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Nu går slutspurten ind – alle skal nå 
de mange gaveindkøb, julefrokosten 
m.m., og traditionen tro har vi travlt 
med at færdiggøre alle årets hænge-
partier. Det vil jeg ikke bruge mere 
spalteplads på, men i stedet kom-
mentere en række af de langsigtede 
projekter, der er sat i gang. 

Først og fremmest er der miljømi-
nisterens projekt med en redegørelse 
om JFL, det er lige op over, men 
intet er sluppet ud om redegørelsens 
pointer. Jo, et enkelt løfte er der givet, 
de kommunale parter er lovet pladser 
i det udvalg, der skal se på en lovrevi-
sion. Det glæder vi os til, for selvom 
vi er glade for mange af de ændringer, 
der kom med JFL, kan alle se, at der 
er knaster i jordstyringsreglerne og i 
kortlægningskonceptet. Jeg håber, at 
det bliver et godt fælles og langsigtet 
projekt at forenkle JFL med henblik 
på effektivisering af arbejdsgangene.

Ministeren har til gengæld fået en 
foreløbig løsning på et stort problem 
længst mod vest ved høfte 42 på Har-
boøre Tange, hvor Miljøministeriet og 
Ringkøbing Amt til sammen skal inve-
stere 14 mio. kr. i en indkapsling af det 
giftige affald, der er dumpet direkte i 
klitgryderne. Giften fra depotet siver 
ud i Vesterhavet, og den skal bremses 
med en indkapsling af stål. Det er 
ikke nogen evighedsløsning, men den 
virker her og nu. Inde bag stålvægen 
er det hensigten at afprøve alternative 
oprensningsmetoder. Jeg mener, det er 
første gang vi tager den metode i brug 
i Danmark som løsning på et forure-
ningsproblem, men den er meget 
velvalgt netop her.

En anden stor indkapsling er under 
udførelse med Vejle Amt som byg-
herre. Her er det ikke stål, men ler, 
der indfanger forureningen – en fane 
af chlorerede opløsningsmidler – og 
leder den gennem en rensende port af 
jernspåner. Metoden er ikke ny, men 
dimensionerne er enorme set med 
danske øjne.

Mindre synlige, men med langt 
større effekt for hele miljøadministra-
tionen, er en række it-projekter ved at 
tage form. Miljøportalen er i udbud, 
JAR (ROKAS afl øser) er i program-
meringsfasen og Matrikelregistret 
får et kraftigt løft og bliver integreret 
med OIS. Under et er den digitale 
forvaltning i en rivende udvikling, og 
jeg tør godt gætte på, at vi i løbet af 
2004 vil se de første forsøg med venlig 
selvbetjening inden for jordforure-
ningsområdet.

AVJ har også skrevet sin ”langtids-
plan” for 2004 med fokus på den for-
ventede lovrevision og videreudvik-
ling af det tætte regionale samarbejde. 
Der er traditionen tro også blevet 
plads til en del tekniske udredninger. 

Jeg vil også i denne årets sidste 
lederspalte ride min smukke kæphest: 
Kære minister, læg venligst penge 
tilbage i Teknologipuljen. Det er den 
mest succesfulde støttepulje, der er set 
i mands minde. Den giver masser af 
erfaringer til rådgivere og entrepre-
nører, som eksporterer deres viden og 
tjener penge til landet. Den motiverer 
amterne til at investere i teknologiud-
vikling, og i det lange løb er den en 
afgørende faktor for en cost-effektiv-
løsning på vores grundvandsproble-
mer. Det nytter, og vi er gode til det 
innovative tænkearbejde, det har selv 
det mægtige US-EPA opdaget. Den 
konceptuelle model for spredning af 
diffus forurening, som blev udtænkt 
i forbindelse med projektet om diffus 
forurening, som Københavns Kom-
mune og MST er fælles om, er blevet 
indskrevet i en af EPA’s håndbøger om 
undersøgelser og afværgeforanstalt-
ninger på ”Brownfi elds”.

Kære læsere 
Rigtig glædelig jul og godt nytår. 

Det bliver et spændende år 2004 – vil 
amterne overleve som regioner? Vil 
vandet i Vesterhavet blive renere? Vil 
vi blive bedre til at digi-tale sammen.
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AVJ’s Handlingsplan 
Diskussionen om den fremtidige kommunale struktur og 
arbejdet med revisionen af Jordforureningsloven vil få en 
afgørende indfl ydelse på Videncentrets arbejdsprogram for 
2004.

Strukturdebattens betydning for valg af opgaver kan ikke 
forudses, og derfor opdeles Handlingsplanen i fi re hoved-
områder, som giver mulighed for løbende prioritering af 
konkrete projekter:

De fi re hovedområder er:
•  Det lov-relaterede udviklingsarbejde
•  It-relaterede opgaver
•  Udvikling af projektsamarbejde og projektledelse
•  Vidensdeling og tekniske projekter.
Inden for de fi re hovedområder skal der prioriteres mellem 
følgende forslag: 

Det lov-relaterede udviklingsarbejde 
• Revision af Lov om forurenet jord. Miljøministeren skal 

nedsætte et udvalg, som skal arbejde med konkrete for-
slag til revision af JFL. Amternes Videncenter for Jordfor-
urening forventer at skulle bistå med afklaring af tekniske 
spørgsmål. 

• Risikovurderinger af forureninger er et af de redskaber, 
der ofte bliver efterlyst. Udvikling af risikovurderingskon-
ceptet, herunder specielt risikoen for grundejere på PAH- 
og metalforurenede grunde, løsning af problemerne med 

godkendelse af projekter med naturlig nedbrydning og 
endelig en udvidelse af JAGG-modellen til at omfatte 
vurdering af jorddeponering. 

• Erstatningsansvar, udbetaling af erstatninger. Ret og pligt 
i forbindelse med undersøgelser og afværgeprojekter, et 
tillæg til Projektlederhåndbogen. 

• Oversigt over regulering af forurenende brancher med 
henblik på en vurdering af muligheder for påbud mv. 

• Vurdering af forholdet mellem genopretning og opryd-
ning, med særlig vægt på problemstillingerne om propor-
tionalitet. 

It-relaterede opgaver
• Der er et stigende behov for udveksling og deling af data, 

herunder også digitale rapporter fra rådgivere og andre 
eksterne parter. Der er derfor behov for en beskrivelse af 
dataformater på jordforureningsområdet. Projektet har til 
formål at se på mulighederne for udveksling og på mulig-
hederne for fælles minimumskrav til dataformater. 

• Udvikle Videncentrets hjemmeside, integration af fl ere 
sider, dokumentdeling, lukkede områder. It-værktøjer til 
samarbejder, som stilles til råd ighed for amterne. 

• Selvbetjeningsformularer – behov og muligheder 

Udvikling af projektsamarbejde og projektledelse
• Udviklingen af Paradigmasamlingen videreføres med nye  

områd er. Databasen med eksempler på amternes stan-
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AVJ’s Handlingsplan 
dardskrivelser vedrørende kortlægning, afgørelser og 
udbud fortsættes. Der arbejdes videre med best-practice-
dokumenter. 

• Videreførelse af arbejdet med udveksling og udvikling af 
fælles retningslinjer for kortlægning og projekt om fælles 
retningslinjer for rådgivere, der arbejder med kortlæg-
ning. 

• Projekt om undersøgelser på hovedtransformerstationer. 
Efter at det i 2003 blev kendt, at NESA har indgået en 
frivillig aftale med Københavns, Frederiksborg og Ros-
kilde amter om at undersøge deres transformerstationer, 
har de resterende amter og AVJ igangsat et projekt med 
henblik på at få andre store selskaber til at følge NESA’s 
eksempel. 

• Opdatering af Projektlederhåndbogen med: Partnering 
– udbudsregler, EU-regler, fælles udbud mv. 

• Samarbejde om metodeudvikling. I samarbejde med 
amterne kan der ydes støtte til udvikling af nye undersø-
gelses- og oprensningsmetoder.

Vidensdeling og tekniske projekter
• Branchebeskrivelser. Der er stillet forslag om 7 nye 

branchebeskrivelser og faktaark for brancher, der ofte 
optræder i amternes kortlægningsundersøgelser. 

• Udredning om forurening hos engrosdistributører af 
chlorforbind elser.

• Branchebeskrivelse for udvikling af havneområder 

(Brownfi elds). Omdannelsen af eksisterende erhvervshav-
neområder til boligområder er populære. Da havneområ-
derne ofte er forurenede, er formålet med dette projekt at 
samle den erfaring, der opnået og at formidle resultaterne 
til både kommunerne og amterne. 

• Additiver i olie og benzin. Opfølgning på det igangvæ-
rende projekt om problemstillingen vedrørende additiver 
i olie og benzin. 

• Fremtidens diffuse forureninger – hvad sker der med de 
arealer, der renses op i dag? Hvilke kilder og stoffer kan 
give anledning til fortsat diffus forurening? 

• Checkliste til undersøgelse af forurenede grunde.

Kurser
Der forventes et uændret aktivitetsniveau for kurser og 
temadage i 2004.

2004
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Høfdedepotet på 
Harboøre Tange

Nye undersøgelser af høfdedepotet, som ligger på 
stranden mellem høfde 42 og 43 på Harboøre Tange, 
har vist, at udsivningen fra depotet til Vesterhavet efter 
initialfortynding fortsat vil være over vandkvalitetskravet. 

Af Vibeke Frølich Lanzky, Ringkjøbing Amt

Høfdedepotet har i perioden 1957-1962 bl.a. modtaget 
spildevand og fastaffald fra produktionen af pesticider 
(bl.a. parathion) på Cheminova A/S. Som følge af den 
miljøpåvirkning udsivningen fra depotet havde på fugle 
og Vesterhavet, blev depotet delvist opgravet og fjernet i 
1981 af Staten. Dengang blev det vurderet, at der fortsat 
ville ske en udsivning fra den efterladte restforurening til 
Vesterhavet, men at udsivningen ville foregå over en kortere 
afgrænset periode (i forhold til, at depotet ikke var blevet 
fjernet), samt at mængden ville være af en acceptabel stør-
relse. Efterfølgende viste det sig, at der på et bagvedliggende 
engareal stod pytter af forurenet grundvand, som vadefugle 
i området opholdt sig ved og søgte føde i. Fuglene var tyde-
ligt påvirket af det forurenede grundvand. I 1989 blev der 
etableret en afværgeforanstaltning ved depotet med fokus 
på at begrænse spredningen af forureningen fra depotet 
østover mod engarealet og sikre, at der ikke stod vandpytter 
på arealet.

Overslagsberegninger baseret på resultaterne af nye 
undersøgelser af depotet har vist, at udsivningen fra høf-
dedepotet til Vesterhavet (med udgangspunkt i parathion) 
efter initialfortynding fortsat vil være over vandkvali-
tetskravet i den kystnære del af havet. Det har ikke været 
muligt på baggrund af undersøgelserne at kvalifi cere om 
forureningen udgør en risiko i forhold til de øvrige vandre-

cipienter på Harboøre Tange, herunder to lagunesøer. Det 
har dog heller ikke været det oprindelige mål med under-
søgelserne.

Aftale mellem Ringkjøbing Amt og Staten
I oktober 2003 er Staten og Ringkjøbing Amt blevet enige 
om, at udsivningen af forurening fra høfdedepotet skal 
reduceres, og man har indgået en aftale om at fællesfi nan-
siere en afværgeforanstaltning ved depotet. Amtet og Staten 
deler udgiften til forudgående undersøgelser, detailpro-
jektering og etablering af afværgeforanstaltningen, som er 
vurderet til at beløbe sig til 14 mio. kr., mens amtet afholder 
udgifterne til den videre drift af afværgeforanstaltningen.

Det afværgeprojekt, der er enighed om at gennemføre, 
består overordnet af to dele: 

-  At reducere udsivningen til Vesterhavet og østover 
mod det bagvedliggende engareal ved etablering af en 
spunsvæg omkring den centrale del af forureningen.

-  At igangsætte en række teknologi- og udviklingspro-
jekter for at få belyst, hvilke oprydningsmetoder der kan 
optimeres og bruges på forureningen.

Derudover er der i projektet også inkluderet en række 
feltundersøgelser, så der kan opnås et bedre grundlag til at 
vurdere, hvilken risiko forureningen fra høfdedepotet udgør 
over for de øvrige vandrecipienter på Harboøre Tange.

 – den planlagte afværgeforanstaltning
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Spunsvæggen
På baggrund af de eksisterende data er vurderingen, at 
spunsvæggen skal have et omfang på 126 x 47 m for at 
afgrænse den centrale del af forureningen. Supplerende 
undersøgelser forud for detailprojekteringen af spunsvæg-
gen skal dog belyse forureningssituationen mere detaljeret, 
så den endelige udstrækning af spunsvæggen kan fastsættes.

Selve spunsvæggen vil blive udfærdiget i stål. De eksi-
sterende data for depotet viser, at pH er meget lav, og 
korrosion kan derfor være et væsentlig problem i forhold 
til spunsvæggens levetid. Det er dog vurderet, at en stål-
spunsvæg er den bedste løsning. Den reelle korrosionsrisiko 
vil blive belyst ved hjælp af et moniteringsprogram efter 
etableringen af spunsvæggen, og hvis det viser sig at være et 
problem, vil der blive etableret katodisk beskyttelse af væg-
gen. Spunsvæggens levetid er vurderet til at være ca. 20-25 
år, såfremt der anvendes et stålprofi l med en tykkelse på 14 
mm.

Fordelen ved stålspunsvæggen er også, at den sammen 
med supplerende stenbeskyttelse vil fungere som en kyst-
sikring af depotet. Det vil sige, at risikoen, for at depotet 
ved en 100-års storm rives i Vesterhavet, bliver reduceret 
væsentligt.

Stålspunsvæggen etableres, så der ikke sker nogen forure-
ningsudsivning fra det omkransede område. Det er planen 
at opnå dette ved, at spunsvæggen er udstyret med poly-
urethantætninger i alle låse. Derudover rammes spunsvæg-
gen ned i et lerlag, der ligger ca. 13 meter under terræn, og 
som afgrænser forureningen i de to øvre grundvandsmaga-
siner i området. Det indelukkede område afdækkes endvi-
dere med en topmembran med fald til langsiderne, således 
at overfl adevand kan løbe af til omgivelserne (via nedlagte 
dræn). Topmembranen vil ligge ca. 1 m under endeligt ter-
ræn. Endeligt vil der blive etableret dræn, brønde, pumper 
m.v. inden for spunsvæggen, så der opretholdes en ind-
adrettet grundvandsgradient over spunsvæggen (ved at 
pumpe forurenet grundvand op inde fra spunsvæggen). 

Det grundvand, der pumpes op inden for spunsvæggen, 
skal renses forud for udledning. Umiddelbart er forventnin-
gen, at det rensningsanlæg (et kulfi lteranlæg), der er tilknyt-
tet den eksisterende afværgeforanstaltning ved høfdedepo-
tet, kan bruges i et vist omfang ved udbygning/tilbygning 
til anlægget. Hvordan det præcis skal gøres er endnu ikke 
helt afklaret, men vil blive afklaret i detailprojekteringen af 
spunsvæggen.

Etableringen af spunsvæggen vil delvist erstatte den eksi-
sterende afværgeforanstaltning ved høfdedepotet. I forbin-
delse med detailprojekteringen skal der derfor også sikres 
en integrering af projektet i forhold til den eksisterende 
afværgeforanstaltning.

Teknologiudviklingsprojekter
Ideen med at igangsætte en række teknologiudviklingspro-
jekter er at opnå et bedre grundlag for at vurdere, hvilke 
oprydningsmuligheder der er realistiske i forhold til høfde-
depotet, og hvad en eventuel oprydning vil koste. Herved 
bliver det muligt, når tidspunktet kommer for at spunsvæg-
gen skal renoveres, at tage stilling til, hvad der bedst kan 
betale sig - renovering eller oprydning.

Målet er derfor, at en evaluering af resultaterne fra de 
enkelte projekter skal være gennemført inden for 10-20 år 
fra spunsvæggens etablering.

I praksis udarbejder Ringkjøbing Amt og Miljøstyrelsen 
i samarbejde et katalog over projekter, hvor de løsninger/
metoder der er identifi ceret som realistiske og relevante at 
undersøge i forhold til en oprydning af forureningen ved 
høfdedepotet (både teknisk og økonomisk) undersøges. 
Et projekt vil således typisk bestå af metodeudvikling og 
afprøvning i felten.

Tanken er, at kataloget sendes i udbud, således at interes-
serede parter kan byde ind på de enkelte projekter. Samtidig 
skal der være mulighed for, at tilbudsgivere kan give tilbud 
på undersøgelse af alternative løsninger/metoder, såfremt 
de kan begrunde relevansen i forhold til forureningen ved 
høfdedepotet.

Til gennemførelse af feltundersøgelser i forbindelse med 
teknologiudviklingsprojekterne etableres der (ved etablerin-
gen af spunsvæggen) fem spunsceller med aftagelig stållåg 
på ca. 5x5 m2 langs spunsens sydvæg. 

Tidshorisont
Forud for detailprojekteringen og etableringen af spuns-
væggen er der som nævnt en række supplerende undersøg-
elser, der skal gennemføres, men det forventes indtil videre, 
at spunsvæggen påbegyndes i august 2004 og er på plads og 
i drift i slutningen af september 2004.

For teknologiudviklingsprojekterne er planen, at de vil 
blive igangsat, når detailprojekteringen af spunsvæggen 
foreligger.
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I Hedensted by, nord for Vejle, har Vejle Amt igennem 
en årrække arbejdet med oprydning af en større jord- og 
grundvandsforurening med chlorerede opløsningsmidler.

Af Arne Rokkjær, AVJ 

Etablering af en 
”Slurry Wall” i 
Vejle Amt som 
del af et ”Funnel 
and Gate” 
afværgeprojekt
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Forureningen
I 1996 fandt Vejle Amt ved en rutineundersøgelse en meget 
stor forurening med opløsningsmidlet trichlorethylen 
(TCE) omkring fabrikken BM Controls i Hedensted. I 
perioden 1996-1998 blev der udført et stort antal boringer 
for at afgrænse forureningen. Undersøgelserne blev afsluttet 
i 1998. Undersøgelserne viste en meget kraftig forurening 
ved selve fabrikken (hot-spot) i det øvre grundvandsmaga-
sin i 5 m’s dybde og i jorden indtil ca. 6 m’s dybde. Ved de 
senere forundersøgelser til oprensningen, der blev lavet i 
1999 og 2000, fandt man også en dybere forurening i 7-10 
m’s dybde, dels af et grundvandsmagasin i 8-10 m’s dybde 
og dels en forurening af lerlaget, der adskiller de to magasi-
ner. Fra fabriksområdet strømmer forurenet grundvand i en 
ca. 2,5 km lang  og 200-300 m bred fane under Hedensted 
by, før den ender i en bæk. Inden for forureningsfanen er 
der ca. 300 beboelsesejendomme. Forureningen er ikke nået 
ned til det dybe grundvand, der anvendes til drikkevand.

Afværgetiltag
Vejle Amt har prioriteret at gennemføre en oprensning af 
forureningen i Hedensted i relation til grundvandet og i 
relation til beskyttelse af  boligerne i Hedensted mod inde-
klimaproblemer. Den gennemførte oprensning er således 
målrettet mod dels forureningskilden (hot-spot), dels den 
nedstrøms beliggende forureningsfane.

I forureningskilden er der anvendt en oprensningsme-
tode, hvor der er gennemført en opvarmning af jord og 
grundvand, der bringer TCE på dampform. Herefter suges 
forureningen ud af jorden ved hjælp af vakuumekstraktion, 
og luften renses på aktivt kul. Oprensningen i forurenings-
kilden blev afsluttet i 2001, og der blev fjernet ca. 700 kg 
TCE.

I forureningsfanen gennemføres der en oprensning ved 
hjælp af pumpning og reinjektion. På tværs af forurenings-
fanen er der etableret en række styrede underboringer. 

Boringerne ligger i det forurenede grundvandsmagasin, og 
oprensningen sker ved at pumpe forurenet vand op, rense 
det på kulfi ltre og recirkulere det rensede vand. Oprensnin-
gen startede i april 2001. Anlægget kører tilfredsstillende, 
og der er oprenset ca. 100 kg TCE.

Som tidligere nævnt er der ved forundersøgelserne til 
oprensningen i hot-spot påvist en dybereliggende forure-
ning af et lerlag og et underliggende grundvandsmagasin. 
Denne forurening kunne ikke håndteres med den anvendte 
metode inden for rimelige økonomiske omkostninger.

For at hindre yderligere spredning til fanen med grund-
vandet holdes den dybe forurening under midlertidig 
kontrol ved oppumpning af forurenet vand, rensning og 
recirkulation til grundvandet i fanen. 

Vejle Amt har besluttet, at den dybe forurening skal tack-
les ved hjælp af en reaktiv væg (”funnel og gate” løsning). 
Afværgeløsningen består af en tæt væg, der skal lede det 
forurenede grundvand til en række behandlingszoner i 
væggen. Den tætte væg (funnel) udføres som slidsevæg, der 
graves ud med specielt udstyr fra Tyskland (se billede). Der 
graves i en ”slurry” bestående af 50 kg bentonit og 150 kg 
cement blandet op i vand pr. m3 blanding. Behandlingszo-
nerne, ”gates”, opbores med storformationsboringer med 
brug af forerrør. Jernmaterialet (ironsponge), til behand-
ling af det forurenede grundvand, placeres ved hjælp af 
disse boringer. Den reaktive væg er i øjeblikket under 
etablering i Hedensted.

Afværgeforanstaltningen etableres efter partnering-
model len mellem amtet, Carl Bro og NCC Danmark.  NCC 
Danmark har Zûblin Scandinavia som underentreprenør til 
udførelsen af selve væggen og storformationsboringerne i 
”gatene”.
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LIX-databasen indeholder nu over 2.300 artikler, heraf kan 1.700 læses i 
fuldtekst. De nyeste artiklers grafer, billeder og smarte tekstbokse gengives 
i farver. Fra ATV-komiteen for Jord og Grundvand modtager vi nu artiklerne 
i farvetryk, og det er faktisk bedre end i de trykte kompendier, der udleveres 
på ATV-møderne. Når AVJinfo ”sættes”, er der ofte farver på både billeder og 
grafer, det er med i LIX, og også det er bedre end originaltrykket.
LIX finder du på www.avjinfo.dk. 

 

EU Nyhedsbrev
WATER AND SOIL TIMES 

EU tilbyder en mailservice om vand- og jordrelaterede projekter og møder. Det 
3. nyhedsbrev er netop udsendt, og et abonnement kan anbefales, da udvalget 
af nyheder tilsyneladende er både velvalgte og resumeret på en overskuelig 
måde.
A newsletter from the “Water Cycle and Soil Related Aspects” unit in the Euro-
pean Commissions Directorate General for Research.
Welcome to the third issue of Water and Soil Times. 
This newsletter is now distributed to more than 1000 subscribers mainly 
in Europe, but also further afield. The EC supported projects may therefore 
use the newsletter as a vehicle for wide dissemination of their activities and 
results.
You are welcome to subscribe: http://europa.eu.int/comm/coreservices/
mailing/index.cfm?serviceid=1187. 

Tingbøgerne på nettet
Klip fra JP den 25/11/03

Erhvervs- og Boligstyrelsen forhandler i øjeblikket om at gøre langt flere oplys-
ninger om danske boliger frit tilgængelige på internettet.
Tingbogsoplysningerne skal ikke mere blot være handelsvarer for ejendoms-
mæglere og advokater. Fremover skal alle borgere via internettet hurtigt og 
bekvemt kunne skaffe sig alle nødvendige retsoplysninger om samtlige af 
landets boliger. I løbet af december 2003 bliver det muligt via hjemmesiden at 
indhente oplysninger om samtlige forurenede grunde i Danmark.
Erhvervs- og Boligstyrelsen forhandler i øjeblikket med Justitsministeriet om 
en model til at få lagt alle oplysninger om samtlige af landets boliger i ting-
bøgerne ud på nettet, så de bliver frit tilgængelige for alle på den offentlige 
informationsside www.ois.dk. 

En meget flot illustrerede 
DNAPL-bog
An Illustrated Handbook of DNAPL Transport and Fate in the Subsurface.  This 
report describes current understanding of DNAPL fate and transport in the 
subsurface. It will help practitioners understand the principles of DNAPL fate 
and transport in the subsurface, and allow improved design of investigation 
and assessment of DNAPL pollution.
http://www.environment-agency.gov.uk/commondata/105385/dnapl_
565627.pdf. 
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Skove ingen garanti for grundvand
Flere amter har problemer med at indvinde vand i nåleskove. Skove indgår 
ellers som en vigtig faktor i forsøget på at beskytte grundvandet. Men i grund-
vandet under nåleskovene er der flere steder i landet fundet naturligt kloroform 
i så store mængder, at grænseværdien er overskredet. MANDAT 16/10/03.

Skal vi kalde den BAMbi?
GEUS har opdaget, at BAM nedbrydes. ”Vi har ikke vidst dette før, men der 
findes åbenbart bakterier i jorden, der ikke alene nedbryder BAM, men som 
ligefrem lever af stoffet”, siger specialevejleder og mikrobiolog Jens Aamand. 
Bakterien har endnu intet navn, for det er den første af sin slags i verden.

US EPA
US EPA har udgivet rapporten ”Using the Triad Approach to Streamline 
Brownfields Site Assessment and Cleanup”. Rapporten har til formål at hjælpe 
ejere, rådgivere og myndigheder med at optimer deres indsats i ”Brownfields” 
områder med hensyn til undersøgelsesstrategier, vurderinger og oprydnings-
aktiviteter. Rapporten kan hentes på: http://www.brownfieldstsc.org/Docs/
Triadprimer.pdf.

Kommunefakta – 
kort og godt!
Et billede siger nogle gange mere end ord og tal. Derfor er der nu et nyt 
tilbud på Kommunefakta til folk med hang til kort og grafik. Hver enkelt af de 
statistiske oplysninger er blevet sat op på et Danmarkskort, så man let kan 
sammenligne forholdene i de danske kommuner.
Når man klikker ind på en kommune, kan man se den præcise værdi for de 
forskellige nøgletal. Ved at klikke på kortet kan man se, i hvilket interval kom-
munens tal befinder sig, f.eks. om det ligger højt eller lavt i forhold til resten af 
landet. Tydelige farvekoder hjælper med at give et overblik.
Klik ind på Kommunfakta og kig på kortet.
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Danske Databaser - skal ses på nettet
http://www.databaser.dk
 
Siden 1987 har Danske Databaser indsamlet informationer om danskproducerede 
databaser med professionelt indhold.
”Vi koncentrerer os om de databaser, som efter vores vurdering kan være til nytte for 
dansk forskning, erhvervslivet og det offentlige”, skriver Danske Databaser om deres 
udvælgelseskriterier.
 
En rigtig god samling af informationer med 313 danske databaser, f.eks: 
 

ABF-CD infobase

Affaldsinfo

Agrimach - Landbrugets 
Maskinoversigt

Agroline

Aktuelle støtte- og  
finansieringsmuligheder

Alis

AltaVista Danmark

Anatomi for 
tandklinikassistenter

Artfarm

ArtGuideDenmark

Artur

Auboline

AUM

Avisdatabasen

Love; Regler; Arbejdsmiljø

Affald; Genanvendelse

Landbrug; Landbrugsmaskiner; Markedsoversigt; Distributør- og fabrikantregi-
ster; Kataloger; Leverandører; Produkter; Flersprogs database

Bibliotekskataloger; Levnedsmiddelteknologi

Finansiering; Projektstøtte

Kemi; Anvendt videnskab; Byggeteknik; Datamater; Elektroteknik; Elektronik; 
Maskinteknik; Teknologi

Søg; Internet; Søge

Kraniet; Mundhulen; Spyt; Muskler; Mundhulens nerver; Røntgenanatomi

Farmaceutisk praksis; Forsøg; Forskning; Undersøgelser; Projekter

Biografier; Billeder

Byggeri; Byplanlægning; Landskabsplanlægning

Naturvidenskab; Teknologi; Humaniora; Samfundsvidenskab; Biblioteksviden-
skab; Musik

Bibliografier; Musik

Nyhedsformidling; Aviser; Danmark



AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening  9/10 • 200310 AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening  9/10 • 2003  11

ATV Jord og 
Grundvands portal 
www.jord-grundvand.dk

Portalens menupunkter  

• Forskning
• Udgivelser
• Biblioteker
• Data

• Myndigheder
• Erhverv
• Foreninger

ATV Jord og Grundvands portal er 
din målrettede genvej til viden om 
jord og grundvand. Portalen henven-
der sig til fagfolk, som i det daglige 
professionelt løser opgaver inden for 
jord og grundvand

Her fi nder du oplysninger om 
dansk forskning, forskningsprojek-
ter og forskere, der arbejder med 
emner inden for vores arbejdsfelt. 
Vi har samlet indgange til danske og 
udenlandske udgivelser samt ind-
gange til relevante danske biblioteker 
og publikationsdatabaser. Under data 
fi nder du en emneinddelt indgang til 
f.eks. geologiske, kemiske og toksiko-
logiske data. 

Under myndigheder, erhverv 
og foreninger kan du hurtigt få et 
overblik over danske aktører og deres 
ydelser. Under myndigheder fi nder du 
også lovstof.

Vil du med på portalen?
Vi optager gerne rådgivere, entre-
prenører, jordrensere, brøndborere, 
laboratorier, advokater m.m. under 
vores menu-punkt ”Erhverv”. En 
forudsætning for at komme med på 
ATV’s portal er, at jeres hjemmeside 

indeholder relevante og faglige oplys-
ninger om jeres fi rma inden for emnet 
jord og grundvand. 

Udfyld derfor venligst et word-
skema, som kan hentes på portalen og 
send/fax det til nedenstående adresse.

Bemærk i den forbindelse, at vi 
opdaterer portalen 2 gange årligt i 
april og oktober måned. Din henven-
delse vil blive behandlet ved først-
kommende opdatering.

Har du kommentarer og ideér? 
Har du spørgsmål, kommentarer eller 
forslag til udbygning af hjemmesi-
den, er du meget velkommen til at 
kontakte os.

Kontakt os på adressen
ATV Jord og Grundvand
Danmarks Tekniske Universitet
Bygning 115, 1. sal tv. - rum 143
Bygningstorvet
2800 Kgs. Lyngby

Sekretariatsleder Bente Bruun træffes 
på tlf. 4525 2177, fax. 4593 2850 og 
e-mail: atvbb@pop.dtu.dk.
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Afværgehåndbog om chlorerede 
stoffer i jord og grundvand

Amternes Videncenter for Jordforurening har udgivet 
”Afværgehåndbog om chlorerede stoffer i jord og grund-
vand”. Håndbogen kan hentes på www.avjinfo.dk.

Formålet med afværgehåndbogen er at støtte medarbejd-
erne i amterne i forbind else med gennemførelsen af afvær-
geforanstaltninger på lokaliteter forurenet med chlorerede 
stoffer. 

Undersøgelser og risikovurdering af jord- og grundvands-
forurening med chlorerede stoffer viser ofte uacceptable 
påvirkninger af indeklima, arealanvendelse og omfattende 
forureningsspredning i jord og grundvand. De chlorerede 
stoffer er relativt farlige og nedbrydes erfaringsmæssigt 
kun vanskeligt i jord- og grundvand. Da stofferne tilmed er 
mobile kan der ske spredning over større afstande. Chlo-
rerede stoffer er blandt de miljøfremmede stoffer, der mest 
hyppigt påvises i indvindingsboringer.

Den tidligere udgivne håndbog om undersøgelser af 
chlorerede stoffer i jord og grundvand giver et teknisk-fag-
ligt grundlag for gennemførelsen af undersøgelsesfasen og 
risikovurderingen i sådanne sager.

Opstillingen af et formål med afværgeforanstaltningerne 
udgør den videre kobling til implementeringen og gen-
nemførelsen af et afværgeprojekt. Afværgehåndbogen er 
opbygget med et sagsforløb som udgangspunkt. Til brug 
for beslutningsprocesser i den indledende projektplanlæg-
ning og projektering er der stillet forslag til anvendelse af 
en systematisk sags dokumentation med henblik på at sikre 
en ensartet datakvalitet og øge overblikket over de mange 
parametre og forhold, der indgår i beslutningsprocessen. 

Der er angivet teknikbeskrivelser til brug for detailpro-
jekteringen og gennemførelsen af selve afværgeprojektet 
med fokus på forudsætninger, kritiske forhold mv. frem 

for en egentligt dimensioneringsvejledning. Der er taget 
udgangspunkt i teknikker, hvor der foreligger positive erfa-
ringer under danske forhold. I den konkrete sagsbehandling 
kan der overvejes andre teknikker. Der henvises generelt til 
den internationale viden på området. 

Det har været et metodespecifi kt ønske at angive den 
for ventede oprensningseffektivitet eller oprensningsniveau. 
Baseret på erfaringer må det imidlertid erkendes, at det i 
høj grad er den konkrete anvendelse/implementering af 
den enkelte teknik under givne forhold, der er afgørende 
for succes i afværgeprojektet. I den forbindelse påhviler 
det den projekterende rådgiver at drage nytte af de forelig-
gende erfaringer fra kolleger og den generelle viden på 
området, som blandt andet denne håndbog repræsenterer. 
For at mindske risikoen for fi asko i afværgeprojektet er der 
i teknikbeskrivelserne medtaget checklister, der for hver 
af projektets faser udpeger kritiske forhold, der skal være 
opfyldt/tilgodeset for at få et succesfuldt projektforløb. 

Formålet med denne Afværgehåndbog er dermed at 
støtte og optimere planlægningen, projekteringen og gen-
nemførelsen af afværgeprojekter over for jord- og grund-
vandsforureninger med chlorerede stoffer. Håndbogen giver 
retningslinier for opstilling af formål med afværgeprojektet 
og beskriver projektering ens og afværgeprojektets tekniske 
forløb med fokus på vurderingsgrundlag, beslutningspro-
cedurer, afværgemetodernes funktion, miljømæssig og øko-
nomisk cost-effectiveness-vurderinger samt tidsaspekter. 
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Håndbog i miljøstyring af jord- 
og grundvandsforurening

Miljøstyrelsen har netop udgivet en ny Håndbog i mil-
jøstyring af jord- og grundvandsforurening. Håndbogen 
beskriver, hvordan virksomheder systematisk kan arbejde 
med at kortlægge og forebygge forurening af jorden og 
grundvandet. Håndbogens metode følger EMAS og ISO 
14001 og fokuserer på de faser i miljøstyringen, der er spe-
cielle for arbejdet med jord- og grundvandsforurening.

Håndbogen er for alle virksomheder, der ønsker at få 
styr på eventuel jord- og grundvandsforurening og kan 
benyttes til at få overblik over mulige kilder til forurening 
af jorden og grundvandet, vurdere og prioritere de mulige 
forureningskilder, udarbejde en handlingsplan samt fore-
bygge fremtidige forureninger.

Håndbogen består af fem hovedkapitler med tilhørende 
bilag: En introduktion til miljøstyring, brug af håndbogen, 
kortlægning af eventuel forurening, vurdering af risikoen 
for forurening og planlægning af det videre arbejde. Til 
hvert kapitel hører 1-3 understøttende bilag, hvor der dels 
er supplerende oplysninger til hoveddelen for den interes-
serede læser, dels er hjælpeskemaer til virksomhederne 
ved deres vurdering af risikoen for forurening ved mulige 
kilder.

Målgruppen for håndbogen er virksomheder, der ønsker 
at inddrage jord- og grundvandsproblematikken på en 
grundig og systematisk måde i deres miljøledelse. Hånd-
bogen kan også bruges af andre, der ønsker at få et hurtigt 
overblik over potentielle forureningskilder på en virksom-
hed. Kendskab til miljøstyring er ikke en forudsætning for 
at bruge håndbogen.

Lena Nilausen, COWI. Miljøprojekt nr. 867, 2003, Miljø-
styrelsen. ISBN 87-7972-999-1. Publikationen kan hentes på 
www.mst.dk.
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Artikel-overvågning

Jura og politik

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 inspiration m.m. 
For overskuelighedens skyld er artiklerne ordnet i emner 

Af freelance konsulent Trine Korsgaard

Lov om miljøformål – lovforslag
Formålet med forslag til lov om 
miljømål m.v. for vandforekomster 
og internationale naturbeskyttelses-
områder er at implementerer dele 
af EU’s vandrammedirektiv, habitat-
direktivet og EF-fuglebeskyttelses-
direktivet i Danmark. Lovforslaget 
indeholder regler om miljømål, fast-
sættelse af ansvarlige myndigheder, 
afgrænsning af vanddistrikter og om 
planlægningen for vandområderne 
og de internationale naturbeskyttel-
sesområder. Samtidig er der fremsat 
ændringer til vandforsyningsloven, 
lov om miljøbeskyttelse, lov og jord-
forurening og lov om planlægning 
for at tilpasse og konsekvensrette 
sektorlovgivningen. Loven forventes 
at skulle træde i kraft den 22. decem-
ber 2003.
Lovforslag L15 ”Lov om miljømål m.v. 
for vandforekomster og internationale 
naturbeskyttelsesområder (miljømåls-
loven)”. Fremsat den 8. oktober 2003. 
Lovforslaget med bemærkninger kan 
læses på www.folketinget.dk.

Kritiske kommentarer til 
Miljømålsloven
Foreningen af Vandværker i Dan-
mark er kritisk over for den frem-
satte Miljømålslov. I deres hørings-

svar hedder det bl.a., at der er en 
manglende inddragelse af vandvær-
kerne i planlægningsfasen, og at 
der er bekymring over, at udgifterne 
dækkes over gebyrmidler, uden at 
vandværkerne har indflydelse herpå. 
Bent Soelberg. ”EU’s Vandrammedi-
rektiv”, VandPosten nr. 141, november 
2003, 30. årgang side 4. 

Ændringer af Lov om forurenet 
jord m.m. – lovforslag
For at sikre en sammenhæng mel-
lem den offentlige indsats over for 
jordforureninger og opnåelse af 
miljømålene i lov om miljømål, sker 
der en mindre ændring af jordforu-
reningsloven. I bestemmelsen om 
amternes oversigt over indsatsen, 
indsættes der krav om, at denne ikke 
må stride mod den vandplan, som 
skal udarbejdes efter lov om miljø-
mål. Der sker en mere omfattende 
ændring af vandforsyningsloven. 
Reglerne om vandressourceplanlæg-
ning ændres, idet de fremover vil 
være en del af basisanalysen og 
vandplanen efter lov om miljømål.
Lovforslag L16 ”Lov om ændring af 
lov om vandforsyning m.v., lov om 
miljø beskyttelse, lov om jordforurening 
og lov om planlægning”. Fremsat 
den 8. oktober 2003. Lovforslaget 

med bemærkninger kan læses på 
www.folketinget.dk.

Miljøøkonomiske beregning-
spriser
Denne rapport fra DMU giver en 
generel introduktion til spørgsmålet 
om værdisætning og de metoder, 
der er udviklet, og som anvendes. 
Det konkluderes, at der ikke inden 
for feltet vandmiljø, herunder også 
grundvand og kemikalier, foreligger 
forskning eller andet, der aktuelt gør 
det muligt at specificere beregnings-
priser med gyldighed for Danmark. 
Dette forudsætter bl.a. en langsigtet 
indsats, hvor der skal gennemføres 
originale danske værdistudier, og 
hvor disse kobles til naturvidenska-
belige data gennem anvendelse at 
en såkaldt multi-pathway-metode.
Mikael Skou Andersen, DMU; 
Niels Strange, Den Kgl. Veterinære 
Landbohøjskole. ”Miljøøkonomiske 
beregningspriser – forprojekt”. Faglig 
Rapport fra DMU, nr. 459, 2003. ISBN 
87-7772-757-6. Rapporten kan hentes 
på www.dmu.dk.

Forureneren skal betale
EU’s miljøministre er blevet enige 
om at samordne reglerne for miljø-
ansvar og sikre, at det bliver for-
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2Kortlægning og 
undersøgelser



ureneren, der betaler. Principperne 
i miljøministrenes fælles holdning 
rummer især to nyskabelser. For det 
første objektivt ansvar. Det betyder 
for eksempel, at hvis myndighederne 
kan påvise en sammenhæng mellem 
en virksomheds aktiviteter og en 
skade på miljøet, kan virksomheden 
præsenteres for en regning på opryd-
ning. Myndighederne behøver ikke 
længere føre bevis for, at virksom-
heden har begået en fejl eller været 
forsømmelig. For det andet skal der 
ske en prissætning af skader, der går 
ud over generelle naturværdier ved 
at forringe biodiversiteten. Det er 
sandsynligt, at de nye regler efter en 
række forhandlinger vil kunne træde 
i kraft i 2007.
Morten Andersen. ”Forureneren skal 
betale”, MiljøDanmark, oktober 2003, 
årgang nr. 17, nr. 8, side 17.ISSN 0903-
5907. Publikationen kan hentes på 
www.mst.dk. 

Usikkerheder ved forureningsun-
dersøgelser
Dette ATV-møde satte fokus på 
usikkerheder ved forureningsun-
dersøgelser. Spørgsmål som ”Hvad 
er en god historik?” og ”Hvilke 
kvalitetskriterier skal vi bruge ved 
kortlægning på Videnniveau 1?” blev 
søgt besvaret. Der blev givet eksem-
pler på, at den konceptuelle model 
kan anvendes til at identificerer og 
synliggøre usikkerheder med det for-
mål at skabe gennemsigtighed om 
beslutningsprocessen. Ligesom der 
blev præsenteret indlæg om tolkning 
og usikkerhed ved udvaskningstest. 
Mødet sluttede med et indlæg om 
juridiske aspekter af manglende 
kvalitet i miljøarbejdet. 
”Usikkerheder ved forureningsundersø-
gelser”. Kompendium fra ATV-møde, 
oktober 2003. ISBN 87-900070-98-4.
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erhvervsmæssig pesticidanvendelse”. 
Miljøprojekt nr. 844, 2003 fra Miljøsty-
relsen. ISBN 87-7972-886-3. Publika-
tionen kan hentes på www.mst.dk. 

Hurtig nedbrydning af BAM
Normalt betragtes dichlorbenils 
nedbrydningsprodukt BAM som 
unedbrydeligt i jord og grundvand. 
Nye undersøgelser fra GEUS af en 
jord i Hvidovre viser overraskende 
en hurtig nedbrydning af BAM. 
F.eks. blev mere end 60 % af den 
tilsatte BAM mineraliseret til kuldio-
xid inden for en periode på 35 dage. 
GEUS forsøger nu at finde midler til 
en grundigere undersøgelse af ned-
brydningspotentialet for BAM.
Jens Aamand og Maria Sommer 
Holtze, GEUS. Danskvand, nr. 9, 
november 2003. Årgang 71, side 580-
581, ISSN 1602-3609.

Forventelige koncentrationer i 
jord efter erhvervsmæssig pesti-
cidanvendelse
For 13 af de mest anvendte pestici-
der i dansk landbrug er pesticidresi-
dualkoncentrationen efter udbring-
ning beregnet. Beregningerne viser, 
at hvis der fastsættes et jordkvali-
tetskriterium for pesticider på 1 mg/
kg, vil det kunne overholdes i langt 
de fleste tilfælde. Der vil forekomme 
overskridelser umiddelbart efter 
sprøjtning og efter 3 måneder, især 
på arealer med gentagne sprøjtning, 
men kun i enkelte tilfælde efter 12 
måneder (efter meget lange halve-
ringstider).
Pernille Christensen, Arne Helweg, 
Danmarks JordbrugsForskning. ”For-
ventelige koncentrationer i jord efter 

3Stoftransport og 
omsætning 4Risikovurdering

Human optagelse af tungmetaller 
og PAH fra jord
Nye udenlandske undersøgelser 
viser, at jordforureninger med bly og 
PAH kan være mindre farligere for 
mennesker end hidtil antaget. Græn-
seværdierne for forurening af jord 
kan med vores nuværende viden ikke 
af den grund hæves generelt, fordi 
jordforureningernes opløselighed 
i mave-tarmsystemet afhænger af 
jordtype, kilde og alder. Farligheden 
kan i stedet testes for hver forure-
ningssituation eller -type for at finde 
den grænse for forurening, der er 
rigtig i hver enkelt situation.
Christian Grøn, Lizzi Andersen, DHI 
– Institut for Vand og Miljø. ”Human 
Bioaccessibility of Heavy Metals and 
PAH from Soil”. Miljøprojekt nr. 840, 
2003 fra Miljøstyrelsen. ISBN 87-7972-
877-4. Publikationen kan hentes på 
www.mst.dk.    

Pesticiders skæbne i overflade-
vand
Denne rapport indeholder resulta-
terne af laboratorie- og feltforsøg 
vedrørende pesticiders skæbne i 
overfladevand udført i forbindelse 
med udarbejdelsen af et model-
baseret værktøj til forudsigelse af 
pesticiders skæbne i overfladevand. 
Rapporten indeholder resultaterne 
af sorptions- og nedbrydningsfor-
søg med en række pesticider 
og forskellige sedimenter under 
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forskellige forhold. Sorptions- og 
nedbrydnings modellen fra værktøjet 
er fittet til resultaterne og de herved 
fremkomne  modelparametre, som 
kan bruges til vurdering af værktøjet, 
præsenteres i rapporten. Rapporten 
indeholder desuden resultaterne af 
feltforsøg, hvor skæbnen af for-
skellige pesticider, spredt ud over 
kunstige vandhuller med og uden 
planter, er fulgt.
Christian Helweg, Betty B. Mogensen, 
Peter B. Sørensen et al. ”Fate of Pesti-
cides in Surface Waters, Laboraty and 
Field Experiments”. Bekæmpelsesmid-
delforskning fra Miljøstyrelsen, nr. 68, 
2003. ISBN 87-7972-950-9. Publikatio-
nen kan hentes på www.mst.dk.

5Afværgeteknik 
og monitering
Udskiftning af børnehavejord 
giver meget mindre bly på børns 
hænder
I tre københavnske børnehaver er 
det undersøgt, om en begrænset 
renovering af forurenede legeplad-
ser kan sikre, at børn får mindre bly 
på deres hænder. På legepladserne 
er der foretaget en udskiftning af 
den øverste jord på de mest benyt-
tede og ubefæstede arealer. På de 
øvrige arealer blev der sået græs 
eller udlagt flis. Undersøgelsen viser, 
at den begrænsede udskiftning har 
virket  omgående, og at mængden af 
bly på børnenes hænder er halveret 
som følge af renoveringen. Derimod 
skete der ikke et fald i blyniveauet 
i støvet inden for i børnehaverne. 
Det kan skyldes andre kilder til bly-
indholdet, eller at renoveringen af 
legepladsen slår igennem med en 
vis forsinkelse.
”Udskiftning af børnehavejord giver 
meget mindre bly på børns hænder”. 
Ny Viden fra Miljøstyrelsen, nr. 6, 
november 2003. 5. årgang. Side 66-70. 
ISSN 1399-0160. Artiklen omtaler 
Miljøprojekt nr. 845 fra Miljøstyrelsen, 
”Undersøgelse af effekten af interven-
tion på børns eksponering for bly”. 
Artiklen og Miljøprojektet kan hentes 
på www.mst.dk.

Giftgrunde kan renses hurtigt og 
effektivt med vanddamp
Fyns Amt har med støtte fra Mil-
jøstyrelsens Teknologiprogram 
gennemført en oprensning af en 
forurening med tetrachlorethylen 
(PCE) ved hjælp af termisk assisteret 
vakuumekstraktion. Projektet, som 
er gennemført under vanskelige 
adgangsforhold og tæt ved boliger, 
viser, at det kan være hensigtsmæs-
sigt at kombinere flere afværge-
metoder. Ved oprensningen blev 
der fjernet 300 kg PCE, medens en 
restforurening på ca. 5 kg nu fjernes 
ved en meget begrænset ventilation.
”Giftgrunde kan renses hurtigt og 
effektivt med vanddamp”, Ny Viden 
fra Miljøstyrelsen, nr. 6, november 
2003. 5. årgang. Side 71-75. ISSN 
1399-0160. Artiklen omtaler Miljøpro-
jekt nr. 823 fra Miljøstyrelsen, ”Termisk 
assisteret vakuumekstraktion af PCE”. 
Artiklen og Miljøprojektet kan hentes 
på www.mst.dk.

Dårligt vejr er godt for Askov 
Vandværk
Ribe Amt har i samarbejde med 
Miljø styrelsen igangsat to udviklings-
projekter til vurdering af afværge-
pumpning og passiv ventilation over 
for en forurening med tetrachloret-
hylen (PCE). Forureningen stammer 
fra et renseri, der ligger ganske tæt 
ved Askov Vandværk. Resultaterne 
efter de første 3 års drift viser, at den 
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 passive ventilation har medført en 
reduktion af PCE i poreluften på ca. 
84 % , og at der er fjernet 50-60 kg 
PCE. Afværgepumpningen er i øje-
blikket stoppet forsøgsvis for at se, 
hvilken effekt den passive ventilering 
har på indholdet af PCE i grundvan-
det.
Anette T. Faarbæk, Ribe Amt. ”Dår-
ligt vejr er godt for Askov Vandværk”, 
VandPosten, nr. 140, september 2003, 
30. årgang, side 14-16.

Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand til 
rensning af olieforurenet jord
Der er gennemført forsøg med at 
foretage en in-situ biologisk rens-
ning af et 1500 m2 stort område, 
som var forurenet med let fyrings-
olie. Forsøget er gennemført ved 
at tilføre en blanding af bakterier, 
næringsstoffer og ilt (Bio-Gel og 
Bio-Vand) til jorden via horisontale 
perforerede rør. Den forurenede 
horisont bestod af fast moræneler, 
som var forurenet fra 1-4 meter 
under terræn. Resultaterne har vist, 
at der ikke i en moniteringsperiode 
på 10 måneder har kunnet påvises 
en reduktion af olieforureningen i 
jorden. Der har heller ikke kunnet  
på vises sikre tegn på forøget bio-
logisk aktivitet i jorden som følge 
af tilsætningen af Bio-Gelen eller 
Bio-Vandet.

Ole Stang, Søren Jensen, Jord Miljø 
A/S. ”Forsøg med Bio-Gel/Bio-Vand 
til rensning af olieforurenet jord”. 
Miljøprojekt nr. 860, 2003 fra Miljøsty-
relsen. ISBN 87-7972-982-7. Publika-
tionen kan hentes på www.mst.dk. 

Afprøvning af In-Well Aerator på 
lavtydende magasin
Projektet har dokumenteret, at 
In- Well Aerator er meget robust til 
oppumpning fra magasiner med 
meget små og varierende ydelser. 
In-Well Aerator kan opnå rensnings-
grader på 98,9-99,9 % ved koncen-
tration af chlorerede opløsningsmid-
ler på op til 40.000.In-Well Aerator 
vurderes at være økonomisk attraktiv 
ved oppumpning og rensning af 
grundvand fra lavtydende magasiner 
med høje koncentrationer af flygtige 
forureninger og forholdsvis lave 
løftehøjder.
Majbrith Sørensen, Børge Hvidberg, 
Helle Broch. ”Afprøvning af In-Well 
Aerator på lavtydende magasin”, 
Miljøprojekt nr. 866, 2003 fra Miljøsty-
relsen. ISBN 87-7972-997-5. Publika-
tionen kan hentes på www.mst.dk. 

Rensning af grundvand med 
aktivt kul for BAM og atrazin
Der er foretaget undersøgelser af 
mulighederne for at anvende aktivt 
kul til rensning af grundvand for 
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Ajour med referater m.m.
Nu overvåger vi også, hvornår der kommer nye referater, statusnotater, årsberetninger m.m.

Depotrådet, referat Møde den 17. marts 2003 

Depotrådet, redegørelse 2001  Publiceret januar 2003

Fagdatacenter for Jordforurening, referat Møde den 5. december 2002

Miljøpuljerådet, referat Møde den 10. januar 2003

OM, årsberetning, 2002 Udgivet september 2003

Teknologiprogrammet, statusnotat Marts 2001

Teknologiprogrammet, program 2003 Maj 2003

Nye referater m.m. siden sidste nummer af AVJinfo

Materialet kan hentes fra www.mst.dk



henholdsvis pesticidet atrazin og 
nedbrydningsproduktet BAM. Rens-
ningskapaciteten er bestemt for tre 
forskellige kultyper og for to vand-
typer. Der er anvendt tre forskellige 
metoder: Forsøgsanlæg på Hvidovre 
Vandværk, mini-kolonneforsøg i 
laboratoriet samt laboratorieforsøg 
med vandige suspensioner af aktiv 
kul med henblik på at bestemme 
adsorptionsisotermer.
Liselotte Clausen, Tanja Kagstrup, 
Tanja Jeanette Christensen, et al. 
”Rensning af grundvand med aktivt 
kul for BAM og atrazin”. Miljøprojeekt 
nr. 859, 2003 fra Miljøstyrelsen. ISBN 
87-7972-980-0. Publikationen kan 
hentes på www.mst.dk. 

Oprensning af chlorerede opløs-
ningsmidler ved stimuleret 
reduktiv deklorering
Der er gennemført et pilotforsøg 
med stimulering af den naturlige 
nedbrydning af chlorerede opløs-
ningsmidler i grundvandet. Stimu-
lering er sket ved tilførsel af et orga-
nisk stof (HRCTM) til grundvandet.  
Trods ujævn fordeling af HRC i 
grund vandet er der skabt områder, 
hvor grundvandskemien har ændret 
sig fordelagtigt for nedbrydningen 
af chlorerede opløsningsmidler. Den 
forventede nedbrydning sås dog 
ikke efterfølgende. Årsagen vurderes 

primært at være manglende tilstede-
værelse af de rette grundvandsbak-
terier.
Christian Mossing, Poul L. Bjerg. 
”Oprensning af chlorerede opløsnings-
midler ved stimuleret reduktiv deklo-
rering”. Miljøprojekt nr. 833, 2003 fra 
Miljøstyrelsen. ISBN 87-7972-827-8. 
Projektet er også beskrevet i Ny Viden 
fra Miljøstyrelsen, nr. 5, september 
2003, 5. årgang, side 108-112. ISSN 
1399-0160. Publikationerne kan hentes 
på www.mst.dk.
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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 

Dato Titel mv. Arrangør Hvor Supplerende oplysninger

9. december 
2003 

Vandrammedirektivet - implementering i 
dansk lovgivning 

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

www.idamiljoe.dk  

Start efter aftale Grundlæggende GIS, fjernundervisning 
med start efter aftale - pris 3.900 kr. 

VITUS 
BERING, CVU 

Fjernundervisning www.vitusbering.dk  

12.-15. januar 
2004 

ONSITE 2004, twelfth international confe-
rence on-site analysis 

OnSite 
Committee, 
Grayslake, USA 

Arlington, Virginia, Washington 
D.C. 

www.ifpac.com/onsite  

20. januar 2004 Forurening af jord og grundvand med olie 
og benzin 

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

www.ida.dk  

28. januar 2004 Hvordan er det at være ejer af en forure-
net grund? 

AVT Jord og 
Grundvand 

Schæffergården, Jægersborg Allé 
166, Gentofte 

www.atv-jord-grundvand.dk  

9.-10. marts 
2004 

Vintermøde om jord- og grundvandsfor-
urening 

ATV Jord og 
Grundvand 

Vingstedcentret, Bredsten v./Vejle www.atv-jord-grundvand.dk  

28. april 2004 Umættet zone ATV Jord og 
Grundvand 

Schæffergården, Jægersborg Allé 
166, Gentofte  

www.atv-jord-grundvand.dk  

24.-27. maj 2004 Remediation of Chlorinated and Recalci-
trant Compounds 

Battelle Monterey, Californien www.battelle.org/chlorcon  

27. maj 2004 Grundvandsdirektivet ATV Jord og 
Grundvand 

Radisson SAS, H.C. Andersen 
Hotel, Claus Bergs Gade 7, 
Odense C 

www.atv-jord-grundvand.dk  

16. juni 2004 Miljødebat - Grænseværdier - Risikoa-
spekter 

ATV Jord og 
Grundvand 

Schæffergården, Jægersborg Allé 
166, Gentofte 

www.atv-jord-grundvand.dk  

19. - 22. juli 2004 Groundwater Quality University of 
Waterloo 

Waterloo, Ontario, Canada www.science.uwaterloo.ca/earth/conference2004/gwrc/  


