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Jeg husker fra min barndom, hvor spændende det var at åbne den første låge 
i julekalenderen. 1. december var noget særligt – indgangen til en ny tid. Nu 
har jeg ikke nogen julekalender, men i år er den 1. december alligevel ladet 
med spænding - ægte spænding - blandet med forventning og frygt - for 
hvad har lovgiverne gemt bag lågerne?

Regeringens forlig med Dansk Folkeparti om strukturreformen har 
spændt forventningerne til bristepunktet - ikke mindst på miljøområdet, 
hvor forligsteksten var meget længe undervejs. Mange har talt og skrevet om 
det gode og det dårlige i forliget, men med få undtagelser har alle udtalt sig 
i blinde, for kun en meget lille kreds af politikere og embedsmænd har haft 
kendskab til detaljerne i forliget. Nu udløses spændingen den 1. december 
2004,  hvor den samlede lovpakke sendes i høring - og modsat den gamle 
julekalenders 24 låger - skal hele pakken åbnes på en gang. 

Det vil give juletravlhed hos alle forvaltninger, og aviserne vil forhåbentlig 
bugne af analyser og meninger for og imod pakken som helhed og i detaljer 
i særdeleshed. For det er i detaljerne fremtidens opgaver og problemer skal 
fi ndes. Mange indlæg i debatten har kredset om sammenhæng i opgaveløs-
ningen, kompetencer og økonomi. Både for os, der arbejder i det offentlige, 
og for alle jer, der arbejder med det offentlige, er sammenhæng og kompe-
tencer et væsentligt spørgsmål. Det er helt afgørende for den offentlige for-
valtnings effektivitet, at lovgivningen er klar og enkel, og det bliver den store 
lakmusprøve for lovforslagene – bliver det klart, hvem der skal lave hvad?

Ud fra forligsteksten deles miljøområdet mellem kommunerne og staten, 
kun på jordforureningsområdet får regionerne en aktiv myndighedsrolle. 
For så vidt angår de nuværende amtsopgaver på miljøområdet, er der altså 
tale om en total opsplitning. Det bliver en stor opgave at sikre og fordele 
eksisterende data til de nye forvaltningsenheder, og det bliver en lige så stor 
opgave at sikre ”fødesystemerne” til data. I dag deles mange data mellem for-
skellige enheder, og der skal speedes kraftigt op under digitaliseringen, hvis 
staten og kommunerne i 2007 skal kunne dele de data, der i dag er lagret 
internt i amterne. 

Kritiske spørgsmål til miljøministeren og Miljøministeriet er i månedsvis 
blevet afvist med henvisning til de vanskelige forhandlinger i det lovforbe-
redende arbejde. Det har været irriterende, men ikke usædvanligt, sådan 
forløber den proces altid. Men nu udløses spændingen endelig, og så kan alle 
jo selv bedømme, om det er lykkedes at skabe den klarhed og sammenhæng 
i opgavefordelingen, som regeringen har stillet i udsigt.✺
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Environmental 
Due 
Diligence 
– prissætning af miljøforhold ved køb og salg 
af forurenede ejendomme

Læs her lidt mere om, hvad en EDD er og om samspillet mellem 
myndighed og rådgiver i disse sager

Af Laila Stub, COWI

Environmental Due Diligence forkortet EDD er en del af 
grundlaget for vigtige beslutninger relateret til køb og salg 
af industrivirksomheder og ejendomme, hvor der er risiko 
for forurenet jord og andre miljøproblemer. En EDD kan 
udføres for enten køber eller sælger. Køber ønsker som 
regel at vide alt om miljøforhold på ejendommen, og sælger 
ønsker kun at vide lige præcis så meget, at ejendommen kan 
sælges til en fornuftig pris. 

Formålet med en EDD er at identifi cere miljømæssige 
aspekter, som kan påvirke ejendomsværdien, aktieværdien 
eller handelsværdien af en ejendom. Kort sagt er EDD en 
kortlægning af skjulte miljømæssige forpligtigelser og pas-
siver, f.eks. en værdisætning af en jord- og grundvands-for-
urening.

En EDD gribes forskelligt an afhængig af, om der er tale 
om en handel med erhvervs- eller boligejendomme eller 
større børsnoterede virksomheder, hvor produktionen 
overtages af den nye ejer.

Handel med erhvervsejendomme
En af de nye trends er handel med gamle industrigrunde 
med henblik på etablering af boligbyggeri, bl.a. omdan-
nelsen af gamle havneområder til nye mondæne boligom-
råder.

En EDD vil have til formål at kortlægge ejendommens 
historik, udpege potentielle forurenings-kilder og vurdere 
konsekvensen i forhold til udvikling af ejendommen til 
boligbyggeri. 

Første fase vil altid være en indsamling af viden om akti-
viteter på ejendommen, bl.a. via amternes hjemmesider 

og ved en personlig kontakt til myndighederne. Herved 
opklares det, om ejendommen er kortlagt, om der tidligere 
er udført miljøundersøgelser, og om myndighederne har 
planer om undersøgelser eller oprensning af forurening på 
ejendommen.

Når de gamle industriejendomme handles med henblik 
på etablering af boligbyggeri, vil køber naturligvis interes-
sere sig for, hvad der ligger gemt i jorden. Omkostningerne 
til håndtering af forurenet jord udgør ofte 5-10 % af den 
samlede anlægssum for byggeriet, og derfor har det stor 
betydning for køber at få prissat miljøomkostningerne.

Det er meget sjældent, at køber vil fi nansiere en total 
oprydning af ejendommen. Ofte vil ejendommen blive 
handlet til en pris, der er baseret på miljømæssige omkost-
ninger til realisering af et konkret projekt. Kunsten er derfor 
at udføre miljøundersøgelser, der er målrettet det konkrete 
projekt med henblik på at omsætte resultaterne fra under-
søgelsen til kr. og øre for køber i forbindelse med handlen. 
Der vil bl.a. være tale om omkostninger til bortskaffelse af 
forurenet jord, bortledning af forurenet vand, afdækning 
med ren jord og evt. indeklimasikring. 

Ofte vil ejendommene være kortlagt, og det betyder, at 
myndighederne kan stille krav, når der skal bygges boliger. 
Dialogen med myndighederne er vigtig bl.a. for at få fast-
lagt kravene i forbindelse med ændring af arealanvendelsen 
fra erhverv til boligformål. For køber er det især vigtigt at få 
fastlagt myndighedskravene tidligt i projektforløbet for at 
undgå, at der senere dukker økonomiske overraskelser op. 
Jo mere præcist myndighedernes krav er formuleret, desto 
nemmere vil det være at vurdere den økonomiske konse-
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Due 
Diligence 

kvens for køber og dermed fastsætte den ”rigtige” pris for 
ejendommen.

Handel med industrivirksomheder, hvor produktio-
nen fortsætter
Når det drejer sig om salg af en industrivirksomhed i 
drift, hvor produktionen skal føres videre, er der en lang 
række miljømæssige aspekter, der skal analyseres. I denne 
sammenhæng vil en EDD være en egentlig miljøaudit af 
virksomheden, hvor der foretages en systematisk gennem-
gang af virksomheden med vægt på at kortlægge skjulte 
miljømæssige forpligtigelser og passiver. 

Kort fortalt vil det være en vurdering af virksomhe-
dens miljøpolitik og en vurdering af om virksomheden 
overholder de gældende lovkrav inden for miljøområdet. 
Der lægges vægt på at fremskaffe skriftlig dokumentation 
for, at gældende lovkrav er overholdt. Hvis der er tale om 
børsnoterede virksomheder, skal sagen altid behandles dybt 
fortroligt, da ingen må vide, at der er en handel af virksom-
heden på vej.

En EDD på en igangværende virksomhed udføres efter 
en amerikansk standard, og følgende aspekter indgår:

• Produktionsbeskrivelse
• Historiske forhold
• Aktiviteter på naboejendomme
• Geologi og hydrogeologi
• Jord- og grundvandsforurening
• Godkendelser og certifi ceringer på miljøområdet
• Råvareforbrug, inkl. opbevaring
• Over- og underjordiske tanke

• Håndtering af farligt affald
• Sandsynlighed for materialer mv. med PCB, asbest 

 og ozonnedbrydende stoffer
• Luftemission, støj og lugt
• Spildevand
• Arbejdsmiljø.
Der foretages en gennemgang af alt relevant materiale 

vedrørende virksomhedens miljøforhold, og virksomheden 
besøges med henblik på at få et indblik i, hvordan de miljø-
mæssige forhold håndteres i praksis. Ofte vil der også være 
tale om en gennemgang af miljø- og byggesagsarkiver hos 
amt og kommune, bl.a. er det vigtigt at fi nde frem til, om 
der er verserende miljøpåbud eller klager over virksomhe-
den. 

De indsamlede oplysninger indgår i en vurdering af virk-
somhedens generelle håndtering af miljømæssige forhold. 
Hvis der er gældende miljømæssige lovkrav, der ikke er 
overholdt, vurderes det, hvilke omkostninger der vil være 
forbundet med at bringe tingene i orden.

Handel med boligejendomme
På boligejendommene vil køber især have fokus på, om 
der en sundhedsmæssig risiko som følge af forurening på 
ejendommen. Et eksempel kunne være en handel mellem to 
boligselskaber af en ejendomsportefølje med udlejningse-
jendomme, der anvendes til beboelse.

En EDD vil have til formål at kortlægge ejendommens 
historiske forhold og vurdere, om der er en risiko for 
afdamp  ning af fl ygtige stoffer fra en jord- eller grund vands-
foru rening, hvis der f.eks. tidligere har været renseri i stue-
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etagen. I historikken kortlægges det så vidt mulig, hvilke 
aktiviteter der har været på ejendommen, hvilke stoffer der 
har været anvendt, og om der er nedgravede tanke. Det vil 
sjældent være muligt at prissætte de miljømæssige aspekter 
på baggrund af de historiske oplysninger, men historikken 
vil give køber et fi ngerpeg om risikoen ved køb af ejendom-
men. Hvis der vurderes at være en sundhedsmæssig risiko, 
f.eks. hvis der tidligere har været et renseri, vil køber ofte 
selv fi nansiere undersøgelser for at få afdækket risikoen. 
Der vil være en række tilfælde, hvor køber og sælger vil 
indgå en aftale om fi nansiering af afværgeforanstaltninger 
på ejendommen, fordi tidshorisonten for en offentlig fi nan-
sieret oprydning er for lang.

Vidensdeling om miljømæssige forhold
En EDD har mange vinkler, og der fi ndes ingen klar og 
præcis defi nition af begrebet. Fokus er forskellig afhængig 
af, hvilken type handel der er tale om. Der bliver handlet 
mange ejendomme hvert år, og der er ingen tvivl om, at der 
ligger en stor viden hos købere og sælgere af forurenede 
eller potentielt forurenede ejendomme samt deres rådgi-

vere, som ikke umiddelbart er tilgængelig for myndighed-
erne. Oplysninger om miljømæssige aspekter bliver kun 
offentlige i de tilfælde, hvor der udføres undersøgelser eller 
afværgeprojekter på ejendommene. 

I forbindelse med amternes arbejde med kortlægning 
af ejendomme kunne den indsamlede viden være en stor 
hjælp. Dele af denne viden kunne eventuelt gøres tilgænge-
lig for myndighederne gennem en målrettet dialog mellem 
de handlende virksomheder og amterne. En opfodring til 
amterne i forbindelse med kortlægningsarbejdet er derfor at 
se på, om ejendommene har været handlet for nylig. ✺

▼
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Er benzen altid benzen?
Det er almindeligt anerkendt, at den monoaromatiske 
kulbrinte ”benzen” er kræftfremkaldende. Af samme grund er 
grænseværdien for benzen i grundvand fastsat til 1 µg/l, og det 
er oftest dette stof, som miljø- og sundhedsmyndighederne 
interesserer sig mest for, når en kulbrinteforurening i jord og/
eller grundvand vurderes

Af Henrik Kjær Nielsen og Gudike Primdahl, Dansk Geo-servEx a/s (DGE)

Benzenniveauet er normalt en vigtig og oftest styrende 
parameter i forbindelse med oprensninger og risikovurder-
inger, hvorfor pålidelige benzenanalyser er essentielle. 

DGE har gennem de seneste år gennemført adskillige 
oprensninger af benzinforureninger, baseret på mikrobio-
logisk nedbrydning. Effektmoniteringen under nedbryd-
ningen følges ved løbende kontrolanalyser af kulbrinteind-
holdet – herunder specielt benzenindholdet pga. stoffets 
kritiske egenskaber. Vi er i den forbindelse blevet opmærk-
somme på et problem omkring analyserne.

Analysemetoder
Miljøstyrelsen har i Vejledning nr. 13, 1998, ”Prøvetagning 
og analyse af jord”, opstillet forskrifter for valg af analyseme-
toder for jordprøver. Det er heri angivet, at GC/FID er 
vel egnet til screening for sammensætningen af et kulbrinte-
indhold samt fastlæggelse af det totale indhold. Ved fastlæg-
gelse af indholdet af specifi kke stoffer er det anført, at GC/
MS giver en mere sikker identifi kation. 

Ret beset bør en GC/FID-analyse i overensstemmelse 
hermed suppleres med en GC/MS-analyse til bestemmel se 
af bl.a. benzenindholdet. Ønsket om at minimere om kost-
ningerne til undersøgelser har imidlertid for længst dannet 
den praksis, at der oftest udføres en GC/FID-analyse til 
bestemmelse af såvel total indholdet af kulbrinter som 
bestemmelsen af enkeltkomponenter (BTEX) ved de pågæl-
dende stoffers retentionstider. Det skal her bemærkes, at 
fl ere amter anbefaler GC/FID-analyser i vejledningen til 
hånd tering af forurenet jord.

For få år siden introducerede laboratorierne en ny 
metode, Purge & Trap, til mere sikker bestemmelse af enkelt-
kom ponenterne i vandprøver – og til en mere attraktiv pris. 
Ved denne metode bliver de fl ygtige stoffer bestemt ved GC/
MS. Metoden har dog vist sig at være uhensigtsmæssig til 
typiske prøver fra forurenede lokaliteter, idet prøverne skal 
fortyndes allerede ved kulbrintekoncentrationer på mere 
end ca. 10-20 µg/l. De forurenede vandprøver har oftest 
skullet køres om med stærkt fortyndede prøver – af og til 

 Benzen Cyklohexan

CAS nr. 71-43-2 110-82-7

Formel C6H6 C6H12

Molvægt (g/mol) 78,12 84,16

Kogepunkt (°C) 80,1 80,7

Damptryk (Pa) 12700 13000

Vandopløselighed (mg/l) 1760 55

Log Kow  (-) 2,1 3,44

▼

faktaboks:
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fl ere gange – med lange svartider og store unøjagtigheder til 
følge. Metoden er egentlig kun velegnet til rentvandsprøver. 

Så GC/FID-analysen bruges stadig fl ittigt – også til 
bestemmelse af BTEX – og den er jo også akkrediteret.

Analysemetode unøjagtig
Analyselaboratoriet Eurofi ns har imidlertid påpeget, at GC/
FID-analysen ikke kan adskille aromaten benzen og den 
alifatiske kulbrinte cyklohexan, en cyklisk alkan, som begge 
fi ndes i benzin. De to stoffer har næsten identiske retention-
stider, idet deres kogepunkter er næsten ens (se faktaboks), 
og de er derfor meget svære at skelne fra hinanden på chro-
matogrammet.

 Ved en GC/FID-analyse vil et evt. indhold af cyklohexan 
derfor normalt indgå i benzen-indholdet, som således vil 
blive målt for højt. 

Laboratoriet påpegede, at kun en GC/MS-analyse kan 
skelne benzen fra cyklohexan, idet de to stoffer ikke har 
samme molmasse (se faktaboks).

Forskelle i benzenindhold ved analyse af vandprøver
Efter laboratoriets udmelding har DGE udelukkende fået 
udført benzenbestemmelsen i vandprøver ved GC/MS-
analyse. I forbindelse med kontrolmonitering af afvær-
geindsatsen over længere perioder i en lang række projekter 
gav skiftet til GC/MS-analysen mulighed for at vurdere 
analysernes forskellige resultater. Efter metodeskiftet kon-
staterede vi i de fl este tilfælde et markant lavere benzenind-
hold.

DGE har efterfølgende i samarbejde med Eurofi ns søgt 
at verifi cere problemets omfang ved dobbeltbestemmelser 
af identiske prøver med en GC/FID-analyse og en GC/MS-
analyse. GC/MS-analysen er foretaget som en ”GC/MS-
scanning”, hvor benzenindholdet er bestemt ud fra en 
”biblioteks-standard”. Denne metode er ikke akkrediteret 
og er behæftet med en lidt større usikkerhed i forhold til en 
normal akkrediteret GC/MS-analyse – men er billigere. 

1 44 0,1 43,9 99,77 

2 0,7 0,1 0,6 85,71 

3 2,3 0,1 2,2 95,65 

4 19 0,1 18,9 99,47 

5 59 0,1 58,9 99,83 

6 1,6 0,4 1,2 75,00 

7 1,1 1,1 0,0 0,00 

8 210 2,0 208,0 99,05 

9 3,3 2,9 0,4 12,12 

10 10 3,4 6,6 66,00 

11 55 5,9 49,1 89,27 

12 25 12 13,0 52,00 

13 36 12 24,0 66,67 

14 20 13 7,0 35,00 

15 22 20 2,0 9,09 

16 650 45 605,0 93,08 

17 55 53 2,0 3,64 

18 180 54 126,0 70,00 

19 120 57 63,0 52,50 

20 120 66 54,0 45,00 

21 430 360 70,0 16,28 

22 14000 590 13410,0 95,79 

23 3400 2800 600,0 17,65

24 3500 3000 500,0 14,29 

25 6500 5600 900,0 13,85 

26 6700 6100 600,0 8,96 

27 12000 13000 -1000,0 -8,33 

28 20000 19000 1000,0 5,00

Forskel mellem 
GC/FID og GC/
MSbestemmelse
Absolut Relativt
(µg/l) (%)

Vand-
prøprøpr veøveø
nr.nr.nr

Benzen-indhold
bestemt ved
GC/FIDGC/MS
(µg/l) (µg/l)

▼
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I skemaet er vist resultatet af dobbeltanalyser af 28 
grundvandsprøver. Prøverne stammer fra fi re forskellige 
lokaliteter, hvor der er påvist benzinforurening, og repræ-
senterer såvel hot spot som faneområder. Resultaterne er 
sorteret efter stigende koncentration af benzenindhold, 
bestemt ved GC/MS.

Det fremgår klart, at benzenindholdet generelt er mindre 
ved GC/MS-bestemmelsen sammenlignet med bestem-
melsen ved GC/FID. Kun ved én prøve (nr. 27) ses et højere 
indhold – med en beskeden afvigelse på godt 8 %. 

Det ses ligeledes, at de største absolutte forskelle fi ndes 
ved de højeste koncentrationer – mens de største relative 
forskelle ses ved de laveste koncentrationer. Således er den 
gennemsnitlige forskel ca. 62 % for prøver med et GC/MS-
bestemt benzenindhold på under 1000 µg/l – og 75 % for 
prøver under 10 µg/l. For prøverne over 1000 µg/l er den 
gennemsnitlige forskel kun 9 % – med største forskel på ca. 
18 %.

Forskelle i benzenindhold ved analyse af jordprøver
Med baggrund i den lavere vandopløselighed og større 
sorptionsevne for cyklohexan i forhold til benzen (se 
faktaboks) vil det være oplagt at forvente et højt indhold af 
cyklohexan i jordprøver – og dermed et for højt indhold af 
benzen, bestemt ved GC/FID.

Vi har foreløbig kun fået udført dobbeltanalyse af fi re 
jordprøver for at efterprøve hypotesen. Analyserne viste et 
benzenindhold på hhv. 1,8; 5,2; 15,0 og 56,0 mg/kg tørstof 
ved GC/FID-analysen. Ved GC/MS-analysen blev der i alle 
prøverne påvist et benzenindhold på <0,1 mg/kg tørstof.

Konklusion
Denne relativt begrænsede undersøgelse synes ret entydigt 
at vise, at GC/FID-analyser generelt angiver større ben-
zenindhold end GC/MS-analyser i forbindelse med ben-
zinforureninger. Ganske vist har vi ikke fået verifi ceret, at 
forskellen faktisk udgøres af cyklohexan, men den synes dog 

at understøtte laboratoriets oplysning om, at cyklohexan 
indgår i benzenbestemmelsen ved GC/FID-analysen.

For vandprøverne ses de største absolutte forskelle ved de 
højeste koncentrationer, mens de relativt største forskelle 
ses ved lavere koncentrationer – og her er forskellene meget 
store. 

Ved højt benzenindhold i vandprøver – typisk ved hot 
spot – er fejlen i mange tilfælde af mindre betydning. Men 
de store relative forskelle ved lavere koncentrationer – typisk 
i randzonerne og ved afslutning af et oprensningsforløb 
– kan medføre helt forkerte risikovurderinger samt forkerte 
effektvurderinger, herunder kontrol af stopkriterier i forbin-
delse med oprensninger – og dermed unødvendige tiltag.

Vurderingsgrundlaget for jordprøver er ganske vist meget 
begrænset – men indikerer dog, at problemet også eksisterer 
i forbindelse med jordanalyser. Måske endda så betydeligt, 
at GC/FID-metoden generelt er uegnet til bestemmelse af 
benzen i jordprøver. 

Det kan derfor konkluderes, at ved kvantifi cering af ben-
zenindholdet i såvel jord- som vandprøver, er det tilrådeligt 
at supplere med GC/MS-analyser – specielt når benzen-
indholdet er kritisk. Problematikken bør dog undersøges 
nærmere.

Til sidst en tak til Niran Saleh og Jesper Feldstedt fra Euro-
fi ns  for at have gjort os opmærksom på problemet og for 
sam arbejdet i forbindelse med undersøgelsen.✺
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Forureneren betaler ikke
Mandat-net (22-11-04)

Jordforureningsloven sikrer ikke i tilstrækkelig grad, at det er forureneren, der 
betaler. Det mener miljøeksperten Peter Pagh.

Jordforureningsloven skal i højere grad sikre, at det er forureneren frem 
for staten, der skal betale, hvis der er sket et udslip, så jord eller grundvand 
bliver forurenet. Men professor i miljøret ved Københavns Universitet, Peter 
Pagh, mener ikke loven er god nok.

”Loven har ikke løst problemerne med at håndhæve princippet om, at for-
ureneren skal betale. Det er min fornemmelse, at både kommuner og amter 
har problemer med at administrere loven. Den er skrevet, så ingen kan læse 
og forstå den. Hvis man skriver en lov, som ingen kan læse, så virker den hel-
ler ikke,” siger Peter Pagh.

Miljømyndighederne har ingen opgørelse over, hvor mange sager staten 
har måttet betale, siden loven trådte i kraft år 2000. I både Københavns Kom-
mune og Fyns Amt er man dog enige i, at loven ikke er god nok til at hånd-
hæve reglerne. 

Peter Pagh mener, at myndighederne i højere grad burde have stillet sig 
selv spørgsmålet om, hvordan man bedst sikrer, at forureneren betaler. ”Det 
kan gøres meget enkelt med en regel om, at al forurening efter en vis dato 
skal erstattes. Myndighederne burde stå for selve oprydningen og derefter 
kræve erstatning af forureneren. Det er en lov, der ville fylde en side. Men 
i stedet fylder den et helt kapitel, og tiden bliver brugt på at skrive breve til 
hinanden frem for at løse problemet”. 

Drikkevandets hårdhed
 
GEUS har lavet et interaktivt kort over drikkevandets hårdhed på deres 
hjemmeside. Kortet over drikkevandets hårdhed viser den gennemsnitlige 
totale hårdhed af drikkevandet i de enkelte kommuner. 

Datagrundlaget er analyser af drikkevandet fra vandværkerne. 
Hårdhed er et udtryk for indholdet af calcium og magnesium. Hårdheden 

betyder noget for sæbeforbruget ved vask, således at hårdt vand kræver mere 
sæbe end blødt vand. 

www.geus.dk– kortet findes under: vand og data
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Særligt pesticidfølsomme 
sandjorde vil kunne udpeges 

Udpegning af områder med 
indtrængning af perchlorethylen til 
indeluften – “Sniffermetoden”

Miljøprojekt Nr. 958 

Det er konklusionen på et forskn-
ingsprojekt, som Danmarks og 
Grønlands Geologiske Undersøgelse 
(GEUS) og Danmarks Jordbrugsfors-
kning (DJF) netop har afsluttet. 

Amternes opgave med at udpege 
områder, der er særligt følsomme 
over for bestemte forureninger, har 
på grund af manglende viden ikke 
omfattet pesticider. Som et led i 
Pesticidplan II iværksattes derfor et 

projekt – Koncept for Udpegning af 
Pesticidfølsomme Arealer (KUPA), 
der skulle undersøge, om det var 
muligt at udpege områder, som er 
følsomme over for udvaskning af 
pesticider. 

GEUS og DJF har siden 2000 
arbejdet med denne opgave. Arbej-
det vedrørende sandjorde er nu 
afsluttet med en rapport, der beskri-
ver muligheden for at kortlægge 

områder, der er særligt følsomme 
over for udvaskning af pesticider 
og en rapport vedrørende lerjorde, 
der beskriver mulighederne for at 
fremskaffe et tilsvarende vurderings-
grundlag for kortlægning af særligt 
følsomme lerjorder.

Rapporterne kan hentes på projek-
tets hjemmeside: www.kupa.dk.

Perchlorethylen (PCE) kan trænge ind i boliger via betongulve og etageadskil-
lelser fra forurenet jord og fra renserier. Rapporten beskriver en ny metode 
betegnet “Sniffermetoden”, som FORCE Technology har udviklet og testet for 
Miljøstyrelsen. Udkommer udelukkende elektronisk og kan læses på: www.
mst.dk.
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Alkylat i stedet for MTBE 
i benzin fra årsskifte

Den 1. november 2004 kunne dagbladene bringe 
nyheden om, at miljøminister Connie Hedegaard (K) 
og benzinselskaberne er blevet enige om at tilsætte 
et dyrere, men mindre miljørisikabelt, stof end MTBE 
til benzin fra årsskifte for at holde oktantallet oppe. 
Løsningen består i at tilsætte stoffet alkylat og øge 
benzinens damptryk i sommermånederne

Af Berit Haahr Hansen, AVJ

Alkylat, hvad er det for et stof?
Nedenstående, som er et uddrag af en endnu ikke udgivet 
rapport fra Miljøstyrelsen ”Vurdering af MTBE og andre 
additiver – erfaring, miljøvurdering og forsyningssik-
kerhed” beskriver de fysisk-kemiske egenskaber, miljø- og 
sundhedseffekter for alkylater. 

Uddrag fra rapporten:
I virkeligheden er alkylater ikke additiver, men en forar-
bejdet benzinkomponent bestående af forgrenede alkaner, 
hovedsageligt med 6 til 9 kulstofatomer, som f.eks. iso-
ok tan (2,2,4-trimetylpentan). 

Alkylater fremstilles og bruges specifi kt med henblik på 
at producere benzin med et højt oktantal og lav miljøpå-
virkning. Alkyleringprocessen er den raffi neringsproces, 
som fremstiller alkylater ud fra f.eks. iso-butan og forskel-
lige olefi ner (f.eks. propylen og butylener) gennem at 
kon trollere temperaturen og trykket under tilstedeværelse 
af en katalysator med lavt pH, sædvanligvis svovlsyre eller 
fl ussyre. Olefi nerne fremstilles ved hjælp af FCC-processen 
(Fluid Catalytic Cracking) ud fra råolie. Afhængig af pro-
duktionsmetoden er det fundet, at typisk alkylat indeholder 
26 % iso-oktan og ca. 25 % andre alkylerede oktaner. 
Isooktan handles særskilt som alkylat og er en central kom-

ponent i produktionen af høj oktan benzin med lavt ind-
hold af benzen og svovl.

Fysisk-kemiske data for alkylat
Alkylat opfører sig i miljømæssig sammenhæng på samme 
måde som andre kulbrinter i benzin og diesel. Den gen-
nemsnitlige molvægt af alkylat er ca. 100 g/mol. Alkylat har 
en høj Henry’s konstant, som gør dem fl ygtige fra vand. 
Opløseligheden af alkylat er lav, og stofferne tilbageholdes  
også i jorden ved sorption til organisk kulstof i langt 
højere grad end f.eks. MTBE. Mobiliteten og spredningen 
af alkylat må forventes at være væsentlig mindre end for 
oxygen aterne.

Tabel 1 viser data, som er af betydning for stoffernes 
afdampning samt mobilitet i jord og grundvand.

Nedbrydning af alkylat i luft og vand
Alkylat er en kompleks blanding af forgrenede alifatiske 
kulbrinter og nedbrydningshastigheden for de enkelte 
stoffer kan være meget forskellige. Der fi ndes ikke mange 
undersøgelse, som har belyst nedbrydningen af alkylatfor-
bindelser. Generelt nedbrydes n-alkaner relativ hurtigt i 
et naturligt miljø, mens stærkt forgrenede alkaner er mere 
persistente overfor nedbrydning (Marchetti et al., 1999). 
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Marchetti et al. (1999) estimerede en nedbrydningsrate 
for iso-oktan i vand på 0,007 dag-1 og en halveringstid på 
omkring 98 dage.

Toksicitet
Fra Marchetti et al. (1999): Der fi ndes tilsyneladende ikke 
data for kroniske effekter af eksponering af iso-oktan for 
mennesker. Ligeledes er cancerrisikoen og reproducerbar-
hedseffekter ikke blevet belyst. Der er observeret lever- og 
nyreeffekter i rotter, som har været eksponeret for iso-
oktan (US EPA 1991). Iso-oktan er ikke genotoksisk eller 
cancerogent og har heller ingen østrogeneffekt. Den kro-
niske giftighed over for vandorganismer er skønnet til 0,1 
mg/l (Caprino, L & Togna, 1997).

Udslip fra opgraderede underjordiske tankanlæg
Ordet udslip dækker over spild af benzin, udsivning af 
benzin, overfyldning af tanksystemer og udslip af uønskede 
stoffer i form af dampudslip. 

Ved et udslip af alkylat fra f.eks. et UST system (USTs 
= Underground Storage Tanks) vil alkylat-forbindelserne 
fordele sig mellem gasfase, jord og vand. Opløseligheden af 
alkylat i vand er relativ lille og ved udslip til grundvandet 
vil en uopløselig fraktion af disse forbindelser fl yde øverst i 

Tabel 1 Fysisk-kemiske data for udvalgte oxygenater og alkylat. 

grund vandszonen pga. deres lave densitet. Fordampning fra 
den organiske fase vil være stor på grund af et højt damp-
tryk, ligesom alkylat let vil kunne fordampe fra den vandige 
fase (høj Henrys konstant). Alkylat tilbageholdes kraftigt 
i jorden ved sorption til organisk kulstof. Marchetti et al. 
(1999) gennemførte nogle modelberegninger på fordelin-
gen af iso-oktan mellem jord, vand og luft og sammenholdt 
disse resultater med beregninger for andre additiver. Det 
blev fundet, at iso-oktan i høj grad bindes til jorden (60 
– 90 % afhængig af jordtypen) eller forekommer i luften 
(10-40 %). Den lave opløselighed af iso-oktan sammen 
med den høje tilbageholdelse i jord indikerer, at mobiliteten 
af alkylater er meget begrænset, især i forhold til ethanol og 
MTBE.

Nedbrydeligheden af alkylat foregår langsomt (Mar-
chetti et al. 1999). Dakhel et al., (2003) fandt da også ved 
feltforsøg, der simulerede et spild af benzin i den umættede 
zone, at iso-oktan kunne detekteres i grundvand som den 
eneste af de undersøgte benzinkomponenter. Iso-oktan blev 
i undersøgelsen ikke i samme grad nedbrudt som andre 
kulbrinter.

▼
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Tabel 2 Nedbrydelighed i jord og grundvand i forbindelse med en 
benzinforurening.

Tabel 3 Hovedkonklusioner i forhold til de enkelte additivers effekt på 
grundvandskvaliteten.

Tabel 4 Grænser for smag og lugt i vand (efter Environment Australia, 2000).

▼
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Oprensningsegenskaber i forhold til oprensning af 
en jord-/grundvandsforurening
Da alkylat har været anvendt i benzin gennem mange år, 
har der været gennemført mange oprensninger af alkylat, 
hvor standardbenzin-oprensningsteknikker hidtil har 
fungeret for alkylat. Der er dog ikke mange undersøgelser, 
der specifi kt er rettet mod at belyse oprensning af alkylat 
(Davidson, 2001).

Tabel 5 Stofegenskaber for oxygenater og alkylat i forbindelse med oprensning af en jord- og grundvandsforurening.

▼
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Artikel-overvågning

Jura, økonomi 
og politik

Forslag til ændring af Olietankbe-
kendtgørelsen
Med det formål at reducere antallet 
af jord- og grundvandsforureninger 
med olieprodukter er der foretaget 
en opstramning af olietankbekendt-
gørelsen. Opstramningen omfatter 
bl.a., at der indføres aldersgrænser 
for små anlæg (villaanlæg o.a.), at 
der indføres skærpede krav til instal-
lation af anlæg generelt, at der gives 
påbudsmuligheder over for åbenlyst 
uforsvarlige anlæg, og at ugalvani-
serede rør skal udskiftes på større 
anlæg. Desuden kan nævnes, at der 
er indført en række præciseringer 
og overgangsbestemmelserne fra 
1980- og 1999-bekendtgørelsen er 
indarbejdet i teksten. Høringsfristen 
er den 7. december 2004.

Forslag til ændring af Bekendtgø-
relse nr. 829 af 24. oktober 1999 om 
”Indretning, etablering og drift af 
olietanke, rørsystemer og pipelines” 
(Olietankbekendtgørelsen). Forslaget 
kan læses på www.mst.dk.

Ministerens holdning til rensning 
af grundvand til brug i hushold-
ninger.
Miljøministeren har ved besvarelsen 
af et § 20-sprøgsmål givet udtryk for, 
at der ikke skal pilles ved de skrappe 
krav til kvaliteten af vores drik-
kevand. På baggrund af den store 
forekomst af pesticider i private 
brønde og boringer har Miljøstyrel-
sen nedsat en arbejdsgruppe, som 
skal foretage en bred afsøgning af 
mulighederne for at håndtere pro-
blemer med vandkvaliteten. I den 
forbindelse vil rensning af vandet 
også blive vurderet. Ministeren 
understreger, at der ikke heri ligger 
en generel accept af rensning for 
pesticider eller nitrat, men for ejere 
af private brønde og boringer vil det 
i vise tilfælde kunne være en nød-
vendig løsning.

§ 20-spørgsmål nr. S 662 stillet af 
Margot Torp (S) og besvaret den 22. 
november 2004. Spørgsmål og svar 
kan læse på www.folketinget.dk.

Fremtidens miljøforvaltning
Netop nu står den danske miljøfor-
valtning over for en stor organisato-
risk ændring affødt af kommunalre-
formen. Derfor var dette ATV-møde 
meget aktuelt. På mødet var der bl.a. 
indlæg om: Kommunernes fremti-
dige varetagelse af miljøopgaverne, 
kommunalreformens organisatori-
ske udfordringer, Danmarks Natur-
frednings syn på strukturreformen 
m.m.

Fremtidens miljøforvaltning. Kom-
pendium fra ATV Jord og Grundvands 
møde den 3. november 2004. Nogle 
af indlæggene kan læses på www.atv-
jord-grundvand.dk.

Ved hurtigt at skimme denne liste igennem får du et 
overblik over, hvilke artikler der for nyligt har været 
bragt i danske tidsskrifter inden for vores fagområde. 
Hermed er der skabt en hurtigt indgang til ny inspira-
tion m.m. For overskuelighedens skyld er artiklerne 
ordnet i emner 

Af freelance konsulent Trine Korsgaard

▼
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32Kortlægning og 
undersøgelser Risikovurdering

Branchebeskrivelse for farve- og 
lakindustrien
Den nyeste branchebeskrivelse fra 
AVJ omhandler farve- og lakindu-
strien. Rapporten indeholder en 
generel beskrivelse af branchen og 
dens miljøforhold med særlig fokus 
på risikoen for jord- og grundvands-
forurening. Med afsæt heri giver 
rapporten anbefalinger til amternes 
arbejde med kortlægning og under-
søgelser af denne branche.

Branchebeskrivelse for farve- og 
lakindustrien. Teknik og Administra-
tion Nr. 2, 2004, udgivet af Amternes 
Videncenter for Jordforurening. Rap-
porten kan hentes på www.avjinfo.dk.

Principper for fastsættelse af 
vandkvalitetskriterier for stoffer i 
overfladevand
Rapporten er en teknisk vejledning 
i, hvordan man beregner vandkva-
litetskriterier for kemikalier i over-
fladevand. Vandkvalitetskriteriet er 
den højeste koncentration af et stof i 
vand, ved hvilken det skønnes, at der 
ikke vil forekomme negative effekter 
på vandøkosystemer.

”Principper for fastsættelse af vand-
kvalitetskriterier for stoffer i overflade-
vand”. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 
4, 2004. Publikationen kan hentes på 
www.mst.dk.

Principper og terminologi for 
mikrobielle risikovurderinger
Rapporten vurderer og sammen-
stiller metoder og terminologi for 
mikrobiologiske risikovurderinger 
med henblik på at etablere en simpel 
og entydig metode på området. På 
baggrund heraf er der opstilet et 
forslag til en samlet terminologi på 
dansk.

Karsten Arnbjerg-Nielsen, COWI A/
S. Principper og terminologi for mikro-
bielle risikovurderinger, Miljøprojekt nr. 
955, 2004 fra Miljøstyrelsen. ISBN 87-
7614-398-8. Publikationen kan hentes 
på www.mst.dk.

Substance Flow Analysis of 4-
nitrotoluene
Der er kun fundet en enkelt anven-
delse af 4-nitrotoluen i Danmark i 
2002, nemlig 250 gram anvendt til 
forskning i en farmaceutisk virksom-
hed. Det konkluderes derfor, at stof-
fet ikke finder vej til forbrugerne eller 
miljøet.

Anders Schmidt og Jan Poulsen. 
”Substance Flow Analysis of 4-nitro-
toluene”. Miljøprojekt nr. 941, 2004 
fra Miljøstyrelsen. Publikationen kan 
hentes på www.mst.dk.

Substance Flow Analysis of 
Resorcinol
Den årlige omsætning af resorcinol 
i Danmark ligger mellem 6 og 23 
tons. Stoffet anvendes primært i 

▼
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4Hardware og 
metodebeskrivelse

produkter, hvor stoffet bliver bundet 
i en matrix, hvorfra der ikke for-
ventes udslip til miljøet, primært 
gummiprodukter (transportbånd 
og drivremme), i lim til træ (limtræ 
til bærende konstruktioner og høj-
kvalitets krydsfiner) samt til kemisk 
syntese af visse ikke nærmere defi-
nerede produkter. Resorcinol anven-
des også i hårfarver, hvor resorcinol 
bliver brugt som såkaldt kobler i 
farvesystemet. Denne anvendelse 
giver anledning til en eksponering af 
voksne på 1 mg/hårfarvning.

Anders Schmidt og Jan Poulsen. 
”Substance Flow Analysis of Resor-
cinol”, Miljøprojekt nr. 942, 2004 fra 
Miljøstyrelsen. Publikationen kan 
hentes på www.mst.dk.

Klassificering m.v. af kemiske 
stoffer og produkter
Vejledning i Miljøministeriets 
bekendtgørelse nr. 329 af 16.maj 
2002 om klassificering, emballering, 
mærkning, salg og opbevaring af 
kemiske stoffer og produkter.

Klassificering m.v. af kemiske stoffer 
og produkter, Vejledning fra Miljøsty-
relsen nr. 3, 2004. Publikationen kan 
hentes på www.mst.dk..

Udpegning af områder med ind-
trængning af perchlorethylen til 
indeluften – ”Sniffermetoden”
Perchlorethylen (PCE) kan trænge 
ind i boliger via betongulve og eta-
geadskillelser fra forurenet jord og 
fra renserier. Det er meget vanskeligt 
at bestemme, hvordan indtræng-
ningen fordeler sig over gulvet. Der 
kan være områder med særlig stor 
indtrængning, hvor man med fordel 
kan sætte ind for at mindske ind-
trængningen. Rapporten beskriver 
en ny metode betegnet ”Snifferme-
toden”, som FORCE Technology har 
udviklet og testet for Miljøstyrelsen. 
Med metoden er det muligt hurtigt 
og billigt at kortlægge fordelingen af 
indtrængningen over et gulv. Meto-
den kan med fordel bruges til kontrol 
af afværgeforanstaltninger og i for-
bindelse med en egentlig måling af 
indtrængningens størrelse.

Karsten Fuglsang, Force Technology. 
”Udpegning af områder med indtræng-
ning af perchlorethylen til indeluften 
– ”Sniffermetoden”. Miljøprojekt nr. ▼
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958, 2004 fra Miljøstyrelsen. Publika-
tionen kan hentes på www.mst.dk.

Sniffermetoden afslører luften fra 
renseriet
Artiklen beskriver Miljøprojekt nr. 
958 om ”Sniffermetoden” omtalt 
herover.

Karsten Fuglsang, Force Technology. 
Stads og Havneingeniøren, 95. årgang, 
nr. 11, november 2004, side 61-63. 
ISSN 0038-8947.

På sporet af giftige gasser
I denne artikel gives en kort intro-
duktion til ”Sniffermetoden”, som er 
omtalt ovenover.

MiljøNyt.dk nyhedsbrev fra Miljø-
styrelsen, nr. 14, oktober 2004. Artiklen 
kan læses på www.mst.dk.

Erfaringer med udbud i henhold 
til EU’s tjenesteydelsesdirektiv 
– kommenteret materialesamling
Denne rapport fra AVJ er rettet mod 
myndigheder, der udbyder opgaver 
inden for jordforureningslovens 
område, og som overvejer eller plan-
lægger at gennemføre et EU-udbud. 
Rapporten sammenfatter, hvordan 
amterne har udbudt konkrete opga-
ver inden for V1- og V2- kortlægning, 
oprensninger og kemiske analyser.

Erfaringer med udbud i henhold til 
EU’s tjenesteydelsesdirektiv – kom-
menteret materialesamling. Teknik og 
Administration Nr. 8, 2004, udgivet af 
Amternes Videncenter for Jordforure-
ning. Rapporten kan hentes på www.
avjinfo.dk.

Håndbog om Miljø og Planlæg-
ning – boliger og erhverv i byerne
Håndbogen er en revideret udgave 
af Håndbog om Miljø og Planlæg-
ning fra 1991. Håndbogen behandler 
de væsentligste problemer i samspil-
let mellem miljø og planlægning 
i byerne. Den består af en beskri-
velse af samspillet mellem plan- og 
miljølovgivningen, to modeller for 
lokalisering af forurenende aktivite-
ter, gennemgang af 12 typiske plan-
lægningssituationer, hvor samspillet 
mellem planlægning og miljø er vig-
tigt samt en systematisk beskrivelse 
af 86 virksomheder og aktiviteter 
m.h.t. regulering, miljøforhold og 
lokalisering. Håndbogen refererer til 
diverse love, bekendtgørelser og vej-
ledninger og indeholder herudover 
eksempler på god planlægning og 
god miljøadministration. 
”Håndbog om Miljø og Planlægning 
– boliger og erhverv i byerne” fra Miljø-
styrelsen. Publikationen kan hentes på 
www.mst.dk.

5Andre udgivelser

Er jord og grundvand blevet 
renere de sidste 25 år?
Det spørgsmål var titlen på et ATV-
møde, hvor der bl.a. var indlæg 
om: Resultaterne af 15 års grund-
vandsovervågning, ændringer i pesti-
cidanvendelsen de sidste 25 år, samt 
hvordan har vandkvaliteten udviklet 
sig på en større vandforsyning i 
Københavnsområdet.

Er jord og grundvand blevet renere 
de sidste 25 år? Kompendium fra ATV 
Jord og Grundvands møde den 21. 
oktober 2004. ISBN 87-91313-00-7.

▼
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Dato Titel mv. Arrangør Hvor Supplerende oplysninger

10.-13. januar 
2005 

ONSITE - 2005 - Thirteenth international confer-
ence on-site analysis ... the la comes to the field 

OnSite Committee, Info-
Science Services 

Arlington, Virginia (Washing-
ton D.C., USA 

www.ifpac.com/onsite  

24.-27. 
januar 2005 

Third International Conference on Remediation of 
Contaminated Sediments 

Battelle New Orleans, Louisiana, USA www.battelle.org/sedimentscon  

27. januar 
2005 

Hvordan bruger vi modeller? ATV Jord og Grundvand Schæffergården, Jægersborg 
Allé 166, Gentofte 

www.atv-jord-grundvand.dk  

8.-9. marts 
2005 

ATV - Vintermøde ATV - Jord og Grundvand Vingstedcentret, Bredsten, 
Vejle 

www.atv-jord-grundvand.dk  

27. april 
2005 

Jordforurening - hvad kan vi leve med? ATV - Jord og Grundvand Schæffergården, Jægersborg 
Allé 166, Gentofte 

www.atv-jord-grundvand.dk  

25. maj 2005 Strategier mod forurening af drikkevandet ATV - Jord og Grundvand Radisson SAS, H.C. Andersen 
Hotel, Odense 

www.atv-jord-grundvand.dk  

15. juni 2005 Virkemidler i indsatsplaner ATV - Jord og Grundvand Schæffergården, Jægersborg 
Allé 166, Gentofte 

www.atv-jord-grundvand.dk  

12.-15. juni 
2005 

2nd European Conference for In-situ Oxidation and 
Reduction 

Redox Technologies, Inc. Göttingen, Tyskland www.redoxtech.com   

3.-7. oktober 
2005 

ConSoil 2005 FZK/TNO/brgm Bordeaux, Frankrig www.consoil.de  

Vi medtager alle kurser og arrangementer med relevans for området jord- og grundvandsforurening. 
Vi modtager gerne diverse kursusoversigter og arrangementsbeskrivelser til kalenderen - send dem til avjinfo@arf.dk. 
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1. Baggrund 
 
1.1 Tilsætning af MTBE til benzin i Danmark 
MTBE har været tilsat benzinen i Danmark siden midten af 1980’erne for at opnå det nødvendige 
oktantal. Denne tilsætning blev påkrævet, da man ønskede at fjerne det stærkt giftige og miljøskadelige 
bly fra benzinen. Ud over at beskytte motorens ventilsæder, medførte tilsætningen af bly, i form af 
Methyl- eller Ethylbly, at benzinen automatisk fik et højt oktantal, og uden bly måtte der findes et 
alternativ. MTBE var mest velegnet, og det vandt hurtigt stor udbredelse som erstatningsstof for blyet i 
benzinen. 
 
MTBE er op gennem 80’erne tilsat benzin i stigende omfang i takt med at bly-indholdet blev reduceret. 
Da MTBE er dyrt, giver det alene af økonomiske årsager ikke mening at bruge mere end højst 
nødvendigt. Op gennem 90’erne har raffinaderierne udviklet metoder og processer, der medførte, at 
forbruget af MTBE igen kunne reduceres. 
 
Fra 1990 til 2000 er det årlige forbrug af MTBE i Danmark faldet fra i størrelsesordenen 50.000 tons til 
ca. 20.000 tons. 
 
MTBE er primært tilsat 98 oktan benzin, og i mindre grad 95 oktan, mens det har forekommet i 92 oktan 
som følge af afsmitning fra de øvrige benzintyper i distributionssystemet. Der er således ikke direkte 
tilsat MTBE til 92 oktan benzin, 
 
I 98 oktan benzin har indholdet af MTBE været 3,5 – 11 % v/v, i 95 oktan mellem 0,1 – 5,5 % v/v og i 92 
oktan mellem 0 – 0,3 % v/v. Intervallerne afspejler blandt andet en årstidsvariation, idet MTBE indholdet 
typisk er højst om sommeren. 
 
Foranlediget af de meget omtalte fund af MTBE i Santa Monica i Californien sidst i 1990’erne udgav 
Miljøstyrelsen i 1998 en samlet beskrivelse af problemet set i dansk perspektiv i en handlingsplan for 
MTBE /1/. 
 
1.2 Udfasning af MTBE 
I henhold til benzinstationsbekendtgørelsen /2/ skal alle stationer inden 1. januar 2005 opfylde en række 
betingelser, for stationer med et salg mindre end 500 m3 dog først 31. december 2007, der skulle sikre 
mod udslip af benzin, og dermed MTBE. For at reducere risikoen for forureninger med MTBE, indtil alle 
stationer var opgraderet til de nye standarder, besluttede benzinselskaberne at omlægge produktion og 
forsyning af benzin, således at tilsætning af MTBE til 95 og 92 oktan benzin ophørte fra 1. maj 2001 /3/. 
Samtidig blev der gennemført en kraftig reduktion i antallet af servicestationer, der sælger 98 oktan 
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benzin, idet MTBE her fortsat er nødvendigt for at opnå det høje oktantal. Fra 1. januar 2002 kunne der 
således kun købes 98 oktan benzin fra 127 stationer fordelt på hele landet, et antal, der efterfølgende er 
reduceret til 123. Stationerne blev udvalgt ud fra deres beliggenhed i forhold til grundvandsinteresser og 
sårbarheden af grundvandsmagasinerne. Der er primært udvalgt stationer beliggende udenfor områder 
med særlige drikkevandsinteresser. Derudover skulle de udvalgte stationer inden d. 1. januar 2002 
opfylde kravene i benzinstationsbekendtgørelsen. 
 
Beslutningen om at reducere udbuddet af 98 oktan benzin blev truffet på grundlag af en analyse af den 
danske bilpark, gennemført af Teknologisk Institut for OFR. Analysen viste at kun ca. 2 % af den 
samlede bilpark virkelig behøver denne kvalitet. I figur 1 ses en opgørelse over 98 oktan benzins andel 
af det samlede benzinsalg fra 1997 til 1. kvartal 2003. 
 
Som det fremgår af figuren er salget af 98 oktan benzin faldet kraftigt, og det udgør nu mindre end 1 % 
af benzinsalget. 
 

Andel af 98 oktan benzin
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2. Sammensætning af benzin 
 
Der kan ikke gives nogen præcis beskrivelse af sammensætningen af benzin. Ved raffineringen af 
benzin ud fra råolie udvindes talrige fraktioner ved hjælp af en lang række delprocesser, bestemt ved 
blandt andet deres kogepunkt. Ved efterfølgende sammenblanding af disse fraktioner opnås benzin i 
forskellige kvaliteter. Benzinens sammensætning er styret af en række overordnede parametre der 
fremgår af tabel 1. Disse egenskaber kan opnås ved blanding af forskellige fraktioner, således at benzin 
med de samme egenskaber ikke nødvendigvis består af de samme delfraktioner 
 
Benzinens oktantal 
Oktantallet er et mål for benzins tilbøjelighed til bankning i motoren. Bankningen skyldes en 
eksplosionsagtig selvantændelse af benzin-luftblandingen, før den tændrørsstyrede forbrænding har 
fundet sted. Jo højere oktantallet er, jo mindre er tendensen til selvantændelse. En forbrændingsmotors 
effektivitet stiger med kompressionsforholdet, men med stigende kompressionsforhold stiger tendensen 
til selvantændelse tilsvarende, og derved motorbanken. 
 
Normale uforgrenede kulbrinter har et lavt oktantal, mens forgrenede og cykliske har et højere oktantal. 
Konventionelt er oktantallet for n-heptan sat til 0 og til 100 for iso-oktan, deraf navnet oktantal. 
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Tabel 1. Krav til kvalitet af benzin /4/ 
Parameter 2001-2005 Fra 2005 
Oktantal 95* 95* 
Damptryk (sommer)** max 60,0 kPa max 60,0 kPa 
Destillation:   
 - fordampet v. 100 0C min 46,0 % v/v min 46,0 % v/v 
 - fordampet v. 150 0C min 70,0 % v/v min 70,0 % v/v 
Kulbrinter:   
 - alkener max 18,0 % v/v max 18,0 % v/v 
 - aromater max 42 % v/v max 35 % v/v 
 - benzen max 1 % v/v max 1 % v/v 
Iltindhold max 2,7 % w/w max 2,7 % w/w 
Oxygenater:   
 - methanol max 3 % v/v max 3 % v/v 
 - ethanol max 5 % v/v max 5 % v/v 
 - isopropylalkohol max 10 % v/v max 10 % v/v 
 - tertbutylalkohol max 7 % v/v max 7 % v/v 
 - isobutylalkohol max 10 % v/v max 10 % v/v 
 - ethere (MTBE) max 15 % v/v max 15 % v/v 
 - andre oxygenater max 10 % v/v max 10 % v/v 
Svovlindhold max 150 ppm max 50 ppm*** 
* Benzin med højere eller lavere oktantal kan markedsføres, men der skal minimum være 1 stander med 95 oktan på hver 

station 
** Sommerperioden er defineret som 1. juni til 31. august. I lande med arktisk klima (f.eks. Sverige, Finland og England) 

gælder 70 kPa. 
*** Fra 2005 skal brændstoffer med max. 10 ppm S være geografisk afbalanceret tilgængeligt. Fra 2009 skal alt brændstof 

være max. 10 ppm /5/. 
 
Den rå benzin som den kommer ud af destillationstårnet har generelt et oktantal på omkring 60. For at 
muliggøre et højt kompressionsforhold er det derfor nødvendigt at forbedre benzinens egenskaber. Det 
kan ske på flere måder: 
 
• Reforming: Den rå benzin afsvovles og føres ved høj temperatur i en brintatmosfære over en 

katalysator af platin og rhemium på en bærer af aluminiumoxid. Naftener omdannes til aromater, og 
en del af paraffinerne omdannes til isoparaffiner. Endelig krakkes nogle af de tungere paraffiner til 
mindre molekyler. Ved processen kan der opnås en stigning i oktantallet fra ca. 60 til ca. 100. 

 
• Isomerisering: Herved omdannes ligekædede kulbrinter til forgrenede kulbrinter. Reaktionerne 

foregår katalytisk ved lave temperaturer, hvor de forgrenede kulbrinter er mere stabile end de 
uforgrenede. De isomeriserede kulbrinter anvendes enten direkte til iblanding i benzinen, eller 
forbedres yderligere ved efterfølgende alkylering. 

 
• Alkylering: Alkyleringsprocessen foregår enten ved en reaktion mellem en umættet, alifatisk kulbrinte 

(alken) og en mættet alifatisk kulbrinte (paraffin), af isobutan og buten fås således iso-oktan, eller 
mellem en alken og en aromatisk kulbrinte resulterende i en alkylsubstitueret aromat. 

 
• Additivering: Som anført tidligere benyttedes organiske blyforbindelser i stort omfang til at hæve 

oktantallet i benzinen. Efter udfasningen af bly er det især iltholdige kulbrinteforbindelser der er af 
interesse - alkoholer som ethanol og isopropanol eller ethere som MTBE. 
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I tabel 2 findes en oversigt over de forskellige benzinkomponenter og -fraktioners typiske oktantal. 
 
Tabel 2 Typiske oktantal for forskellige benzinkomponenter og –fraktioner. 
Benzinkomponent –fraktion Oktantal (RON) 
Let nafta 75 
Let visbreaker nafta 85 
Cat cracker nafta 92 
Reformat 99-101 
Isomerat 87-88 
Butan 96 
Isopentan 91 
Aromater 110-115 
Alkylat 92-96 
MTBE 113 
Ethanol 110* 
* Oktantal målt som rent produkt. Som blandekomponent har ethanol et oktantal (RON) på 130. Motoroktantallet (MON) er dog 
så lavt, at RON ikke altid kan udnyttes fuldt ud. 
 
3. Forsyningen af benzin til det danske marked 
 
I 2003 blev der i alt solgt 2.593.259 m3 benzin på det danske marked. I nedenstående tabel er salget 
fordelt på de 3 produkter der markedsføres i Danmark 
 
Benzintype m3 % af total 
92 oktan 504.539 19,5 
95 oktan 2.061.872 79,5 
98 oktan 26.838 1,0 
I alt 2.593.259 100 
 
Omkring 70% af benzinen solgt på det danske marked leveres fra de to danske raffinaderier. Den 
resterende del importeres fra vores nabolande, primært Sverige 
 
4. Produktion af benzin på de danske raffinaderier 
 
4.1 Situationen i dag 
Ikke mindst af økonomiske, men også forsyningsmæssige hensyn, forsøger raffinaderierne i videst 
muligt omfang at tilrettelægge deres produktion ud fra egne komponenter. På de danske raffinaderier 
sker produktionen af benzin i dag primært ud fra egne komponenter som reformat, isomerat og iso-
pentan. Derudover importeres en mindre mængde Light Cat Cracked Naphta (LCCN) eller ”Full Range” 
Cat Cracked Naphta (CCN) til at justere indholdet af aromater til under 42%. Grundet forskelle i 
raffinaderiernes opbygning, vil behovet for tilsætning af importerede komponenter til justering af 
aromatindholdet være forskelligt. 
 
Grundlæggende er reformat den væsentligste komponent og udgør mere end 50% af egne 
komponenter. Det er den eneste komponent (ud over butan), som har et oktantal højere end 95. 
Oktantallet er opnået ved et højt indhold (65-73%) af aromater, som typisk har oktantal på 110-115, 
hvilket giver reformat et oktantal omkring 100. Indholdet af aromater afhænger af fødetype, oktantal 
(øges oktantallet 1 enhed, øges indholdet af aromater med ca. 2%) og trykket i anlægget (lavt tryk giver 
større indhold af aromater ved samme oktantal). Denne pulje af egne komponenter har om sommeren et 
indhold af aromater på 44-45% og om vinteren 40-41%. Forskellen i aromatindhold mellem sommer og 
vinter opstår primært på grund af lavere iblanding af isomerat (højt damptryk/RVP) om sommeren for at 
kunne overholde damptryksspecifikationen på 60 kPa. Oktantallet på puljen er ca. 95-96, hvilket betyder, 
at der i dag kan iblandes komponenter med oktantal lavere end 95 (men ikke under 90) for at bringe 
indholdet af aromater under 42%. Typisk iblandes CCN/LCCN, der som tidligere anført alle importeres. 
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Med denne pulje af komponenter er det i dag muligt for de to raffinaderier at producere 92 og 95 oktan 
benzin med < 42% aromater, RVP < 60 kPa om sommeren og < 150 ppm svovl, uden tilsætning af 
MTBE. For at kunne producere 98 oktan med < 42% aromater er tilsætning af MTBE nødvendig for at 
opnå det høje oktantal. 
  
4.2 Fra 2005 
I 2005 skærpes kravene til benzinen til max. 35% vol. aromater, og max. 50 ppm svovl (benzin med 
max. 10 ppm svovl skal være tilgængeligt). De hidtil anvendte komponenter (LCCN/CCN) har et højt 
indhold af svovl (100-300 ppm), eller aromater (20-25%) hvilket begrænser deres brug på grund af det 
skærpede krav til svovl- og aromatindhold i benzin. Afsvovles CCN/LCCN vil oktantallet typisk blive 
reduceret med 1½-2 enheder, hvorefter det ikke er anvendeligt på grund af det lavere oktantal. For at 
kunne overholde dette krav skal der importeres en eller flere komponenter som fortynder 
aromatindholdet uden samtidigt at forværre RVP, oktantal og svovl. Der er kun få komponenter der 
opfylder de tekniske krav til dette. I prioriteret rækkefølge er det i forhold til pris, tilgængelighed, 
anvendelighed: 
 

1) MTBE, 
2) alkylat (delvist) 
3) CCN/LCCN (delvist) 

 
Af ovenstående er det kun MTBE der er til rådighed i tilstrækkelig mængde uden leveringsproblemer. 
Allerede i dag anvendes i Europa en kombination af MTBE, alkylat og LCCN/CCN. Det skyldes at der er 
en stor pulje af CCN/LCCN tilgængeligt på markedet, som justeres ved tilsætning af de nødvendige 
mængder alkylat og MTBE. 
 
95 oktan benzin i 2005 specifikationen kan produceres på de danske raffinaderier uden MTBE ved 
tilsætning af både alkylat (eller polymerat) og CCN/LCCN til ”basispuljen”. Behovet for alkylat vil være 
omkring 20% vol. af benzinmængden afhængig af kvaliteten af de øvrige komponenter. CCN/LCCN 
mængden vil udgøre ca. 10-15% af benzinmængden. Alkylat er forholdsvis tungt og vil alene gøre, at 
benzinen ikke kan møde kravet om destillation ved 100 oC  (min. 46%). CCN/LCCN indeholder, som 
tidligere beskrevet svovl, som begrænser brugen af dette, hvis benzinen skal indeholde mindre end 10 
ppm svovl. Begge komponenter har et oktantal lavere end 95 og kan tilsættes, fordi ”basispuljen” har et 
mindre oktantalsoverskud. 
 
5. Produktion af benzin på de udenlandske raffinaderier (Skandinavien, England, Tyskland og 
Holland) med potentiale for at levere til det danske marked  
 
Der er store forskelle i de europæiske raffinaderiers situation. De store raffinaderier er mere komplekse 
og har fra egen produktion rådighed over alle ovennævnte komponenter. De mindre raffinaderier 
producerer ikke selv LCCN/CCN og alkylat, men gør overvejende brug af import af LCCN / CCN og 
MTBE. 
 
Den andel af benzinen (92 og 95 oktan) der i dag importeres til det danske marked tilsættes ikke MTBE, 
men produceres efter samme principper som på de danske raffinaderier. 
 
Fra 2005 vil i hvert fald de store og komplekse raffinaderier, udenfor Danmark, fortsat kunne producere 
de nødvendige mængder af 92 og 95 oktan benzin uden brug af MTBE, til opretholdelse af den 
nuværende import af benzin til det danske marked. Det må forventes at disse raffinaderiers 
omkostninger til produktion af MTBE fri benzin vil stige, blandt andet på grund af den øgede 
efterspørgsel på alkylat, og behovet for at segregere MTBE fri benzin fra den gængse kvalitet, der bliver 
MTBE holdig. Det vil igen afspejle sig i stigende priser på den MTBE fri benzin på det danske marked. 
 
Af konkurrencemæssige årsager er det ikke muligt nærmere at redegøre for disse omkostninger. 
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6. Hvorfor tilsættes benzinen MTBE 
 
I nedenstående tabel 4 er MTBEs egenskaber som blandekomponent i benzin opsummeret. 
 
Tabel 4. MTBEs egenskaber som blandekomponent 
RON 115 
MON 103 
Densitet 0,745 t/m3

Benzen 0 % vol. 
Aromater 0 % vol. 
Alkener 0 % vol. 
Oxygen 18 % wt. 
Svovl 0-1 ppm 
RVP 55 kPa 
 
MTBEs høje oktantal kombineret med et lavt RVP og intet indhold af aromater og svovl, gør det ideelt 
som blandekomponent i benzinen til at justere benzinblandingen på plads i forhold til specifikationerne. 
 
Prisen på MTBE afspejler disse egenskaber. Markedsprisen på MTBE svinger i dag omkring 20% over 
markedsprisen på benzin (eksklusiv skatter og afgifter). På det europæiske marked er der ifølge EFOA 
(European Fuel Oxygenates Association) en samlet produktionskapacitet på ca. 3 mio. tons om året. 
Dette tal har været nogenlunde konstant de senest år, og forventes ikke at stige, udover et nyligt 
etableret anlæg i Antwerpen med en kapacitet på ca. 200.000 tons. I dag udnyttes 
produktionskapaciteten ikke fuldt ud, men det formodes at efterspørgslen vil stige fra 2005 op til i 
nærheden af produktionskapaciteten. MTBE forventes således at være tilgængeligt i tilstrækkelige 
mængder til at dække den europæiske efterspørgsel fra 2005. Det må antages at prisen, grundet 
tilstrækkelig produktionskapacitet, kun vil stige moderat. 
 
7. Alternativer til brug af MTBE fra 2005 
 
I tabel 5 er egenskaberne ved de vigtigste alternativer til MTBE kort beskrevet i forhold til 
benzinspecifikationerne. 
 
Tabel 5. Vigtigste egenskaber for alternative blandekomponenter/-fraktioner til MTBE 
 Alkylat Iso-octane Ethanol Light Cat 

Cracked naphta 
Cat Cracked 

Naphta 
RON 92,5 100 110* 91,8 92,4 
MON 91,3 93 92,5 79,6 82,2 
Densitet t/m3 0,693 0,696 0,790 0,695 0,726 
Benzen vol. % 0,1 0 0 0,90 0,4 
Aromater vol. % 1,7 0 0 6 21 
Alkener vol. % 0 0 0 30 18 
Oxygen wt. % 0 0 35 0 0 
Svovl ppm 10 1 5 100-300 10 
RVP kPa 66 11 200 79 64 
*Oktantal som enkeltkomponent. Ved iblanding i benzin har ethanol et oktantal på 130 
 
I de efterfølgende afsnit er der nærmere redegjort for de generelle forhold omkring de alternative 
blandekomponenter til MTBE. 
 
7.1 Alkylat 
Der er i dag kun en begrænset handel med alkylat på det internationale marked. Den samlede mængde 
alkylat der skal importeres af de danske raffinaderier forventes at udgøre i størrelsesordenen 10-20.000 
tons/måned, mest om sommeren mindre om vinteren. Dette udgør op til 10% af den samlede produktion 
på raffinaderier som har tilgang til havne i Nordvesteuropa. Hovedparten af den producere alkylat 
anvendes i dag på produktionsstederne. Kombineret med en generelt øget efterspørgsel efter alkylat fra 
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2005, og begrænset mulighed for at øge produktionen, forventes der knaphed i Nordeuropa. Det er 
raffinaderiernes vurdering, at det er realistisk at få adgang til de nødvendige mængder alkylat svarende 
til behovet om vinteren. Af konkurrencemæssige årsager er det ikke realistisk at importere alkylat fra 
raffinaderier udenfor Nordvesteuropa. Det forventes derfor at afhængighed af alkylat ikke vil være en 
robust løsning, i forhold til at sikre tilstrækkelig forsyning af benzin hele året. Den øgede efterspørgsel 
forventes at give en generel lavere kvalitet end i dag, da den øgede mængde vil komme fra marginale 
produktioner (lavere oktantal på grund af at mere C3 går til C5 alkylering). Det forventes at 
alkylatpriserne vil være høje, og fordyre produktionen uforholdsmæssigt meget for de små raffinaderier.  
 
De danske raffinaderier har realistisk set ikke mulighed for at investere i alkylat produktion. Dels vil det 
kræve investeringer i milliardstørrelsen, dels har raffinaderierne ikke tilstrækkelig produktion af 
råproduktet (alkener) til produktion af alkylat. 
  
7.2 Iso-oktan 
Iso-oktan er ikke en kommerciel europæisk handelsvare. Der er et mindre marked i USA / Californien, 
der er for langt væk til at være et teknisk og økonomisk marked i forhold til de danske raffinaderier. 
Derudover er der en vis produktion i Venezuela og Saudi Arabien. Med den stigende udsigt til forbud 
mod brug af MTBE i flere amerikanske stater, må det formodes at dette marked vil lægge beslag på den 
altovervejende andel af iso-oktan produktionen, og det vil påvirke prisen i opadgående retning. Iso-oktan 
produceres på samme type anlæg som producerer MTBE. Der er dog en række forskelle i 
produktionsprocessen der gør at det samme anlæg ikke kan producere både MTBE og iso-oktan. Da 
MTBE generelt ikke anses for et problem i det øvrige Europa, forventes der ikke at blive en 
nævneværdig europæisk efterspørgsel på iso-oktan. Dette sammenholdt med omkostningerne til 
omstilling, og et produktionsudbytte der er ca. det halve af MTBE, gør at der os bekendt ingen planer er 
om at omstille de europæiske MTBE fabrikker til iso-oktan produktion. Produktion af MTBE fri benzin på 
baggrund af importeret iso-oktan fra de oversøiske markeder, vil udover en højere pris end MTBE, blive 
påvirket af høje transport omkostninger. 
 
Iso-oktan kan derfor ikke betragtes som et realistisk mulighed for at producere MTBE fri 95 oktan benzin. 
  
7.3 Ethanol 
EN 228 specifikationen for benzin /6/ og Benzinstationsbekendtgørelsen /4/, giver mulighed for tilsætning 
af op til 5% ethanol til benzinen, se også tabel 1. Tilsætning af 5% ethanol til benzinen øger damptrykket 
i den færdige blanding med ca. 7 kPa. Til gengæld øges oktantallet med ca. 2 enheder, ligesom 
indholdet af aromater bliver mindre i den færdige benzin. Hvis 95 oktan benzin skal tilsættes ethanol, 
kunne der produceres en 93 oktan basisbenzin med ca. 36,5% aromater. Denne benzin vil de danske 
raffinaderier kunne producere uden indhold af MTBE. Ved tilsætning af 5% ethanol vil oktantallet stige til 
de krævede 95 og aromatindholdet falde til under 35%. Eneste problem i den sammenhæng er at 
damptrykket vil stige til ca. 67 kPa. Det er ikke muligt at producere en 95 oktan benzin med 5 % ethanol 
der overholder kravet om RVP på 60 kPa i sommermånederne. 
 
Det er ligeledes ikke muligt at producere 98 oktan benzin udelukkende ved brug af ethanol, da dette 
kræver tilsætning af mere end de tilladte 5% ethanol /4, 6/. 
 
Derudover er de danske raffinaderier, og distributionssystemerne ikke indrettet på at håndtere ethanol. 
På raffinaderierne vil det kræve væsentlige investeringer i nye tanke til opbevaring af ethanol, 
blandefaciliteter og nyt udstyr til udlevering. I Sverige har man som forsøg anvendt ethanol i en periode i 
Stockholm, og tilsætning af ethanol, 5% i 95 oktan benzin, gøres nu permanent over hele landet. 
Drivkraften i den sammenhæng er en afgiftsfritagelse for ethanol iblandet benzin. Da ethanol er 100% 
vandopløseligt, tillader man ikke søtransport af benzin med ethanol i Sverige. For lokaliteter der forsynes 
med skib sker indblandingen af ethanol i benzinen på lageret. Såfremt dette forhold også er gældende i 
Danmark vil det betyde, at importer af benzin med ethanol til importlagrene, primært, Århus, Ålborg og 
Prøvestenen i København må segregeres. Ethanol er et fareklasse 1 produkt og skal opbevares som 
benzin. Der er i dag ikke ledige tanke på lagrene til, at opbevare såvel ethanol som benzin halvfabrikata 
til sammenblanding. Der vil derfor skulle investeres betydelige beløb til nye tanke og blandefaciliteter på 
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importlagrene. En umiddelbar vurdering lyder på investeringsomkostninger i størrelsesordenen 200-300 
mio. kr. 
 
Dertil kommer at ethanol kan udgøre et problem i forhold til distributionen og installationerne på 
servicestationerne. På grund af ethanols vandopløselighed, kræver det at distributionssystem og 
oplagring holdes fuldstændig vandfrit, for at undgå segregering af ethanol og benzin i lagertankene på 
servicestationerne. Derudover kan ethanol udgøre et problem for visse typer af installationer på 
servicestationer. En række ældre tanke indvendigt korrosionsbeskyttet med epoxy, er ikke typegodkendt 
til opbevaring af benzin med ethanol. Der kan være risiko for at ethanolen kan opløse epoxyen, hvorved 
tanken ikke længere har den nødvendige korrosionsbeskyttelse. Tilsvarende kan ethanol påvirke en 
række pakninger og ventiler i standere og rørsystemer. I Sverige har der således være problemer med 
en række pumper på servicestationerne, på grund af filtre der er limet med epoxylim, som ethanol kan 
opløse. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige noget præcist om omfanget af disse 
problemstillinger. 
 
På baggrund af erfaringerne fra Sverige med introduktion af ethanol i benzinen, vurderes det dog, at 
tilsætning af ethanol til benzinen, ikke vil give anledning til væsentlige problemer i forhold til distribution 
og oplagring på servicestationer. De væsentligste problemer, af såvel teknisk som økonomisk karakter, 
forventes at ville være koncentreret til raffinaderierne og depoterne. 
 
Grundet ovenstående er det ikke realistisk at indføre benzin med ethanol før ultimo 2006.  
  
Produktionen af ethanol er i dag begrænset og primært koncentreret i Brasilien, Spanien og Frankrig. 
Skulle 3-5% af det samlede forbrug af 95 oktan benzin i Danmark erstattes med ethanol, vil det svare til 
ca. 60.000 – 100.000 m3 ethanol årligt. 
  
Endelig er forventningen i markedet at den væsentligste andel af den producerede bio-ethanol vil blive 
omdannet til bio-ETBE (Ethyl tertiær Butyl Ether), et stof der i det store og hele har samme fortrinlige 
egenskaber som blandekomponent som MTBE. Da der er tale om en ether vil det tillige have de samme 
uheldige lugt- og smagsmæssige egenskaber som MTBE. 
 
Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at afklare, hvilke problemer der måtte opstå ved brug 
af ethanol i benzinen, i forhold til opretholdelse af de lovpligtige beredskabslagre. Disse lagre indeholder 
i størrelsesordenen 300.000 m3 95 oktan benzin, der opfylder den nugældende specifikation, uden 
MTBE. Der er ikke foretaget vurderinger af lagringsholdbarheden af benzin med ethanol i forhold til disse 
lagre. Alle lagringstankene er indvendigt korrosionsbeskyttet med epoxybelægning, og der vil derfor 
potentielt være en risiko for, at disse tanke ikke vil være egnet til oplagring af ethanolholdig benzin. 
 
7.4 Cat Cracked: 
Overordnet er der 2 kvaliteter. 
 

1. dybt afsvovlet "full range" CCN med godt oktantal, men højt aromatindhold og derfor mindre 
attraktivt, da fortyndingseffekten vil være lav 

2. dybt afsvovlet Light CCN fra extraktiv Merox (højt RVP, caustic behandlet) eller selektivt afsvovlet  
(relativ lavt oktantal). 

 
Begge kvaliteter importeres allerede i dag i et vist omfang til justering af aromatindholdet under 42%. 
Ved reduktion af aromatindholdet til 35% og svovl til 50/10 ppm, vil udnyttelsen af CCN/LCCN blive 
begrænset af enten for højt aromatindhold (CCN), højt RVP, højt svovlindhold eller lavt oktantal (LCCN). 
 
Priser vil afhænge af oktantal, RVP, svovl og aromat indhold, men vil ligge omkring benzinpriserne. 
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8. Andre muligheder 
 
Ud over tidligere anført alternativer til MTBE eksisterer der en række muligheder, der enten allerede 
udnyttes, eller teoretisk vil udgøre en mulighed for at undgå iblanding af MTBE. I nedenstående tabel 6 
er der kort redegjort for disse. 
 
Tabel 6. Alternativer til MTBE som blandekomponent. 
Poly-alkener lugt og sediment problemer + formodentlig lav 

mængde til rådighed 
Isomerat Relativt lavt oktantal 86-88 og højt RVP. 

Udnyttes allerede fuldt ud på grund af egen 
produktion 

Butan Godt oktantal omkring 95, men højt RVP. 
Udnyttes allerede i dag på grund af egen 
produktion 

Iso-pentan Højt oktantal, men også højt RVP (transport 
problem i almindelige skibe) 

Iso-hexan Lavt oktantal (81) men ellers gode egenskaber. 
Meget begrænset marked 

Pygas Højt oktantal (98-99), men også højt 
aromatindhold 95-98%vol 

Platformat/reformat Højt oktantal (97-103) og højt aromatindhold 
(65-85%vol). Udnyttes i dag fuldt ud ved egen 
produktion 

Øget sommerdamptryk 70 kPa Øget anvendelighed af isomerat, butan og 
mulighed for anvendelse af ethanol, men øget 
VOC i sommerperioden 
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