 2 udgaver. En udgave som Styrelsen  
 23 for patientsikkerhed har vurderet ud fra - samt en senere udgave som indgår i COWIs notat af  
 24 5. september 2022 og medtager koncentrationer for øvrige forbindelser  fundet i partikulær  5

 25 form. 
 26 
 27 COWI angiver i notat  af 9. juni 2022 for prøven bag analyserapport 2218-607; 6

 28  Prøve af frisk Skum. Der er indsamlet 20 l skum til analyse. Prøven er indsamlet for  
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 VURDERING AF MILJØFREMMEDE STOFFER I SANDSKUMMET I MAGRETHEHOLM HAVN, GeoHav 5. august 20221

https://www.geohav.dk/pdfarchive/822714786731833.pdf

 Sundhedsfaglig udtalelse om sandskummet ved Margretheholm Havn, Styrelsen for patientsikkerhed 27. juli 20222

https://www.geohav.dk/pdfarchive/798348282445536.pdf

 Analyserapport 2218-607, Højvang Laboratorier A/S 5. maj 2022 3

https://www.geohav.dk/pdfarchive/163225794765237.pdf

 UNDERSØGELSE AF SKUM I MARGRETHEHOLM HAVN, COWI for By & Havn, Version 6, 5. september 20224

https://www.geohav.dk/pdfarchive/981439115773228.pdf

 Tin, Monobutyltin, Dibutyltin samt Tributyltin som Pga. prøvens matrice, den er for tyk til at analysere som en 5

spildevand, er den analyseret som en slamprøve. Prøven har en tørstof på 5,5 %, og derfor er resultateerne 
afleveret i μg/kg TS og mg/kg TS.

 NOTAT: Undersøgelse af skum i Magretheholm Havn, Cowi 9. juni 20226

GeoHav er udelukkende i besiddelse af draft-udgaven af notatet og kender derfor ikke indholdet af det endelige 
notat til By og Havn

https://www.geohav.dk/pdfarchive/393392967134175.pdf
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 29  enden af dæmningen, ved den kommende klapbro. Prøven er efter transport til  
 30  laboratoriet faldet sammen til en blanding af skum og sediment/vand, og det er af  
 31  laboratoriet vurderet, at analyse af vand/sand/skum, som en samlet vandprøve er den  
 32  bedste analysemetode.   
 33  Prøvematerialet er derefter homogeniseret hos laboratoriet. 
 34 
 35 Analyserapport 2218-607 repræsenterer således en prøve på skum, som var faldet sammen til en  
 36 blanding af skum og sediment/vand. Højvang Laboratorier A/S har analyseret denne prøve som  
 37 en vandprøve, dog uden at filtrere prøven gennem et 0,45 µm-filter. Således var det ukendt  
 38 hvor stor en del af prøvens indhold af miljøfremmede stoffer, som var partikelbundne. 
 39 Dog afslører analyserapporten et tørstofindhold på <10 mg/l - svarende til at prøvens  
 40 indhold af partikulært materiale er under 10.000 µg (mikrogram). 
 41 
 42 Analyserapporten præsenterer værdier over detektionsgrænsen på samlet 485.489,871 mikrogram  
 43 fordelt på følgende; 
 44                        Kvælstof og Phosphor  324.0000     mikrogram  
 45                                   Kulbrinte    96.056     mikrogram 
 46                                 Tungmetaller    65.397,021 mikrogram  
 47  Polycycliske aromatiske hydrocaboner (PAH)        36,85  mikrogram 
 48 
 49 Således er minimum (485.489,871 - 10.000) 475.489,871 mikrogram tilstede i prøven i opløst  
 50 fase. Dette svarer til at 97,9 % af de miljøfremmede koncentrationer over detektionsgrænsen  
 51 optræder i opløst fase. 
 52 
 53 GENNEMGANG AF COWIs VURDERINGER 
 54 COWIS præsenterer i afsnit 5.4 samt Tabel 1 i notatet UNDERSØGELSE AF SKUM I MARGRETHEHOLM  
 55 HAVN af 5. september 2022 en beregnet koncentration i skummet på 23 % af værdierne i  
 56 analyserapport 2218-607, hvilket er beregnet på baggrund af forholdet mellem vægten af 1  
 57 liter skum og 1 liter opslemmet (liquified) skum. Således opnår COWI at 77 % af de målte  
 58 koncentrationer i analyserapport 2218-607 på magisk vis forsvinder i antagelsen af at kun  
 59 23 % af skummets indhold af miljøfremmede stoffer henfalder til vandsøjlen i havnebassinet. 
 60 Da prøven analyseret i analyserapport  2218-607 var faldet sammen til en blanding af skum og 7

 61 sediment/vand vurderer GeoHav, at beregninger på forholdet mellem vægten af 1 liter skum og  
 62 1 liter opslemmet (liquified) skum irrelevant i forhold til prøvens totalindhold af  
 63 miljøfremmede stoffer. 
 64 
 65 COWI anslår i afsnit 5.1 et volumen på 1.000 m3 skum i Margretheholm Havn og i afsnit 5.3 at  
 66 det frigivne stof antages at blandes i vandvolumen af havnebassinet, hvilket estimeres til  
 67 et volumen på 290.000 m3. 
 68 Endvidere antager COWI, at hele indholdet af forurenede stoffer forekommer i vandig  
 69 opløsning. Da analyserne af skummet er gennemført på en ufiltreret prøve med indhold af både  
 70 skum, sediment og vand, kan det antages at en del af forureningen vil være partikelbundet.  
 71 Derfor er det konservativt at antage, at alt stof er opløst. 
 72 
 73 Skumprøven var faldet sammen til en blanding af skum og sediment/vand, hvor 97,9 % af  
 74 værdierne i analyserapport 2218-607 repræsenterer opløsning i vand-fraktionen af prøven. 
 75 Forudsat at analyserapport 2218-607 er repræsentativ for 1.000 m3 skum, beregnes følgende  
 76 samlet masse (SKUM-m )i skummet for de respektive tungmetaller; 
 77 
 78        SKUM-m : samlet masse målt i 1.000 m3 skum   mikrogram (µg) 
 79         0,979 : 97,9 % 
 80        KONC-a : målt koncentration i analyserapport 2218-607 mikrogram (µg) 
 81     1.000.000 : 1000 m3 skum     liter 
 82 
 83  SKUM-m = 0,979 * KONC-a * 1.000.000 
 84 
 85 For at beregne den resulterende koncentration ved skummets henfald til vandsøjlen i  
 86 havnebassinet skal den i forvejen forekommende koncentration i vandsøjlen beregnes som  
 87 masse; 
 88 
 89      BASSIN-m : samlet masse målt i 290.000 m3 havnebassin mikrogram (µg) 
 90        KONC-b : i forvejen forekommende koncentration  mikrogram (µg) 
 91   290.000.000 : 290.000 m3 havnebassin    liter 
 92 
 93  BASSIN-m = KONC-b * 290.000.000 
 94 
 95 Den resulterende koncentration som følge af skummets henfald til vandsøjlen i havnebassinet  
 96 beregnes således for hvert stof, forudsat at værdier gengivet jf Tabel 1 fra Københavns  
 97 Yderhavn 2017 som i forvejen eksisterende koncentration er repræsentative for Magretheholm  
 98 Havn 2022.  

 Analyserapport 2218-607, Højvang Laboratorier A/S 5. maj 20227

https://www.geohav.dk/pdfarchive/163225794765237.pdf
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 99 GeoHav har perspektiverende benyttet gennemsnittet af COWIs 6 havvandsprøver  i Kongedybet  8

100 som reference, da COWIs benyttelse af data fra Københavns Yderhavn 2017 er forbundet med en  
101 række uoverensstemmelser. 
102    
103   µg     KBH 2017 Kongedyb gns 
104             SKUM-m  BASSIN-m BASSIN-m  
105      Arsen  1.272.700.000  290.000.000   377.000.000 
106        Bly 16.643.000.000  133.400.000   646.700.000 
107    Cadmium     283.910.000            0    24.070.000 
108      Chrom  2.741.200.000  319.000.000   221.850.000 
109     Kobber  9.692.100.000   75.400.000 2.620.150.000 
110   Kviksølv         20.559   11.600.000     < 290.000 
110     Nikkel  4.992.900.000            0   742.400.000 
111       Zink 27.412.000.000  841.000.000 2.711.500.000 
112 
113 Forudsat at henfald af 1.000 m3 skum til 290.000 m3 havnebassin med en eksisterende  
114 koncentration (BASSIN-m) resulterer i en homogen og fuldstændig opblanding, beregnes den  
115 resulterende koncentration for de respektive metaller; 
116  
117  KONC-res = ( SKUM-m + BASSIN-m ) / 290.000.000 
118 
119  Resulterende koncentration i havnebassinet 
120 
121  µg/l   målt  beregnet beregnet Påstået  
122    Analyse  KONC-res KONC-res Resulterende konc.  
123    2218-607 KBH 2017 Kongedyb Tabel 1, COWIs Notat 
124     Arsen  1.300   5,389    5,689    1,43 
125       Bly 17.000  57,850   59,620    6,16 
126   Cadmium    290   0,979    1,062    0,097 
127     Chrom  2.800  10,552   10,217    2,04 
128    Kobber  9.900  33,681   42,456    3,56 
129  Kviksølv      0,021  0,040    0,00007   0,040007 
130    Nikkel  5.100  17,217   19,777    1,7 
131      Zink 28.000  97,424  103,874   12,3      

�
FIGUR 1

 COWI, 2020. Datarapport, miljøkemi. Udarbejdet for Udviklingsselskabet Ny & Havn I/S.  8

28. august 2020. Dok.nr.: PD-GEO-RP-014. Version: 3.0  
Analyserapporter for 6 havvandsprøver juli 2020 forefindes i Bilag G Forsøgsresultater, Havvandsprøver 

https://www.geohav.dk/pdfarchive/358354622281158.pdf

Endvidere henviser GeoHav til egen publikation, VURDERING AF HAVVANDSPRØVER I KONGEDYBET 2020 af 25. april 2022
https://www.geohav.dk/pdfarchive/434294851897631.pdf
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132 I tabellen linierne 121-131 samt FIGUR 1 er overskridelser af det generelle vandkvalitets- 
133 krav og maksimumkoncentrationen fastsat i Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for  
134 vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand  markeret med henholdsvis blå og rød. 9

135 
136 Grundet uoverensstemmelser gennemgået på linierne 184-187 er den af COWIs fastsatte  
137 naturlige baggrundskoncentration benyttet i Tabel 1 i notatet UNDERSØGELSE AF SKUM I  
138 MARGRETHEHOLM HAVN af 5. september 2022 fravalgt. 
139 Følgende vandkvalitetskrav er benyttet, hvor den naturlige baggrundskoncentration for Arsen,  
140 Kobber samt Zink er gennemgået fyldestgørende i andet notat ; 10

141 
142    generelt vandkvalitetskrav  maksimumkoncentration       
143     Arsen 0.6 + 0.113 =  0.713 µg/l 1.1 + 0.113  =   1.213 µg/l 
144       Bly   1.3   µg/l    14     µg/l 
145   Cadmium   0.2   µg/l     0.45  µg/l 
146     Chrom   3.4   µg/l   124     µg/l 
147    Kobber 1 + 0.3     =  1.3   µg/l     4.9   µg/l 
148  Kviksølv   n/a      0.07  µg/l 
149    Nikkel   8.6   µg/l    34     µg/l 
150      Zink 7.8 + 0.4   =  8.2   µg/l 8.4 + 0.4    =   8.8   µg/l 
151  
152 GEOHAVs VURDERING 
153 Under forudsætningerne at analyserapport 2218-607 er repræsentativ for de af COWI estimeret  
154 1.000 m3 skum samt at enten havvandsprøver i Yderhavnen 2017 eller Kongedybet 2020 er  
155 repræsentative for Magretheholm Havn på prøvetagningstidspunktet, påviser beregninger jf  
156 linierne 103-111 på 1.000 m3 skum at summen af koncentration for de respektive metaller  
157 overstiger havnebassinets totale opløste koncentration for alle tungmetaller - på nær  
158 Kviksølv. 
159 
160 Der foreligger ikke videnskabelig vished for hvorvidt den udtagne skumprøve er repræsentativ  
161 for estimeret 1.000 m3 skum. For saglig vurdering af skummet burde der være udtaget  
162 kontinuerlige prøver på flere lokaliteter i Magretheholm Havn i skum såvel som underliggende  
163 vandsøjle. COWI har ikke udtaget en vandprøve i vandsøjlen under skummet i havnebassinet,  
164 hvilket GeoHav vurderer som en vital fejl. 

�

FIGUR 2

 BEK nr 1625 af 19/12/2017, Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, 9

kystvande og grundvand
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1625

 linie 358 - 395 VURDERING AF HAVVANDSPRØVER I KONGEDYBET 2020, GeoHav 25. april 202210

https://www.geohav.dk/pdfarchive/434294851897631.pdf
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165 GeoHav bemærker at COWI i stedet for faktisk prøvetagning fastsætter den eksisterende  
166 koncentration i Magretholm Havn på prøvetagningstidspunktet ud fra analyseresultater som  
167 Københavns Kommune har gennemført i Københavns Yderhavn i året 2017 og fremsendt i 2022. 
168 GeoHav finder det yderst bemærkelsesværdigt at COWI forud for denne fremsendelse i 2022 var  
169 i besiddelse af samme datasæt for Københavns Yderhavn 2017, da dette indgik som grundlag for  
170 en eksisterende koncentration i Aarhusbugten i COWIs miljøkonsekvensrapport  for udvidelse  11

171 af Aarhus Havn.  
172 GeoHav bemærker hertil at der er signifikante forskelle på COWIs gengivelser af værdierne  
173 fra Københavns Yderhavn 2017 i henholdsvis benævnte miljøkonsekvensrapport og i notatet af  
174 5. september 2022. Disse signifikante forskelle er illustreret i FIGUR 2. 
175 De af COWI benyttede værdier for i forvejen eksisterende koncentration i Tabel 1 notatet  
176 UNDERSØGELSE AF SKUM I MARGRETHEHOLM HAVN af 5. september 2022 stemmer ikke overens med  
177 hverken de faktiske analyserapporter herfor, Københavns Kommunes Monitoreringsdata eller  
178 udregningskopier. 
179 
180 GeoHav bemærker endvidere at COWI i miljøkonsekvensrapport for udvidelse af Aarhus Havn og i  
181 Tabel 1 notatet UNDERSØGELSE AF SKUM I MARGRETHEHOLM HAVN af 5. september 2022 anvender ikke  
182 enslydende naturlige baggrundskoncentrationer. 
183 Ud over signifikante forskelle på benyttede værdier fra datasættet Københavns Yderhavn 2017  
184 optræder der således en signifikant og usaglig forskel på angivne naturlige baggrunds-  
185 koncentrationer for metallerne Arsen, Kobber og Zink mellem COWIs to publikationer.  
186 For en række metaller skal den naturlige baggrundskoncentration tillægges marine  
187 kvalitetskrav i beregningerne på de resulterende koncentrationers overholdelse af disse. 
188 
189 GeoHav påpeger at COWIs havvandsprøver fra Kongedybet juli 2020 er fravalgt som eksisterende  
190 koncentration, trods at disse er nyere og direkte underlagt samme hydrografiske forhold som  
191 Magretheholm Havn. Forskellen mellem Københavns Kommunes havvandsprøver i Københavns  
192 Yderhavn 2017 og COWIs prøver i Kongedybet juli 2020 er illustreret i diagrammet i FIGUR 1. 
193 
194 GeoHav vurderer at COWIs formodning om at de forurenende stoffer i skummet helt eller delvis  
195 stammer fra bundsedimentet ved Margretheholm Havn mangler ethvert videnskabeligt belæg, da  
196 koncentrationer af miljøfremmede stoffer i sedimentet i Magretheholm Havn jf Københavns  
197 Kommunes sedimentundersøgelse af 2014 kun minimale overskridelser af nedre aktionsniveauer i  
198 forhold til materiale, som deponeres i det nærliggende Havbundsedimentdepot Lynetten. 
199 GeoHav vurderer, at de høje værdier for opløst fase i analyserapport 2218-607 ikke kan  
200 tilskrives udvaskning fra mobiliseret sediment uden forudgående kendskab til sedimentskemi  
201 og tidsintervaller. Udvaskningen kan derfor ikke tilbageregnes. 
202 GeoHav opretholder derfor mistanken om at den mest åbenlyse kilde til de påviste ekstreme  
203 koncentrationer for opløst fase i analyserapport 2218-607 er udsivning fra  
204 havbundssedimentdepot Lynetten. 
205 
206 KONKLUSION  
207 Skummet henfaldt til en opløsning med koncentrationer for tungmetaller langt over den  
208 formodede eksisterende koncentration i havnebassinet. Den eksisterende koncentration er  
209 ukendt. 
210 
211 GeoHav har på beregnet den resulterende koncentration ud fra koncentrationer i  
212 analyserapport 2218-607 målt ud på 1.000 m3 skum henfaldet til 290.000 m3 havnebassin ud fra  
213 både de angivne værdier for Københavns Yderhavn og videnskabeligt saglige værdier i form af  
214 gennemsnittet af 6 havvandsprøver i Kongedybet 2020.  
215 Der er ikke signifikante forskelle på resultaterne heraf, som for tungmetallerne undtagen  
216 Kviksølv alle har overskridelser af gældende marine kvalitetskrav.  
217 Særligt overskrider resulterende koncentration for Arsen, Bly, Cadmium, Kobber samt Zink  
218 maksimumkoncentration i svær grad. 
219 
220 Det er således utilstedeligt og under sagligt niveau at der ikke hverken i forbindelse med  
221 udtagning af skumprøven eller efterfølgende er prøvetaget i vandsøjlen. 
222  
223 COWIs benyttelse af en faktor 0,23 i henfald af skum anses ligedes for utilstedelig, da der  
224 ikke er sagligt belæg for at antage at 77 % af markante koncentrationer for tungmetaller 
225 forsvinder på mystisk vis, så vandkvalitetskrav kan overholdes. 
226  
227 Denne faktor 0,23 anses af GeoHav som et uredeligt forsøg på at nedtone og manipulere den  
228 resulterende koncentration, så kvalitetskrav fastsat i BEK 1625 af 19. december 2017 kan  
229 overholdes teoretisk.

 Kolonne 4 i Tabel 10-4, Dokumentnr PD-003 : UDVIDELSE AF AARHUS HAVN – YDERHAVNEN MILJØKONSEKVENSRAPPORT, COWI 11

oktober 2021 
https://www.geohav.dk/pdfarchive/343732749213156.pdf
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