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Dette nummer af AVJinfo indeholder 
en række artikler om innovative 
afværgeteknikker. Det er en samling af 
indtryk fra forårets konference i Mon-
terey, USA om chlorerede opløsnings-
midler og andre svært nedbrydelige 
stoffer. Det er spændende læsning, 
hvis man er til avancerede teknikker. 

Københavns Amt har i deres stra-
tegi for jord- og grundvandsindsatsen 
vist, at udvikling af nye afværge-
metoder, sammen med forbedrede 
risikovurderinger, er af afgørende 
betydning, hvis man vil reducere de 
samlede omkostninger til forurenings-
bekæmpelsen. Nye teknikker er også 
forudsætningen for overhovedet at 
kunne løse en række særlige problem-
stillinger, bl.a. problemerne med 
nedsivning af pesticider fra ikke 
lokaliserede flade- og punktkilder, 
de særligt giftige forureninge, som 
f.eks. parathion ved høfte 42 og svært 
tilgængelige forureninger under 
bygninger. Problemer, som ikke kan 
løses tilfredsstillende med de gængse 
teknikker. 

Men et er at besøge konferencer og 
blive inspireret, noget helt andet er at 
implementere teknikerne i fuld skala, 
og spørgsmålet er, om vi i Danmark 

overhovedet har den økonomiske, 
intelligens-  og håndværksmæssige 
kapital, der skal til? Ja, det mener jeg, 
vi har, ikke mindst takket være den 
kobling, der er mellem jordforurening 
og grundvandsbeskyttelse, en kobling, 
der ses både i lovgivningen, admini-
strationernes organisering og hos de 
udførende rådgivere og entreprenører. 
Takket være denne tætte kobling er 
der både vilje, økonomi og kompeten-
cer, der gør det muligt at eksperimen-
tere og implementere de avancerede 
teknikker.

Forhåbentlig har lovgiverne øje for 
denne sammenhæng, når de fordeler 
miljø- og naturopgaverne mellem sta-
ten, kommunerne – og regionerne.✺ 
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Sidste nyt fra Monterey

Den fjerde internationale konference om ”Remediation of Chlorinated  
and Recalcitrant Compunds” den 24. - 27. maj 2004 i Monterey, Californien

Konferencen i Monterey, som holdes hvert andet år, er 
intet mindre end et overflødighedshorn inden for nye 
oprensningsmetoder. Stort set alle kendte teknikker inden 
for oprensning af chlorerede opløsningsmidler og andre 
svært nedbrydelige stoffer var repræsenteret i blandt de 
ca. 800 oplæg og poster-præsentationer, som blev holdt på 
konferencen. På konferencen deltog i år 1450, hvoraf 1250 
kom fra det nordamerikanske kontinent (USA og Canada), 
21 kom fra Danmark, som var det bedst repræsenterede 
europæiske land. Fra Danmark deltog repræsentanter fra 
rådgivere, DTU, Vejle Amt, Ringkjøbing Amt, Københavns 
Amt, Miljøstyrelsen og Amternes Videncenter for Jordfor-
urening.

Inden starten af konferencen, men i tilknytning til 
denne, blev der gennemført en række korte kurser med 
temaer som: Modellering af fri fase strømning, brug af 
isotopfraktionering samt brug af ”direct-push-metoden” til 
bestemmelse af permeabilitet.

Oplæggene på konferencen omfattede en bred vifte af 
faglige tilgange og emner lige fra overvejelser over mulig-
heder for optimering inden for en række mere traditionelle 

teknikker, som afværgepumpning, vakuumventilering og 
air-sparging mv. til gennemgang af resultater fra pilottest 
og fuldskalaoprensninger inden for nyere metoder, som 
f.eks. oprensning ved hjælp af mikrobiologi (reduktiv 
dechlorering) eller oprensning ved opvarmning af jordma-
tricen. Med så mange indlæg, som foregår samtidig på en 
konference, er det naturligvis nødvendigt at vælge, hvilke 
sessioner man vil følge. 

Set med danske øjne er mange af de præsenterede pro-
jekter på konferencen relateret til store områder/lokaliteter 
beliggende i Nordamerika med massive forureninger i jord 
og grundvand. Typisk er de præsenterede oprydningspro-
jekter gennemført med succes, men med en dokumenta-
tion, der, med danske øjne, er noget mangelfuld. 

I dette temanummer af AVJinfo præsenterer nogle af de 
danske deltagere i konferencen deres indtryk.✺

Af Carsten Bagge Jensen, Jord- og Vandafdelingen,  
Københavns Amt og Arne Rokkjær, AVJ 
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Princippet i metoden med nanoscale-jern er den samme 
som for reaktive vægge med jerngranulat. Ved omdannelse 
af jern(0) sker der brintudvikling, som kan medføre både 
abiotisk og biologisk nedbrydning af forureningskompo-
nenter. 

Nanoscale-jern er bl.a. karakteriseret ved følgende 
forhold:

• Partikelstørrelsen er typisk mindre end 100 nm.
• Det specifikke overfladeareal er i størrelsesorden 30 m2/g 
  mod ca. 1 m2/g for jerngranulat.
• Nedbrydningsraten er 10 til 100 gange hurtigere end for 
 normalt jerngranulat.
• Kan opløses i almindeligt vand og injiceres som væske i  
 et grundvandsmagasin.

Vidensopsamling 

En af de nye oprensningsmetoder, som er i hastig 
udvikling i USA, er nanoscale-jern. Metoden er i 
de seneste år afprøvet i laboratoriet, og de første 
felterfaringer er så småt ved at indkomme

Af Torben Højbjerg Jørgensen, COWI A/S

om en ny oprensningsmetode 
med nanoscale-jern

• Den lille partikelstørrelse medfører, at partiklerne kan  
 spredes i grundvandsmagasinet.
• Mange forureningskomponenter kan nedbrydes/ 
 reduceres, bl.a. chlorerede opløsningsmidler, tungmetal- 
 ler, perchlorat og pesticider (se tabel 1).

Fordele og ulemper ved metoden er forsøgt skitseret i  
tabel 1.

Mht. til kombination med stimuleret reduktiv deklorering 
sker der pt. en afprøvning af metoden ved at injicere en 
opslemning af nanoscale-jern i vegetabilsk olie til et grund-
vandsmagasin. Herved sker der en forbedret og hurtigere 
nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler (både biologi-
ske og abiotiske processer).

Fordele 

Kan anvendes over for mange forureningskomponenter

Der dannes ikke farlige biprodukter 

Hurtig reaktionstid (timer, dage)

Kan injiceres gennem traditionelle boringer og kan spre-
des med grundvandet (se figur 1)

Kan kombineres med stimuleret reduktiv deklorering, 
idet den dannede brint kan indgå som elektrondonor  
for de biologiske processer

Kan oprense ned til meget lave koncentrationer

Ulemper

Begrænset levetid?

Udviklet til permeable aflejringer. Ingen erfaringer i  
lavpermeable aflejringer

Kun effektiv i mættet zone

Prisniveau på indkøb af nanoscale jern endnu usikkert

Tabel 1:  Fordele og ulemper ved metoden

▲
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Figur 1: Eksempel på setup af in-situ oprensning /1/

Litteratur 
/1/. Nanoscale iron particles for environmental remediation: An overview. Wei-xian 
Zhang. Department of Civil and Environmental Engineering, Lehigh University, 
Bethlehem, 13 E. Packer Av.,Pennsylvania.

▲

Tabel 2:  Mulige forureningskomponenter, hvor nanoscale-jern kan anvendes /1/.
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Afværge af chlorerede 
opløsningsmidler  
– kemisk oxidation

Monterey Conference Center 
Foto: Jesper Steen Christensen

Konferencen bød på fem intense dage med mundtlige præsentationer, poster-
præsentationer, paneldiskussioner samt halv- og heldagskursusforløb. Her var 
virkelig basis for at få ajourført sin viden om de nyeste og afprøvede teknikker 
til afværge af chlorerede opløsningsmidler

Af Jesper Steen Christensen, NIRAS

På konferencen var der seks parallelle sessioner, så det kræ-
vede ind imellem en hård prioritering at være til stede i den 
”rette” foredragssal. Jeg deltog med stor interesse i flere af 
sessionerne om kemisk oxidation, og med denne artikel vil 
jeg gerne videregive nogle af informationerne herfra.

In-situ-kemisk oxidation som afværgeteknik
Kemisk oxidation er en afværgeteknik, hvor et kemisk reak-
tivt stof (oxidationsmiddel) tilføres jord- og /grundvands-
miljøet. I kraft af dets oxidationspotentiale er stoffet i stand 
til at omdanne (oxidere) forureningskomponenter til mere 
uskadelige slutprodukter.

▲▲

Kemisk oxidation har været anvendt som afværgeteknik 
gennem flere år både i udlandet og i Danmark, og der fore-
ligger mange veldokumenterede referencer, som beskriver 
succesfulde afværgeprojekter. De succesfulde projekter har 
en tendens til primært at omhandle lokaliteter med en høj-
permeabel geologi, hvor fordelingen af oxidationsmidlet 
foregår relativt let. Jeg vil senere vende tilbage til kemisk 
oxidations anvendelse på lokaliteter med lav-permeabel 
geologi.

På nuværende tidspunkt anvendes der hovedssageligt fire 
forskellige oxidationsmidler: Ozon, hydrogenperoxid (Fen-
tons Reagent), kalium-/natriumpermanganat og natrium-
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persulfat. Af ovennævnte er Fentons Reagent og kaliumper-
manganat de hyppigst anvendte.

Forundersøgelser før etablering af afværge
I forbindelse med implementeringen af kemisk oxidation 
som afværgeteknik er det væsentligt at undersøge, om 
det valgte oxidationsmiddel er i stand til at omdanne den 
aktuelle forureningskomponent. Samtidig er det væsentligt 
at belyse, hvordan oxidationsmidlet spiller sammen med 
de geologiske, hydrogeologiske og geokemiske forhold på 
lokaliteten. En forudsætning for afværgens effekt er nemlig, 
at oxidationsmidlet kommer i direkte kontakt med forure-
ningen – et forhold, som stiller krav til oxidationsmidlets 
stabilitet eller ”overlevelsesevne” i jord- og grundvandsmil-
jøet. Denne stabilitet er særlig vigtig ved afværge på loka-
liteter, hvor forureningsscenariet resulterer i en langsom 
frigivelse af forureningskomponenter (f.eks. desorption af 
kraftigt bundne forureningskomponenter, eller hvor geolo-
gien resulterer i en langsom udbredelse af oxidationsmidlet 
(f.eks. diffusion i moræneler). Tilsvarende er det betydnings-
fuldt at sikre, at grundvandets strømningshastighed ikke 
er så stor, at oxidationsmidlet passerer forbi forureningen 
”without doing the trick”, (jf. indlæg ved Michael Marley 
/ref. 4/).

Et centralt element i designfasen af en kemisk oxidati-
onsafværge er bestemmelsen af det samlede forbrug af oxi-
dationsmiddel. På konferencen fastslog flere oplægsholdere 
vigtigheden af at udføre oxidationsforsøg – med aktuelle 
jordprøver – til bestemmelse af dette forbrug. Dette skal 
ses i lyset af, at en meget væsentlig del af oxidationsmidlet 
går til oxidation af naturligt forekommende organisk stof i 
jorden og reducerede forbindelser. Forbruget til oxidation 
af ovennævnte varierer for de forskellige oxidationsmidler 
– særligt stort er forbruget for natrium-/kaliumperman-
ganat. Det blev således fremført, at natriumpersulfat bør 
foretrækkes som oxidationsmiddel frem for natrium-/kali-

umpermanganat på lokaliteter, hvor koncentrationen af 
organisk stof og reducerede forbindelser i jorden er høj. 
Til bestemmelse af forbruget af oxidationsmiddel blev det 
desuden anført, at en COD-test med permanganat (MnO

4
-) 

er bedre end en COD-test med dicromat (Cr
2
O

7
2-), og at 

begge bør foretrækkes frem for en teoretisk beregning af 
forbruget. Førstnævnte test bestemmer den mest korrekte 
værdi, hvorimod den teoretiske bestemmelse ofte overesti-
merer forbruget. Endvidere blev det fremført, at forbruget 
af oxidationsmiddel er koncentrationsafhængigt og vokser 
jo større koncentration af oxidationsmiddel, der tilsættes. 
Dette forhold blev også præsenteret på ATV’s Vintermøde, 
2004 /ref. 1/, (jf. indlæg ved hhv. Richard Brown og Eric 
Hood /ref. 4/).

Anvendelse af kemisk oxidation i forhold til forure-
ningsgrad
Anvendelsen af kemisk oxidation har primært knyttet sig til 
kildeområdet for en given forurening. Da en stor del af oxi-
dationsmidlet, som ovenfor nævnt, anvendes til oxidation 
af naturligt forekommende organisk stof og reducerede 
forbindelser i jorden, er en anvendelse af kemisk oxidation 
i forureningsfanen ofte ikke økonomisk rentabel. Desuden 
har det været en almindelig antagelse, at kemisk oxidation 
ikke kan anvendes i forhold til fri fase forureningsforekom-
ster (DNAPL).

Med henblik på at belyse effektiviteten af kemisk oxida-
tion under de forskellige forhold, som forekommer i jord- 
og grundvandsmiljøet, har Colorado School of Mines 
gennemført et omfattende undersøgelsesprogram, der simu-
lerer forholdene ved henholdsvis:
• Opløst forurening (vandfase)
• Forekomst af fri fase (vand/DNAPL-fase)
• Forurening bundet i jordmatricen (jord/vand-fase).

Forsøgene viser, at en 100 % omdannelse af PCE/TCE 
er mulig i alle systemer – også ved forekomst af fri fase 

▲
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forurening. Forsøgene har desuden haft til formål at belyse, 
hvordan det et muligt at designe en oxidationsafværge ud 
fra kendskab til forureningskoncentration, -mængde og for-
delingen heraf i jord-/grundvandsmiljøet.

Som et eksempel indikerer forsøgsdataene, at en PCE-
forurening, der delvist forekommer som fri fase DNAPL 
i et miljø med lavt indhold af organisk stof, behandles 
bedre med kaliumpermanganat end med Fentons Reagent. 
Kaliumpermanganaten bør endvidere tilføres i en lav kon-
centration (0,1 %) for at minimere det samlede forbrug af 
oxidationsmiddel og samtidig øge omdannelsen af PCE, (jf. 
indlæg ved Michelle Crimi /ref. 4/).

Kaliumpermanganatens indvirkning på mikroorga-
nismer i jord- og grundvandsmiljøet
På konferencen blev der givet eksempler på, at biologiske 
afværgeteknikker (som biostimulering, bioaugmentering 
og monitored natural attenuation) anvendes i forurening-
fanens randområder samtidig med, at kemisk oxidation 
med kaliumpermanganat anvendes til reduktion af forure-
ningskomponenter i kildeområdet. De biologiske teknikker 
kan desuden anvendes som ”poleringsteknikker”, efter at 
hovedparten af forureningen i kildeområdet er fjernet. I 
den sammenhæng er det væsentligt at have en forståelse for, 
hvordan de anaerobe mikrobiologiske processer påvirkes af 
tilsætningen af oxidationsmiddel.

Undersøgelser har vist, at de ændrede redoxbetingel-
ser, som er forbundet med anvendelsen af permanganat, 
påvirker sammensætningen af det mikrobielle samfund, 
idet der sker en selektion i retning af de organismer, som 
kan klare de nye betingelser. Ved forsøg er det endvidere 
registreret, at mikroorganismen Dehalococcoides, som står 
for en anaerob omdannelse af PCE til ethen, kan inaktiveres 
eller lige frem dø som følge af anvendelsen af permanganat. 
En registrering, som er væsentligt at have in mente i det 
tilfælde, hvor der påtænkes en kombineret afværgestra-

NIRAS præsenterede 2 postere om kemisk oxidation 
Foto: Jesper Steen Christensen

tegi med kemisk oxidation og biologisk nedbrydning af 
chlorerede opløsningsmidler. På konferencen blev der 
imidlertid også præsenteret oxidationsprojekter, hvor der 
efter anvendelse af permanganat kunne observeres anaerob 
biologisk nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler. Det 
må forventes, at permanganatens effekt på mikrobiologien 
vil være genstand for yderligere undersøgelser fremover, (jf. 
indlæg ved hhv. Philip Dennis og Levi Fernandes /ref. 4/).

Kemisk oxidation og lokaliteter med lav-permeabel 
geologi 
Ved anvendelse af kemisk oxidation i lav-permeabel geo-
logi er den diffusive transport af oxidationsmiddel meget 
væsentlig for oprensningseffekten. For ganske få år siden 
synes de foreliggende referencer imidlertid alene at være 
knyttet til lokaliteter med høj-permeabel (ukompliceret) 
geologi.

På konferencen præsenterede Colorado School of Mines 
et projekt, hvor de er i gang med at undersøge, hvilke fak-
torer der har indvirkning på diffusionsraten og effekten 
af kemisk oxidation. Undersøgelserne, som endnu ikke er 
afsluttet, forventes at kunne anvendes i forbindelse med 
fremtidig afværgedesign. De foreliggende data har bl.a. ført 
til bestemmelse af en diffusionsrate for permanganat i lav-
permeabel geologi på 0,08 cm/dag, hvilket i øvrigt stemmer 
fint overens med den diffusionsrate, som er bestemt ved en 
feltafprøvning under danske forhold (moræneler) /ref. 2/, 
(jf. indlæg ved Sarah Seitz /ref. 4/).

Risikovurdering i forhold til anvendelsen af perman-
ganat som oxidationsmiddel
I Danmark har det været brugt at udarbejde en risikovurde-
ring forud for brugen af oxidationsmidler og heri vurdere, 
hvilke konsekvenser anvendelsen af oxidationsmidlet kan 
have på vandindvindingsboringer, nærliggende recipienter, 
omkringliggende ejendomme og spildevandssystemet /ref. 

▲
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3/ – en praksis, som ikke hidtil har været anvendt i USA. 
Her er der en tendens til primært at fokusere på afværge-
teknikkens effekt.

Udarbejdelsen af en sådan risikovurdering skal bl.a. ses i 
lyset af, at Miljøstyrelsen har fremsat forslag til et kvalitets-
kriterium for permanganat på 1 µg/l. Dette forhold har bl.a. 
fået NIRAS til at anbefale, at permanganat ikke anvendes 
som oxidationsmiddel i umiddelbar nærhed af indvin-
dingsboringer /ref. 2/.

Den samme fokus på risikoen omkring anvendelsen af 
permanganat synes ikke at slå igennem i USA. Set i lyset af 
ovennævnte anbefaling bød konferencen på et opsigtsvæk-
kende indlæg, hvor kemisk oxidation med permanganat var 
anvendt som afværgestrategi over for en grundvandsforure-
ning (chlorerede kulbrinter) i et vandindvindingsområde, 
(jf. indlæg ved Levi Fernandes /ref. 4/). 

Med afsæt i dette udvalg af indtryk og informationer vil 
jeg gerne videregive en positiv anbefaling af konferencen 
som et godt forum for faglig inspiration. Den næste kon-
ference inden for temaet ”Remediation of Chlorinated and 
Recalcitrant Compounds” forventes afholdt i Monterey i 
maj/juni 2006. Yderligere informationer: www.Battelle.com.

Monterey Marina
Foto: Jesper Steen Christensen

Referencer
/ref. 1/ Vurdering af oxidantforbrug ved in-situ kemisk 

oxidation på danske lokaliteter. Jirij Hønning 
m. fl., Miljø & Ressourcer, DTU. ATV’s Vinter-
møde 9.-10. marts 2004.

/ref. 2/ Erfaringer omkring anvendelsen af kemisk oxi-
dation med kaliumpermanganat. Jesper Steen 
Christensen, NIRAS. ATV’s Vintermøde 9.-10. 
marts 2004.

/ref. 3/ Vurdering af miljømæssige risici og beskri-
velse af muligt beredskab ved oprensning med 
KMnO4 og NaMnO4. Dalumvej 34B, Odense. 
20. juni 2002. Udarbejdet af Hedeselskabet og 
NIRAS for Fyns Amt.

/ref. 4/ Proceedings from ”The Fourth International 
Conference on Remediation of Chlorinated and 
Recalcitrant Compounds”, Monterey, 2004. 
CD-ROM, Battelle.✺

▲
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Reduktiv dechlorering 
og termiske 
oprensningsmetoder 

Oprensning ved hjælp af reduktiv dechlorering og oprensning ved 
opvarmning af jordmatricen er to områder, som udviklingsmæssigt er 
i rivende udvikling i USA og Canada. Fælles for Monterey-sessionerne 
inden for de to områder er, at der nu er en række erfaringer fra fuld-
skalaoprensninger, som er værd at se nærmere på i forhold til at 
anvende teknikkerne under danske forhold

Af Anne Kirketerp Friis, Miljø & Ressourcer, DTU  
og Carsten Bagge Jensen, Jord- og Vandafdelingen, Københavns Amt 

Mikrobiel oprensning (reduktiv dechlorering)
Biologisk stimuleret nedbrydning af chlorerede opløs-
ningsmidler ved tilsætning af substrat (biostimulering) og 
mikroorganismer (bioaugmentation) er et modeudviklings-
område, som især i USA og Canada har været i udvikling 
inden for de seneste år. Begge teknikker har været benyttet 
på fuldskala, hvilket bl.a. blev vist af Christhoper Lutes, 
ARCADIS, der fremlagde erfaringer fra 175 feltforsøg, 
hvoraf 50 var fuldskala. Selvom dokumentationen ikke altid 
var lige omfattende, kom der mange interessante oplysnin-
ger og metodiske overvejelser frem. 

Ved biostimulering blev det diskuteret, hvilket substrat 
og hvor meget der skal tilsættes, samt om dechlorerende 
bakterier er til stede i akvifæren i tilstrækkeligt antal. 
Ewelina Mutkowska, TN & Associates Inc., klargjorde, at 
substratet skal vælges ud fra, hvor lang tid det skal blive i 
undergrunden, hastighed af H+ frigivelse, skæbne og trans-
port i grundvand, pris af substrat og injektionsudstyr, ved-
ligeholdelse og monitering, bi-produkter – f.eks. methan, 
lovgivning samt praktiske foranstaltninger. Resultaterne af 
biostimulering viste både, at fuldstændig nedbrydning til 
ethen fandt sted, og at nedbrydningen stoppede ved cDCE 
eller VC, i de fleste tilfælde grundet mangel på dechlore-
rende bakterier. 

Diskussionerne om bioaugmentation drejede sig her pri-
mært om, hvilken bakteriekultur af de ca. tre kommercielle 
der skal anvendes og hvor meget. James Cashwell, MACTEC 
Engineering and Consulting, holdt et velbesøgt indlæg om 
sammenligning af de kommercielle kulturer – dog uden at 
nævne navne på kulturerne. Han konkluderede, at ned-
brydningshastigheden er afhængig af, hvilken kultur der 
benyttes (lag-fase på 4-11 måneder i laboratorieforsøg), 
og at nedbrydningsraten afhænger af koncentrationen af 
bakterier. I feltforsøg er der konstateret lag-perioder mellem 
½ og 2½ år. David Major, GeoSyntec Consultants, fortalte 
dynamisk og inspirerende om, hvorledes microassays kan 
bruges til hurtig detektion af dechlorerende bakterier. 
Microarrays er en plade med DNA fra dechlorerende 
bakterier. Når en vandprøve hældes på pladen, kan RNA 
fra prøven bindes til det DNA, der er klæbet til pladen. 
Hvis det bliver siddende, er der dechlorerende bakterier i 
vandprøven. Denne teknik er endnu ikke kommerciel, men 
i rivende udvikling. 

Biologisk nedbrydning af fri fase TCE blev demonstreret 
af Eric Hood, GeoSyntec Consultants, i pilot skala forsøg 
ved Launch Complex 34, Kennedy Space Center. Ved bio-
stimulering blev nedbrydning primært til VC påvist, og 
efter bioaugmentation blev det videre nedbrudt til ethen. I 

▲
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lighed, som havde klare perspektiver i relation til et videre 
arbejde med bionedbrydning.  

Termiske oprensningsteknikker
I sessionerne, der omhandlede feltforsøg og fuldskalaop-
rensninger ved hjælp af forskellige opvarmningsteknikker, 
var der nyt at hente. Fuldskala-fremlæggelserne bar præg 
af, at de amerikanske firmaer har fået udryddet en række 
tekniske børnesygdomme. Dette blev krydret med detalje-
rede universitetsstudier, bl.a. af kondensationsfronter vist 
som fotos af 2D-laboratorium-systemer af Arne Färber, 
Universität Stuttgart samt beregninger og modeleringer af, 
hvor meget luft der skal blandes i dampen for at undgå ned-
sivning, af Kent Udell, UC Berkeley. Endvidere viste flere 
fuldskala-forsøg med dampstripning og termiske varmeled-
ningsbrønde, at problemerne kunne håndteres i praksis.

Af de mest interessante fuldskala-oprensninger fremhæ-
ves den af Gorm Heron og Steam Tech på en af US Depart-
ment of Energys ejendomme i Largo, Florida. Dette var en 
dampoprensning i 10-12 m grusformation kombineret med 
termiske varmelegemer i et underliggende få meter tykt 
lerlag. Udgangskoncentrationerne var på mg/kg-niveau af 
chlorerede opløsningsmidler i jord, og slutværdier lå typisk 
på 4-5 µg/kg, hvilket gav en oprensningsgrad på 99,8 %. I 
diskussionen af oplægget samlede interessen sig i høj grad 
om planlægning og løbende evaluering forud for og under 
oprensningsforløbet. Det var ”godt gammeldags ingeniør-
håndværk” kombineret med gode innovative tiltag. 

Ud fra en ”dansk geologisk” synsvinkel var der på kon-
ferencen et interessant oplæg af John LaChance, Terra 

▲ feltforsøg fra Treasure Island faldt koncentrationerne fra 20 
mg/l til 200 µg/l og på Navel Weapon Station, Seal Beach, 
Californien, faldt de fra 10-14 mg/l til omkring 5 mg/l. 
Amerikanske erfaringer kan være vanskelige at overføre til 
danske forhold grundet de forskellige grundvandskvalitets-
kriterier både nationalt og i de enkelte delstater. Slutkoncen-
trationerne er dermed ikke nødvendigvis de lavest mulige. 

Normalt reklamerer amerikanere ikke med deres fiaskoer. 
Tidligere omtalte Christopher Lutes angav meget tankevæk-
kende, som det eneste firma, fire mislykkede oprensninger 
ud af 64! De grundlæggende årsager var fejlvurdering af 
grundvandsstrømningens retning og hastighed samt redox-
forhold. Derudover ligger metodernes begrænsninger – som 
f.eks. kemisk oxidation – især i distribueringen af bakterier 
og substrat. En del feltforsøg viste, at ”aktiv tilsætning”, hvor 
vand, substrat og evt. bakterier recirkuleres, var lettere at 
styre, medfører en lavere substrattilsætning og er hurtigere 
og mere effektiv i høj-permeable lag end passiv tilsætning. 
Dog er det ikke en god metode i lavpermeable lag, og den er 
relativt arbejdsintensiv modsat passiv tilsætning.

Der er foregået et udviklingsarbejde i USA og Canada i 
de seneste år, der viser et stort potentiale for biologisk ned-
brydning. Der er stadig behov for at dokumentere effekten 
under danske forhold samt en risikoscreening inden udsæt-
ning af bakterier. Hovedfokus i dette indlæg med hensyn til 
forureningstype er rettet mod chlorerede opløsningsmidler. 
Men flere indlæg viste, at der også i forhold til MTBE og 
pesticider er et perspektiv i forhold til at anvende disse 
teknikker, bl.a. optrådte DTU (Nina Tuxen og Liselotte 
Clausen) med et par fine indlæg om pesticiders nedbryde-
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Therm, om termisk oprensning med varmelegemer/brønde 
i Midwest af primært PCE og TCE. Geologien svarer til 
danske lokaliteter med umættet zone af 6-7 m ler og silt 
underlejret af sand og grus og et regionalt grundvandspejl 
i 10 m.u.t. 154 varme- og ekstraktionsbrønde blev etableret 
på lokaliteten med 4-6 meters afstand og oprensningen 
blev fortaget på et åbent areal – helt op til soklen på en 
administrationsbygning. I et kildeområde faldt koncen-
trationerne fra omkring 100 mg TCE/kg i maj 2003 til ca. 
4-5 µg/kg i oktober 2003. De målte restkoncentrationer i 
andre delområder lå lidt højere, men de havde også meget 
høje oprensningsgrader. Ved kontrolmålingerne i december 
2003 var mindre tilbagefald til 70 µgTCE/kg. Ligesom for 
mikrobiologiske metoder er amerikanske erfaringer med 
restkoncentrationer vanskelige at overføre pga. forskellige 
succeskriterier.

De største begrænsninger for de fleste afværgeteknikkers 
effektivitet er, hvis geologien er for lavpermeabel eller inho-
mogen. Termiske metoder har ikke disse begrænsninger 
i moræneler og bør derfor have et stort potentiale under 
danske forhold. Alle problemer med anvendelsen af denne 
teknik er ikke løst i USA, f.eks. i forhold til sikkerhed og 
med hensyn til at minimere skader på bygninger, kloaker, 
vandledninger mv. Derudover er energien dyrere i Dan-
mark end i USA, hvilket gør de termiske oprensningspro-
jekter mere omkostningstunge her i landet. Det er alligevel 
værd at kigge nærmere på projektmulighederne under 
danske forhold – gerne i et samarbejde med amerikanske 
firmaer, der har løst en række af de hardware-problemer, 
som gjorde sig gældende i teknikkernes barndom for 3-5 år 

siden. At producere nogle robuste varmelegemer, som kan 
holde i jorden under stærkt korrosive forhold, er f.eks. løst 
i USA.

Kombination af biologisk nedbrydning med termisk 
oprensning
Muligheden for at oprense den største masse med termisk 
oprensning og efterfølgende fjerne restforureningen med 
biologisk nedbrydning blev også diskuteret på konferencen. 
En spændende paneldiskussion ført af Jim Cummings, US 
EPA, og Mike Truex, Battelle-PNNL, diskuterede mulighed-
en for at skære omkostningerne af en termisk oprensning 
ved at kombinere med biologisk nedbrydning. Der er indtil 
videre foretaget enkelte studier, der viser, at nogle bakte-
rier overlever den termiske opvarmning og er i stand til at 
nedbryde hydrocarboner, men nedbrydning af chlorerede 
stoffer er endnu ikke undersøgt fuldt ud. Et oplæg af DTU 
(v./Anne Kirketerp Friis) viste, at nedbrydning af chlorerede 
stoffer efter en termisk opvarmning i et laboratorie er 
udskudt med lagfase på mere end 200 dage eller ødelagt. 
Samme oplæg viste, at redox-forholdene er bevarede eller 
bliver mere reduceret efter en termisk oprensning, bl.a. pga. 
frigivelse af organisk stof. Dette giver fordelagtige redox-
forhold for anaerob dechlorering. Der er et potentiale samt 
en interesse for en kombination af disse teknikker – men 
der mangler stadig forskning inden for området. ✺
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Effektlisten 2004
Listen over uønskede stoffer er en signalliste og en vejledning til producenter, 
produktudviklere, indkøbere og andre aktører om kemikalier, hvor brugen på 
længere sigt bør reduceres eller helt stoppes. Der foreligger nu en revideret 
liste. Listen indeholder 68 stoffer/stofgrupper, som Miljøstyrelsen anser for at 
have problematiske effekter.

Effektlisten danner udgangspunkt for ”Listen over uønskede stoffer”. Effekt-
listen består af ca. 6400 stoffer, som er udvalgt efter de fastsatte kriterier.

Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 8, 2004 og Effektlisten 2004. Publikation-
erne kan hentes på  www.mst.dk.

Vandpris
Fyns Amt har fået den ærefulde Swedish Baltic Sea Water Award fra det sven-
ske Udenrigsministerium. Prisen er på 100.00 kroner. Amtet modtog prisen 
for tredive års arbejde med vandmiljøet på Fyn, i Danmark og i østersøen. 
Svenskerne vurderer, at der har været tale om et professionelt, videnskabeligt 
stykke arbejde med visionære strategier og et stærkt engagement. Baggrun-
den i naturen har været hårde iltsvindsramte fynske vande. Udfordringen er 
via omlægninger af drift på marker og tekniske løsninger i stalde at gøre det 
endnu bedre i Danmark, Tyskland og Sverige – og hjælpe polakkerne og bal-
terne med at undgå at slippe store mængder kvælstof ud i østersøen.

VTO-låneordningen tegner skidt
MANDAT, 19. august 2004 

Den låneordning, som skulle hjælpe trængte husejere med giftgrunde, har vist 
sig at være så godt som ubrugelig, men nu vil formanden for Folketingets Mil-
jøudvalg, Eyvind Vesselbo (V) have den nye miljøminister til at gå ind i sagen 
for at få ordningen ændret.

Meningen med de nye statsgaranterede lån var, at husejere, som uforva-
rende har købt en forurenet grund, skal kunne få ryddet op her og nu. Men hos 
realkreditinstitutterne lyder meldingen, at det ikke er muligt at udstede de nye 
lån, da afdragsfrie lån kun må løbe i 10 år, og ventetiden kan være op til 20 år.

Clu-In.org
Performance Monitoring of MNA Remedies for VOCs in Ground Water 

This document provides technical recommendations regarding the types 
of monitoring parameters and analyses useful for evaluating the effectiveness 
of the natural attenuation component of ground-water remedial actions. The 
information will be helpful during the design of the performance monitoring 
plan as well as during its implementation.    

www.epa.gov/ada/download/reports/600R04027/600R04027.pdf
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Forurenet drikkevand fra små 
private vandforsyningsanlæg

Ny frist for at tilmelde sig OM-ordningen

Kortlægning af pesticidforureningen 
i små vandforsyningsanlæg blev 
igangsat ved et aktstykke i 1998, og 
undersøgelsen foreligger nu som 
en rapport. En gennemgang af BBR 
(Bygnings- og Boligregisteret) viser, 
at der er 71.000 husstande i Dan-
mark, som forsynes med drikkevand 
fra små private vandforsyningsan-
læg. 

Undersøgelsen er baseret på drik-
kevandsprøver fra 628 udvalgte små 
private vandforsyningsanlæg, og den 
viser, at 68 % af anlæggene leverer 
drikkevand, som overskrider en eller 

flere grænseværdier for pesticider, 
nitrat eller bakterier.

Pesticider og nedbrydningspro-
dukter forekommer i 58 % af anlæg-
gene, og grænseværdien for drik-
kevand på 0,1µg/l er overskredet i 35 
%. Antallet af fund og overskridelser 
af grænseværdien for drikkevand 
er sammenlignelig med den lands-
dækkende grundvandsovervågning, 
dog er koncentrationsniveauerne 
højere, idet godt 10 % af anlæggene 
overskrider grænseværdien for drik-
kevand med mere end 10 gange.

En statusrapport fra undersøgel-

sen blev udgivet af GEUS i 2002, og 
de foreløbige resultater er bekræftet 
i den afsluttende rapport. Undersø-
gelsen blev gennemført af GEUS i 
samarbejde med Viborg Amt, Søn-
derjyllands Amt, Storstrøms Amt, 
Københavns Amt og Miljøstyrelsen.

Den afsluttende rapport med sam-
mendrag: ”Pesticidforurenet vand i 
små vandforsyninger” kan læses på 
www.geus.dk.

OM-ordningen genåbnes, sådan at 
OM’s oprydning på nedlagte benzin-
stationer kan omfatte de grundejere 
af tidligere benzingrunde, som ikke 
allerede er tilmeldt OM-ordningen. 
Herved tages der hånd om forure-
ninger fra benzinsalg, der er lukket 
efter 1. januar 1996. Tilbudet gælder 
også de anlæg i drift, der gerne vil 
lukke. Tilmeldingsfristen er den 30. 
november 2004.

Det anslås at ca. 850 lokaliteter 
kan få gavn af tilbudet, hidtil over-
sete lokaliteter anslås at udgøre ca. 
50. De resterende ca. 800 lokaliteter 
har benzinanlæg, der ikke kom med 
i den nuværende OM-ordning, fordi 
ejeren ønskede at fortsætte benzin-
salget. Ca. halvdelen af disse har i 
løbet af den mellemliggende periode 
alligevel valgt at lukke, men har så 
ikke kunnet komme med i OM-ord-

ningen. Resten er fortsat i drift i dag 
og er primært små benzinstationer, 
som endnu ikke er miljømæssigt 
opgraderet, fordi de efter benzin-
stationbekendtgørelsens regler kan 
vente hermed til udgangen af 2007.

Tidsplan
Tilmelding til OM af allerede lukkede anlæg, herunder anlæg, der når at lukke 
inden 1. december 2004, vil ske via de lokale miljømyndigheder, og selve 
prioriteringen varetages som hidtil af Miljøstyrelsen. Den tilbudte genåbning 
forventes ikke at føre til en forlængelse af tidsplanen for de resterende godt 
3.000 – endnu uprioriterede – lokaliteter, der allerede er tilmeldt under den 
hidtidige OM-ordning.

OFR har i juli 2004 iværksat, at alle igangværende anlæg får mulighed for 
at tilmelde sig. Disse anlæg kan være i drift frem til 1. april 2005. Umiddelbart 
efter 1. juni 2005 agter OM at lave en samlet undersøgelsesrunde af alle de nye 
branchetilmeldte lokaliteter, hvorefter de renses op for eventuel benzinforure-
ning i løbet af et par år. Erfaringsmæssigt vil nogle nødvendiggøre afværgetil-
tag, der strækker sig over flere år.
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Naturlig nedbrydning 
– Overvåget Naturlig Svækkelse

Det generelle indtryk er, at der på konferencen blev præsenteret positive 
resultater fra mange sofistikerede og også nyere undersøgelses- og 
afværgemetoder, ofte anvendt på forureninger, som i koncentrationer og 
omfang langt overgår, hvad vi har set i Danmark. Indtrykket er imidlertid 
også, at foredragsholderne var noget tilbageholdende med at udlevere 
dokumentationsmateriale og besvare tekniske spørgsmål

Af Morten Kjærgaard, GEO og Kim Dahlstrøm, Miljøstyrelsen

Generelt
På konferencen i Monterey blev der holdt foredrag i op til 
seks sideløbende sessioner. Herudover var der store poster-
sessioner og en hal med mange store og flotte udstillinger 
fra leverandører og rådgivere.

På standene i udstillingshallen kunne man i øvrigt møde 
mange af foredragsholderne, som øjensynligt var relativt 
tæt tilknyttet til eller ansat i de udstillende firmaer. Gene-
relt var foredragene af høj kvalitet, både fagligt og teknisk 
– med gode dias. 

På grund af det store omfang får man som enkeltper-
son kun overblik over en flig af konferencen, og de her 
beskrevne indtryk må læses i denne sammenhæng.

Vi har endnu ikke modtaget proceedings fra konferencen. 
Forhåbentlig vil disse være mere detaljerede og indeholde 
henvisninger til relevant dokumentationsmateriale for de 
fremlagte resultater.

Naturlig nedbrydning/Overvåget Naturlig Svækkelse 
MNA (Monitored Natural Attenuation) eller på dansk 
”Overvåget Naturlig Svækkelse” omfatter som bekendt 
alle koncentrationsreducerende processer (mikrobiologisk 
nedbrydning, abiotisk nedbrydning, fortynding, sorption, 
fordampning), mens naturlig nedbrydning alene omfatter 
de massereducerende processer (mikrobiologisk nedbryd-
ning og abiotisk nedbrydning).   

Det er vores indtryk fra foredragene, at man nu generelt 
i forbindelse med anvendelse af MNA lægger mere vægt på 
at bestemme aktuelle lokalspecifikke nedbrydningsrater end 
tidligere, hvor man ofte nøjedes med indirekte beviser for 
naturlig nedbrydning. Det virkede som om flere ventede, 
at isotopanalyser bliver mere kommercialiseret med lavere 
priser til følge. Dette vil kunne føre til hyppigere anvendelse 
i mere almindelige forureningsundersøgelser og muliggør 
en kvantificering af nedbrydningen, og dermed adskilles 
fortyndingens og nedbrydningens andel af den samlede 
forureningskoncentration.

Der blev fremlagt flere cases, hvor meget deltaljerede 
undersøgelser dannede baggrund for anvendelse af MNA 
på forurening med chlorerede kulbrinter, oliekomponenter, 
MTBE /1-8/ eller herbicider /12-13/, og der var foredrag, 
som sammenfattede erfaringer fra anvendelse af MNA /9/ 
eller gav generelle beskrivelser af processer eller procedurer i 
forbindelse med anvendelse af MNA /10/.

• Der blev blandt andet givet eksempel på, hvordan 1.-
ordens-nedbrydningsraterne var bestemt ved Buscheck-
metoden /1/,

• Der blev gennemgået en case, hvor data gav afgørende 
bevis for aerob cometabolisme af TCE med signifikante 
nedbrydningsrater (halveringstider på 9-21 år) /2/.

• Fra to cases blev der fremlagt data, som antyder, at 
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anaerob oxidation under ferrogene betingelser var en 
signifikant massefjernelsesmekaniske for vinylchlorid 
/3/.

• En eftermiddags-session omhandlede abiotiske mekanis-
mer i forbindelse med naturlig nedbrydning /6-7/.

• Et par danske indlæg omhandlede herbicider. I det ene 
vurderedes nedbrydningspotentialet af MCPP, isopro-
turon og atrazin ud fra laboratorieforsøg med 14 prøver 
af aquifer-sedimenter. MCPP vil normalt kunne ned-
brydes i aerobe magasiner, mens potentialet for naturlig 
nedbrydning af atrazin er begrænset. Den naturlige 
nedbrydning af isoproturon er formentlig hidtil blevet 
underestimeret /13/. Det andet foredrag omhandlede 
nedbrydningsforholdene i en forureningsfanes rand-
zone; aktiviteten i randzonen sammenlignet med akti-
viteten i forureningsfanen i øvrigt. Konklusionen var, at 
forureningsfanens rand er en højaktiv nedbrydnings-
zone – specielt ses hurtig nedbrygning af phenoxy-syrer 
i denne zone /12/.

Der blev i det hele taget fokuseret meget på, at der skulle 
ske en fuldstændig kortlægning af forureningen (koncen-
trationer i forureningsfanen samt dennes form og udbre-
delse) og eventuel forureningsspredning. Derfor var der 
også megen fokus på moniteringsprogrammer. Moniterings-
programmerne bliver ofte meget omfattende, hvorfor der 

også var stor opmærksomhed på, hvordan man kunne min-
imere omkostningerne i forbindelse med monitering. I den 
forbindelse var der interesse for nye moniteringssystemer 
og –metoder.

• Der blev fremlagt eksempler på isotopmonitering af bio-
nedbrydning af benzinkomponenter (specielt MTBE), 
hvor det udnyttes, at bionedbrydning resulterer i en 
signifikant isotop-berigelse (carbon-isotoper og hydro-
gen-isotoper) af restforureningen /4/.

• Et foredrag beskrev fremtidige anvendelsesmuligheder 
for molekylære (genetiske) teknikker /11/. Tilsynela-
dende var foredragsholder og mange tilhørere enige 
i, at fremtidig anvendelse af molekylære modeller vil 
forbedre mulighederne for at bestemme, forudsige og 
monitere naturlige nedbrydningsprocesser.

• Et andet foredrag beskrev anvendelse af bio-fælder og 
anvendelse af genetiske markører i forbindelse med en 
MTBE-forurening. Biofælderne samlede fra grundvan-
det prøver af aktive mikroorganismer med henblik på 
1) at definere typen af tilstedeværende organismer for 
sammenligning med andre lokaliteter, hvor der er set 
bionedbrydning af MTBE og 2) få indblik i, hvordan 
man eventuelt kan stimulere visse kendte mikroorganis-
mer /5/. 

• Det blev forklaret, hvordan prøvetagere i form af poly-

▲
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ethylen-poser var anvendt i forbindelse med monitering 
af indhold af flygtige komponenter fra et område, som 
var forurenet med chlorerede opløsningsmidler /14/.

• Der blev beskrevet anvendelse af passive grundvandsprø-
vetagere. Disse består af et permeabelt materiale, hvortil 
forureningskomponenter kan sorbere. I sampleren 
findes tilsat en tracer (stofspecifik), som langsomt fri-
gives, alt efter hvor meget vand, som gennemstrømmer 
sampleren. Ved at kvantificere restindholdet af traceren 
og den sorberede forureningsmængde kan grundvands-
fluxen og forureningsfluxen beregnes /15-16/.

• Der blev givet et eksempel, hvor massefluxen fra et 
øvre til et nedre grundvandsmagasin er bestemt ud 
fra forureningsindholdet i to boringer. Boringerne er 
begge filtersat i to niveauer. Massefluxen er beregnet 
ud fra koncentrationen i filtrene ved naturlig grund-
vandsstrømning og under pumpning af vand imellem 
filtrene/17/.

De fremlagte cases omhandlede forureninger som, efter 
danske forhold, havde meget store koncentrationer og 
udbredelse.

Mange foredrag omhandlede naturlig nedbrydning som 
eneste anvendte strategi på den pågældende forurening, 
mens nogle foredrag omhandlede MNA anvendt på den 
restforurening, som var tilbage efter anvendelsen af aktive 
afværgeteknikker eller på den grundvandsforurening, som 
var transporteret væk fra områder, hvor der blev anvendt 
aktive afværgeteknikker.

Det bliver spændende at læse proceedings!

Referencer
/1/ Natural attenuation of chlorinated solvent plume, 

manufactoring facility, Michigan.
 Christo Petropoulou, Dave Hendron (GeoSyntec 
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Dokumentation af 
naturlig nedbrydning 
ved hjælp af 
isotopfraktionering
Dette indlæg omhandler en forholdsvis ny metode til kvalitativ 
dokumentation af in-situ – naturlig nedbrydning, der kan 
betragtes som et alternativ til nedbrydningsforsøg i laboratoriet. 
Metoden går under betegnelsen ”isotopratiobestemmelse” eller 
”isotopfraktionering”, som var meget i fokus på årets Battelle-
konference, og som ligeledes blev præsenteret på årets ATV 
Vintermøde v./Daniel Hunkeler, University of Neuchatel i Schweiz

Af Per Loll, Dansk Miljørådgivning A/S

I forbindelse med risikovurdering for grundvandet står vi 
ofte i den situation, at der efter beregninger med Miljøsty-
relsens JAGG-model er en beregningsmæssig risiko på Trin 
2 (vertikal opblanding nedstrøms kildeområdet), men ikke 
på Trin 3 (vertikal opblanding og nedbrydning). I henhold 
til Miljøstyrelsens vejledning bør der i denne situation 
som udgangspunkt iværksættes afværgeforanstaltninger. 
Alternativt kan det dokumenteres, at der foregår en naturlig 
nedbrydning, og at denne nedbrydning foregår med en 
hastighed, der er tilstrækkelig til at nedbringe risikoen på 
lokaliteten.

Traditionelle undersøgelsesstrategier til bestemmelse af 
nedbrydningsrater, som etablering af et antal filtre centralt 
i fanen nedstrøms forureningskilden, udførelse af tracer-
forsøg og/eller bestemmelse af massefluksen i flere tvær-
snit nedstrøms forureningskilden, er ofte forbundet med 
forholdsvis store omkostninger, specielt hvis der er tale om 
komplekse forureningsmæssige, grundvandskemiske og 
hydrogeologiske forhold.

Derfor kan det være fordelagtigt at opfatte dokumenta-
tionen af naturlig nedbrydning som en todelt problemstil-
ling. I første omgang fremskaffes en kvalitativ dokumen-
tation af, at der i det hele taget foregår en nedbrydning, og 
sekundært fremskaffes en kvantitativ dokumentation af 

nedbrydningsratens størrelse, f.eks. ved hjælp af de oven for 
nævnte metoder.

Isotopratiobestemmelse
Metoden bygger på, at ca. 1 % af naturligt forekommende 
kulstof består af C13-isotopen, der er tungere end den 
”almindelige” C12-isotop. Begge er stabile isotoper, der ikke 
henfalder, som f.eks. C14. Ved mikrobiologisk nedbrydning 
af organiske forureningsstoffer har det vist sig, at bindin-
gerne imellem C12-atomer bliver nedbrudt mærkbart 
hurtigere end bindinger til C13-atomer.

Dette betyder, at man under mikrobiologisk nedbrydning 
vil kunne observere, at forholdet imellem C13 og C12 (iso-
topratioen) i den andel af forureningen, der endnu ikke 
er nedbrudt, vil stige med nedbrydningsgraden (afstan-
den fra kilden). Ydermere er isotopratioen uafhængig af 
fysisk-kemiske processer som adsorption, spredning og 
fortynding, hvilket betyder, at stoffets absolutte koncentra-
tion er uden betydning for tolkningen af, om der foregår 
nedbrydning. 

På linje med kvantificeringen af isotopratioen for kulstof 
findes der i dag mulighed for på forskellige udviklingssta-
dier at bestemme isotopratioen for stabile isotoper af brint, 
chlor, svovl og kvælstof.
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Metodens fordele og ulemper
Da tolkningen af nedbrydning ved hjælp af isotopratiobe-
stemmelse ikke afhænger af stofkoncentrationen, har denne 
metode en klar fordel i forhold til de traditionelle metoder 
til dokumentation af naturlig nedbrydning. Metoder, der er 
baseret på de absolutte stofkoncentrationer, kræver nemlig 
en forholdsvis god karakterisering af fortynding og spred-
ning, som ofte kan være kompliceret og ressourcekrævende 
at få styr på – især for stoffer, der kun nedbrydes langsomt.

I forbindelse med en grundvandsforurening med f.eks. 
MTBE kan en faldende koncentration kun tages som et 
udtryk for, at der foregår fortynding/spredning og mulig-
vis en nedbrydning, mens en stigning i isotopratioen 
nedstrøms kilden entydigt indikerer, at der foregår en 
naturlig in-situ nedbrydning af MTBE i magasinet.

Koncentrationsuafhængigheden bevirker endvidere, at 
metoden kan benyttes til at dokumentere nedbrydning af 
stoffer, der både dannes og nedbrydes under de aktuelle 
forhold, eksempelvis for TCE under nedbrydning af PCE til 
TCE til cis-DCE.

Metoden benyttes på traditionelle vandprøver udtaget 
fra en række boringer placeret i forureningsfanen, hvorfor 
de opnåede resultater er repræsentative for et større maga-
sinvolumen end f.eks. nedbrydningsforsøg i laboratoriet, 
der udføres på enkelte sedimentprøver fra enkelte boringer 
og dybder. Desuden foreligger svaret relativt hurtigt (1-2 
uger), hvilket er en klar fordel for stoffer, der nedbrydes 
langsomt under de aktuelle redoxforhold. I laboratoriefor-
søg kan man således komme til at vente i halve og hele år på 
resultatet for stoffer, der nedbrydes langsomt, f.eks. MTBE.

Den helt store ulempe ved metoden er, at den endnu kun 
er tilgængelig som forskningsredskab på universiteter og 
andre forskningsinstitutioner og ikke på almindelig kom-
merciel basis hos analyseselskaberne, (hverken i Danmark 
eller i USA). At dømme ud fra interessen fra konferencens 
deltagere vil det dog næppe vare længe, inden vi alle kan 
drage nytte af metodens fordele. 

Eksempler på anvendelser
Såvel på konferencen som på et ”short course” inden 
konferencen blev der vist utallige eksempler på metodens 
anvendelse af isotopratiobestemmelse til dokumentation 
af bl.a. naturlig nedbrydning. Nedenfor er gengivet et lille 
udpluk.

For MTBE blev isotopratiobestemmelse primært benyttet 
til dokumentation af naturlig nedbrydning af MTBE som 
alternativ til at udføre tidskrævende nedbrydningsforsøg i 
laboratoriet. For MTBE gør der sig endvidere det forhold 
gældende, at det kun bliver produceret få steder i verden, 
hvorfor isotopratioen for den MTBE, der tilsættes benzin 
(unedbrudt), ligger på et meget veldefineret niveau. Dette 
kan være en klar fordel ved dokumentation af naturlig ned-
brydning, da isotopratioer, der ligger højere end det natur-
lige niveau, kan tages som et entydigt tegn på, at der foregår 
nedbrydning. John Wilson fra USEPA viste således, hvordan 
man ud fra isotopratioen for MTBE på en vandprøve fra en 
filtersat boring kan fastlægge et minimumsniveau for den 
fraktion af MTBE, der er blevet nedbrudt.

I et tysk studie havde de benyttet isotopratiobestemmelse 
til at sandsynliggøre, at der foregik naturlig nedbrydning af 
monochlorobenzen i kanten af en større forureningsfane, 
hvor der ligeledes foregik en betydelig spredning og fortynd-
ing – der kunne ikke dokumenteres en nedbrydning i den 
stærkt anaerobe centrale del af fanen.

Et studie fra University of Toronto viste et eksempel på, 
at man ved hjælp af isotopfraktionering kunne dokumen-
tere, at der skete en nedbrydning af cis-DCE og vinylchlo-
rid, selv under komplicerede transportmæssige forhold i et 
opsprækket magasin og med en kontinuert tilførsel af TCE 
fra områder i magasinet med fri fase. Dette var ikke muligt 
ud fra de absolutte koncentrationer.

I et andet studie blev der udført et pilotforsøg på en loka-
litet forurenet med TCE og cis-DCA og vist, at metoden 
kunne benyttes til at dokumentere stimuleret naturlig ned-
brydning, når der sammen med recirkulering af grundvand 
blev injiceret lactat og ethanol. Ved hjælp af isotopfraktio-
nering kunne der påvises en signifikant nedbrydning på 
trods af, at de absolutte koncentrationsniveauer varierede 
med flere størrelsesordener.

Perspektiver
At dømme ud fra antallet af spændende indlæg på årets 
konference og set i lyset af de mange nye muligheder for 
tolkning under svære strømnings- og nedbrydningsmæssige 
forhold, som metoden åbner op for, er jeg overbevist om, at 
vi kommer til at se meget mere til denne metode fremover 
– både i USA og herhjemme. ✺
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Pesticider i Monterey 
I år var der i modsætning til tidligere år en hel session på 
Monterey-konferencen om pesticider

Af Nina Tuxen og Liselotte Clausen, Miljø & Ressourcer, DTU 

Forfatterne til denne artikel glædede sig derfor meget til 
at komme afsted – for endelig lod det til, at amerikanerne 
havde fået øjnene op for denne vigtige forureningsgruppe. 
Men helt så strålende var det nu ikke. Ud af de fem 
mundtlige foredrag i sessionen var to danske (holdt af 
undertegnede), og blandt de ganske få tilhørere, der var 
til sessionen, var der en ikke ubetydelig andel af danskere. 
Men det er måske ikke så underligt, at det er sådan, for når 
man snakker med amerikanerne om pesticider, så siger 
de altid: ”Jamen pesticider – det er slet ikke et problem 
i vores grundvand”. En sikkert ikke uvæsentlig årsag til 
denne holdning kan man finde ved at se på grænseværdi-
erne i USA. De er nemlig baseret på toksikologiske data i 
modsætning til EU’s grænseværdier, der jo som bekendt er 
fremkommet ved, at man politisk har vedtaget, at der ikke 
må være pesticider i drikkevandet (en ganske aktuel debat). 
Grænseværdien på 0,1 µg/L for enkeltstoffer eller 0,5 µg/L 
for summen af pesticider var ganske simpelt detektions-
grænsen, da denne lov blev vedtaget. Et par eksempler på de 
amerikanske grænseværdier afslører, hvor forskellige de to 
tilgange er: Glyphosat må være tilstede i 700 µg/L, 2,4-D i 
70 µg/L og atrazin i 3 µg/L. Hvis disse værdier var gældende 

i Danmark, havde der næppe været fokus på pesticider som 
forureningskilde i grundvandet!

Naturlig nedbrydning som afværgestrategi
Når ovenstående er sagt, så var det dog alligevel spændende, 
også ud fra et pesticidsynspunkt at deltage i konferencen. 
Sessionen startede med indlæg af de to undertegnede om 
pesticider i grundvandet. Liselotte Clausen viste resultater 
fra et EU-projekt, hvor potentialet for naturlig nedbrydning 
af pesticider er undersøgt i en række europæiske jorde og 
grundvandssedimenter. Der blev dokumenteret en hur-
tig mikrobiel nedbrydning af isoproturon i en fransk og 
en tysk akvifer, mens isoproturonnedbrydning aldrig er 
påvist i danske akviferer. Overførsel af vand fra den franske 
akvifer til danske grundvandssedimenter medførte imid-
lertid en hurtig nedbrydning, og resultaterne viste derfor 
et potentiale for bioaugmentation som oprensningsteknik. 
Nina Tuxen fortalte om phenoxysyrers skæbne i en for-
ureningsfane nedstrøms en gammel losseplads. Stofferne 
er unedbrydelige under de anaerobe forhold, der er i selve 
fanen, men det viser sig, at der lige på kanten af fanen, 
hvor phenoxysyrerne kommer i kontakt med ilt fra det 
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omgivende aerobe grundvand, er en højreaktiv zone med 
forhøjet nedbrydningspotentiale. Dette vil sandsynligvis 
også gælde i mange andre tilfælde (ikke kun for pesticider), 
hvor anaerobt unedbrydelige stoffer møder aerobt grund-
vand, og der er således potentiale for at anvende naturlig 
nedbrydning som afværgestrategi i disse situationer. 

Bionedbrydning
De næste indlæg var relateret mere til forurenede grunde 
eller spildevand i tilknytning til pesticidindustrien, og der 
var således tale om pesticider i meget høje koncentrationer. 
På den ene grund var der meget sparsomme resultater, da 
ekstremt høje pH-værdier havde vanskeliggjort arbejdet. 
Men Michael Martin fra Exponent holdt et meget spæn-
dende indlæg om, hvordan man kan anvende chiralanalyser 
til at vurdere nedbrydningen af pesticider (noget der også 
bliver forsket i på DTU og GEUS). Teknikken udnytter, 
at fysiske processer, som fortynding, sorption og abiotisk 
nedbrydning, ikke er enantioselektiv, mens bionedbrydning 
i mange tilfælde er enantioselektiv. Et fald med afstand 
fra kilden i den ene enantiomer i forhold til den anden vil 
således indikere, at bionedbrydning finder sted. Det sidste 

indlæg handlede om brugen af methanogene biopartikler 
til fjernelse af chlorerede phenoler i spildevand. Forskellige 
effekter af tilsætning af co-substrat og ilt var blevet under-
søgt. 

Postersessionen demonstrerede, at traditionelle oprens-
ningsteknikker (kemisk oxidation, aktivt kulfiltrering, 
bioreaktorer) også kan anvendes til pesticidforureninger, 
men som før omtalt er oprensningerne altid foretaget ved 
kraftige punktkilder med koncentrationer i mg/kg eller 
mg/L niveau fra f.eks. lossepladser og træbehandlingsanlæg. 
Enkelte postere omhandlede dog også anvendelsen af mole-
kylær mikrobiologiske teknikker (FISH, PCR) til monite-
ring af potentialet for naturlig nedbrydning, samt isolering 
af naturlige bakterier til bioremediering. 

Generelt var det en god og spændende konference at 
deltage i, som bredt dækkede mange forskellige afværgetek-
nologier for en række forskellige stoffer. Det må dog også 
konkluderes, at pesticider i grundvand ikke har megen 
bevågenhed i USA, og så længe denne stofgruppe ikke opfat-
tes som problematisk, vil forskning og udvikling inden for 
afværgeteknologier nok være begrænset i USA. ✺
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Baggrund eller  
punktkildeforurening  
– en vigtig forskel
På konferencen var der stor interesse for, hvordan der kan tages 
højde for baggrundsniveauet, og det følgende er baseret på indtryk 
fra denne, i øvrigt meget amerikansk-orienterede, konference 

Af Dorthe Lærke Baun, DHI – Institut for Vand og Miljø

I forbindelse med forureningsundersøgelser er det vigtigt at 
kende og tage højde for baggrundsniveauet af forurenings-
komponenter. Ses der bort fra baggrundsniveauet, kan det 
resultere i direkte forkerte konklusioner i forbindelse med 
f.eks. en risikovurdering og efterfølgende ansvarsforde-
ling. På en forurenet grund kan naturlige ”kilder” (jordens 
geokemiske sammensætning) og diffuse kilder, der ikke 
har noget med de forurenende aktiviteter på grunden at 
gøre, resultere i koncentrationsniveauer af organiske stof-
fer eller tungmetaller, der i forhold til en risikovurdering 
er for høje. Som eksempel på naturlige kilder kan nævnes 
”naturligt” nikkel, der i forbindelse med en risikovurdering 
kan give problemer i både jord og grundvand. Af diffuse 
kilder kan bl.a. nævnes bly og PAH’er i byområder. Bag-
grundsbidraget fra naturlige ”kilder” og bidraget fra diffuse 
kilder håndteres mest hensigtsmæssigt under ét og betegnes 
blot baggrundsbidraget. Oprensningsaktiviteter i forhold 
til specifikke punktkilder bør ikke rettes mod disse bag-
grunds-”forureninger”, og oprensningsmål for en given 
punktkilde bør fastsættes under hensyntagen til baggrunds-
niveauet. Det er derfor vigtigt at kunne fastsætte realistiske 
baggrundsniveauer for efterfølgende at kunne opstille 
realistiske oprensningsmål. Det er ligeledes vigtigt at kunne 
skelne mellem bidraget fra baggrunden og bidraget fra den 
reelle forurening. Hvis det ikke er muligt at skelne mellem 
disse 2 ”forurenings-bidrag”, kan det i værste fald resultere 
i både unødige og omkostningsfulde oprensninger og i 
fejlplacering af ansvaret for en forurening.

Fastlæggelse og håndtering af baggrundsniveauet har 
været diskuteret i en del US-EPA-rapporter gennem de 
seneste år. Et af de gennemgående problemer er, hvornår 
der er opnået et tilstrækkeligt og pålideligt kendskab til 

baggrundsniveauet på en lokalitet. For at sikre dette findes 
der i USA vejledninger for, hvorledes baggrundsniveauet i 
f.eks. jord og grundvand bestemmes (NAVFAC, 2002; NAV-
FAC, 2004). Den amerikanske hær har været stærkt involve-
ret i dette arbejde, ikke mindst pga. økonomiske interesser, 
da risikovurdering og eventuelt efterfølgende oprydning på 
hærens arealer kun skal iværksættes, hvis en konstateret for-
urening kan relateres til militære aktiviteter og således ligger 
over baggrundsniveauet.

Holdningen på konferencen var, at baggrundsanalyse 
bør være en integreret del af en forureningsundersøgelse. 
Ikke mindst fordi krav om oprensning typisk er koncen-
trationsstyret, hvilket vil sige, at det er de målte koncentra-
tionsniveauer, der er bestemmende for, om der skal iværk-
sættes en oprydning. Ansvaret (især det økonomiske) for 
en given oprydning er derimod kildestyret, idet ansvaret 
ligger hos forureneren/ejeren, af f.eks. grunden. Det er 
derfor ikke mindst for ejeren af en forurenet grund vigtigt, 
at oprensningskrav m.m. fastsættes på baggrund af reelle 
punktkildeforureninger og ikke på baggrund af bidrag fra 
naturlige og diffuse kilder.

For især uorganiske stoffer, som eksempelvis tungmetal-
ler, fastlægges de naturlige baggrundsniveauer ofte ved en 
kombination af statistiske metoder og geokemiske metoder. 
I forbindelse med de geokemiske metoder udnyttes det bl.a., 
at naturlige mineralers (f.eks. ler og kalk) indhold af speci-
fikke metaller, som eksempelvis nikkel og krom, ofte er kor-
relerede (NAVFAC, 2002). Disse geokemiske korrelationer 
kan anvendes i forbindelse med fastlæggelse og evaluering af 
baggrundsniveauer.

De naturlige baggrundsniveauer bliver ofte bestemt ud fra 
et referenceområde, men i visse tilfælde er det ikke muligt at 



23AVJinfo fra Amternes Videncenter for Jordforurening • 4/2004  
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punktkildeforurening  
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identificere og indsamle baggrundsdata fra et sådant refe-
renceområde. I disse tilfælde kan det i stedet udnyttes, at 
et forurenet areal ofte indeholder både forurenede og ikke-
forurenede områder. Ved anvendelse af statistiske metoder 
er det muligt ud fra de opnåede data at skelne mellem 
data, der repræsenterer baggrundsniveauet og data, der 
repræsenterer forurenede områder, hvilke ofte kan erstatte 
inddragelse af et referenceområde. Denne metoder er mest 
velegnet, når der er tale om meget store arealer, som det 
f.eks. ofte er tilfældet i USA. I Danmark er der typisk tale 
om forholdsvis små arealer. Her vil det være mere relevant 
at koncentrere indsatsen omkring en detaljeret kortlægning 
af både naturlige og diffuse baggrundsniveauer, så denne 
generelle viden efterfølgende vil kunne inddrages i forbin-
delse med forureningsundersøgelser og risikovurderinger.

På konferencen blev der vist flere eksempler på, hvordan 
det naturlige baggrundsniveau kan inddrages i en risiko-
vurdering af et forurenet område, og der var eksempler på, 
at vurderingen af en forurening blev vurderet anderledes, 
fordi baggrundsniveauet blev inddraget i den gennemførte 
risikovurdering. Der var bl.a. et eksempel, hvor der skulle 
laves en toksikologisk risikovurdering for en sø, hvori der 
blev udledt kemikalier. Risikovurderingen blev baseret på 
en toksikologisk vurdering i forhold til de fisk, der levede 
og blev fanget i den aktuelle sø. Den toksikologiske vur-
dering viste, at indtagelse af fisk fanget i denne sø gav en 
øget kræftrisiko. Inddragelse af baggrundsvurderinger viste 
imidlertid, at risikoen ikke var højere end ved indtagelse af 
fisk, der var fanget i nabosøen (referencesøen), hvortil der 
ikke var kemikalieudledning. På denne baggrund blev der 
efterfølgende ikke stillet krav om oprensning af søen med 
kemikalieudledning.

I forbindelse med inddragelse af baggrundsniveauer i 
risikovurderinger blev det påpeget, at det er vigtigt at have 
både myndigheder og ”problem-ejere” (f.eks. ejeren af en 
forurenet grund) med helt fra designfasen. Der var flere 
eksempler på, at myndighed og/eller ”problemejer” ikke var 
enige i det anvendte koncept for fastsættelse af baggrunds-
niveauet, hvilket er et meget dårligt udgangspunkt for et 
vellykket projekt. Ved inddragelse af ”baggrunds-ideen” er 
det derfor af største vigtighed at sikre sig bred accept af det 
anvendte koncept.

Referencer
• Battelle (2004). Platform abstracts and Poster abstracts 

from the fourth international conference on Remediation 
of chlorinated and recalcitrant compounds. 24.-27. maj, 
2004. Monterey, Californien, USA

• NAVFAC (2002). Guidance for environmental background 
analysis. Volume I: Soil. NFESC User’s Guide UG-2049-
ENV. Naval Facilities Engineering Command.

• NAVFAC (2004). Guidance for environmental background 
analysis. Volume III: Groundwater. User’s Guide UG-
2059-ENV. Naval Facilities Engineering Command. ✺
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Succes- eller stopkriterier
På konferencen blev succes- og stopkriterier diskuteret 
og præsenteret på sessionen om ”Exit Strategies and 
Site Closure Issues” (F1) samt på en paneldiskussion 
med temaet ”Defining Success in Remediation”. Emnet 
blev desuden berørt under flere andre sessioner, f.eks. 
“Achieving Remidiation Goals with a Combination of 
Technologies (B9), Long Term Monitoring and Remedial 
Action Optimization (C5) og Risk Assessment for 
Improved Decision-Making (E7)

Af Karsten Baisgaard, Vejle Amt, og Arne Rokkjær, AVJ

Formålet med indlæggene var at diskutere, hvilke kriterier 
og elementer der indgår i en succesfuld oprensning på en 
lokalitet, og hvordan succeskriterier skal defineres.

I indlæg fra bl.a. Tom Sale (Colorado State University) 
og Scott D. Warner (Geomatrix Consultants) blev bag-
grunden eller behovet for at diskutere succeskriterier og 
stopkriterier introduceret.

Mange kender situationen fra det daglige arbejde med 
forurenede lokaliteter. Typisk er der formuleret et oprens-
ningskriterium/stopkriterium for lokaliteten, der er 
gennemført store investeringer i udførelse af den pri-
mære oprensningforanstaltning, uden at de formulerede 
oprensnings- eller stopkriterier efterfølgende er opnået på 
lokaliteten inden for den skitserede tidshorisont. På disse 
lokaliteter er der derfor stadig en uacceptabel forurenings-
risiko, hvorfor der stadig skal investeres store ressourcer i 
at opnå de formulerede oprensningskriterier. Der er derfor 
behov for dels at revurdere og redefinere succeskriterierne 
i mange sager og dels i højere grad at tænke succeskriterier 
ind fra starten af nye sager.

Succes skal som udgangspunkt defineres i relation til 
temaer som tekniske, økonomiske, myndigheder samt 
legale mål og forpligtigelser. Problemet med disse succes-
kriterier er, at de ikke altid trækker i samme retning. Der 
er derfor behov for at definere succes på forskellige måder, 
som afspejler, at der findes forskellige måder at prioritere 
indsatsen på – både økonomisk og miljømæssigt.

Paneldiskussion
På konferencens anden dag var der en paneldiskussion 
om ”Defininig Succes in Remediation”. Til panelet var der 
inviteret otte ”stakeholdere”, der som oplæg til diskussio-
nen præsenterede deres synspunkter om, hvad der indgår 
i begrebet succeskriterier. En række af synspunkterne er 
præsenteret nedenfor.

Dawn S. Kaback (Concurrent Technologies Corp.) 
pegede på to temaer for succes: Samarbejde og teknisk 
viden. Kaback peger endvidere på det vigtige i, at ”enhver 
sag starter med at definere slutmålet”. 

For at sikre det optimale samarbejde om projektet skal det 
rigtige projektteam dannes, der skal være en fælles vision 
for gruppen, der skal være formuleret målbare mål samt 
skabes en fælles forståelse af problemets omfang og mulige 
løsningsmuligheder. I relation til den tekniske viden blev der 
peget på, at der i projekttemaet skulle være den tilstræk-
kelige faglige viden, der naturligvis forudsættes opdateret. 
Den tekniske viden om lokaliteten skal ses i forhold til målet 
med indsatsen, herunder hensyntagen til den naturlige 
variabilitet i jorden.

Kriterier for succes er, at de opsatte forventninger er 
realistiske. Succesfulde projekter er typisk begyndt med at 
formulere en vision for lokaliteten med specifikke mål. Her-
efter skal den mest velegnede afværgeteknik vælges i forhold 
til målene, teknikken skal vælges, således at metoden er 
tilstrækkelig robust til at imødekomme forventningerne og 
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Succes- eller stopkriterier

imødegå nogle af de mulige fremtidige ændringer (ændret 
anvendelse, ændrede krav til grundvandsbeskyttelsen, 
lavere grænseværdier), og metoden skal kunne dokumente-
res gennem et tilstrækkeligt moniteringsprogram.

I relation til den tekniske viden pegede Kaback på anven-
delsen af “Treatment trains”. I modsætning til tidligere 
enkeltstående teknikker (f.eks. pump-and-treat med tvivl-
som succes) bruges nu mere og mere en succession af for-
skellige metoder til forskellige steder i en forureningsfane 
og til forskellige tidspunkter i behandlingen.

Stephen Hill (Californiens Regional Water Quality Con-
trol Board) pegede på tre temaer, der er udgangspunktet 
for succes: Tilpasning, indhold og proces. Det overordnet 
udgangspunkt for en succesfyldt indsats er genopretning af 
den naturlige grundvandskvalitet i området.

Med tilpasning menes, at der skal være realistiske oprens-
ningskriterier, samt at der skal være tilstrækkelig med tid 
til at gennemføre oprensningen. En succesfyldt proces bør 
indholde temaer som: Beskyttelse af mennesker og økologi, 
realistisk monitering af grundvandsressourcen og sammen-
hæng mellem oprydningsindsatsen og risikovurderingen. I 
processen er det vigtig at inddrage ”stakeholdere”, formulere 
”milestone” i oprydningen på såvel kort som på lang sigt.

Fremtidens udfordring bliver lang tids ”risk manage-
ment” i relation til dels nye pt. ukendte forureninger, dels 
de fremtidige ændringer i områdernes anvendelse.

Arun Guvasher (Battelle) fokuserede på det vigtige i at 
have tidsbestemte mål, f.eks. kort-tids-mål om at reducere 
massefluksen fra kilden, intermediære mål om at opnå 
oprensningskriterierne længere væk (ved ”compliance 
boundary”) og langtidsmål om genopretning af grund-
vandskvaliteten i hele magasinet.

Tom Sale (Colorado State University) pegede på en 
række elementer, der skal inddrages for at opnå succes. 
Input til en succes er at forstå problemet på lokaliteten: 
Hvad er målet for indsatsen? Hvad er opnåeligt med hvilke 
metoder? Prioritere investeringen set i forhold til chancen 

for succes, indledende analyse af gevinster, udvikle skræd-
dersyet løsninger til lokaliteten, skabe enighed mellem de 
forskellige interessenter omkring mål og udgifter. 

På den efterfølgende paneldiskussion blev der peget på 
en række temaer, der skal inddrages i formuleringen og 
vurderingen af succeskriterier:

• definere sande målinger for succes
• social gevinst af indsats (samfund/borger)
• information til borgerne om fakta/viden
• genopretning versus oprydningskriterier
• lokalitetsspecifikke parametre som basis for  

 vurderingen
• kommunikation og uddannelse
• omkostninger i forhold til mål/gevinst
• omkostninger/samfund/genanvendelse af lokaliteten
• læring og vidensopsamling om lokaliteten/deling af 
 viden
• oversælg ikke teknologiens formåen
• usikkerheder.

Med udgangspunkt i konkrete lokaliteter blev der på 
andre dele af konferencen præsenteret flere indlæg, der 
bl.a. fokuserede på succeskriterier og anvendelse af ”Treat-
ment Trains”. I den forbindelse blev anvendelsen af naturlig 
nedbrydning (MNA – monitored natural attenuation) set 
som midlet til hurtigere at komme det sidste stykke af vejen 
mod succes i oprensningen. 

Et eksempel gav J. Steven Bauer i relation til brændstof-
forureninger. Bauer kommer fra AFCEE (Air Force Center 
for Environmental Excellence), hvor man har gjort meget 
ud af at udarbejde protokoller for naturlig nedbrydning 
– ikke blot for, hvordan man fastslår, at naturlig nedbryd-
ning foregår, men også protokol for, hvordan man lukker 
sagen. Et besøg på deres hjemmeside www.afcee.brooks.
af.mil giver gode muligheder for at læse om how-to-do-it 
med naturlig nedbrydning af især brændstoffer og chlore-
rede opløsningsmidler. ✺
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321 Kortlægning og 
undersøgelser

Valuation of Chemical related 
Health Impacts
Formålet med projektet er at esti-
mere enhedspriser forbundet med 
en række kemikalierelaterede syg-
domme til brug for samfundsøkono-
miske analyser. Fokus er på bereg-
ning af de direkte omkostninger, 
dvs. omkostninger til konsultation 
hos praktiserende læge eller special-
læge, sygehusophold, medicin og 
lignende. De indirekte omkostninger 
omfatter såvel et produktionstab, når 
en person ikke kan arbejde som følge 
af sygdommen, som et individuelt 
velfærdstab. De udvalgte sygdomme 
er astma, hovedpine, kontaktallergi, 
lungekræft og hudkræft.

 Niels Serup-Hansen; Anette 
Gudrum; Michael Munk Sørensen; 
COWI A/S. ”Valuation of Chemical 
related Health Impacts” med undertit-
len ”Estimation of direct and indirect 
sost for asthma bronchiale, headache, 
contact allergy, lung cancer and skin 
cancer” Miljøprojekt nr. 929 fra Mil-
jøstyrelsen. ISBN 87-7614-295-7.Rap-
porten er på engelsk og kan hentes på 
www.mst.dk.

Artikel-overvågning
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 hurtig indgang til ny inspiration m.m. 
For overskuelighedens skyld er artiklerne ordnet i emner 

Af freelance konsulent Trine Korsgaard

Jura, økonomi 
og politik

LER – et nyt register for registre-
ring af ledningsejere
Formålet med Lov om registering 
af ledningsejere er at opbygge et 
landsdækkende LedningsEjerRegi-
ster, sådan at omfanget af graveska-
der i forbindelse med gravearbejde 
reduceres. De ledningsejere, som 
er omfattet af loven, skal fra den 1. 
marts 2005 indberette oplysninger 
til LER. Enhver, der udfører gravear-
bejde i offentlige eller fælles private 
vejarealer, skal anvende registret fra 
den 1. september 2005.

Morten Haugaard Thomsen, dansk 
VAND, 72. årgang, nr. 5, juni 2004, 
side 258-260. ISSN 1602-3609. Loven 
kan læses på www.retsinfo.dk. 

Miljødebat – grænseværdier og 
risikoaspekter
Under denne titel, som er meget 
aktuel, holdt ATV Jord og Grundvand 
et en-dagsmøde. Mødet berørte 
emner, som bl.a: Hvordan fastsættes 
grænseværdier? Risikovurdering 
af kemiske stoffer i grundvand og 
overfladevand. Grænseværdier for 
sporstoffer samt Farmaceutiske 
stoffer – fremtidens problemstoffer 
i miljøet.

Kompedium fra ATV Jord og Grund-
vands møde om ”Miljødebat, grænse-
værdier – risikoaspekter”, juni 2004. 
ISBN 87-90070-97-6.

Risikovurdering
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5Hardware og  
metodebeskrivelser

Renserier forurener indeklima
Carl Bro Gruppen har udviklet et 
koncept for vakuumventilering under 
gulv af boliger. Konceptet, som 
kaldes Quick and Clean, består af en 
standardiseret driftsenhed til vaku-
umventilering bestående af vakuum-
pumpe, vandudskiller, kulfilter samt 
måleudstyr i form af vakuummeter 
og flowmåler. I artiklen gives eksem-
pler på, hvordan afværgemetoden 
er benyttet på forurenede renseri-
grunde.

Steffen Damgaard Nielsen, Carl Bro 
Gruppen. Stads- og havneingeniøren, 
95. årgang,, nr. 8, august 2004, side 
132-133. ISSN 0038-8947.

Afværgeteknink  
og monitering 

Prøvetagning fra drikkevandsbo-
ringer – 20 års erfaringer
Bag denne overskrift gemmer der sig 
nogle gode tommelfingerregler for, 
hvordan prøver af råvand fra drik-
kevandsboringer bør udtages.

Mogens Wium, Wium Miljøteknik, 
dansk VAND 72. årgang,, nr. 6, august 
2004. Side 284-288. ISSN 1602-3609. 

 
On-line-målere/sensorer til 
monitering og proceskontrol
Artiklen giver en god oversigt over 
de on-line-målere, som findes på 
markedet i dag, bl.a. findes der 
målere for flere miljøfremmede stof-
fer, f.eks. hydrocarboner, cyanider og 
tungmetaller. Artiklen indeholder en 
oversigt over de web-adresser, hvor 
der findes mere information om 
online-målere.

Anders Lynggaard-Jensen, DTU, 
dansk VAND, 72. årgang, nr. 6, august 
2004. Side 322-327. ISSN 1602-3609. 

Basisanalyse del 1 – Karakteri-
sering af vandforekomster og 
opgørelse af påvirkninger
Vejledningen uddyber bestem-
melserne i Bekendtgørelse nr. 811 
af 15. juli 2004 om karakterisering 
af vandforekomster, opgørelse af 
påvirkninger og kortlægning af vand-
ressourcer. 
Dette omfatter første del af den basi-
sanalyse, som amterne, som følge af 
vandrammedirektivet, skal udarbejde 
inden udgangen af 2004.

Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 2, 
2004. Publikationen kan hentes på 
www.mst.dk.

6Geologi, 
hydrogeologi og 
hydrologi

Forskningsaktivitet og internatio-
nal gennemslagskraft
”Det strategiske Miljøforsknings-
program” har siden sin start i 1992 
finansieret 28 forskningscentre 
under 16 forskellige delprogram-
mer, herunder delprogrammet om 
grundvand. Nu er det slut, for pro-
grammet lukkes med denne sidste 
udgivelse af bladet Miljøforskning. 
Det sidste blad indeholder en eva-
luering af SMP med afsæt i publika-
tionsvolumen og citationsmængde. 
I konklusionen hedder det bl.a., ”at 
programmet har haft en mærkbar 
international succes”. Bemærk, at 
der sidst på året udkommer en bog 
af historikeren Claus Bjørn, der i 
let tilgængelig form vil fortælle om 
SMP’s virksomhed. 

Miljøforskning nr. 58 ”Forskningsak-
tivitet og international gennemslags-
kraft”, august 2004, Det Strategiske 
Miljøforskningsprogram. Publikationen 
kan hentes på www.smp.au.dk.

Geologi for samfundet
GEUS har netop offentliggjort sin 
årsberetning for 2003. Her kan du 
bl.a. læse, at GEUS har indleveret 
et patent til en metode til forbedret 
måling af bakteriers aktivitet. Meto-
den er udviklet i forbindelse med 
forskning inden for nedbrydning af 
forurening i jord.

”Geologi for samfundet” – Års-
beretning 2003 fra GEUS, juli 2004. 
ISBN 87-7871-113-4. Publikationen kan 
hentes på www.geus.dk.

7Andre udgivelser



Dato Titel mv. Arrangør Hvor Supplerende oplysninger
8. september 
2004 

Borearbejde i den store verden og i andedam-
men 

ATV Jord og Grundvand Ingeniørhøjskolen i Århus, lokale 336, 
Dalgas Avenue 2, 8000 Århus C, kl. 
15.00-17.00. 

www.atv-jord-grundvand.
dk  

13 september 
2004 

Anvendelse af sekundavand IDAmiljø Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, 
København, kl. 15.00-21.00. 

www.ida.dk  

20. septem-
ber 2004 

Miljøøkonomi IDAmiljø Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, 
København, kl. 15.00-2100. 

www.ida.dk  

6. oktober 
2004 

Prøvens vej fra bor til bord ATV Jord og Grundvand Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 
Gentofte 

www.atv-jord-grundvand.
dk  

21. oktober 
2004 

Er jord og grundvand blevet renere de sidste 
25 år? 

ATV Jord og Grundvand Schæffergården, Jægerborg Allé 166, 
Gentofte 

www.atv-jord-grundvand.
dk  

24.-28. okto-
ber 2004 

Oxidation and Reduction Technologies for In-
Situ Treatment of Soil and Groundwater 

ENVIRON International 
Corporation 

Town and Country Resort & Convention 
Center, San Diego, Californien, USA 

www.redoxtech.com  

1. november 
2004 

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse IDAmiljø Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, 
København, 15.00-18.00. 

www.ida.dk  

3. november 
2004 

Aktuelt emne ATV Jord og Grundvand Radisson SAS H.C. Andersens Hotel, 
Odense 

www.atv-jord-grundvand.
dk  

4.-5. novem-
ber 2004 

Second European Conference on MTBE DTU, TU og IIQAB Barcelona, Spanien E-mail: mpeqam@cid.csic.es  

11. november 
2004 

Tålegrænser for natur og vandmiljø i Dan-
mark 

IDAmiljø Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, 
København, kl. 15.00-21.00. 

www.ida.dk  

17. november 
2004 

Forurener punktkilder overfladevand? ATV Jord og Grundvand Schæffergården, Jærgersborg Allé 166, 
Gentofte 

www.atv-jord-grundvand.
dk  

17. november 
2004 

Danmark i front med IT til vand IDAmiljø Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, 
København, 15.00-21.00. 

www.ida.dk  

10.-13. januar 
2005 

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

OnSite Committee, 
InfoScience Services 

Arlington, Virginia (Washington D.C., 
USA 

www.ifpac.com/onsite  

24.-27. januar 
2005 

Third International Conference on Remedia-
tion of Contaminated Sediments 

Battelle New Orleans, Louisiana, USA www.battelle.org/sedi-
mentscon  

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. ku
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