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Anlægsarbejderne til den nye mo-
torvej mellem Kolding og Esbjerg
er i fuld gang. Omkring Vejen
krydser linieføringen områder med
blødbund, der skal udskiftes med
stabilt materiale. Der er dog målt så
høje koncentrationer af pyrit, at der
må tages særlige deponerings-
metoder i brug.

Motorvejen mellem Kolding og Esbjerg er
ved at tage form og er flere steder allerede
i brug. Et ti kilometer langt delstykke, der
strækker sig østpå lige umiddelbart nord
for Vejen, er i færd med at blive færdig-
gjort af et konsortie bestående af Per
Aarsleff A/S og Ove Arkil. Forud for op-
bygning af vejdæmninger må stærkt
sætningsgivende og bløde aflejringer, også
kaldet blødbund, normalt fjernes og erstat-
tes af mere egnet materiale. Som blødbund
regnes postglacialt tørv, tørvedynd, gytje
og humusrig muld samt bløde, som regel
organiskholdige, post- og senglaciale ler-
lag. Forundersøgelserne til motorvejs-
projektet er udført af COWI-consult i sam-
arbejde med Vejdirektoratet.

Områdets geologi
Landskabet, som motorvejens linieføring
går igennem, har tre geologiske hovedtræk:
en hedeslette der mod vest afgrænses af en
bakkeø og mod øst af et dødislandskab.

Holsted Bakkeø er et eroderet, glacial
landskab fra næstsidste istid. Bakkeøen
består af vekslende aflejringer af smelte-
vandssand og moræneler. For vejbyggerne

er det værd at vide, at den geologiske op-
bygning af dette landskab kan veksle over
korte afstande, da lagene kan være
oppressede og stejltstillede. En overflade-
nær moræne på bakkeøen vil ofte være blø-
dere og kan have et højere vandindhold
end en tilsvarende østdansk moræne. Den
vil i geoteknisk sammenhæng have karak-
ter af flyde- eller skredjord, selv om der
ikke er tydelige tegn på, at jorden skulle
have bevæget sig efter aflejringen.

Hedesletten består langt overvejende af
senglaciale smeltevandsaflejringer fra sid-
ste istid. Senglacialt betyder i denne for-
bindelse, at der ikke er nogen tydelige tegn
på, at lagene har været isbelastede. Der er
flere steder på hedesletten fundet post-
glaciale ferskvandsaflejringer, som er dan-
net i moser og vandhuller. Linieføringen
går bl.a. over den mose, hvor blødbunds-
udskiftningen foregår. Her er der målt 8-9
meter tykke tørve- og gytjelag.

Mellem hedesletten og bakkeøen gen-
nemskæres landskabet af den dal, som er
dannet af Vejen Å. Denne har eroderet sig

ned i smeltevandsaflejringerne og ned i
postglaciale ferskvandsaflejringer. Langs
åen findes der postglaciale nedskyls-
aflejringer, der er dannet ved regnvandets
erosion af skrænterne. Sandede nedskyls-
aflejringer kan ofte kun erkendes som post-
glaciale, fordi de overlejrer mere tydeligt
postglaciale aflejringer.

Mod øst viser de vekslende lag af mo-
ræneler og smeltevandsaflejringer, at der
må være tale om et landskab, som har væ-
ret overskredet af en gletscher, selv om der
ikke er tydelige tegn på hverken dødis eller
israndslinie. Det er velkendt fra flere steder
i det sydlige Jylland, at sidste istids glet-
schere har været længere fremme end den
egentlige hovedstilstandslinie. Længere
mod øst bliver landskabet tydeligt dødis-
præget og har altså været dækket af is un-
der den sidste istid, selvom der ikke er no-
gen tydelig israndslinie.

Høje pyritkoncentrationer
Motorvejen krydser flere steder områder
med blødbund, der har vist sig at indeholde

Pyrit under motorvejen
- udskiftning af blødbund

Graven og motorvejsstrækningen set fra oven. (Foto: Udlånt af Per Aarsleff)
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havde derfor i udbudsmaterialet angivet en
alternativ løsning til deponeringen af blød-
bunden. Da der så blev fundet en sjælden
skimmelsvamp i det oprindelige område,
blev det besluttet at anvende alternativet.

Løsningen omfatter ekstra udgravning
af sandmaterialer under grundvandsspejlet
langs vejen. Materialerne indgår som
bundsikringsmateriale på linieføringen.
Den dermed nyanlagte sø giver så plads til
at deponere blødbunden.

I et samarbejde mellem Ribe Amt, Ve-
jen Kommune, Vejdirektoratet og Per
Aarsleff A/S blev der arbejdet videre med
denne løsning til deponering.

Idet man graver ned til 4,5 meter under
grundvandspejlet, vil blødbunden komme
til at ligge i grundvandet, hvorved iltnings-
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nogen af de højest målte koncentrationer af
naturligt forekommende pyrit i Danmark.
Pyritten ligger under grundvandsspejlet og
iltes derfor ikke i nævneværdig grad. Når
blødbunden udskiftes med mere stabile
materialer, må den nødvendigvis graves op
og udsættes dermed for iltning.

Problemet med pyrit er, at det bliver
ustabilt i forbindelse med ilt. Mineralet
består af jern og svovl, og når det iltes,
frigiver det jern i form af okker og svovl i
form af svovlsyre. I dette tilfælde har
Hedeselskabet beregnet, at der vil blive
udskilt 1,4 tons jern fra den opgravede
mængde blødbund det første år efter depo-
neringen, og mængden stiger til cirka
4,5 tons jern pr. år, når der er gået 6 år.

Den oprindelige plan var at deponere
blødbunden på et areal, som Vejdirek-
toratet har købt tæt på de steder, hvor
opgravningerne foregår. I områderne
skulle der lægges drænrør samt etableres et
okkerbassin, for at forhindre udsivning
herfra. Området var dog i forvejen udlagt
som §3-område, dvs. et naturbeskyttelses-
område, og man var ikke helt sikker på om
deponeringen kunne foretages her. Man

problemerne minimeres. Men det er ikke
nemt at grave så langt under grundvands-
spejlet på et 60.000 m2 stort område. Der er
problemer med udskridning af sand, og det
er svært at hindre en sammenflydning af
sand og blødbund.

Grundvandssænkning
Problemet er løst ved at sænke grundvan-
det i hele området. Herved får man en god
kontrol med deponeringen og kan langt
bedre styre arbejdet, når forseglingen med
sand oven på blødbunden udføres. Dette
betyder dog, at blødbundsmaterialet i før-
ste omgang opbevares halvtørt over grund-
vandsspejlet. Hedeselskabet, der har stået
for alle okkerberegningerne, har dog efter
nye beregninger konkluderet, at der ikke
vil være nævneværdige gener for omgivel-
serne ved en kortvarig mellemdeponering.

Store pumper blev sat op til at pumpe
grundvand op i et regnvandsbassin. Her
blev materialer bundfældet, før vandet un-
der løbende kontrol ledtes videre ud i Ve-
jen Å. Grundvandsstanden faldt 4,5 meter
fra kote 37 til kote 32,5, hvor bunden af
den nye sø er projekteret. Afgravningen
foregik på et areal svarende til 60.000m2.
De 50.000 - 60.000m3 blødbundsmateriale,

der skulle deponeres, blev lagt i søen op til
kote 35. Det var påkrævet, at der skulle
lægges et 10 cm tyk forseglingslag af sand
ovenpå blødbunden. Et andet krav til depo-
neringen var, at der skulle være mindst en
meter vand over fyldet. Boringer, der er
udført til forundersøgelserne af projektet,
vil over en årrække blive løbende kontrol-
leret af amtet for at sikre, at deponeringen
ikke giver problemer for omgivelserne.
Indtil videre er der ikke fundet tegn derpå.

Projektet blev gennemført i foråret 1997
og er afsluttet. Der blev satset på at udføre
projektet i den kolde tid, da varme frem-
mer iltningen af den pyritholdige jord.
Grundvandspumperne er standset, så
grundvandet stiger langsomt og er nu næ-
sten oppe ved det gamle niveau igen.
Motorvejsstykket tages i brug i efteråret
1998.

Pyrit, også kaldet svovlkis, er et mineral,
der er opbygget af jern og svovl (FeS2).
Pyrit krystalliserer kubisk og er ofte udvik-
let som pæne krystaller, mest som terninger
eller pentadodekaedre, dvs en krystal, der
er begrænset af tolv femkantede sider. Kry-
staller udviklet som terninger er oftest stri-
bede, sådan at striberne på tilstødende si-
der altid er vinkelret på hindanden.
Mineralets farve er messinggul med metal-
lisk glans, så det går også under navne som
katteguld og fattigmandsguld. Det er et af
de mest udbredte sulfidmineraler i Dan-
mark.

Pyrit er almindelig i sorte skifre. Det
findes desuden i små mængder i mange
magmabjergarter og metamorfe bjergarter.
Hvor pyrit findes i større mængder, brydes
det til fremstilling af svovlsyre, men kun i
ganske få tilfælde er pyrit malm til jern-
fremstilling. Et eksempel er Kiruna-mal-
men i Sverige.

Iltning af pyrit er en syredannende pro-
ces, der desuden afgiver okker. Under neu-
trale pH-forhold er processen langsom,
men ved meget lave pH-værdier (2-4) fore-
går processen hurtigt. Det er altså en selv-
forstærkende proces.

Mineralet pyrit
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Et læs jord med pyrit tippes af. (Foto: Udlånt af
Per Aarsleff)

Princippet for deponering i graven ved Vejen.
(Grafik: JD)


