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1.

Sammenfatning
Etablering af en årlig indvinding af 85.000 m3 kalk under
grundvandsspejlet i Kallerup grusgrav vil bidrage med en lokal
sænkning af grundvandsspejlet på maksimalt 0,5 mVS (efter 10 års
drift). I større afstand end 1000 meter fra grusgraven vil sænkningen
være negligerbar.
De naturlige variationer mellem tørre og våde år og påvirkning fra
fremtidig regional vandindvinding er af væsentlig større betydning for
grundvandsspejlet.
Grundvandet nedstrøm for Kallerup Grusgrav har i dag betydelige
indhold af nikkel (10 – 60 µg/l), nitrat (10 – 50 mg/l) og sulfat (100 –
150 mg/l) som tegn på kraftig påvirkning fra pyritoxidation og
udvaskning af kvælstof fra landbrugsdrift.
Årsagen til pyritoxidation er væsentligst historiske ændringer i
vandspejlet 1945 – 1995, som følge af regional vandindvinding og
punktering af dæklagene (grusgravning, brønde og boringer).
Udvaskning af nitrat fra intensivt landbrug er også en væsentlig kilde
til pyritoxidation.
Effekten af råstofindvinding i Kallerup Grusgrav på grundvandskvaliteten vil være begrænset pga. adsorption til jernoxider udfældet i
kalkbjergarten. Det maksimale potentiale for yderligere udvaskning af
nikkel som følge af råstofindvindingen er vurderet ud fra måling af
indholdet af pyrit i kalkprøve.
Fluxen er vurderet til 24 g Ni/år ved et oplag af indvunden kalk med et
areal på 2.000 m2 og en årlige netto nedbør på 300 mm. Denne flux er
væsentlig mindre end den allerede eksisterende fluks af nikkel med
grundvandet under grusgraven (ca. 300 g Ni/år). Påvirkningen fra
oplag af kalk er således af mindre betydning sammenlignet med den
allerede eksisterende mobilisering af nikkel i dæklag og
grundvandsmagasinet ved Kallerup.
Vi anbefaler at Kallerup Grusgrav anvender tørt oplag af brudt og
indvundet kalk – dvs. over grundvandsspejlet – for at minimere
udvaskning af nikkel som følge af pyrit oxidation.
Vi anbefaler ligeledes, at oplagets areal begrænses ved at opbygge det
så højt som praktisk muligt, for at begrænse kildestyrken af udvasket
nikkel.
Kildestyrken for nikkeludvaskning kan overvåges ved at opsamle
porevand fra oplaget.
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2.

Indledning
Kallerup Grusgrav A/S har søgt Region Hovedstaden om tilladelse til
indvinding af kalk fra aflejringer som er beliggende såvel over som
under grundvandsspejlet. Den ønskede kalkindvinding falder ind
under råstofloven.
Region Hovedstaden har på denne baggrund ønsket følgende
spørgsmål besvaret:
1. Har den indvundne kalk en sammensætning med potentiale for
pyritoxidation (og evt. følgende nikkeludvaskning) som følge
af ændrede redoxforhold i forbindelse med opgravning og
afvanding
2. Kan indvinding/afvanding/oplag af kalk i grusgraven i givet
fald indebære en risiko for uacceptabel påvirkning af
grundvandet?
3. Kan sådan risiko i givet fald imødegås gennem praktiske
foranstaltninger ?
4. Kan sådan risiko i givet fald moniteres på en hensigtsmæssig
måde?
Høje Taastrup Kommune er myndighed i forbindelse med
indvindingstilladelse efter vandforsyningsloven og har ønsket
følgende spørgsmål besvaret:
5. Giver grusgravning under grundvandspejl anledning til
”unaturlige” grundvandssænkninger?
6. Er der risiko for at en stigning i grundvandsspejlet vil kunne
mobilisere nikkel og sulfat?
7. Hvordan kan grundvandspejlet fastholdes, og er det
overhovedet nødvendigt?
8. Hvor stor forventes påvirkningsradius at være for bl.a. nikkel
og sulfat, hvis grundvandet igen stiger?
Kallerup Grusgrav A/S har bedt AKTOR innovation om at besvare
disse spørgsmål med udgangspunkt i eksisterende data.
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3.

Metodik
Vi har opstillet en konceptuel hydrogeokemisk model for området
som afspejler de hydrogeologiske forhold og grundvandskemiske
forhold, samt betydningen af den historiske udvikling i
vandindvinding (grundvandsspejl) og arealanvendelsen.
Desuden har vi inddraget både lokalitetsspecifikke og regionale data
fra:
 /Ref. 1/: Vandprøver og sedimentprøver fra kalkgraven,
 /Ref. 2/: Data fra 4 moniteringsboringer ved Kallerup
Fyldplads
 /Ref. 3/: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i
indsatsområde Taastrup Nord (Egedal Kommune, Albertslund
Kommune og Høje-Taastrup Kommune, 2010)
 /Ref. 4/: Undersøgelse af vandforhold i Vasby og Sengeløse
Moser, Natura 2000 område (Høje-Taastrup Kommune, 2012)
 /Ref. 5/: Kallerup Fyldplads, Tilsynsrapport til
offentliggørelse (Miljøstyrelsen, 2015)
 /Ref. 6/: Kallerup Fyldplads, Monitering, årsrapport (Kallerup
Grusgrav A/S, 2014)
 /Ref. 7/: Historiske data fra Jupiter databasen vedr.:
o Specifik kapacitet (sænkningsdata fra boringer ved
etablering)
o Grundvandsspejl
o Grundvandskemi
 /Ref. 8/: Binding af nikkel til og frigivelse fra naturlige
kalksedimenter, Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 8, 2006
Uddrag af de historiske data samt den konceptuelle hydrogeokemiske
model er vist i bilag 1, 2 og 3
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4.

Konceptuel hydrogeokemisk model
Nedenfor i Figur 1 er der indikeret de overordnede strømningsforhold
for grundvandet i kalkmagasinet ved Kallerup grusgrav (østlig
retning).
Kalkmagasinet har en høj transmissivitet (T = 1 – 3·10-2 m2/s) lokalt
omkring Kallerup. Denne transmissivitet har vi vurderet ud fra
boringernes specifikke kapacitet (30 – 100 m3/time/m sænkning) med
en simplificeret Theis model og antagelse om frit magasin
(konservativ antagelse). Kalkens overflade varierer i området mellem
kote +10 til +20 og kalkmagasinet indeholder nogle steder en umættet
zone der ligeledes har varieret i udstrækning pga. historisk varierende
grundvandspejl (se bilag 1).

Figur 1. Placering af området ved Kallerup Grusgrav i forhold til
grundvandspotentialet i kalkmagasinet med indikation af grundvandets de
overordnede strømningsretning (baggrundskort fra /Ref 4/).

Grundvandet nedstrøm for Kallerup Grusgrav har i dag betydelige
indhold af nikkel (10 – 60 µg/l), nitrat (10 – 50 mg/l) og sulfat (100 –
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150 mg/l) som tegn på kraftig påvirkning fra pyritoxidation og
udvaskning af kvælstof fra landbrugsdrift – se Figur 2 nedenfor samt
bilag 3.

Figur 2. Nikkelindhold i moniteringsboringer ved Kallerup Grusgrav

Der har i perioden 1945 – 1995 været en betydelig regional sænkning
af grundvandsspejlet i kalkmagasinet i forhold til de naturlige forhold,
som følge af vandindvinding på de regionale kildepladser (se bilag 1).
Disse forhold har medført en historisk udvidelse af den umættede zone
i kalkmagasinet.
Stort set i den samme periode har der været råstof indvinding ved
Kallerup (startet før 1954 – se bilag 1).
Disse forhold har kombineret med det store antal private boringer og
brønde skabt ideelle forhold for transport af atmosfærisk ilt ned i den
umættede zone ved barometer ånding (atmosfæriske trykvariationer)
og diffusion (se bilag 2).
Den samtidige vækst af intensivt landbrug har bidraget med øget
udvaskning af kvælstof som nitrat til kalkmagasinet (se bilag 3).
Atmosfærisk ilt og nitrat er begge kilder til pyritoxidation som fører til
lokal frigivelse af nikkel og sulfat samt øget hårdhed.
I en senere periode er der etableret fyldpladser med organisk affald.
Disse fyldpladser har kombineret med stigende grundvandsspejl de
seneste 20 år ført til lokal ændring af de eksisterende redox forhold i
grundvandsmagasinet.
Nedbrydeligt organisk kulstof vil sammen med det stigende
grundvandsspejl kunne føre til lokal mobilisering af nikkel pga.
opløsning af manganoxider og jernoxider.
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5.
5.1

Påvirkning af grundvandsmagasinet ved råstofindvinding
Grundvandssænkning og ændrede redox forhold i kalkmagasinet
Indvinding af kalk under grundvandspejlet (forudsat 85.000 m3/år)
svarer til en grundvandsindvinding af samme størrelsesorden, fordi
indstrømmende grundvand erstatter det volumen der tidligere har
været optaget af bjergarten.
Vi har beregnet vandspejl sænkning i kalkmagasinet efter 10 år (i alt
850.000 m3) vha. en simplificeret Theis kurve med en transmissivitet
på T = 10-2 m2/s og et magasintal på S = 0,0004. Den største sænkning
af vandspejlet er mindre end 0,50 m og påvirkningen er mindre end
0,30 m i afstande større end 100 m fra indvindingen.
De beregnede sænkninger er væsentlig mindre end de historiske
variationer i grundvandsspejlet mellem våde og tørre år (± 1,0 m VS)
og den maksimale sænkning som følge af regional vandindvinding i
perioden 1945 – 1995.
Den lokale indvinding af kalk vurderes således kun at have
underordnet betydning på grundvandspejlet sammenlignet med de
naturlige variationer i nettonedbør og størrelsen af den regionale
indvinding.
Den zone som vil kunne blotlægges pga. vandspejlssænkninger som
følge af indvinding af kalk har tidligere været blotlagt i mindst 50 år i
perioden 1945 – 1995. Den blotlagte zone i forhold til oprindeligt
niveau havde en mægtighed på 5 – 6 meter og var af mere regional
udstrækning.
I de seneste 50 år har udvaskning af nitrat fra landbrugsjord bidraget
til at fastholde oxiderende forhold i den øverste del af kalkmagasinets
strømningszone i området ved Hedeland.
Det vurderes at den ekstra effekt på størrelsen af den oxiderede zone
fra kalk indvindingen er negligerbar.

5.2

Pyrit oxidation og mobilisering af adsorberet nikkel
Vi vurderer mobilisering af nikkel over længere afstande til at være
negligerbar. Denne vurdering er baseret på et estimat for nikkel
adsorption til udfældende jernoxider og manganoxider i oxiderede
Danienkalk og Skrivekridt sedimenter i området ved Tune [KD = 8 –
20 l/kg, /Ref 8/].
Grundvandets Darcy hastighed i området omkring Kallerup Grusgrav
er i størrelsesorden 2 – 5 m/år. Hastigheden for nikkels effektive
transporthastighed (i afstande på 500 meter og derover) vil være i
størrelses orden 2 % af grundvandets Darcy hastighed (0,04 – 0,1
m/år). I denne beregning er vandfyldt porøsitet antaget til 30 %,
bjergartens massefylde 2,7 kg/l, og stofudveksling ved diffusion
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mellem sprække og primær porøsitet i kalken er vurderet at være uden
betydning for transport på denne afstands skala.

5.3

Effekter fra oplag af kalk
Der er udført en analyse af pyrit indholdet i kalk fra grusgraven som
viser et forholdsvist lavt indhold på 0,031 % pyrit (se bilag 4). Det
normale niveau i et ikke-oxideret kalk sediment vurderes at være ca.
0,1 %.
Det lave niveau kan skyldes pyritoxidation pga. den kombinerede
effekt af udvasket nitrat fra landbruget og tidligere grundvandssænkninger som følge af regional grundvandsindvinding.
Pyrit vurderes at have et nikkelindhold på ca. 1000 ppm svarende til
ca. 0,3 mg Ni/kg kalksediment. Den maksimale koncentration i
porevandet i kalkmatrix vurderes at være 0,04 mg/l (KD = 8 l/kg).
Udvaskning fra tørt oplag (dvs. over grundvandsspejl) kan vurderes ud
fra en lodret vandhastighed svarende til nettonedbør (300 mm/år = 0,3
m3/m2/år). Udvaskningen vurderes til:
F = 0,3 m3/m2/år * 0,04 g Ni/m3 = 0,012 g Ni/m2/år
Som vurdering af størrelsen på kalkoplaget regnes med en opholdstid
for den indvundne kalk på 30 dage (7.000 m3) og en oplagshøjde på
3,5 meter svarende til et areal på 2000 m2 og dermed en årlig
udvaskning på:
2000 m2* 0,012 g Ni/m2/år = 24 g Ni/år
Den nuværende fluks af nikkel med grundvandet i kalkmagasinet
under grusgraven er af størrelsesorden 300 g/år (300 meter bredde,
transmissivitet 0,01 m2/s, gradient 2*10-4, [Ni] = 0,015 g Ni/m3).
På denne baggrund vurderes oplag af opgravet kalk placeret over
grundvandsspejlet (af størrelsesorden 7.000 m3) af have en begrænset
kildestyrke på under 10 % af den allerede i dag eksisterende fluks af
nikkel i kalkmagasinet.
I praksis kan udvaskningen således begrænses ved:


Oplag over grundvandsspejlet



Begrænsning af oplagets areal (maksimal højde)

Udvaskning af nikkel fra oplag kan overvåges ved opsamling af
nedsivende porevand.
København d.13/11-2015: Udført af Henrik Aktor
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Bilag 1. Historisk udvikling af arealanvendelse og grundvandsspejl ved Kallerup Grusgrav
(placering af pejleboringer og vandstand siden 1911)
200.128

2014
200.3317

1.500 m

200.3317
200.111

2.000 m

1995200.3317

200.109

22

DGU 207.3317
DGU 207.111

21

DGU 207.109
20

DGU 207.128

1954

Vandspejls kote

19
18
17
16
15

14
13
12
1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

Årstal

1970

1980

1990

2000

2010

Bilag 2. Konceptuel hydrogeokemisk model for området ved Kallerup Grusgrav
(placering af grundvandsspejl i forhold til kalkoverflade viser mulighed for barometer ånding i grusgrave og boringer)
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grundvandet med nedbrydeligt
organisk kulstof. Landbruget påvirker
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1945 – 1995:
Atmosfærisk ilt transporteres ved
barometerånding og diffusion ind i
umættet zone i frit magasin via
grusgrav, brønde og åbne boringer
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T = 1 – 3·10-2 m2/s,
S = 0,0004 (artesisk)
Q = 85.000 m3/år

Sænkning(efter 10 år = 850.000 m3)
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= 20 cm (afstand 1.000 m)

200.555

Bilag 3. Nikkel, nitrat og sulfat i boringer i området nedstrøm Kallerup Grusgrav

