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I dette nummer af Jordforurening.info rejser Stefan Outzen spørgsmålet, om vi gør 
det rigtige! Sat lidt på spidsen mener Stefan Outzen med udgangspunkt i kortlæg-
ningen, at vi kortlægger på et forældet grundlag, og at vi leder efter det forkerte 
de forkerte steder. 

Det er ikke et spørgsmål, om regionerne gør det rigtige i forhold til jordforure-
ningsloven, for det gør de. Men Jordforureningsloven, og dermed den opgavede-
finition vi arbejder efter, byggede oprindeligt på, at al jordforurening skal fjernes. 
Det er en sund miljøtankegang, men grundtanken blev født, da vi troede, at jord-
forureninger stammede fra store industrier, og at der var ganske få af dem.
 
Svaret på udviklingen i verdensbilledet har først og fremmest været en hård prio-
ritering inden for lovens rammer. Regionerne, og før dem amterne, har prioriteret 
de største problemer først i forhold til de lokale forhold, den aktuelle viden samt 
lovens og økonomiens muligheder. Set fra det synspunkt vil mange måske mene, 
at Stefan Outzen skyder over eller forbi målet. 

Der findes os bekendt ikke en nyere analyse af, om de mål jordforureningsloven 
sigter imod, er de rigtige, og om de kan opfyldes med de givne ressourcer. De 
statsligt udmeldte ændringer i prioriteringen har i en årrække i væsentlig grad 
haft fokus på at mindske problemer i forhold til arealudnyttelsen, og de har taget 
udgangspunkt i sundhedsforhold såvel som i privatøkonomiske overvejelser og i 

psykologiske mekanismer. Regionerne bruger mange ressourcer på at opfylde 
krav, der har en meget lille miljø- og sundhedsmæssig effekt.

Jordforureningsloven har flere formål, og det tilkommer ikke os at give 
et orakelsvar på, om balancen er rigtig - det er en politisk opgave. Men 

spørgsmålet om, hvorvidt loven sigter rigtigt i forhold til at løse de 
største problemer, er vel legitimt og en åben og bred faglig debat 

værd? Dette blads spalter står åbne for synspunkter!
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Kit Jespersen
3529 8185
kij@regioner.dk

Christian Andersen
3529 8175
can@regioner.dk

Peter Steffen Rank
3529 8158
psr@regioner.dk

Leder

Indhold

Gør vi det rigtige?

2  25 år med jordforurening 
 – tid til nytænkning!

6   Forureningen i køben-
havnerjorden er kommet 
for at blive

8  Cyanidforurening i jorden 
på gasværksgrunde

10  Er PCB et jordforurenings-
problem?

16  Direkte injektion med 
sonde til optimeret oprens-
ning af moræneler

18  Kort info

20  Artikelovervågning



Det skal indledningsvis være min påstand, at det ganske enkelt ikke kan lade 
sig gøre at finde alle forureninger efter de metoder, vi igennem 25 år har 
udviklet, og endnu mindre inden for de budgetter vi arbejder med. Det er 
formentlig næppe heller formålstjenligt, da beskyttelsesniveauet ikke vil 
kunne hæves ad den vej. 

Der er dog alligevel al mulig grund til lige at standse op og evaluere lidt 
på, hvad vi har gjort, og hvad vi gør i dag, for den metode og strategi vi 
overordnet angriber jordforurening med har stort set ikke ændret sig siden 
1983. I samme periode er vi blevet meget klogere og dygtigere, hvad angår 
både teknik og viden, og vores lovgivning er løbende blevet tilpasset vores 
erkendelser. Men af en eller anden grund har vi set uden om selve platformen 
for indsatsen - nemlig kortlægningen.

Kortlægningens tilblivelseshistorie
Kortlægningen startede i 1982 med et behov for overblik over omfanget 
af potentielt grundvandstruende deponeringer af kemikalieaffald. 
Kortlægningen kom til at tælle 1.192 deponeringer, der kom til at danne 
grundlaget for udarbejdelsen af Lov om Kemikalieaffaldsdepoter i 1983. Den 
kom til at omfatte deponeringer, spild og henlæggelser af kemikalieaffald 
sket før 1. april 1976, dvs. datoen for Kemikalieloven, der forbød enhver 
deponering af kemikalieaffald. 

 Af Stefan Outzen, Stefan Outzen Projects

Indsatsen mod jord- og grundvandsforurening bygger på den antagel-
se, at alle jordforureninger kan identificeres og beskrives med hensyn 
til risikopotentiale. Præmissen har siden 1983 været indlejret i lovgiv-
ningen. Vi finder en forurening, afværger, hvor det er nødvendigt og 
rådgiver, hvor det anses for tilstrækkeligt.

-tid til nytænkning!
25 år med jordforurening
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Loven åbnede op for yderligere kortlægning af industrigrunde, 
der husede brancher, som før Kemikalieloven havde haft et 
bortskaffelsesproblem. Med udgangspunkt i en liste over brancher, 
der afleverede affald til Kommunekemi, anbefalede Miljøstyrelsen 
amterne at kortlægge industrigrunde med brancher, der producerede 
sådant kemikalieaffald med tilføjelse af servicestationer og mejerier 
(olietanke) ud fra antagelsen om, at disse brancher ville kunne 
udgøre en risiko for hhv. benzin- og olieforurening.  

Mens amterne gennemførte kortlægningen, kom vi til at erkende 
stadig flere potentielt risikobetonede erhvervsaktiviteter. I løbet af 
1990’erne fandt vi ud af, at de største kilder til grundvandsforurening 
bestod af chlorerede opløsningsmidler og pesticider, som stammede 
fra brancher, der oprindeligt slet ikke var med på listen. I starten 
af 2000-tallet blev vi kloge på den diffuse forurening, og hvordan 
afsætningen af forureningsbærende partikler hænger sammen med 
den bymæssige udvikling. 

Men undervejs har vi også kortlagt en række grunde med aktiviteter, 
hvis risiko vi i dag må erkende som begrænset. I 1990’erne blev 
der gennemført mange undersøgelser af grunde, hvor vi oftest 
stod tilbage med påvisninger af olieforurening omkring olietanke 
samt tungmetaller og tjærestoffer i jordoverfladen, uden at vi 
egentlig kunne påvise en direkte sammenhæng med den tidligere 
erhvervsaktivitet. Desværre har vi aldrig været særlig gode til at 
samle viden sammen om, hvor der sjældent var forurening, eller 
hvor en forurening ikke med bestemthed kunne henføres til en 
given fortidig aktivitet. 

Sammenfattende er vi nødt til at konkludere, at den metode, der er 
blevet udviklet, ikke på nogen måde er videnskabeligt underbygget 
i et omfang, vi i dag ville kræve forud for iværksættelse af en så 
ambitiøs plan, som indsatsen mod jord- og grundvandsforurening 
lagde fra kaj med. Da vi ikke på nogen måde kunne vide, hvad vi 
begav os ud i, er der ikke i bagklogskaben nogen grund til at slå 
nogen oven i hovedet med det. Det var de betingelser, vi havde. 
Men det synes ikke uden videre klogt - med den viden vi nu har - at 
fortsætte i samme rille.

Det abstrakte trusselbillede
Amternes samlede kortlægning talte i 1999 knap 40.000 lokaliteter. 
En stor del af disse har vist sig at være forurenede i en grad, der 
er eller har været grundvandstruende. På en del har der været 
jordforureninger ud over de nugældende afskæringskriterier. Den 

25 år med jordforurening
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største gruppe udgøres formentlig af olie- og benzinforurenede grunde. De sidste er der taget 
hånd om i OM-regi. 

Kortlægningsindsatsen har altså medført identifikationen af et antal forureninger, hvis potentielle 
skadevirkning dermed har kunnet elimineres eller begrænses. Tilbage står en række mindre 
kritiske forureninger, som volder os flere vanskeligheder end en kortlægning berettiger til. De er 
kommet med i kortlægningen, da vores viden var mindre end i dag, og de udgør givetvis ikke en 
større risiko end de tusindvis af andre kilder, der aldrig fandt vej ind i kortlægningen.

Det samlede antal olietanke ligger formentlig over en million, hvoraf de 40.000 ligger på 
grunde omfattet af kortlægningen. Vi ved, at rigtig mange af de tanke, der blev nedgravet i 
perioden ca. 1950-1970, har medført forurening. Olietankbekendtgørelsen fra 1970 blev netop 
til efter erkendelsen af det problem, som blev synligt i forbindelse med udgravningen til 
Lyngbymotorvejen i slutningen af 1960’erne, hvor jorden sejlede i olie. Det er en viden, vi har. 
Alligevel er vi kun gået ud og har undersøgt tankene ved Jensens smedje og Nielsens autolakereri. 
Og som på Lyngbyvejen var der ofte ”gevinst”. Der er rigtig mange af disse gamle olietanke, der 
har forurenet, men kun i få tilfælde har disse forureninger haft en mulig skadevirkning, og hvis ja, 
næsten altid i forhold til indeklima. At de samlet set skulle udgøre en grundvandsrisiko forbliver 
et postulat. 

Tilsvarende kan vi tælle ca. 120.000 traktorbenzinanlæg anlagt i 1950’erne på landbrugsejen-
domme. Hvorfor de skulle udgøre en mindre risiko end købmandens stander i Alslev og derfor 
aldrig kom med i kortlægningen, råber på en retfærdiggørelse. Men ligesom for olietankene vil 
det nok gælde, at risikoen for skadevirkning er minimal, og at forureningen på et eller andet 
tidspunkt vil nedbrydes. 

Værre står det nok til i de ca. 300.000 mergelgrave, hvoraf ca. halvdelen er nedlagt og opfyldt, 
heraf en del indeholdende affald. Fra en række undersøgelser ved vi, at der er mange, der 
indeholder forurening, der kan udgøre en risiko for grundvandet. Jeg skal her afstå fra en 
nærmere vurdering, da udvælgelseskriterierne for de gennemførte undersøgelser ikke er klare 
nok til at ophøje resultaterne til generelle konklusioner. 

Et lignende antal nedlagte og opfyldte brønde frembyder måske en endnu større risiko. 
Undersøgelser foretaget af bl.a. Storstrøms Amt kunne tyde på det.

Vi har også kunnet tælle 46.000 pesticidpåfyldningspladser, som vi ved hver for sig udgør en kilde til 
grundvandsforurening. Her har vi imidlertid erkendt, at mulighederne med Jordforureningsloven 
i hånden er meget begrænsede. 

Endelig kunne man nævne en række ikke erhvervsrelaterede aktiviteter, hvis risiko hver for sig 
kan sidestilles med de mange kortlagte restforureninger af bl.a. olieprodukter. I 1950’erne og 
1960’erne var det almindeligt at rense tøj hjemme i stenkulsnafta. Efter vask hængte man tøjet 
til afdrypning ude i den friske luft, og rensevæsken røg ud i baghaven. 

Alt i alt kunne man, baseret på den hidtidige metodiske tilgang, godt argumentere for 
at iværksætte en kortlægning af disse flere millioner steder. Det er dog 



ikke pointen her. Pointen er, at vi skal levere en effektiv 
indsats, der fokuserer på de relevante problemer. 

Det giver ingen miljømæssig mening at kortlægge risiko-
begrænsede restforureninger med olie, fordi vi tilfældig-
vis kender dem, når vi lukker øjnene for flere hundrede 
tusinde andre. 

Kortlægningen har udviklet sig fra et instrument til over-
blik - til tabet af overblik, hvor stillingtagen til bagatel-
grænser er en tung byrde i administrationen, og som er 
helt løsrevet fra vurderinger af det samlede trusselbil-
lede. 

I alt er der måske to millioner steder, hvor vi kan finde 
forurening, hvis vi søger målrettet i det enkelte tilfælde. Vi 
kigger på bare 2 % heraf. Det er derfor ganske klart, at vi har 
problemer med både prioriteringen og kommunikationen 
om, hvad vi gør. 

Ny strategi
En ny strategiudvikling, der bygger på en noget mere 
præcis analyse af trusselsbilledet, synes velbegrundet, og 
vil givetvis have en god nytteværdi i regionerne, som efter 
strukturreformen må tumle med mange løse ender og 
disharmoni i kortlægningsmaterialet, der er blevet til i en 
lang erkendelsesproces i indbyrdes utakt. 

Vi har på vores fagområde i dets levetid været rigtig gode til 
at dele erkendelser og befordre teknisk og metodisk nyud-
vikling. Af en eller anden grund har vi ikke stillet spørgsmål 
ved krumtappen i systemet, nemlig kortlægningen. Tiden er 
vist kommet dertil, at vi er nødt til at erkende, at dette cen-
trale apparat ikke står videnskabeligt mål med den værdi, vi 
tillægger den.
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Af Birgit Konring, Københavns Kommune og 
Karin Cederkvist, Det Biovidenskabelige Fakultet, KU

Kan planter fjerne forurening fra lettere forurenet københavner-
jord, og hvor tilgængelige er tungmetallerne og PAH´erne i 
jorden egentlig over for mennesker, hvis man spiser af jorden? 
Det er spørgsmål, der er forsøgt besvaret i et nyligt afsluttet 
projekt udført af København Kommune i samarbejde med 
Københavns Universitet. 

Umiddelbart er konklusionen, at det er en langsom proces at fjerne såvel tungmetaller som 
PAH´er fra en lettere forurenet jord. Den humane bioopløselighed af bly og zink er høj og der-
med tilgængelige for mennesker. PAH´erne benzo(a)pyren og dibenz(a)anthracen derimod er 
væsentlig mindre tilgængelige. 

Sådan forløb projektet
Projektet forløb over ca. 1 år, og vi lagde ud med at undersøge fire repræsentative haver i 
Københavns Kommune, hvor indholdet af tungmetaller og PAH´er i jorden lå i rådgivningsin-
tervallet

Med udgangspunkt i havernes plantesammensætning, analyser af jord og plantemateriale og 
på baggrund af den viden om planter, der allerede er kendt for at kunne fjerne forurening 
fra jorden, blev der udvalgt fem planter til videre undersøgelse under kontrollerede forhold 
i væksthus. Den ene af planterne var rabarber.

Rabarber er velkendt, men med ukendte egenskaber
I flere af de undersøgte haver groede der rabarber, og analyser af rabarberstænglen viste, 
at de havde et højere indhold af zink og cadmium sammenlignet med andre planter. Rabar-
berens fytoremedierende egenskaber er tilsyneladende ikke tidligere undersøgt, så det var 
interessant at undersøge det lidt nærmere. Det nærliggende spørgsmål var, om rabarber op-

tager så meget tungmetal fra jorden, at man bør holde op med at spise rabarber 
fra egen have, hvis man bor i København?

Ud fra de koncentrationer, der blev fundet i rabarberstænglerne, kunne et sand-
synligt indtag beregnes: Til en rabarberkage til 4 personer bruges typisk 500 g 
rabarber (frisk vægt). Sammenstilles resultaterne fra nedenstående tabel med 
antagelsen om, at en person på 70 kg spiser en kvart rabarber-kage om ugen, vil 
indtaget af bly udgøre 11 % og for cadmium 3 % af PTWI (det tolerable ugent-
lige indtag).  Risikoen er altså lav, men afhænger af bly- og cadmiumindtaget fra 
andre kilder
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Forureningen i 

københavnerjorden 
er kommet for at blive

Et græsdække kan mindske den direkte 
kontakt med den forurenede jord, men 
græs har også phytoremedierende 
egenskaber. (Foto: Karin Cederkvist)
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Fakta om test for human 
bioopløselighed og trin
 

Testen for human bioopløselighed blev 
udført på DHI, Hørsholm. Testen er udvik-
let til at omfatte bl.a. PAH´erne Benzo(a)
pyren og dibenz(a,h)antracen samt metal-
lerne bly og cadmium. Testen simulerer 
jordens vej gennem fordøjelsessystemet, 
og udføres som batch-forsøg, hvor jorden 
blandes med syntetiske fordøjelsesvæ-
sker. Den forurening, der herved opløses 
fra jorden, er den del, der potentielt op-
tages i kroppen.

For PAH´erne og cadmium blev testen ud-
ført i tre trin (mund-, mave-, og tyndtarms-
segment), mens den kun blev udført for 
to trin ved test af bioopløseligheden for 
bly (mund- og tyndtarmssegment). Når 
pH i tyndtarmen stiger til over 5,5 gen-
udfældes bly, som blev opløst i maveseg-
mentet. En analyse på supernatanten (væ-
sken) udtaget ved slutningen af hele for-
søget, vil således ikke give den potentiel 
maximale bioopløselighed. For bly er det 
derfor nødvendigt at analysere på væsken 
efter mavesegmentet. Kilde: Miljøprojekt 
nr. 1088, Miljøstyrelsen 2006. 

Testen for bioopløseligheden af zink er 
udført både i trin to og tre, og resultater-
ne er kun retningsgivende. Det skyldes, 
at testen ikke er afprøvet og færdigudvik-
let i forhold til zink, så det er uvist, hvor 
mange trin af testen, det vil være ideelt at 
udføre for zink. 

As Pb Cd Cr Cu Ni Zn

Rabarber-stængler [mg/
kg TS] 0,14 17 1,3 0,5 39 5,5 66

Rabarber-stængler [mg/
kg frisk vægt] 0,01 1,5 0,12 0,05 3,5 0,50 5,9

PTWI  
[mg/per kg legemsvægt] 0,025a 0,007a 

a: Miljøprojekt nr. 571, Miljøstyrelsen 2000.
Metalkoncentrationer i rabarberstængler (tør og frisk vægt) sammenlignet med det tolerable 
ugentlige indtag (PTWI) pr. kg legemsvægt.

Mere nyt om rabarber
I undersøgelserne af den humane bioopløselighed for metaller og PAH´er 
i henholdsvis jorden fra de fire haver og jorden fra Kalvebod Miljøcen-
ter, der blev benyttet i vækstkammerforsøgene, viste det overraskende, 
at den relative bioopløselighed for bly var væsentlig lavere i jorden fra 
vækstkammeret, hvor der havde groet rabarber, end i jorden fra haverne, 
hvor der også havde været rabarber. 

Relativ 
bioopløselighed Cd Pb Zn – 2t Zn - 3t Benzo(a)

Pyren
Dibenz(a,h)
antracen

Rækkehushave, Valby
Græs 0-10 cm Relativ [%] 37 85 93 50 18 22
Villahave, Kbh. NV
Græsplæne Relativ [%] 55 61 61 22 26 26
Rabarberbed Relativ [%] 38 75 102 39 29 16
Gård, Nørrebro
Græs 0-10 cm Relativ [%] 57 84 105 53 52 35
Kolonihave, Østerbro
Græsplæne Relativ [%] 42 85 99 64 3,8 4,5
Rabarberbed Relativ [%] 47 80 97 60 8,3 8,2
Vækstkammer
P2 uden rabarber Relativ [%] 37 57 76 18 2,2 <5,2
P2 efter rabarber Relativ [%] 35 8 9 20 2,7 <4,2

Relativ bioopløselighed af metaller og PAH-forbindelser i jord fra de 4 lokaliteter samt i P2-jord (jord 
fra KMC-depot) med og uden rabarber.  Bioopløseligheden af Pb er målt efter 2 trin, for Cd og PAH-
forbindelserne er den målt efter 3 trin. Zn er målt efter både 2 trin (2t) og 3 trin (3t).

Det har ikke været muligt at påvise, hvorfor bioopløseligheden af bly er 
ændret så markant i jorden fra vækstkammeret, hvor der har været ra-
barber, og om andre planter har de samme egenskaber, men dette bør 
undersøges nærmere.  

Hvem har udført projektet? 
Projektet er udført af Institut for Grundvidenskab og Miljø, Det Bioviden-
skabelige Fakultet på Københavns Universitet i samarbejde med Køben-
havns Kommune, Kalvebod Miljøcenter (KMC). Rapporten fra projektet 
”Planter til oprensning og stabilisering af lettere forurenet jord i Køben-
havns Kommune” kan downloades i pdf-format på: 
 http://www.kk.dk/Erhverv/Miljoe/JordVandOgOlie/

KalvebodMiljoecenter/ForskningpaaKMC/Fytoremforborgere.aspx 

En af planterne, der blev brugt i forsøget var 
rabarber. De øvrige planter var strandsvingel, 
sareptasennep, stokrose og alpepengeurt. 
(Foto: Karin Cederkvist)
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Af Per Novrup, Region Midtjylland

Hvor finder man cyanid på gasværksgrunden?
Generelt kan man sige, at cyanid kan findes overalt på 
gasværksgrunden, fordi brugt myremalm ofte er an-
vendt til ukrudtsbekæmpelse.  

I mange tilfælde ligger myremalmen i mindre bunker 
på grunden, fordi der er foregået en vis deponering og 
opfyldning. Man har ofte fyldt en trillebør med brugt 
myremalm og kørt det til et sted på grunden, hvor det 
kunne bruges til terrænregulering.

Tidligere undersøgelser har endvidere vist, at man ofte 
finder cyanid omkring rensekasser, regenereringsplad-
ser og oplagspladser /1/. Det er derfor en stor fordel, 
hvis man kan finde gamle tegninger af anlægget, f.eks. 
på lokalhistorisk arkiv, så punktkilderne kan spores.

Det antages, at luftningen af myremalm på mange gas-
værker er foregået udendørs på et ikke befæstet areal, 
hvilket erfaringsmæssigt øger risikoen for jordforure-
ning og udvaskning til grundvandet.

Hvordan sporer man en cyanidforurening?
Brugt myremalm har en stærk blå farve på grund af dan-
nelsen af komplekse dobbelte jernsalte (berlinerblåt) 
– se billede 1 og 2 fra en gasværksgrund i Holstebro. 
Brugt myremalm kan konstateres visuelt ved koncen-
trationer over 1 %. Ved udvaskning af jerncyanider og 
thiocyanider fra berlinerblåt i myremalm fås andre cya-
nidforbindelser, som ikke nødvendigvis er blåfarvede. 
Flere af disse jerncyanidforbindelser bliver først blå 
efter flere timers kontakt med den atmosfæriske luft, 
hvilket kan betyde, at det ved feltundersøgelser ofte 
ikke vil være muligt at konstatere en cyanidforurening 
visuelt. På billede 3 kan man se sort og slaggeagtig 
brugt myremalm fra en gasværksgrund i Struer, hvilket 
er meget almindeligt at finde. En cyanidforurening er 
ofte forholdsvis overfladenær.

Billede 1: Blå klumper brugt myremalm   Billede 2: Den stærke blå farve Billede 3: Sort og slaggeagtig brugt myremalm
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Undersøgelsesstrategi
Brugt myremalm indeholder ca. 40-50 % svovl, 5 % kom-
plekse cyanider, 0,5 % thiocyanid og 0,05 % fri cyanid.

Brugt myremalm har en ubehagelig lugt og perkolat fra 
myremalm er surt med pH ned til 2.

pH og svovl er derfor forsøgt brugt som indikator for 
cyanid i forskellige forsøg, fordi det er en billigere ana-
lysemetode. Det har dog vist sig, at der ikke altid er en 
sammenhæng mellem lav pH og fund af cyanid på en 
gasværksgrund samt højt svovlindhold og fund af cya-
nid. Har man mistanke til fund af cyanid, skal der derfor 
analyseres for totalt cyanid i første omgang.

I forbindelse med undersøgelser af gasværksgrunde 
for cyanid er det vigtigt at være opmærksom på, at det 
kan være meget svært at lokalisere cyanid. Både fordi 
det ligger som klumper (som billede 1), men også fordi 
det kan være sort og slaggeagtig (som billede 3). En 
gennemgående fejl, der begås, er, at der kun laves en-
kelte boringer på grunden. Her skal man være heldig, 
hvis man lokaliserer en cyanidforurening, eftersom den 
ofte ligger i klumper på op til ganske få kvadratmeter. 
Her vil det være nødvendigt at lave graverender, som 
illustreret på billede 4, hvis man vil være rimelig sikker 
på at få belyst, om grunden er cyanidforurenet.

Risiko
Brugt myremalm er sur og kan give anledning til hudir-
ritation, formentlig på grund af sulfatindholdet og den 
lave pH.

Afdampning af fri cyanid fra jorden vurderes til kun at 
udgøre en risiko i et lukket miljø, hvor jorden udsættes 
for sollys, f.eks. i et drivhus. For frugt og grøntsager, 
der vokser over jorden, vurderes planteoptag af cyanid 

ikke til at udgøre nogen risiko, hvorimod cyanidoptag 
og sorption til rodfrugter og grøntsager ikke er under-
søgt tilstrækkeligt /2/.

Findes der et højt indhold af total cyanid, er det vigtigt 
at få undersøgt, hvor meget syreflygtigt cyanid der er 
til stede, såfremt forureningen ikke fjernes. Det skyl-
des, at den syreflygtige del af den kompleksbundne cy-
anid kan frigives som cyanbrinte (fri cyanid) med syre, 
og da det er akut toksisk selv i meget små mængder, 
er forurening med myremalm en stor begrænsning for 
gasværksgrundenes mulige anvendelser.

Arbejdsmiljømæssigt skal man være særlig forsigtig i 
forbindelse med gravearbejde pga. mulighed for di-
rekte kontakt med cyanid, støv samt fri cyanid i større 
udgravninger (gassen er dog lettere end luft og forsvin-
der hurtigt ved spredning udendørs). Det er vigtigt at 
benytte relevante værnemidler. For mere information 
kan Arbejdstilsynet kontaktes.

For yderligere information om cyanid henvises til ”Sam-
ling af stofdatablade fra branchebeskrivelser, Teknik og 
Administration, Nr. 7 2002”.

Læs hele artiklen på www.jordmidt.dk.

Litteratur
/1/ Forurenede gasværksgrunde, udredningsrapport U4, nov. 1989, Losse-
pladsprojektet.

/2/ Plant uptake of cyanide, DTU, maj 2005, Morten Larsen.

Billede 4: Eks. på udført graverende
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Indledning
PCB, Polychlorerede Biphenyler, er en gruppe på 209 
nært beslægtede stoffer, kaldet kongener, bestående af 
en kerne af biphenyl med mellem 1 og 10 chloratomer 
påhæftet. På grund af sine tekniske egenskaber blev 
PCB anvendt fra slutningen af ty ver ne frem til midten 
af firserne i så forskellige produkter som behandling af 
papir, smøremidler, skæ re olier i metalindustrien, fuge-
masser i bygninger, lim, maling, elektriske kompo nen-
ter, transformatorer, produktion af plastic, overflade-
coat ning og blødgøring af PVC, varmevekslere m.m.. 

PCB er i dag fjernet fra langt hovedparten af sine op-
rindelige anvendelser i f.eks. transformatorer, varme-
vekslere m.v., hvor det blev anvendt i flydende form. 
Hovedparten af den tilbageværende PCB findes i de 
produkter, der blev anvendt i byggeriet i perioden fra 
ca. 1955 til ca. 1975. De få undersøgelser på området 
estimerer restindholdet i danske bygninger til mellem 
6 og 225 ton PCB2. 

Tilførslen til miljøet af nydannet PCB er lille. PCB dan-
nes dog som utilsigtet for urening ved fremstilling af en 
lang ræk ke chlorerede pesticider, varm bearbejd ning 
af jern, forbrænding af husholdnings affald, chlorbleg-
ning af papir m.m.

Spredning i miljøet
I sidste halvdel af tresserne blev det klart, at PCB trods 
meget lav vandopløse lig hed og begrænset damptryk, 
bevæger sig ud i alle dele af miljøet. Her bliver det 
opkon centreret voldsomt i toppen af fødekæderne, 
herunder i mennesker, da det kun i ringe grad nedbry-
des og udskilles fra kroppen, når det først er optaget. 

Af Thomas Hougaard, Golder Associates A/S, Simone 
Felskov Jensen, studerende, Nat-Bas, Roskilde 
Universitet og Anita Veihe, lektor, ENSPAC, Roskilde 
Universitet

I AVJ-info, Nr. 1 2003 stillede Susanne 
Boisen Petersen fra Miljøkontrollen 
i København spørgsmålet ”Er PCB et 
jordforureningsproblem?”1. Spørgs-
målet blev stillet med udgangspunkt i 
norske undersøgelser, der viste en ikke 
ubetydelig spredning fra PCB-holdige 
bygningsmaterialer til den omkringlig-
gende jord. På trods af den vidstrakte 
anvendelse af PCB-holdige bygnings-
materialer i Danmark er spørgsmålet 
endnu ikke blevet besvaret, ligesom 
der ikke findes landsdækkende kvali-
tetskriterier for PCB i jord.

Denne artikel sammenstiller en række 
danske undersøgelsers resultater for 
derigennem at belyse forekomsten af 
PCB i danske jorde. 
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En kort gennemgang til belysning af forekomsten af PCB i danske jorde



Virkninger på mennesker
Siden da er PCB blevet genstand for en omfattende 
forskning, der har vist, at PCB, ud over sine akutte 
giftvirkninger3,4 som chlorachne og påvirkning af le-
ver, nyrer og central nerv esystem, kan sættes i forbin-
delse med udvikling af kræft, indlæ rings problemer 
og ad færds forstyrrelser, forstyrrelser af fosterudvik-
lingen, skader på sædkvaliteten, påvirkning af køns- 
og skjoldbruskkirtelhormoner, sukkersyge m.m. 
I 1995 blev PCB inkluderet på De Forenede Nationers 
Miljøprogram, UNEP’s, liste over POP’er, Persistent 
Organic Pollutants, der er en samlebetegnelse for 
svært nedbrydelige organiske stoffer, hvis brug og 
udledning skal begrænses mest muligt. Disse er si-
den blevet yderligere reguleret gennem Stockholm-
konven tio nen. PCB og PCB-holdigt affald er under-
kastet særlige regler i EU, der tager udgangspunkt i 
arbejderne fra UNEP og Stockholm-konventionen.

Grænseværdier
Der findes i dag ikke nogen danske grænseværdier 
for PCB i jord. Center for Miljø, det tidligere Miljø-
kontrollen i København, opererer med en grænse på 
0,02 ppm PCB7 i jord, svarende til 0,1 ppm PCBTotal. 
Alt materiale med et indhold over 50 ppm PCBTotal 
defineres som farligt affald.

I Tabel 2 findes en sammenstilling af kvalitetskrite-
rier og grænseværdier for en række af vore nabo-
lande.

Værdierne er meget forskellige, både fra land til 
land og i nogle tilfælde også inden for det enkelte 
land afhængig af arealanvendelse og jorddybde, 
som det f.eks. er tilfældet i Tyskland, se Tabel 2.. Det 
laveste kvalitetskriterium på 0,008 ppm PCB7 findes i 
Sverige, med Norge umiddelbart efter med et krite-
rium på 0,01 ppm PCB7, den højeste grænseværdi på 
40 ppm PCB6 findes i industriområder i Tyskland.

Fund af PCB i danske jorde
Der har de seneste år været udført en række 
studier af PCB i danske jorde både i og uden 
for bymæssig bebyggelse. Selv om undersøgel-
serne er centreret omkring København, er der 
næppe tvivl om, at de tegner et generelt billede 
for hele landet. Som det fremgår af Tabel 1, er 
der fundet PCB i ca. 43 % af alle de analyserede 
jordprøver. Koncentrationerne på de enkelte lo-
kaliteter varierer mellem ikke at kunne detekte-

res op til 555 ppb PCB7, med et gennemsnit på 
39 ppb. Det generelle mønster peger i retning 
af, at der er højere koncentrationer i bymæssig 
bebyggelse, med de højeste koncentrationer i 
nærheden af bygninger med indhold af PCB. 

En undtagelse herfra udgør landbrugsjord med lang-
varig tilførsel af spildevandsslam. I forbindelse med 
en undersøgelse foretaget af NERI (DMU)5 er der 
fundet et PCB-indhold på i gennemsnit 0,555 ppm 
PCB7, svarende til ca. 3.000 gange så meget PCB som 
i jord uden tilsætning af spildevandsslam og ca. 26 
gange højere, end hvad der i gennemsnit er fundet i 
to tracéer øst for Rigshospitalet i København6.
De fundne værdier overstiger de 5-14 ppb PCBTotal, 
svarende til 1-3 ppb PCB7, der i AVJ’s rapport Nr. 4, 
2005 om fremtidens diffuse jordforurening7 forven-
tes at akkumulere i de øverste 30 cm af jorden i lø-
bet af en periode på 100 år. Rapporten pointerer, at 
bidrag fra bygninger ikke har kunnet estimeres på 
grund af manglende data. 

Om kvantificering af PCB
Analyse af PCB foretages typisk ved, at man måler på 
de syv kongener PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 og 
180, kaldet PCB7, eller på de seks kongener PCB 28, 
52, 101, 138, 153 og 180, kaldet PCB6. Disse konge-
ner er fundet at være repræsentative for mange af 
de blandinger, der er solgt under navnet Aroclor.

I faste stoffer ganges den samlede mængde af de 
syv kongener, kaldet PCB7, med 5 for at beregne det 
totale PCB-indhold, PCBTotal.

I luft benytter man normalt kun kongenerne 28, 52, 
101, 138, 153 og 180, kaldet PCB6. Summen af PCB6 
ganges med 5 for at beregne totalindholdet i luften. 
PCB6 benyttes også i nogle lande, bl.a. Tyskland, til 
kvantificering i faste stoffer. Også her er en faktor på 
5 normal.

Denne uens praksis grunder på arbejder udført i 
Tyskland i firserne af bl.a. Karlheinz Ballschmiter. 
Disse arbejder angav oprindeligt en mere detaljeret 
beregningspraksis med udgangspunkt i forholdet 
mellem de fundne kongener. I praksis har man imid-
lertid valgt ovenstående metoder. Det betyder, at 
enhver beregning af PCBTotal, skal betragtes som en 
tilnærmelse.8
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Tabel 1. Fund af PCB i jordprøver

Kilde Antal 
prøver Lokalitet

Antal af prøver, 
hvor PCB er 

påvist

Gennemsnit 
konc. ΣPCB7 
i prøver med 

påvist indhold

Gennem-
snit PCB7 af 
alle prøver

NERI5

5 Bistrup 1st. Landbrugsjord* 5 553 553
5 Bistrup 2 y. Landbrugsjord* 5 558 558
5 Sundbylille.  Landbrugsjord** 5 0,37 0,37
5 Ejby.  Landbrugsjord*** 5 0,1 0,1

SBI2

1 Bygn. 1, Fritliggende enfamiliehus 1 15 15
1 Bygn. 2, Fritliggende enfamiliehus 1 185,4 185,4
1 Bygn. 3, Fritliggende enfamiliehus 1 2,3 2,3
1 Bygn. 4, Fritliggende enfamiliehus 1 2,1 2,1
1 Bygn. 5, Etagebolig 1 15,3 15,3
1 Bygn. 6, Gymnasium 1 51,3 51,3
1 Bygn. 7, Gymnasium 1 38 38
1 Bygn. 8, Lager 1 2,4 2,4
1 Bygn. 9, Kontor 1 122,1 122,1
1 Bygn. 10, Universitet 1 5,5 5,5

MST: 
Diffus Jordforurening 

og kulturlag.9

5 Nyboder 2 257 102,8
5 Kartoffelrækkerne 0 0 0
3 Guldbergsplads 0 0 0
7 Banefløjen 0 0 0
11 Tingbjerg 0 0 0
9 Østre anlæg 0 0 0
10 Ringsted 1 71 7,1

MST: 
Diffus jordforurening 

og industri.9 35 NKT Valseværk Amager 5 27,4 3,91
MST: 

Diffus jordforurening 
og trafik.9 20 Frederikssundsvej og Hareskovvej 3 9,67 1,45

PCB in Soil.6

5 Roskilde Vest 1 5,40 1,08
5 Folkeparken Roskilde 4 18,9 15,1
5 Roskilde Øst 1 5,24 1,05
5 RUC 5 3,90 3,90
5 Øst for RUC 4 5,01 4,01
4 Rødovre 4 11,3 11,3
5 Søndermarken 5 9,49 9,49
5 Vest for Rigshospitalet 5 13,8 13,8
10 Øst for Rigshospitalet 10 22,3 22,3

Total 184  80 91 39
Total eksklusive 
landbrugsjord 164  60 30 10,4

Tilsætning af spildevandsslam:  * Langvarig.  **   Kortvarig.   *** Ingen.   Alle værdier er i mikrogram/kg jord TS.
De to prøveserier mærket Bidstrup stammer fra samme lokalitet.  Prøveserierne er udtaget med års mellemrum.
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Konklusion
Der er ikke tvivl om, at PCB findes vidt udbredt i den danske jordbund og er højest i og omkring byområder med 
høj forekomst af PCB-holdige byggematerialer.

NERI-rapporten indikerer dog kraftigt, at udbringningen af spildevandsslam på landbrugsjord udgør en kilde til 
PCB, der er væsentligt større end bidraget fra PCB-holdige bygningsmaterialer.

De fundne koncentrationer er af en størrelsesorden, hvor der er grund til agtpågivenhed. Det er tydeligt, at der 
er brug for mere viden på området, men på baggrund af de præsenterede resultater, er det klart, at Susanne 
Boisen Petersens spørgsmål om, hvorvidt PCB udgør et jordforureningsproblem, må besvares med et ”ja”. Hvor 
stort problemet er rent administrativt, kommer i vid udstrækning an på, hvordan nationale kvalitetskriterier bliver 
fastsat, herunder om der indføres forskellige kriterier på baggrund af arealanvendelsen. Den høje forekomst i 
landbrugsjord efter tilførsel af spildevandsslam medfører en udfordring af de hidtidige principper vedrørende 
flytning af jord mellem forskellige arealanvendelser, hvor landbrugsjord normalt regnes for uforurenet.

Del IIEr PCB et jordforureningsproblem?

Figur 1.
De to øverste grafer viser kon centra ti-
o ner ne af PCBTotal i to tracéer fra Rigs-
hospitalet i København mod NØ ud i 
Fælledparken. 
Prøverne er udtaget med en afstand 
på 65 m, med den første umiddelbart 
op af hovedbygningen,  
Som forventeligt er koncentrationerne 
højest tæt på bygningerne, der vides 
at indeholde PCB i fugematerialet. 

Den nederste graf viser koncentratio-
nerne omkring et af Rødovrehøjhuse-
ne, der er bemalet med PCB-holdig 
maling. Huset er beliggende mellem 
prøve 2 og 3. Der er ikke nogen tyde-
lig sammenhæng mellem afstand til 
bygningen og PCB-koncentrationen.

Alle tre grafer stammer fra Simone Fel-
skov Jensens eksamens projekt.6

Bemærk, at koncentrationerne er an-
givet som PCBTotal, mens værdierne i 
Tabel 1 er angivet som PCB7.
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Tabel 2. Kvalitetskriterier og grænseværdier for PCB i jord i en række lande

Land Kvalitetskriterier og grænseværdier for PCB i jord i en række lande.
Australien & 
New Zealand

PCB Free: < 2 mg/kg. Ingen begrænsninger.
Non-Scheduled PCB: < 50 mg/kg. Kan deponeres efter nærmere regler
Scheduled: > 50 mg/kg. Skal underkastes specialbehandling.1

Canada < 0,5 ppm: Dyrkede områder (Farmland)
< 1,3 ppm: Beboelse og parkområder.
< 33 ppm: Industriområder. 2

Finland < 0,1 ppm: Tærskelværdi (Tröskelvärde) for ren jord.
< 0,5 ppm: Nedre grænseværdi (Lägre riktvärde)
< 5 ppm: Øvre Grænseværdi (Övre riktvärde)
Alle målt som PCB7.

3

Nederlandene Følsom anvendelse: < 0,02 ppm PCB7
Industriområder: < 1 ppm PCB7.

4

Norge < 0,01 ppm: Ren jord
< 0,5 ppm: Legearealer, herunder nyttehaver for børn.
< 0,5 ppm: Byjord.
< 0,7 ppm: Byjord, efter stedspecifik vurdering af arealanvendelse mm.
< 4,4 ppm: Industri, hovedvej, jernbane stedspecifik vurdering af arealanvendelse mm.
> 50 ppm: Farligt affald. 
Alle værdier beregnet som PCB7 Gennemsnitskoncentrationen skal være under kvalitetskriteriet. 
Enkeltprøver må overskride kvalitetskriteriet med op til 50 %.5

Sverige Ren (KM): < PCB7: 0,008 ppm
Forurenet (MKM) PCB7: 0,2 ppm.6

Tyskland Græsningsarealer: < 0,2 ppm PCB6, 0-0,1 m.u.t; 0,3 ppm i dybder større end 0,1 m.u.t
Legepladser: <0,4 ppm PCB6 
Beboelsesområder: < 0,8 ppm PCB6
Park- og fritidsanlæg: < 2 ppm PCB6
Industrikvarterer: < 40 ppm PCB6.

4

USA USA opererer ikke med egentlige grænseværdier, men med risiko-værdier for de enkelte stoffer, således, at 
en given risiko kan estimeres, og evt. godkendes, i hvert enkelt tilfælde. Oversigter i PDF-format i forhold 
til hhv. beboelsesområder og industriområder findes på adresserne:
http://www.epa.gov/region09/superfund/prg/pdf/ressoil_sl_table_run_12SEP2008.pdf
http://www.epa.gov/region09/superfund/prg/pdf/indsoil_sl_table_run_12SEP2008.pdf
Vejledning til læsning af tabellerne findes på adressen:
http://www.epa.gov/reg3hwmd/risk/human/rb-concentration_table/usersguide.htm
> 50 mg/kg skal på kemisk deponi eller afbrændes.7

Åland Grænseværdier for anvendelse i landskabet, målt som PCB totalt
Ren (KM): < 0,04 ppm 
I områder med grundvandsinteresser (MKM-GV): < 1,5 ppm  
I ufølsomt område (MKM): < 1,8.8

Kilder:
1 Polychlorinated Bipenyls Management Plan.ANZECC. Environment Protection and Heritage Council, 2002.
2 Canadian Soil Quality Guidelines. Guidelines at a Glance. National Guidelines and Standards Office Environment 
Canada. March 2005.
3 Tröskel – och riktvärden för halten av skadliga ämnen i marken. Nr 214. Statsrådets förordning om bedömning av markens
   Föroreningsgrad och saneringsbehovet. Given i Helsingfors den 1 mars 2007.
4 Flemming A. Simonsen, Helle Buchardt Boyd, Elisabeth Paludan og Charlotte Nielsen, Jacqueline Anne Falkenberg: 
Kvalitetskriterier og
   kortlægning af forurenet jord - praksis i udvalgte EU lande. MST. Miljøprojekt Nr. 975 2004.
5 Grenseverdier for miljøgifter i jord. Faktaark nr. 39, 2007 (2006?).Trondheim kommune, Miljøenheten
6 Naturvårdsvärket: Nya generella riktvärden för förorenad mark. 24  oktober 2008.
7 Mager VS: PCB Treatment Alternatives and Research Directions. Journal of Environmental Engineering Nov. 2003, pp. 
961-965.
8 Ålands Författningssamling Nr 124 2006. Landskapsförordning om hantering av jord- och muddermassor.
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Noter:
1 Petersen SB: Er PCB et jordforureningsproblem? AVJ-Info.  Nr. 1. 2003.
2 Lars Gunnersen et.al.: Sundhedsmæssig vurdering af PCB-holdige bygningsfuger. 

SBI. Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1. 2009.
3 IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans Overall 

Evaluations of Carcinogenicity: An Updating of   IARC Monographs Volumes 1 to 
42. Supplement 7. 1998.

4 ATSDR: Toxicological Profile for Polychlorinated Bibhenyls (PCBs). U.S. Department 
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and Disease Registry. November 2000

5 Vikelsøe J, Thomsen M, Carlsen L, Johansen E.: Persistent Organic Pollutants 
in Soil, Sludge and Sediment. A multianalytical Field Study of Selected Organic 
Chlorinated and Brominated Compounds. 2002 NERI Technical Report No. 402. 

6 Jensen SF.: PCB in Soil. The contamination of PCB in selected locations around 
Roskilde and Copenhagen. RUC 2009.

7 Amternes Videncenter for Jordforurening: Fremtidens diffuse jordforurening. 
2005. Teknik og Administration. Nr. 4.

8 Ballschmiter K, Zell M Analysis of polychlorinated biphenyls (PCB) by glass capillary 
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mixtures Fres Z Anal Chem. 302:20-31 (1980).

9 Falkenberg JA, Thomsen AD, Persson B, Schmidt TS, Andersen JS.:  
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912, 2004.
 Diffus jordforurening og trafik. Delrapport 3. Miljøstyrelsen. Miljøprojekt Nr. 913, 

2004.
 Diffus jordforurening og industri. Delrapport 4. Miljøstyrelsen. Miljøprojekt Nr. 

914, 2004.



Af Ida Damgaard, Camilla Maymann Christiansen, Timo Kessler, 
Mette Broholm og Poul Løgstrup Bjerg, DTU Miljø, Henriette Kern-
Jespersen og Carsten Bagge Jensen, Region Hovedstaden og
Knud Erik Klint og Bertel Nilsson, GEUS
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Baggrund
Der er udviklet flere metoder til at øge spredning og sikre 
den nødvendige kontakt mellem reaktive stoffer og lavper-
meable aflejringer som moræneler forurenet med f.eks. 
chlorerede opløsningsmidler. Flere metoder har været an-
vendt i Danmark: pneumatisk frakturering, hydraulisk fraktu-
rering og direkte sonde-injektion med GeoProbe. Pneuma-
tisk frakturering blev i 2005 afprøvet og dokumenteret på 
en morænelerslokalitet i Vadsby /1,2/. Resultater fra hydrau-
lisk frakturering og direkte injektion med sonde på andre 
lokaliteter har ikke været tilstrækkelige til en sammenligning 
af de tre metoder. I dette projekt er hydraulisk frakturering 
og direkte injektion med sonde derfor afprøvet på Vadsby-
lokaliteten for at opnå god dokumentation af de to meto-
ders egnethed i moræneler. 

Dokumentationsmetoder
Til dokumentation af spredningen af reaktive stoffer ved 
direkte injektion med sonde og hydraulisk frakturering er 
der injiceret sporstoffer med forskellige egenskaber: brilli-
ant blue (synlig i dagslys), fluorescein (fluorescerende, mo-
bil) og rhodamine WT (fluorescerende, sorberende). I felten 
og laboratoriet er spredningen undersøgt ved trykmålinger 
under injektionerne, kerneprøvetagning (fotografering og 
delprøvetagning), samt udgravning. Endvidere er landhæv-
ningen målt under den hydrauliske frakturering.

Direkte injektion med sonde
Direkte injektion med sonde er udført med GeoProbe. In-
jektionerne er lavet i den ønskede dybde ved at nedpumpe 
sporstoffer ved hjælp af en stempelpumpe. Der blev injice-
ret 10 l sporstof med et tryk varierende fra 20 til 25 bar. 

  
 Nærbillede af injektionssonde

Direkte injektion 
med sonde 
og hydraulisk 
frakturering 
til optimeret 
oprensning af 
moræneler

In-situ oprensning af lavpermea-
ble aflejringer, som moræneler, 
med biologiske eller kemiske 
metoder er en kompleks proces, 
da sedimentets lave permeabili-
tet vanskeliggør muligheden for 
at tilsætte og skabe god kontakt 
mellem injicerede reaktive stof-
fer og den forurenede lermatrice. 
Flere metoder er udviklet til at 
optimere injektion og kontakt, 
heriblandt pneumatisk fraktu-
rering, hydraulisk frakturering 
og direkte injektion med sonde. 
DTU Miljø og Region Hovedsta-
den har i vinteren 2008/2009 
afprøvet og dokumenteret hy-
draulisk frakturering og direkte 
injektion med sonde på en dansk 
morænelerslokalitet, hvor pneu-
matisk frakturering tidligere er 
afprøvet.
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Forsøgene viste, at det var muligt at sprede sporstoffer 
ud i en afstand på 0,5 - 1 m fra injektionspunktet. Ved 
injektion i et klyngefelt blev den første injektion fundet 
at spore de næste. Dette antyder, at en større intern 
afstand mellem injektionspunkterne kan benyttes end 
benyttet ved forsøgene. 

På baggrund af resultaterne vurderes det, at direkte 
injektion med GeoProbe er en anvendelig metode 
til at øge kontakt mellem injicerede reaktive stoffer 
og en forurenet lermatrice ved in-situ oprensning af 
lavpermeable aflejringer /3/.

Hydraulisk frakturering
Hydraulisk frakturering er udført ved at nedramme et 
fraktureringsrør til den ønskede fraktureringsdybde. 
Røret trækkes lidt tilbage for at skabe kontakt med 
lerformationen. En horisontal fraktur, der kan lede 
den hydrauliske fraktur, forskæres med en roterende 
højtryksdysse (vand). I et blandingsanlæg blandes en 
gelemasse (vand, ”guar”, enzymer og fraktureringssand), 
der gennem en slange, når den har den rette konsistens, 
pumpes ned i fraktureringsboringen. Herved dannes 
en hydraulisk fraktur for en forventet tykkelse på ca. 2 
cm. Efterfølgende blev der pumpet (1-2 bar) ca. 350 l 
sporstoffer ned i de hydrauliske frakturer.

  
Blandingsanlægget til gelemasse

2,79 m u.t.

2,95 m u.t.

Blandingsanlægget til gelemasse 

Ved forsøgene blev der lavet en succesfuld hydraulisk 
fraktur over redoxgrænsen. Der blev fundet stor variation 
i udbredelses retning og tykkelse af de hydrauliske 
frakturer lavet under redoxgrænsen. Sporstofferne blev 
transporteret længere ud end frakturerne /3/.

Perspektivering
Et af Region Hovedstadens store fokusområder er effek-
tivt at nedbringe forurening i moræneler ved hjælp af in 
situ afværgeteknikker. Fordelen ved in situ bio remedie-
ringsteknikkerne er, at de generelt er mindre miljøbela-
stende og derfor at foretrække frem for eksempelvis 
bortgravning af forurening. Samtidig tilstræber Region 
Hovedstaden at gennemføre effektive oprensninger i 
kildeområderne for at minimere driftsperiode og udgif-
ter til afværgepumpning. 

Den vigtigste forudsætning for at gennemføre in-situ 
oprensninger er, at det er muligt at fordele reaktive 
stoffer jævnt og tæt i lavpermeable aflejringer. Resulta-
terne af injektionsforsøgene viser, at det er muligt - især 
ved brug af direkte injektion gennem en sonde. 

Injektionsforsøgene i Vadsby har skabt et godt grundlag 
for at designe og dimensionere oprensninger i moræneler 
ved hjælp af biologiske og kemiske in-situ teknikker. 
Resultaterne er samlet i rapporten: ”Sammenligning og 
dokumentation af hydraulisk frakturering og direkte 
injektion med Geoprobe på Vadsbyvej, Hedehusene”, 
/3/. Rapporten kan findes på www.jordforurening.info 
under ”Udgivelser fra regionerne” og på www.sara.env.
dtu.dk.

   
Referenceliste
/1/ Christiansen,C.M., C.Riis, S.B.Christensen, M.M.Broholm, 
A.G.Christensen, K.E.S.Klint, J.S.A.Wood, P.Bauer-Gottwein, and 
P.L.Bjerg. 2008. ”Characterization and quantification of pneumatic 
fracturing effects at a clay till site.” Environmental Science & 
Technology. 42:570-576.
/2/ Riis, C., Christensen, A.G., Bjerg, P.L., Christensen, S.B., Broholm, 
M.M., and Scheutz, C.  Pneumatisk Frakturering - Dokumentation af 
pilotforsøg, Vadsbyvej 16A, Hedehusene. NIRAS.  2006.
/3/ Damgaard, I., Broholm, M.M., Christiansen, C., Kessler, T., Klint, 
K.E., Nilsson, B., and Bjerg, P.L.  Sammenligning og dokumentation 
af hydraulisk frakturering og direkte injektion med GeoProbe på 
Vadsbyvej, Hedehusene.  2009.

Hydraulisk fraktur i 3 m.u.t. med injicerede sporstoffer (blå farve)
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Arrangeret af:

MILJØRINGEN

MU  KU

JAGG-kursus

Dato: 25/11, 2/12 og 9/12 2009.
Emne: Kursus i miljøfremmede 
stoffer og risikovurdering vha. 
JAGG-modellen.

Arrangør og underviser: Roskilde 
Universitet og Golder Associates 
A/S.

Hvor: Roskilde Universitet.

Målgruppe: Kurset henvender sig 
til sagsbehandlere, rådgivere og 
andre medarbejdere, der arbejder 
med risikovurdering og oprensning 
af forurenet jord og grundvand.

Tid: Kurset løber over tre onsdage:
den 25. november, 2. december og 
9. december 2009. 
Der udleveres kursusbevis.

Pris: 5.000 kr.

Yderligere informationer 
og tilmelding kan ske ved 
henvendelse til Thomas Hougaard: 
Tlf.: 24 61 97 12 eller 
E-mail: thomas_hougaard@golder.
com

Tilmeldingsfrist: 
Mandag den 9. november 2009
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Ny viden om forurening 
med fyringsolie

Miljøstyrelsen og OM har netop færdiggjort to store 
projekter til erfaringsopsamling om forurening fra 
villaolietanke. Erfaringerne indgår i forarbejdet til 
Miljøstyrelsens kommende villaolietankvejledning 
- og det kan allerede nu afsløres, at projekterne 
har afdækket megen ny viden! De to projekter be-
lyser omfang af forureningsfaner i grundvandet (v/
DMR og NIRAS) og den tidslige udvikling i poreluft-
forurening under boliger (v/DMR), og de baseres 
på data fra samtlige villatankskader gennem de se-
neste 8 ½ år. Rapporterne udgives i september/
oktober 2009, og erfaringerne vil blive udførligt 
omtalt i næste nummer af Jordforurening.info.
 

HUSK
Green Remediation Conference

Konferencen finder sted den 9. - 10. november 
2009 i Ingeniørforeningen på Kalvebod Brygge i 
København. Københavns Kommune er vært ved en 
officiel modtagelse af de delegerede på Køben-
havns Rådhus den 9. november 2009 om aftenen.

Konferencen er blevet til efter initiativ fra NIRAS i 
et samarbejde mellem Videncenter for Jordforure-
ning, Region Hovedstaden, Miljøstyrelsen, GEO, 
COWI, Rambøll og DMR.

Læs mere om konferencen på

http://www.polytec.dk/GreenRemediation/
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Errata

Jordforurening.info, Nr. 2 2009 – 
”Beregning af indeklimabidrag 
fra forureninger under bygninger 
uden støbt terrændæk”.

Som det fremgår har der været pro-
blemer med opsætningen af artiklen 
i en grad, der gør, at den i praksis 
ikke kan anvendes. 

Elektroniske abonnenter vil modta-
ge en korrigeret udgave af artiklen 
som selvstændig pdf-fil, mens øvrige 
læsere kan finde artiklen sammen 
med det tilknyttede regneark til 
fri afbenyttelse på Videncenter for 
Jordforurenings hjemmeside: www.
jordforurening.info under - Udgivel-
ser/Andet/Regneark - Konvektivt bi-
drag til boliger uden tærrendæk. 

Mange tak til Jacob Gudbjerg og Lars 
Frimodt Pedersen for deres kom-
mentarer.

INFO



1 Jura, økonomi og politik

Høring af ny bekendtgørelse om definition af let-
tere forurenet jord
Definitionen af lettere forurenet jord er en nødvendig 
forudsætning for, at regionerne, i overensstemmelse 
med lov om forurenet jord, § 3, stk. 3, kan undtage de 
arealer fra jordforureningskortlægningen, der alene 
er forurenet i en så ringe grad, at en kortlægning ikke 
er nødvendig. Formålet med det forslag, som sendes i 
høring, er, at udvide, hvad der forstås ved lettere for-
urenet jord, idet de tunge kulbrinter, C20 - C40, tilføjes 
på listen over de lav-mobile forureningsstoffer, der må 
forekomme i lave koncentrationer i lettere forurenet 
jord.
Bekendtgørelsen er udarbejdet af Miljøstyrelsen og har 
været i høring i perioden 18. juni til 25. august 2009. Se 
www.mst.dk.

Høring af vejledning om undersøgelse og oprens-
ning af forurening fra villaolietanke 
Arbejdet med vejledningen er igangsat på baggrund 
af drøftelser med Kommunernes Landsforening og 
Energi- og Olieforum samt den erfaring, der er blevet 
opbygget siden reglerne om undersøgelse og op-
rensning af forurening fra villaolietanke trådte i kraft. 
Vejledningen skal være en hjælp til håndteringen af 
undersøgelser og oprensning af forurening fra villa-
olietanke. Det er vejledningens formål at styrke ind-
satsen samt lette sagsgangen på området, således at 
det bliver nemmere og hurtigere for kommunerne at 
træffe afgørelser, der hviler på et ensartet grundlag. 
Vejledningen redegør derfor for såvel administrative 
som tekniske aspekter af, hvordan forureninger fra vil-
laolietanke håndteres.

Vejledningen er udarbejdet af Miljøstyrelsen og har væ-
ret i høring i perioden 15. juli til 7. september 2009. Se 
www.mst.dk.

§- 20-spørgsmål om Kærgård Plantage
Miljøministeren er blevet stillet to spørgsmål vedr. 
den igangværende oprensning i Kærgård Plantage. 
Dels er ministeren blevet spurgt om, hvorvidt det er 
rigtigt at påstå, at der nu er ryddet helt op i Kærgård 
Plantage, når der fortsat er en massiv forurening til-
bage. I tillæg hertil er ministeren blevet spurgt om, 
hvorvidt han finder, at det er nødvendigt at fjerne til 
den tilbageværende forurening.  
Spørgsmålene er stillet af folketingsmedlem Per Clau-
sen (EL) og besvaret af miljøministeren den 31. august 
2009. Spørgsmålene har nummer S2924 og S2925. 
Spørgsmål og svar findes på www.folketinget.dk , se 
under menupunktet ”dokumenter”. 

Vejledning til bekendtgørelse om påfyldning og 
vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelses-
midler
Vejledningen indeholder retningslinjer for håndtering 
af bekæmpelsesmidler i forbindelse med fyldning og 
rengøring af sprøjter, jf. Miljøministeriets bekendtgø-
relse nr. 268 af 31. marts 2009 om påfyldning og vask 
m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelses-
midler. 
Poul Henning Petersen, Jørgen Hviid, Dansk Land-
brugsrådgivning, Niels Enggaard Klausen, AgroTech. 
Vejledning fra Miljøstyrelsen, Nr. 1, 2009. ISBN 978-87-
92548-19-1. Publikationen kan hentes på www.mst.dk.
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Af freelance konsulent Trine Korsgaard

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.
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Vandsektorloven – startskuddet til en ny æra
Vandsektorloven, som for nyligt er vedtaget i Folketin-
get, er en rammelov for organisatoriske og økonomi-
ske forhold i vandsektoren. Artiklen giver en grundig 
indføring i den nye lov samt i Konsekvensloven, som 
samler ændringer i øvrig lovgivning. Hovedformålet 
med loven er at adskille myndighed og drift dvs. sel-
skabsgørelse af de kommunale vand- og spildevands-
forsyninger samt at sætte et prisloft og indføre pligt til 
benchmarking. Hertil kommer oprettelse af en Tekno-
logifond med statslig støtte de næste 3 år.  
Susanne Vangsgård og Jens Plesner, DANVA, Dansk 
VAND Nr. 5, august 2009, side 17-21. ISSN 1602-3609.

2 Afværgeteknik og monitering

Erfaringsopsamling for reduktiv deklorering som 
afværgeteknologi i moræneler - Delrapport 1
Der har de seneste år været iværksat flere pilot- og fuld-
skalaoprensninger med anaerob reduktiv deklorering 
i moræneler. Oprensning i lavpermeable aflejringer 
er kompliceret, da spredningen af elektrondonor og 
bakterier, og dermed kontakten med forureningen, er 
begrænset af den lave permeabilitet. I dette projekt 
er eksisterende viden og erfaringer med in situ anae-
rob deklorering i moræneler i Danmark indsamlet. 
Ida Damgaard, Julie Chambon, Camilla Christiansen, et 
al. ; DTU Miljø. Miljøprojekt, 1294, 2009 fra Miljøstyrel-
sen. ISBN 978-87-92548-07-8. Publikationen kan hentes 
fra www.mst.dk.

Model assessment of reductive dechlorination as a 
remediation technology for contaminant sources in 
fractured clay. Modeling tool - Delrapport II
Det overordnede formål med denne delrapport er 
at opnå en bedre forståelse af anaerob reduktiv de-
klorering. Denne delrapport omhandler opstilling af 
modeller. For bedre at kunne karakterisere de styren-
de processer i systemet er nedbrydning og transport 
først modelleret separat i to delmodeller. Derefter er 
de to modeller sat sammen til en numerisk model af 
et sprække lermatricesystem. 
Julie Chambon, Ida Damgaard, Camilla Christiansen, et 
al. ; DTU Miljø. Miljøprojekt, 1295, 2009 fra Miljøsty-
relsen. Publikationen er på engelsk og kan hentes fra 
www.mst.dk.

Model assessment of reductive dechlorination as a 
remediation technology for contaminant sources in 
fractured clay. Case studies - Delrapport III
Denne rapport følger Miljøprojekt 1295 herover og 
beskriver en afprøvning af modelværktøjet på 3 loka-
liteter i Danmark.
Julie Chambon, Gitte Lemming, Mette Broholm, et al. ; 
DTU Miljø. Miljøprojekt, 1296, 2009 fra Miljøstyrelsen. 
Rapporten er på engelsk, men der findes et godt uddrag 
på dansk. Publikationen kan hentes fra www.mst.dk.
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3 Hardware og metodebeskrivelser 

Opfølgning på implementering af den ny metode 
til analyse af olie i jord
I 2008 blev Reflab metode 4 indført til analyse af olie 
i jord som erstatning for VKI-metoden, som bl.a. har 
en utilfredsstillende præcision. Reflab metode 4 gi-
ver imidlertid højere indhold af olie end forventet 
ud fra resultaterne fra VKI-metoden. Formålet med 
undersøgelsen er at vurdere, om korrektionsfakto-
ren mellem de to metoder kan justeres. Konklusio-
nen er, at det primært er muldholdige jordprøver, 
der giver højere olieindhold med den nye metode. 
Men at det ikke er muligt at fastsætte én korrektions-
faktor for både lave og høje indhold af kulbrinter. 
Der er tre alternativer for valg af metode til bestem-
melse af olie i jord. Reflab metode 4, VKI-metoden 
eller bestemmelse af enkeltstoffer. 
Mette Tjener Andersson, Jette Bjerre Hansen, DHI. 
Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, Nr. 4, 2009. ISBN 
978-87-92548-03-0. Publikationen kan hentes på 
www.mst.dk.

4 Geologi og hydrogeologi

Nyt potentialekort for kalkmagasinet i Region 
Hovedstaden
For første gang er der fremstillet et potentialekort, 
der dækker hele det område, som region Hovedsta-
den udgør. Region Hovedstaden skal bruge kortet i 
forbindelse med risikovurdering af, om forurenede 
grunde truer vandkvaliteten i kalkmagasinet generelt 
og vandkvaliteten ved kildepladser i særdeleshed. I 
artiklen findes en kort beskrivelse af potentialekort-
ets tilblivelse, resultatet af potentialekortlægningen 
og det samlede kortmateriale, der nu er fremstillet. 
Fokus i artiklen er dog navnlig på, hvilke parter der 
kan bruge potentialekortet, og hvad de skal bruge 
det til. Kim Sørensen, Region Hovedstaden, Anne 
Steensen Blicher, Anne Mette Egge Olsen et al, Orbi-
con. Dansk VAND, Nr.5, august 2009, side 17-21. ISSN 
1602-3609. Potentialekortet kan hentes på 
www.regionh.dk.

5 Drikkevand og grundvandsbeskyt-
telse

Fremtidens vand – ressourcer i Danmark
Denne rigt illustrerede artikel indeholder bl.a. be-
regninger af klimaændringernes effekt på det hydro-
logiske kredsløb vist ved to eksempler fra Vestjylland 
og Sjælland.  
Torben O. Sonnenborg, Karsten Høgh Jensen, Henrik 
Søgård, et al. Geoviden,Nr. 2, 2009, side 2-10. ISSN 1604-
6935. Publikationen kan hentes på www.geus.dk. 

Indsatsplanen som redskab til effektiv grund-
vandsbeskyttelse i Tolne
Artiklen viser, hvordan Hjørring Kommune og Aal-
borg Kommune på baggrund af en indsatsplan ud-
arbejdet af Nordjyllands Amt i 2006, har arbejdet 
med at implementere grundvandsbeskyttelse i et 
landbrugsområde, hvor nitrat og pesticider udgør 
en trusel mod grundvandet. 
Christian Thirup, Jens Christian Skov Jensen, Alectia, 
Lars, B. Østergaard, Frederikshavn Vand A/S. Dansk 
VAND Nr.5, august 2009, side 22-26. ISSN 1602-3609.

Beskyttelse af grundvandet i Europa – det nye 
grundvandsdirektiv
Europakommissionen har udgivet en gratis pjece 
på knap 40 sider, der beskriver indholdet i det nye 
grundvandsdirektiv.
Pjecen kan fås på info@mim.dk, så længe lager haves.
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6 Udbud

Partnerskab udvikler miljøeffektiv teknologi
Grontmij Carl Bro, Region Hovedstaden og Sorbisense 
har indgået et partnerskab med henblik på under fæl-
les ansvar at udvikle en helt ny type vandprøvetager, 
en såkaldt multi-level-sampler, som kan måle forure-
ning flere steder samtidig i samme grundvandsbo-
ring. Artiklen beskriver partnerskabsaftalen og peger 
på de fordele, der er ved denne samarbejdsform, når 
det drejer sig om teknologiudvikling. 
Steffen Damgaard Nielsen, Jesper Albinus, Carl Bro, 
Mads Terkelsen, Region Hovedstaden et. al. Teknik og 
Miljø, Nr. 8, juni 2009, side 56-57. ISSN 1902-2654.

7 Data

Zoomfunktion på Ortofoto
Den 3. juli 2009 blev Ortofoto 2008 lagt på Danmarks 
Arealinformation. Der var imidlertid en fejl på zoom-
funktionen. Den er nu rettet, så Ortofoto 2008 virker.
Nyt om Danmarks Miljøportal, Nr. 6., september 2009. 
Nyhedsbrevet kan hentes på www.miljoeportal.dk. 

8 Andet

Offentlig høring om udkast til Miljøtilstandsrap-
porten - Natur og Miljø 2009
DMU udgiver den danske Miljøtilstandsrapport hvert 
fjerde år. Rapporten giver en samlet analyse af natu-
rens og miljøets tilstand og udvikling. Natur og Miljø 
2009 bliver den femte danske Miljøtilstandsrapport. 
Rapporten ses som et centralt grundlag for rege-
ringens miljøplanlægning, og som et dokument na-
tur- og miljøpolitikken kan bygge på. Rapporten ud-
kommer både elektronisk og på tryk. Som noget nyt 
består rapporten af to dele - en samlet tværgående 
analyse af naturens og miljøets tilstand og en faktadel 
om udviklingen på en række konkrete områder. Fak-
tadelen indeholder afsnit om både jordforurening og 
grundvand.
Udgivet af Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus 
Universitet (DMU). Høringsperioden sluttede den 8. 
september 2009. Den endelige rapport forventes at 
være klar i oktober. Se www.dmu.dk.
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kursus
KALENDEREN

Dato Hvem Hvad Hvor Mere info

30. september 2009   ATV Variationer af vandspejl - Grund-
vandssænkning, administration, lovgivn-
ing og fysiske/ kemiske konsekvenser  

Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 
25, Århus C 

http://www.atv-jord-grundvand.dk  

5.-7. oktober 2009   Redoxtech Contaminated Site Management  Niagara Falls, New York, USA http://www.redoxtech.com  

5. oktober 2009   PRIMO-Bech-Bruun Fokus på miljøretten Bech-Bruun, Langelinie Alle 35, 
2100 København Ø 

http://www.primodanmark.dk/files/
uploads/Milj%C3%B8rettenK%C3%B8be
nhavn2009.pdf

5.-6. oktober 2009   DTU Riskpoint  Kgs. Lyngby, DTU Environment http://www.risk-point.dk/index.
php?option=com_content&task=view&id
=23&Itemid=55  

6.-8. oktober 2009   VIA - University 
College 

Prøvetagning af jord (3 dage)  Bygningsingeniøruddan-
nelsen, Chr. M. Østergaards
 Vej 4, 8700 Horsens 

http://www.viauc.dk/efteruddannelse-
GEO  

27.-29. oktober 2009   Redox Technolo-
gies 

Contaminated Site Management in 
Europe  

NH Gent Belfort Hotel, Gent, 
Belgien

http://www.redoxtech.com

28. oktober 2009   ATV Sager der gik galt  Radisson SAS, H.C. Andersen Hotel, 
Claus Bergs Gade 7, Odense

http://www.atv-jord-grundvand.dk  

3. november 2009   VIA University College Indeklima og prøve-
tagning  

Chr. M. Østergaards Vej 4, Horsens http://www.viauc.dk/efteruddannelse-
GEO  

4. november 2009   ATV Kortlægning af jordforurening og brug 
af kvalitetsstyring  

Schæffergården, Jægersborg Alle 
166, Gentofte 

http://www.atv-jord-grundvand.dk  

9.-10. november 
2009   

VJ, MST- Region 
Hovedstaden - 
NIRAS - GEO - COWI 
- Rambøll - DMR  

Green Remediation Conference   - 
International konference om bæredygtig 
oprensning

Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 
31, København 

http://www.polytec.dk/GreenRemediation  

18.-20. november 
2009   

NICOLE NICOLE Autumn workshop: Site Closure Manage-
ment  

Frankrig http://www.nicole.org/
news/DisplayNewsItem.
asp?NewsID=642&Listing=3  

19. november 2009   DJØF Jordforurening - grundregler og 
principer  

Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 
31, København 

http://www.djoef.dk/Djoef-Efteruddan-
nelse/Kurseroguddannelser/Jura/Miljo-
eret/Jordforurening.aspx  

19. november 2009   DJØF Miljøret - grundregler og principper  Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 
31, København 

http://www.djoef.dk/Djoef-Efterud-
dannelse/Kurseroguddannelser/Jura/
Miljoeret/Milj-oe-ret-med-grundregler-
og-principper.aspx  

23.-24. november 
2009   

DECHEMA Symposium “Strategien zur Boden- und 
Grundwassersanierung”  

DECHEMA-Haus, Frankfurt am 
Main, Tyskland 

http://www.dechema.de/sanierung09  

25. november 2009   ATV Jord i råstofgrave - Balance mellem 
landskabsværdier, grundvandsbeskyt-
telse og erhvervet  

Schæffergården, Jægersborg Alle 
166, Gentofte 

http://www.atv-jord-grundvand.dk  

9.-10. marts 2010   ATV  ATV Vintermøde  Vingstedcentret, Bredsten, Vejle http://www.atv-jord-grundvand.dk/  

24.-27. maj 2010   Batelle Remediation of Chlorinated and recalci-
trant Compounds

Monterey, Californien, USA http://www.batelle.org/chlorcon  

15.-17. juni 2010   EPA University of Massachusets International 
Conference on Green Remediation: 
Environment - Energy - Economics  

The Environmental Institute at 
the University of Massachusetts 
Amherst, USA  

http://www.umass.edu/tei/conferences/
GreenRemediation/GreenHome.html  

15.-16. september 
2010  

ATV, Miljøringen 
- Renare Mark - 
MUTKU

 NORDROCS 2010   CPH - Conferences, DGI Byen, 
København    

http://www.polytec.dk/nordrocs2010
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