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1. Indledning

På vegne af Region Syddanmark søges der om tilladelse til udførelse af geotekniske undersøgelser samt
miljøboringer i forbindelse med afværge af generationsforureningen ved Himmark Strand.
Projektet er navngivet ”Afværge af generationsforureningen ved Himmark Strand”, og projektområdet
fremgår af Figur 1.

Ansøgningen dækker over geotekniske undersøgelser for etablering af midlertidige dæmninger / moler
på søterritoriet, som skal muliggøre ”tør” oprensning af forurenet havbund, samt udførelse af miljøbo-
ringer i forbindelse med afgrænsning af forureningsudbredelsen i et bånd mellem de to indsatsområder.
Ansøgning om udførelse af de egentlige konstruktioner kører selvstændigt og er således ikke omfattet af
nærværende ansøgning.

Tabel 1: Oplysninger om ansøger

Arbejdet udføres for Region Syddanmark
Damhaven 12
DK-7100 Vejle
SE/CVR-nummer: 29190909
Kontaktperson:
Kristian Dragsbæk Raun

E-mail: kdr@rsyd.dk

Direkte:76631934

Mobil: 29201934
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Arbejdet udføres af Rambøll Danmark
Oluf Palmes Allé 22
Dk-8200 Aarhus N
CVR nr. 35128417

Som det fremgår af nærværende ansøgning, så er der tale forundersøgelser, og ikke anlægsarbejder på
søterritoriet. Ansøgningen er derfor forsøgt udfyldt, så den passer til de arbejder der ansøges om tilla-
delse til at udføre. Skulle der være spørgsmål til ansøgningen så kontakt Frank Bech Hald på frbh@ram-
boll.dk eller +45 5161 2839.
Himmark

Figur 1: Projektområdet Himmark Strand

Projektområde

Himmark
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Figur 2: Udklip fra situationsplan med angivelse af undersøgelsesområde. Fremtidige midlertidige dæmninger vist med
gråt.

Derudover skal entreprenøren, som udfører borearbejdet ansøge Efterretning for Søfarende (EfS) forud
for arbejdets udførelse for ophold på søterritoriet. Dette vil blive stillet som et krav til boreentreprenø-
ren.

2. Beskrivelse af feltarbejde

De geotekniske undersøgelser vil bestå af geotekniske boringer og CPT-forsøg (Cone Penetration Tests)
som skal føres 5 til 12 meter ned i havbunden.
Miljøundersøgelserne omfatter boringer ført 14 m ned i havbunden.
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Table 2: Undersøgelsesomfang
Antal
(stk.)

Estimeret antal bore- og
CPT-meter under havbund

(m u.hb.)
Geotekniske boringer
på vand

6 72

CPT-forsøg på vand 17 204
Miljøboringer på vand 9 126

Ovenstående undersøgelsesomfang er foreløbigt og kan variere afhængigt af de trufne jordbundsfor-
hold. Såfremt det vurderes nødvendigt at udføre ekstra boringer og/eller CPT-forsøg, vil dette foregå
inden for undersøgelsesområdet markeret på Figur 2.

2.1 Udstyr og arbejdstid
Undersøgelserne udføres med borerig som køres ombord på en jack-up flåde eller tilsvarende. Flåden
bugseres rundt mellem undersøgelsespunkterne af en slæbebåd. Eksempler på borerig, flåde og slæbe-
båd fremgår af bilag 3, 4 og 5. Eksempel på absorberende flydespærring til brug omkring boresteder på
søterritoriet fremgår af bilag 6.

Entreprenøren skal indhente ledningsoplysninger forud for borearbejdet.

Ved hvert borested vil flåden blive forankret ved ben sat ned på / i havbunden. Boringen og CPT udføres
igennem et hul i flådens bund eller ud over siden.

Boringerne udføres som forede boringer i tætte foringsrør, hvor foringsrørene trækkes op igen efter ar-
bejdets udførelse. Boringen har en diameter på 150 mm. I boringerne udtages der jordprøver til geolo-
gisk bedømmelse, samt til forureningsundersøgelser.

CPT-forsøg udføres ved at presse en instrumenteret sonde ned igennem jordlagene. CPT-sonde og
stænger trækkes retur når den ønskede dybde er nået. CPT-sonden har en diameter på 36 mm.

Der efterlades ingen blivende genstande i eller under havbunden. Det opborede materiale tilbagefyldes i
den oprindelige rækkefølge, og den øverste ½ m tilfyldes med rent sand, så der ikke efter borearbejdet
sker yderligere spredning af forureningen.

Den mindre del olieholdigt vand som uundgåeligt kommer med sneglen op under borearbejdet, er me-
get vanskeligt at opsamle/rense, så dette løber til havet. Der sker endvidere en påvirkning når forings-
rørene trækkes op fra havbunden, da der vil sidde lidt oliefilm på rørene som kan afgives til vandsøjlen
og ses på overfladen. Endelig kan der være forurenet vand inde i foringsrøret, som udledes når det
trækkes op. For bedst muligt at imødegå olieforurening af omgivelserne i forbindelse med udførelse af
borearbejderne, udlægges der en absorberende flydespærring lokalt omkring hvert borehul. Spærringen
kan tilpasses i størrelse efter forholdene og fastgøres til arbejdsflåden. Spærringen vil muliggøre tilba-
geholdelse og opsamling af evt. olieforurening på havoverfladen. Brugte spærringer bortskaffes til god-
kendt modtager efter endt brug.

Arbejdet vil ikke give anledning til yderligere støj end det som kan forventes fra almindelige dieselgene-
ratorer.

Arbejdet vil blive udført i dagtimerne (12 timer i døgnet). Afhængig af undersøgelsesdybden vil en bo-
ring og CPT tage 0,5 - 1 dag at udføre. Der kun vil blive arbejdet ved ét undersøgelsespunkt ad gangen.
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Arbejdet planlægges gennemført i perioden oktober til november 2021 (ca. 35 arbejdsdage),

Borefartøjets identitet vil blive oplyst Kystdirektoratet inden igangsættelse af aktiviteten.
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Knebel HY-77/Mercedes Unimog

Fuldhydraulisk borerig

Anvendelse:
 Geoteknik
 Miljøundersøgelser
 Hydrogeologiske

undersøgelser

 Grundvandssænkning

Data for lastbil Data for boreværk
Mærke Mercedes Mærke Knebel

Registreringsnr. AF 61 632 Årgang 1994

Årgang 2010 Type HY-77-BRS

Type Unimog U5000L Bemanding 1/2 personer

Model 4x4 Boredimensioner 6, 8 og 10 tommer

Vægt inkl. boreværk 13,5 ton Boremetode Tør

Motortype (Euronorm) V Forsøgstyper SPT, vinge, A+B rør

Sporvidde 1,92 m Wirespil 2 stk./3,0+0,75 ton

Anhængertræk Nej
Mål under boring
(H/L/B)

9,1/7,4/4,0 m

Akselafstand 3,9 m Arbejdsområde (L x B) 12,5 x 6,0 m

Mål under transport
(H/L/B)

4,0/8,3/2,6 m Boredybde 1) 50 m

Akseltryk 8,0 ton Boremeter pr. dag 2) 25/15 m

Brændstof Diesel Standardudstyr 15 m

Vandtank Ingen

Vandtank (følgebil) 700 l

1) Afhængig af geologi.

2) 25 m lagfølge/15 m tørrotation med fuld geoteknik, ekskl. B-rør og SPT.

Christian Stein Nygaard (CSND)
Typewriter
Bilag 3: Eksempel på borerig



Maglebjergvej 1. DK – 2800 Kgs. Lyngby
Tel.: + 45 4588 4444.

Sødalsparken 12. DK – 8220 Brabrand
Tel.: +45 8627 3111

geo@geo.dk – www.geo.dk
CVR-nr: 59787812

Særlige forhold

Ved tørboring skal der være et areal svarende til ”normal arbejdsområde”.

Ved dybe boringer er der behov for ekstra plads til udlægning af stænger (Ca. 3m i længden).

Boreriggen bliver ved større opgaver assisteret af en følgebil, som

kræver parkeringsplads.

På grund af riggens høje vægt skal køreplader overvejes på bløde

arealer.



 

Christian Stein Nygaard (CSND)
Typewriter
Bilag 4: Eksempel på jack-up flåde



 



 

 

 

 

Christian Stein Nygaard (CSND)
Typewriter
Bilag 5: Eksempel på bugserbåd
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OLIESUG ApS 

Naverland 2, 16. sal, DK-2600 Glostrup 
Telefon +45 29 27 08 18 

info@oliesug.nu, www.oliesug.nu 

Sikkerhedsdatablad 
jnf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 

1. Identifikation af materialet og 
fremstiller, leverandør eller importør, 
Produktnavn 
Leverandør 

Information: 
 
OLIESUG® OPSUGNINGSSPÆRRE 
OLIESUG® ApS 

Beskrivelse: 
Granulat til opsamling af oliespild. 
Artikelnummer: 77608 / 77609 
Kontakt: se bundtekst 

2. Sammensætning/oplysning om 
indholdsstoffer 

Ingredienser: 
89 % naturfibre (cellulose) 
09 % vand 
02 % alun  

Beskrivelse: 
Overskudsproduktion fra nypapirindustrien. 

3. Fareidentifikation Ingen særlige  

4. Førstehjælpsforanstaltninger Lidt støvende (ingen silikater)  

5. Brandbekæmpelse Velegnede slukningskilder: 
Vand, pulver, sand o. lign. 

Antændelsespunkt ca. 260 oC. 

6. Forholdsregler over for udslip ved 
uheld 

Ingen særlige Spildet opsamles. Produktet er en del af 
forholdsreglerne. 

7. Håndtering og opbevaring Ingen særlige Opbevares produktet forsvarligt i lukket 
beholder, nedbrydes produktet ikke. 

8. Eksponeringskontrol/personlige 
værnemidler 

Ingen særlige  

9. Fysisk-kemiske egenskaber 
 
 

 

Udseende: Fladt granulat 
Farve: Lys brun 
Duft: Svag duft af papir 
Vægtfylde: ca. 100 grm/liter 
PH værdi: 6.5 
Nedbrydningsproces: 3-4 måneder 

Ulden rockwool lignende granulat. 
 
 
 
 
I åbnet emballage jnf. punkt 7. 

10. Stabilitet og reaktivitet Må ikke bruges til opsamling af 
salpetersyre 

Anvend sand i stedet. 

11. Toksikologiske oplysninger 
(sundhedsfarlige egenskaber) 

Ingen særlige Indeholder ikke silikater. 

12. Miljøoplysninger 100 % biologisk nedbrydeligt Ingen bio akkumulering. 
Ikke økotoksisk overfor fisk m.v. 
<1 % aske ved afbrænding. 

13. Bortskaffelse Produktet kan bort skaffes ved 
forbrænding. 
Ingen deponiafgift jnf. punkt 12. 

Alt efter den absorberede væske følges de for 
tiden gældende regler for den absorberede 
væske. 

14. Transportoplysninger Ingen særlige Ikke omfattet af transportregler. 

15. Oplysninger om regulering Må ikke anvendes til opsamling af 
salpetersyre jnf. punkt 10. 

Ikke omfattet af klassificeringsregler. 

16. Andre oplysninger Anvendelse: 
Produktet anvendes til opsamling af olier, 
olieholdige emulsioner og fedtstoffer. 
Produktet suger ikke vand. Velegnet i et 
hvert kystnært beredskab. 
Emballage: 
Polypropylen slange á 12,5 meter / 25 
meter 
Brugsanvisning: 
Produktet udlægges som inddæmning af 
udslippet, kan også udlægges forebyggen-
de inden spild. Opsuger og binder spildet 
på få minutter og selvom det er fuldt mæt-
tet flyder produktet fortsat. Kan anvendes 
flere gange indtil det er helt mættet. Pro-
duktet nedbryder oliens klæbeeffekt og 
det mættede produkt hæfter ikke på 
redskaber eller værktøj. 

 
Der kræves ingen uddannelse i brugen af 
produktet. 

Udarbejdet 25. januar 2011 Revideret 18. maj 2011 
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OLIESUG ApS 

Naverland 2, 16. sal, DK-2600 Glostrup 
Telefon +45 29 27 08 18 

info@oliesug.nu, www.oliesug.nu 

 

OLIESUG® FLYDESPÆRRE  
miljørigtig flydespærre til absorbering af oliespild fra vandmiljøer. 

 
OLIESUG® OPSUGNINGSSPÆRRE er den miljørigtige beredskabsløsning, der ved brugen af de sidste nye teknologier er 
uovertruffen til at absorbere oliespild fra vandoverfladen. Brugen af OLIESUG® OPSUGNINGSSPÆRRE resulterer i en 
hurtig og effektiv inddæmning, således at olieudslippet kan kontrolleres og absorberes så hurtigt som muligt. 
 
OLIESUG® OPSUGNINGSSPÆRRE indeholder vores innovative granulat OLIESUG® VAND. Dette produkt er vandafvisen-
de og absorberer hurtigt og effektivt forureningen fra vandoverfladen. OLIESUG® OPSUGNINGSSPÆRRE kan takket 
være OLIESUG® VAND holde sig flydende selvom opsugningsspærren er fuldt mættet. Denne egenskab er særdeles 
effektiv når flydespærren udlægges som værn eller når udsivningen er minimal men kontinuerlig. OLIESUG® 
OPSUGNINGSSPÆRREN udemærker sig ved at ligge dybt i vandet set i forhold til polypropylen flydespærre. Dette gør 
at OLIESUG® OPSUGNINGSSPÆRRE ved bølgegang ikke lader olien slippe forbi. 
 
OLIESUG®OPSUGNINGSSPÆRRE bliver anvendt, af bl.a. beredskabsstyrelsen, til oliekontrol i havne, å løb, regnvands 
bassiner, rensningsanlæg m.m. OLIESUG® OPSUGNINGSPÆRRE kan også udlægges på svært tilgængelige steder som 
f.eks. oliesumpe, brønde, grøfter m.m. OLIESUG® OPSUGNINGSSPÆRE kan med fordel anvendes sammen med 
OLIESUG® OPSUGNINGSSPÆRRE FILTERTANK systemet hvor det forurenede vand pumpes gennem et filter bestående 
af OLIESUG® VAND. 
 
Produkt data  

 Materiale : Polypropylen 

 Konstruktion : Vævet og rund syet 

 Mål  : 15 cm i diameter 

 Maske str. : 3 x 3 mm 

 Trækstyrke : 1,29 N pr. 5 cm 

 Elasticitet : 7,4 % 

 Længde : Ø15 fås i længder af henholdsvis 12,5 eller 25,0 meter (nærkyst områder) 

 Levering : Ø15 kan leveres i KITBIN container 
 
Produkt egenskaber  

 Nettet har en meget høj trækstyrke på langs. Nettet er samtidigt vævet på en sådan måde at den også tillader 
udvidelse på tværs. 

 Afgiver ikke giftige dampe ved afbrænding 

 OLIESUG® VAND er hydrofob dvs. at kun olie og fedtstoffer opsuges, vand kan ikke trænge ind i produktet. 

 OLIESUG® VAND indkapsler oliespildet i fibrene. 

 OLIESUG® VAND er 100 % organisk og biologisk nedbrydeligt. 

 Anvendes ved alle temperaturområder fra kulde til varme. 

 Antistatisk 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     miljø, omtanke og sund fornuft – uden merpris 
 

OLIESUG® OPSUGNINGSSPÆRREN er her udlagt i et olieforurenet 
vandløb. Alt efter strømhastighed placeres flydespærren mere eller 
mindre diagonalt, herved undgås at stærk strøm tvinger vandet/olien 
over spærren. Overfladeforureningen bremses og absorberes. Ved 
større forureninger kan OLIESUG® FILTERTANK bruges til opsamling 
af overflade spildet. 
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