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Man skulle ikke tro, at der efter de mange års arbejde med jordforure-
ning kan herske tvivl om, hvad der skal ske fremover – men desværre 
trænger mange ubesvarede spørgsmål sig på. Er der styr på vidensde-
lingen på grundvandsområdet? Hvad betyder klimaforandringerne? Er 
vi tilstrækkeligt opmærksomme på truslen mod overfladevand?

Der er dog grund til at glæde sig over, at der på alle disse områder er sat 
en række aktiviteter i gang, der gerne skulle hjælpe os på vej til nogle 
svar.  

Der er efter aftale med By- og Landskabsstyrelsen nedsat en styregrup-
pe og en arbejdsgruppe, der skal arbejde med, hvordan vi sikrer opda-
tering af de relevante grundvandsdata, samt at vi kan dele dem med 
hinanden. 

På klimaområdet arbejder regionerne med at inddrage den samlede 
miljøbelastning, herunder energiforbruget, i valg af oprydningsstrategi. 
Der arbejdes endvidere med, hvordan klimaforandringer vil påvirke 
transporten af jordforurening til grundvand og overfladevand f.eks. i 
CLIWAT-projektet, som Region Midtjylland deltager i. Der ligger en stor 
opgave i først at få rede på eventuelle nye trusler, dernæst på at finde 
ud af, hvordan vi imødegår dem. Man arbejder med sammenhængen 
mellem jordforurening, grundvand og overfladevand – og projektet 
RiskPoint er flagskibet. 

Hidtil har lovgiver fastsat, at man kun i helt ekstraordinære tilfælde skal 
beskæftige sig med andet end sundhedsrisiko og grundvand. Det bety-
der, at kun de mest iøjnefaldende problemer i forhold til overfladevand 
bliver håndteret. Vi havde forventet, at der nu forelå et første bud på 
en systematisk tilgang til emnet i forbindelse med vandplanerne. Disse 

lader imidlertid stadig vente på sig, og efterhånden kan man tvivle 
på, at der kommer en afklaring med første generation af vand-

planer.

De ovenfor nævnte problemstillinger har to ting til fælles: 
De er afgørende for dimensioneringen og prioriteringen 

af indsatsen på jordforureningsområdet i de kommende 
årtier, og det kan kun gå for langsomt med at finde ud af, 
hvad vi skal!
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    Miljøstyrelsen er ved at lægge sidste 
hånd på en vejledning om undersøgelse og 

oprensning af forurening fra villaolietanke - de 
såkaldte § 48-sager. Som led i forarbejdet har Miljøstyr-

elsen, i samarbejde med Oliebranchens Miljøpulje, udført en omfattende 
opsamling af erfaringer fra samtlige forureninger, der siden marts 2000 har 
været undersøgt af forsikringsordningen for villaolietanke. Intentionen er at 
lære af erfaringerne, så indsatsen i sager, hvor fyringsolieforureningen ikke 
umiddelbart kan fjernes, kan baseres på nyeste viden. 

Erfaringsopsamlingen beskrives i to rapporter med fokus på henholdsvis 
grundvand og poreluft, der netop er offentliggjort på www.mst.dk /1, 2/.  
I denne artikel præsenteres centrale konklusioner fra rapporterne. 

Udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager
Dette teknologiudviklingsprojekt er udarbejdet af Dansk Miljørådgivning A/S og NIRAS 
A/S, og omfatter samtlige undersøgte villatanksager i hele landet frem til efteråret 
2008. Projektets formål er at afprøve en hypotese om, at forureningsfaner fra villaolie-
tanke har en relativt begrænset udbredelse og kun i særlige tilfælde er længere end 
30-50 meter. Desuden undersøges det, om der over tid forekommer en reduktion/
stabilisering af fanelængderne, samt hvilke parametre der er styrende for faneudbre-
delsen. 

Indledningsvis er de godt 1.400 sager screenet efter 7 objektive screeningskriterier. I 
alt 14 sager fra hele landet opfylder de opstillede kriterier. De 14 sager repræsenterer 
nogle af de største og mest problematiske villatanksager, hvad angår produktmængde 
og omfang af grundvandsforurening, idet screeningskriterierne blandt andet forud-
sætter, at jordforureningen har nået grundvandet, at der er påvist grundvandsforure-
ning væsentligt over kvalitetskriterierne, og at sagens omstændigheder har medført, 
at der er udført en længerevarende grundvandsmonitering uden mellemliggende op-
rensning. Alt andet lige vurderes sagerne således at have større faneudbredelser end 
en gennemsnitlig villatanksag. 

Af Claus Larsen, Per Loll og Poul Larsen, Dansk 
Miljø-rådgivning A/S og Jesper Bruhn Nielsen
og Anders G. Christensen, NIRAS A/S
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Erfaringsopsamlingen bekræfter, at grundvandsforureningsfaner fra villaolietanke ge-
nerelt har en begrænset udbredelse. De undersøgte sager har en median fanelængde 
på 13 meter og den maksimale målte fanelængde på de 14 sager er 48 meter. Resul-
taterne er illustreret i figur 1 og tabel 1. Det konkluderes således, at der kun i ekstra-
ordinære tilfælde kan forventes forureningsfaner på over 40-50 meter i villatanksager. 

Erfaringsopsamlingen viser desuden, at de længste fanelængder observeres tidligt i 
sagsforløbene, og at fanerne efterfølgende stabiliseres og reduceres over tid. I den af-
sluttende moniteringsrunde på de 14 sager er der således målt en median fanelængde 
på 12 m, og den maksimale målte fanelængde er nede på 28 meter (jf. tabel 2). Det 
konkluderes, at forureningsfanen på villatanksager typisk stabiliseres og reduceres in-
den for 2-3 år fra skadedatoen, samt at der på dette tidspunkt kun i ekstraordinære 
tilfælde vil forekomme forureningsfaner på over 25-30 meter.
 
Oliemængden i jorden viser sig at have meget stor betydning for fanelængden. Betyd-
ningen er illustreret i figur 2 og tabel 3. Den maksimalt opmålte forureningsfane på 
sager med op til 500 kg olieprodukt er således 22 meter med en medianlængde på 11 
meter. Når forureningsfanen er stabiliseret og reduceret efter 2-3 år, kan der ved pro-
duktmængder op til 500 kg forventes en forureningsfane på under 10 meter. 

Fanelængder, alle data Median [meter] 90 % [meter] Maksimum [meter]

>9 µg/L 13 28 48

> 1.000 µg/L 6,3 19 33

Tabel 1: Opmålte fanelængder for totalindhold af kulbrinter (TVOC) i grundvandet på villatanksager 
(50 og 90 % fraktiler samt maksimum).

Fanelængder, 
sidste monitering Median [meter] 90 % [meter] Maksimum [meter]

>9 µg/L 12 25 28

> 1.000 µg/L 6 18 20

Tabel 2: Opmålte fanelængder for TVOC i sidste moniteringsrunde (50 og 90 % fraktiler samt maksimum).

Figur 1: Absolut fanelængde (fordelingsplot) og udvikling i relativ fanelængde over tid for opløst 
fyringsolieforurening (TVOC).
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Figur 2: Absolut fanelængde (fordelingsplot) og udvikling i relativ fanelængde over tid, opdelt på 
moniteret produktmængde (op til 500 kg fyringsolie = sort og 501-8.000 kg fyringsolie = rød).

Fanelængder, 
op til 500 kg olie Median [meter] 90 % [meter] Maksimum [meter]

>9 µg/L 11 12 22

> 1.000 µg/L 3,0 9,8 13
Fanelængder, 
500-8.000 kg olie

Median [meter] 90 % [meter] Maksimum [meter]

>9 µg/L 23 32 48

> 1.000 µg/L 11 20 33

Tabel 3: Opmålte fanelængder for TVOC (50 og 90 % fraktiler samt maksimum), opdelt efter produkt-
mængde.
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For BTEX’erne er der markant færre overskridelser af Miljøstyrelsens grundvandskvalitets-
kriterier end for totalindholdet af kulbrinter (TVOC). Forureningsfanernes medianlængde 
er ca. 8 meter for benzen, 4 meter for toluen og 8 meter for xylener, mod 13 meter for 
TVOC. På alle 14 sager er fanerne for BTEX’erne kortere end fanen for TVOC.

Der er desuden udført en sammenligning mellem på reelt opmålte forureningsfaner og 
fanelængder beregnet med Miljøstyrelsens JAGG model. Fordelingsplottet ses i figur 
3 og resultaterne er opsummeret i tabel 4. Det bemærkes, at der i nogle tilfælde er 
tale om en ekstrapolering ud over JAGG modellens anbefalede anvendelsesområde, 
hvorfor beregnede fanelængder over 100 m skal betragtes med forbehold og således 
kun er orienterende. Sammenligningen viser, at når der ses bort fra nedbrydning og 
adsorption (JAGG trin IIb) bliver de beregnede faner mere end en faktor 20 længere 
end de reelt opmålte faner. Den JAGG-beregnede median-fanelængde er ≥ 1.000 m, 
mod den reelt målte median-fanelængde på 13 meter. 



Medregnes adsorption og aerob nedbrydning (JAGG trin III) via standardværdier og 
med benzen som modelstof, opnås der også konservative estimater for de beregnede 
fanelængder i forhold til de reelt opmålte fanelængder på alle sagerne. Resultaterne 
indikerer, at fysiske og biologiske processer har meget stor indflydelse på fanelængden 
i villatanksager. I relation til en risikovurdering underbygger erfaringsopsamlingen, at 
JAGG-beregninger på trin IIb og trin III - på samtlige de undersøgte sager - resulterer 
i konservative estimater for fanelængden i forhold til de reelt opmålte fanelængder 
under såvel aerobe som anaerobe forhold. 

Erfaringsopsamlingen omfatter også data for fanelængder af fri oliefase, som er påvist 
i 9 af de 14 sager. Den maksimale udbredelse af fri fase er målt til ca. 30 m med en 
median fanelængde på 4 meter. De største fanelængder af fri fase ses på sager, hvor 
der er størst produktmængde. Der er tendens til, at både fanelængden og tykkelsen 
af fri fase reduceres over tid. 

Udviklingen i poreluftkoncentrationen på villatanksager

Dette teknologiudviklingsprojekt er udarbejdet af Dansk Miljørådgivning A/S og om-
fatter samtlige undersøgte villatanksager på Fyn og i Nordjylland frem til efteråret 
2008. Formålet er at undersøge, om der på villatanksager er en generel tendens til at 

Figur 3: Fordelingsplot for 
opmålte og JAGG-beregnede 
forureningsfaner med opløst 
fyringsolie i grundvandet.

Opmålte+beregnede 
fanelængder Median [meter] 90 % [meter] Maksimum [meter]

Opmålte faner 13 28 48

JAGG trin II >1.000 >1.000 >1.000

JAGG trin III (anaerob) 558 >1.000 >1.000

JAGG trin III (aerob) 98 243 328

Tabel 4: Opmålte og JAGG-beregnede fanelængder for TVOC (50 og 90 % fraktiler samt 
maksimum; 9 µg/l).
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poreluftkoncentrationerne af TVOC, benzen, BTEX og C9/C10-aromater falder over tid, 
samt hvor hurtigt koncentrationerne reduceres til et niveau, hvor risikoen for en uac-
ceptabel påvirkning af indeklimaet enten vil være meget lav eller vil kunne elimineres ved 
etablering af et betongulv (faktor 100 gulv). Desuden undersøges det, hvilken betydning en 
række stedspecifikke forhold har for den tidslige udvikling i poreluftkoncentrationerne. 

Indledningsvis er de 353 sager screenet efter en række objektive screeningskriterier. Her-
ved er der lokaliseret 24 veldokumenterede sager med i alt 135 poreluftmålinger fra 53 
målepunkter. Det skal bemærkes, at de 24 sager må forventes at være blandt de største og 
mest problematiske villasager, da screeningskriterierne har medført, at de mindre sager 
er frasorteret pga. manglende tidsserier (intet behov for at måle én eller flere gange), eller 
fordi alle poreluftkoncentrationer er under 10 gange analysemetodens detektionsgrænse. 
De 24 sager vurderes samlet set at være repræsentative for sagstypen på landsplan. 

Tidsserierne fra samtlige 53 målepunkter er medtaget i den statistiske dataanalyse. Ana-
lyseresultaterne er plottet i figur 4 og 5, og sammenfattes i tabel 5. 

Figur 4: Samtlige 135 målinger af TVOC i poreluft plottet mod tid siden spildtidspunkt/afværgeafslutning 
(plot A), samt plot normaliseret for den tidslige udvikling i hvert af de 53 målepunkter (plot B). Bemærk 
den logaritmiske skala i plot A.
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Erfaringsopsamlingen dokumenterer, at poreluftkoncentrationerne på villaolietanksa-
gerne generelt falder markant over tid. Faldet er mest markant de første ca. 2 år efter 
oliespildet og omfatter alle komponenter (TVOC, benzen, BTEX og C9/C10-aro ma ter). 
Efterfølgende sker der generelt en stabilisering på niveauer under 100 gange Miljøsty-
relsens afdampningskriterier. 

Halveringstiden fra den højeste koncentrationen i det typiske målepunkt (medianen) 
konstateres at være 7 måneder for TVOC; 2,2 måneder for benzen; 3,5 måneder for 

Figur 5: Plots for koncentration af benzen, C9/C10-aromater og sum BTEX’er mod tid siden spildtidspunkt/
afværgeafslutning (logaritmisk skala), samt plot af den normaliseret tidslige udvikling for sum BTEX’er.

Dataanalyse 
(alle data)

%-del af samtlige data mindre end År før datafraktil < 100 x 
afdampningskriterium

Halveringstid 
(år)

Signifikans-
grænsen

Baggrunds-
niveauet i DK

100 x afdamp-
ningskriteriet 50% 75% 90% 50% 75%

Alle målepunkter 
TVOC 7 17 69 <0,09 1,0 - 0,58 2,2

Alle målepunkter  
benzen 58 67 96 <0,06 <0,06 <0,06 0,18 0,75

Alle målepunkter  
BTEX 27 42 n.a. n.a. n.a. n.a. 0,29 1,6

Alle målepunkter  
C9/C10 21 21 93 <0,15 <0,15 0,17 0,28 4,7

Tabel 5: Nøgletal for samtlige poreluftmålinger. Datagrundlaget omfatter 135 poreluftmålinger fra 53 
målepunkter. ”-” = data tillader ikke konklusioner på dette konfidensniveau. ”n.a.” = der findes intet 
afdampningskriterium for sum BTEX.
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BTEX og 3,4 måneder for C9/C10-aromater. For benzen og C9/C10-aromater er der ef-
ter 1 år ikke påvist indhold over 100 gange afdampningskriteriet i nogen målinger. For 
TVOC gør det samme sig gældende for 75 % af målingerne. Det konkluderes endvidere, 
at TVOC er den primære risikokomponent i poreluften på villatanksager, idet koncen-
trationsniveauet for TVOC generelt ligger relativt højere og falder langsommere end 
for de øvrige komponenter.

Forureningens størrelse har stor betydning for den tidslige udvikling. I sager med en 
moniteret forurening af moderat størrelse - under 500 kg (rest)produkt - er der klare 
tendenser til, at poreluftkoncentrationerne inden for 1-2 år falder til et lavere niveau 
end for større forureninger.

Afstanden imellem målepunktet og (rest)forureningen har også stor betydning. Sam-
menhængen illustreres af figur 6. Hvis afstanden er ≥ 1 meter (f.eks. svarende til at den 
øverste meter jord under gulvet er ren) er alle målte koncentrationer for alle de un-
dersøgte komponenter (inkl. TVOC) mindre end 100 gange afdampningskriteriet efter 
6 måneder. Dette gælder uanset spildstørrelse, geologi m.v. Hvis restforureningen des-
uden er mindre end 500 kg olie, er poreluftkoncentrationen – som illustreret på figur 
6 - efter 1 år aftaget til et betydeligt lavere niveau på maksimalt 8 gange Miljøstyrelsens 
afdampningskriterier i alle sager.

Erfaringsopsamlingen godtgør således, at der 6 måneder efter et oliespild generelt 
ikke vil være risiko for en uacceptabel påvirkning af indeklimaet i boliger, såfremt for-
ureningen ligger mindst 1 meter under et betongulv. Risikoen er yderligere fjerntlig-
gende 1 år efter spildtidspunktet, hvis (rest)forureningen er af moderat omfang (< 500 
kg fyringsolie).

Referencer

/1/  Miljøstyrelsen (2009): Erfaringsopsamling på udbredelse af forureningsfaner i grundvand på villasa-
ger. Teknologiudviklingsprojekt udarbejdet af DMR og NIRAS, november 2009.
/2/  Miljøstyrelsen (2009): Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager. 
Teknologiudviklingsprojekt udarbejdet af DMR, november 2009.

Figur 6: TVOC/koncentrationer plottet mod tid siden spildtidspunkt/afværgeafslutning (plot A) og 
normaliserede data (plot B). Alle målepunkter med mindst 1 meters afstand til jordforurening indgår 
og er opdelt efter moniteret produktmængde over 500 kg (tom rød firkant) og under 500 kg (udfyldt 
firkant). 
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Ny Bog

Prøvetagning af grundvand 

I forbindelse med EU-projektet ”Sampler Education” 
blev der i 2009 færdiggjort fem lærebøger i en se-
rie om ”Environmental Sampling” – en grundbog 
og 4 bøger om prøvetagning af henholdsvis affald, 
grundvand, jord og spildevand. (EU-projektet blev 
omtalt i Vand & Jord, nr. 1, 2009 i artikel om person-
certificering af prøvetagere). Seriens bog nr. 3 er nu 
trykt i en dansk udgave med titlen ”Prøvetagning 
af grundvand” skrevet af Inga Sørensen, lektor ved 
Bygningsingeniøruddannelsen på VIA University Col-
lege, Horsens. 

Bogen fokuserer på prøvetagning af grundvand og 
drikkevand til forskellige formål såsom undersøgel-
se af forurenede grunde, grundvandsmonitering og 
produktion af drikkevand. Da grundvand i sagens 
natur findes under jordoverfladen beskriver bogen 
også væsentlige forhold om hydrogeologi og grund-
vandskemi, i det omfang disse forhold har betydning 
for den praktiske prøvetagning. De forskellige typer 
af pumper og udstyr samt emballage til prøver be-
skrives tillige med deres fordele og ulemper.     
Den danske oversættelse af ”Groundwater Samp-
ling” følger den engelske udgave bortset fra enkelte 
afsnit om lovgivning. Endvidere er kapitel 8 om va-
lidering og kvalitetskontrol omskrevet for bedre at 
tilgodese de praktiske prøvetagere, der er bogens 
målgruppe. 

Bogen kan købes hos VIA University College, Campus 
Horsens, Bogladen, tlf. 8755 0855. Mail: pl@viauc.dk.  
Alle 5 bøger i serien ”Enviromental Sampling” kan re-
kvireres hos DHI, Agern Allè 5, 2970 Hørsholm. 

Nyt kursus om jordvarme

Viden om jord og grundvand kan anvendes 
til mange praktiske formål. Et nyt spændende 
felt inden for den praktisk anvendte geo-
logi er udnyttelse af jordvarme fra lodrette 
boringer i samme dybde, som vi kender fra 
indvinding af grundvand. I Danmark har vi 
imidlertid meget at lære med hensyn til at få 
rutine i den rette dimensionering og prakti-
ske udførelse af jordvarmeboringer. Denne 
udfordring er blevet taget op af VIA Universi-
ty College i Horsens, der den 26. januar 2010 
udbyder et efteruddannelseskursus med tit-
len: ”An introduction to Ground Source Hea-
ting and  Cooling”. Underviser på kurset vil 
være hydrogeolog David Banks fra England, 
der har stor praktisk erfaring med jordvarme-
systemer og desuden har skrevet bogen ”An 
introduction to Thermogeology – Ground 
Source Heating and Cooling” (udgivet af for-
laget Blackwell i 2008).
Kursets emner omfatter bl.a. jorden som 
varmelager og de forskellige systemer til 
indvinding af jordvarme.  Der vil også blive 
fokuseret på varmepumper og deres øko-
nomiske og miljømæssige aspekter.  Hele 
kursusbeskrivelsen samt oplysning om til-
melding kan ses på VIA’s kursus-hjemmeside: 
http://www.viauc.dk/efteruddannelse-GEO.   

I forbindelse med kurset vil der blive givet 
en kort præsentation af VIA’s igangværende 
undersøgelsesaktiviteter mht. til måling af 
varmeledning i jord. Det sker bl.a. ved hjælp 
af nedborede temperatursonder tæt på to 30 
meter dybe jordvarmeboringer.

Tag en 

prøve af 

vandet med 

en lille kop
INFO

Glædelig jul og godt nytår



Elektrokinetisk 

Af Thomas Hougaard, Golder Associates A/S

ElektroKinetisk rensning, EK, af olieforurenet jord, også kendt som elek-
trokemisk rensning eller geooxidation, foregår ved at rense jorden ved 
hjælp af en svag jævnstrøm via elektroder i jorden. EK kan anvendes på 
jord og havneslam in-situ i både umættet og mættet zone og på materia-
ler oplagt i miler, on-site. Nærværende artikel opsummerer sammen med 
en kort gennemgang af metoden, de kendte anvendelser af EK til oprens-
ning af olieforurenet jord og sediment i Danmark on-site og in-situ. 

Indledning
Metoden har in-situ  kun fundet begrænset anvendelse i Danmark siden sin introduk-
tion i en række projekter under Oliebranchens Miljøpulje, OM, i 1996. Den begrænsede 
anvendelse hænger utvivlsomt sammen med de dårlige resultater, der blev opnået i 
disse projekter. On-Site har metoden imidlertid fundet bred anvendelse hos RGS 90 A/S 
til rensning i miler. 

Der er hidtil kun publiceret resultater fra OM-projekterne1. Det er således naturligt, at 
Miljøstyrelsen i sin opsummering af afværgeforanstaltninger over for jord- og grund-
vandsforureninger fra 20092 skriver, at der ikke er kendskab til, at teknikken har været 
anvendt som en del af afværgestrategien på danske lokaliteter.

Det bør for fuldstændighedens skyld nævnes, at EK hovedsageligt forsøges anvendt til 
oprensning af metalforurenede materialer som jord, aske, træ, sediment m.v.. Der er 
en omfattende forskning i denne anvendelse over hele verden. I Danmark har specielt 
Lisbeth Ottosen fra DTU og hendes medarbejdere gennem de sidste 15 år udført en 
lang række arbejder med det formål at udvikle metodens potentialer til anvendelse i 
industriel skala. 

1  J-O. Petersen, C. Larsen, M.E. Nielsen: Afprøvning af ny elektrokemisk metode til oprensning af   
 olieforurenet jord og grundvand. Miljøprojekt 554, 2000. Miljøstyrelsen.
2  J. Skou, T. Heron, I.A. Fuglsang, C.E. Riis, A.G. Christensen: Statusprojekt. Teknologiudvikling    
 inden for afværgeforanstaltninger over for jord- og grundvandsforureninger i Danmark.    
 Miljøprojekt 1261. 2009. Miljøstyrelsen.
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Forskningen i brug af EK til oprensning af organiske forureninger er ganske lille. Den 
tilgængelige litteratur tæller næppe mere end 50 – 100 arbejder, inkl.. anvendelsen i 
den såkaldte LasagnaTM-proces til fjernelse af bl.a. chlorerede opløsningsmidler.

generel opbygning
Et EK-anlæg består i princippet af et eller flere sæt elektroder, hvorimellem der påtryk-
kes en svag jævnspænding fra en strømforsyning. Elektroderne placeres normalt 8 til 14 
meter fra hinanden. Som elektroder anvendes typisk 6” stålrør, der bores eller trykkes 
ned i jorden. Spunsjern og grafitplader bruges også i særlige tilfælde.

Afhængigt af jordens ledningsevne og elektrodernes indbyrdes afstand påtrykkes en 
spænding på omkring 100 - 200 V, svarende til 10 – 15 V/m. Energiforbruget ligger mel-
lem 3 og 3,5 kWh/ton jord i miler og op til ca. 10 kWh/ton jord in-situ.

Som det fremgår af Fig. 1 kan såvel anode som katode bestå af flere rør forbundet 
med et kabel, hvorved en strømforsyning kan strækkes til at behandle op til ca. 8.000 
ton jord. 

Figur 1. Principskitse af opstilling til elektrokinetisk oprensning af olieforurenet jord.

Virkningsmekanisme
Mens der er bred enighed om at fjernelse af metaller vha.. EK virker ved en kombina-
tion af, at metal-ionerne vandrer i det elektriske felt og samtidig skylles med af vand-
bevægelsen fra anode til katode (elektroosmose), er der ikke fundet nogen endegyldig 
forklaring på, hvordan metoden medvirker til nedbrydning af organiske forbindelser i 
jorden. 
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En mulig forklaring er, at strømmen frigør næringsstoffer fra jordpartiklerne, •	
og derved giver bedre vækstmuligheder for de mikroorganismer, der er an-
svarlige for oliens omsætning. 
En anden forklaring er, at strømmen frigør svært tilgængelige forureningskom-•	
ponenter fra jordpartiklerne, hvorved omsætningshastigheden øges. 
Endelig er der den mulighed, at strømmen medfører en øget dissociering af •	
vand til brint og ilt, hvorefter ilten direkte oxiderer det organiske materiale.

Hvilken forklaring, der er den korrekte, er ikke umiddelbart til at afgøre. Det er sand-
synligt, at alle tre har indflydelse. De to første forklaringsmodeller danner basis for 
metodenavne som Elektro-Stimulated Bioremediation og Electro Bioremediation. Den 
sidste forklaringsmodel bruges hovedsageligt om den udgave af EK, der kaldes geooxi-
dation. 

For geooxidations vedkommende kan det udelukkes, at temperaturstigninger i jorden 
på grund af den påførte strøm har indflydelse på nedbrydning af de organiske forbin-
delser. Det gennemsnitlige energiforbrug ved oprensninger vha. geooxidation ligger 
på mellem 3 og 3,5 kWh per ton behandlet jord, typisk over en periode på 1-3 år. 

Påvirkning af jorden
Der er i de gennemgåede sager ikke fundet negative påvirkninger af jorden ved an-
vendelse af EK til oprensning af organiske forureninger. De anvendte strømstyrker er så 
lave, at der ikke dannes pH-fronter i jorden, som det ses ved de langt højere strømstyr-
ker anvendt ved metaloprensninger. I forsøgsoprensninger i miler, har pH stabiliseret 
sig jævnt i jorden omkring 7-7,5.

Mens oprensningen finder sted, sker der en opstuvning af grundvand omkring kato-
den. I jord oplagt i miler eller båse, hvor elektroderne er placeret ca. 9 meter fra hinan-
den, ses typisk en forskel på vandstanden i elektrode-rørene på 1 til 2 meter. Effekten 
er knapt så stor ved oprensninger in-situ.

I forbindelse med Miljøstyrelsens teknologivurderingsprojekt har man undersøgt den 
mulige spredning af vandopløselige mellemprodukter i grundvandet vha. permanganat-
tallet for grundvandsprøver udtaget i kontrolboringer. Permanganattallet er udtryk for 
den samlede mængde oxiderbart materiale i vandet. I gennemsnit faldt permanganat-
tallet fra 607 til 369 mg/l, svarende til en reduktion på ca. 40 % over forsøgsperioden 
på 16 måneder. Poreluftmålinger fra samme lokalitet udviste ligesom permanganattal-
let store udsving, men den gennemsnitlige tendens var tydeligt faldende. Der fandtes 
således ikke tegn på hverken øget fordampning eller udvaskning med grundvandet. 
Dette understøttes yderligere af, at der ved indførelsen af EK hos RGS 90 A/S ikke er 
forekommet ændringer i indholdet af olie- og tjærestoffer i det afledte overfladevand 
fra pladserne.

Den elektriske strøm i jorden medfører ofte korrosion af underjordiske installationer af 
metal. Ved anvendelse in-situ er det derfor vigtigt, at installationerne kortlægges nøje 
og sikres mod korrosion ved isolering eller påtrykning af en sekundær modspænding.
EK nedbryder ikke kun organiske forureningskomponenter, men jordens organiske ma-
teriale i det hele taget. Det er derfor afgørende, at undersøge risikoen for sætningsska-
der som følge af fjernelsen af jordens organiske bestanddele før anvendelse in-situ.
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Begrænsninger
Metoden har få, men væsentlige begrænsninger. Først og fremmest virker den ikke i 
rent sand eller stabilgrus. Det kan derfor ikke anbefales at forsøge at bruge metoden, 
hvor udgravninger efter f.eks. gamle tanke er reetableret med sand eller stabilgrus.

Omkring faste objekter i jorden som sten, fundamenter og rørføringer er rensningen 
hæmmet af en ”skyggevirkning”, der strækker sig ud mod elektroderne i en afstand 
på omkring halvdelen af objektets diameter. I meget stenede jorde er effekten hæm-
met af stenenes skyggevirkning. Dette forhold er sandsynligvis årsagen til den ringe 
virkning i stabilgrus.
 
Endelig har eksterne elektriske felter kraftig indflydelse på resultatet. Ved etablering af 
EK-anlægget i Kolding måtte milerne på grund af manglende oprensning flyttes væk fra 
den del af pladsen over hvilken, der løb 400 kV transmissionsledninger.

Historie i Danmark
Metoden blev taget i brug i Danmark i 1996, hvor det første af i alt 9 forsøgsprojekter 
under OM blev iværksat. Projekterne løb hurtigt ind i en række problemer og kunne 
først afsluttes efter brug af andre metoder, hovedsageligt afgravning. Erfaringer fra 
disse projekter blev efterfølgende afrapporteret af Miljøstyrelsen i 2000, hvorfor de 
ikke bliver behandlet nærmere i nærværende artikel. Siden OM-projekterne er der i 
Danmark gennemført 4 in-situ projekter og oprenset omkring 140.000 ton jord i miler 
hos RGS 90 A/S i København. Hertil kommer yderligere omkring 150.000 ton på anlæg 
i Jylland og Sverige.

På baggrund af erfaringerne fra OM-projekterne blev der fra 1999 til 2001 gennemført 
2 vellykkede in-situ oprensninger for fyringsolie og petroleum i hhv. Nordsjælland og 
Sønderjylland. Forskellen mellem disse to projekter og de tidligere bestod hovedsage-
ligt i, at afgrænsningerne af forureningerne blev udført med en større detaljeringsgrad, 
der muliggjorde en mere hensigtsmæssig placering af elektroderne. Samtidig blev den 
forventede oprensningstid sat til mellem 1 og 3 år, mod de tidligere estimater på 3-12 
måneder. Endelig blev der alene anvendt lodrette elektroder, hvorved tæringer af for-
bindelserne mellem strømforsyningerne og elektroderne minimeredes betydeligt.

Nordsjælland 1999
Ejendommen, der er beliggende i Nordsjælland, fungerer som feriecenter og kursus-
ejendom. Ved en fejlmontering af returledningen fra centrets oliefyrede komfur i ef-
teråret 1997 løb mellem 2.500 og 3.500 liter fyringsolie ud i jorden, hvor det bredte sig 
på grundvandet mellem halvanden og to meter under terræn. Ca. 1.000 liter olie blev 
fjernet i forbindelse med opgravning af olietanken. Yderligere ca. 1.000 l blev fjernet 
vha. et skimmersystem, hvor olie og grundvand blev pumpet gennem en olieudskiller, 
før grundvandet blev pumpet tilbage under det forurenede område. Geologien består 
af leret sand.

En afgrænsende undersøgelse året efter spildet viste, at olien havde spredt sig i jor-
dens øverste 2 meter over et samlet areal på ca. 250 m2, se Fig. 2. Afgravning af forure-
ningen ville have medført lukning af centret i minimum 4 måneder og nedrivning af ca. 
100 m2 bygninger indeholdende varmecentral, køkken og en del af en gæstefløj med 
toiletter og bad.
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Figur 2. Kort over udviklingen af oliekoncentrationer i jorden under oprensning. De sorte markeringer 
på første figur angiver elektrodeplaceringen.

Efter aftale med kommune og amt om bl.a. detailplan for dokumentation af oprensnin-
gen blev den igangsat i nov. 99 via tre sæt nedborede elektroder. For at hindre skader 
blev varmerørene i oprensningsområdet elektrisk isoleret og metalvandrør udskiftet 
med plastrør. Den forventede oprensningstid var 2 år +/- 50 %. Målet var at rense jor-
den ned til under 50 mg gasolie/kg jord, således at grunden kunne udgå af kortlægnin-
gen som forurenet. 

For at følge oprensningen blev der etableret fire prøvetagningsfelter, hvor de højeste 
oliekoncentrationer fandtes ved den afgrænsende undersøgelse. Hver tredje måned 
blev der udtaget 2 prøver i hvert felt 1,5 og 2,0 meter undere terræn. Som slutdoku-
mentation for oprensningen blev der fra september 2001 til marts 2002 blev udtaget i 
alt 24 prøver. Placeringen af 10 af prøverne blev efter forespørgsel udpeget af Frede-
riksborg Amt. Det gennemsnitlige olieindhold i prøverne var 19,3 mg/kg; den højeste 
44 mg/kg.

Sønderjylland 2001
I december 1998 medfører en væltet tank et spild på 900 liter petroleum i laden på en 
landejendom i Sønderjylland. Forureningen spredes ind under beboelsen og videre 
ud i haven, se. Fig. 3. I første omgang foranstalter ejerens forsikringsselskab, at den 
forurenede jord i lade og på gårdsplads bortgraves. Den efterladte forurening under 
beboelsen, der ikke havde klaplag, medførte at indeklimaet over et år efter spildet 
var belastet med kulbrinter i koncentrationer på mere end 100 gange Miljøstyrelsens 
kvalitets kri terier for totalkulbrinter. Geologien i området består af fed, hård ler med 
slirer af sandblandet ler. Grundvandsspejlet er stærkt svingende og står gennemsnitligt 
1,2 m under terræn. 
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På grund af funderingsforholdene ville en bortgravning af forureningen have krævet 
nedrivning af hovedparten af beboelsen. På den baggrund valgte forsikringsselskabet 
at fjerne forureningen vha. EK. Anlægget blev taget i brug i slutningen af marts 2001 
med det formål at sikre indeklimaet i ejendommen. Det var fra starten forventet, at 
sikringen ville tage 1 år +/- 50 %. Hertil var lagt en sikkerhedsmargen på yderligere ½ 
år. Til at følge oprensningen blev der udtaget kontrolprøver i form af poreluftprøver 
på kulrør hver tredje måned. Efter 6 måneder var poreluftkoncentrationerne så lave, at 
de overholdt Miljøstyrelsens kvalitetskriterier for indeklima. Samlet var koncentratio-
nen af totalkulbrinter i poreluften reduceret med mere end 99,9 %. Sagen afsluttedes 
primo 2002.

Figur 3. Kort over forureningsudbredelse og graf over poreluftkoncentrationer under oprensningen.

RgS 90 A/S 2001

I 2001 indførte RGS 90 A/S EK til oprensning af olie- og tjæreforurenet jord i København. 
Senere fulgte anlæg i Tarm, Kolding og Norrköping i Sverige. På pladserne i København 
er der til dato behandlet godt 137.000 ton jord i 62 miler, hvoraf 57 miler med tilsam-
men 131.000 tons er renset ned til de krævede værdier. 6.700 tons i 5 miler er taget ud 
af behandling på grund af manglende resultater. 12 af milerne med i alt 14.000 tons 
jord var før rensning vha. EK forsøgt renset vha. biologisk rensning. Milestørrelsen vari-
erede fra 300 til 14.665 tons med et gennemsnit på 2.214 tons. Data for PAH stammer 
fra behandling af 38 miler med tilsammen 93.000 tons jord
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 C5-C10 C10-C25 C25-C35 TPH Sum PAH B(a)P D(a,h)A
Gnms startkoncen-
tration, mg/kg 17 297 208 512 5,4 0,97 0,163

Maks 275 1555 1130 1875 55 8,40 1,748

Min 0,0 69 0,0 109 0,0 0,00 0,000

Standardafvigelse 48 271 206 323 9,0 1,42 0,281
Gnms. slutkoncen-
tration mg/kg 0,2 57 83 138 3,4 0,66 0,109

Maks 4,5 243 337 443 25 4,92 0,686

Min 0,0 19 4,3 30 0,0 0,01 0,000

Standardafvigelse 0,7 45 69 87 4,1 0,81 0,119

Gnms. effekt, % 99 81 60 73 38 32 33

Maks 100 98 88 96 85 81 84

Min 54 -158 -66 -7 -213 -184 -526

Standardafvigelse 10 34 32 20 68 59 104

Gnms. k, d-1 0,00710 0,00266 0,00147 0,00211 0,00077 0,00063 0,00064

Maks 0,02827 0,01863 0,01182 0,01396 0,00764 0,00777 0,00552

Min 0,00068 -0,00063 -0,00141 -0,00004 -0,00462 -0,00446 -0,00629

Standardafvigelse 0,01045 0,00472 0,00307 0,00411 0,00243 0,00237 0,00238

T½: dage 98 260 470 328 900 1102 1083
Gnms. fjernelse 
mg/kg 16,4 240 124 374 2,1 0,31 0,053

Samlet fjernelse, kg 2468 30172 18302 49367 162 25 4,1

Tabel 1. Resultater fra on-site elektrokinetisk oprensning af olie- og tjæreforurenet jord i København.

Der er ikke fundet nogen sammenhæng mellem omsætningsrater og oprensningstid 
og størrelsen på det oprensede parti, koncentrationen af olie, PAH eller metaller. 

Erfaringerne har vist, at omsætningen kan betragtes som en 1.-ordens reaktion, der 
kan beskrives med følgende ligning:

Ct = C0 * e-kt

Hvor: Ct = koncentration til tiden t; C0 = startkoncentrationen ved t = 0; e = den naturlige 
logaritmes grundtal; k = nedbrydningsraten, t = den tid reaktionen har forløbet. En 
k-værdi på f.eks. 0,01 pr. dag betyder, at ca. 1 % af den tilbageværende forurening om-
sættes dagligt. Med andre ord: Jo større k er, jo hurtigere er reaktionshastigheden.
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Det betyder videre, at det tager lige lang tid at halvere forureningskoncentrationen, 
uanset om denne er høj eller lav. Et estimat over en forventelig oprensningstid baseret 
på massefjernelsen (masse/tidsenhed) overestimerer med andre ord metodens effek-
tivitet, hvis de data, man går ud fra, stammer fra oprensninger med høje startkoncen-
trationer.

Sammenligner man de tolv partier, der først var forsøgt renset biologisk, med den 
efterfølgende geooxidation af samme jord, viser det sig, at nedbrydningsraten, k, for 
totalkulbrinter i gennemsnit steg knap 7 gange. Den tilsvarende stigning for kompo-
nenter i C25-C35 – intervallet var 23 gange.

k-geo / k-bio
Batch ID C5-C10 C10-C25 C25-C35 Totalkulbrinter
1 - 2,08 16,1 1,66
2 - 7,91 33,6 8,96
3 - 36,2 -12,7 4,34
4 - 0,87 1,43 0,95
5 - 8,21 8,72 7,9
6 - 3,49 1,95 3,68
7 - 9,77 -0,11* 6,83
8 - 1,75 80,7 2,02
9 - - - 29,2
10 - -10,6 -1,11 -8,16
11 - -6,39 -4,74 -5,54
12 - 3,79 18,5 3,99
Gennemsnit: Negative 
værdier er udeladt - 8,23 23 6,95

-: Ingen data pga.. manglende indgangsanalyser.
*Denne negative værdi skyldes som den eneste en negativ nedbrydningsrate i den EK-behandlede 
jord.

Tabel 2. Sammenstilling af nedbrydningsrater for biologisk og EK-behandlet jord. Negative værdier 
skyldes, at der ved behandlingens ophør fandtes højere koncentrationer end ved start. Der foreligger 
ikke data for PAH, da disse endnu ikke blev analyseret rutinemæssigt i første halvdel af halvfemserne, 
hvor denne jord kom ind på pladsen.

glostrup 2001
I 2001 blev metoden forsøgt anvendt til en hurtig oprensning over 6 måneder af PAH og 
tungmetaller i en overfladeforurening i Glostrup. Forureningen dækkede et område på ca. 
300 m2 til en dybde af ca. ¾ m. Der var tale om en forsøgsoprensning, idet jorden under 
alle omstændigheder skulle bortgraves pga. et kommende byggeri. Det var således alene 
et spørgsmål, om jorden skulle renses in-situ eller efter modtagelse hos RGS 90 A/S. 
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Der var ingen eller kun lille effekt over for metallerne, primært bly, mens indholdet af 
PAH reduceredes til ca. halvdelen fra 8 til 4 mg/kg. I løbet af oprensningen blev det 
klart, at der var flere mindre, men kraftige forureninger på grunden, der ikke var blevet 
fundet ved de afgrænsende undersøgelser. Jorden blev i sidste ende bortgravet. De 
indhøstede erfaringer, der bl.a. omfatter forhold omkring frossen jord, valg af elek-
trodematerialer, størrelsesordnen af elektroosmose i overfladenære lerjorde m.m. er 
senere blevet anvendt på on-site oprensninger af miler i København.

Vordingborg Havn 2003
I forbindelse med udvidelse af Vordingborg Havn blev der i sidste halvdel af 2003 gen-
nemført en forsøgsoprensning in-situ af havneslam forurenet med bl.a. olie og organo-
tin. Formålet var at vurdere, om det var muligt at nedbryde specielt organotinforbin-
delserne vha. geooxidation.

For at hindre materialesuspension i forsøgsområdet blev forsøget gennemført i et bas-
sin på 6 x 9 meter bestående af nedrammede 10 mm HDPE plader. Elektroderne var 
placeret i hver ende af bassinet; katoden i form at et 160 mm stålrør trykket ned i niveau 
med sedimentoverfladen, anoden i form af en 3m2 30 mm nedrammet grafitplade.

Figur 4. Principskitse over den nedrammede kasse med EK-anlægget i Vordingborg havn. 
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Herover: Anlægget i funktion ved højvande. 

Forsøget forløb over 6 måneder. Der blev i alt udtaget 10 sæt prøver til dokumentation 
for effekten. Resultaterne for olie og organotinforbindelser er vist i Fig 5 og 6.

Som det ses, er organotinkoncentrationerne let faldende, mens oliekoncentrationerne 
varierer markant. Denne udvikling i oliekoncentrationen forekommer ikke sjældent i 
forbindelse med geooxidation. Det er ikke klart, hvorfor de forekommer. Udsvingene 
bliver gradvist mindre efterhånden som koncentrationen falder. Udsving af denne stør-
relsesorden er dog sjældne. 

Oliekoncentrationer i sediment
Vordingborg Havn
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pH i sedimentet var stabilt 7 – 7,1 i hele forsøgsperioden både ved elektroderne og 
midt i bassinet.

Organotinforbindelserne blev reduceret med ca. 20 %, mens oliekoncentrationen faldt 
ca. 40 %. Der var ingen nævneværdig reduktion, 5 %, i PAH-indholdet. 

Sedimentoverfladen omkring katoden og dermed også katoden selv sænkedes med 
ca. ½ meter i løbet af forsøgsperioden. Materialet omkring katoden bestod ved forsø-
gets afslutning af næsten rent lyst mineralsk materiale. Der var ingen synlig nedbryd-
ning af det organiske materiale omkring anoden. De målbare metalkoncentrationer 
steg mellem 1,2 og 2,1 gange. 

Tørstofindholdet steg fra 22 til 27 %, et forhold der hovedsageligt må tilskrives for-
brændingen af organisk materiale omkring katoden.

Forsøget viste, at det er muligt, at nedbryde olie- og organotinforbindelser, herunder 
tributyltin, vha. EK in-situ i brakvand.

Organotin i sediment
Vordingborg Havn
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Figur 6. Udviklingen i organotinkoncentrationer i Vordingborg Havn.

Sammenfatning
EK kan med fordel anvendes til oprensning af både lette og tunge kulbrinter og PAH i 
jord, herunder ler. Omsætningen foregår væsentligt hurtigere end ved biologisk ned-
brydning, og det er i en del tilfælde muligt at nå ned på koncentrationer, der muliggør 
at anvende jorden som ren. I miler afsluttes mere end 90 % af de igangsatte oprensnin-
ger med et tilfredsstillende resultat.

Metoden er relativt langsom, men særdeles energieffektiv, og den kan anvendes in-situ 
under de fleste forhold. Den er i stand til at behandle forureningstyper, der ikke lader 
sig behandle biologisk.
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1 JURA, økoNomI og PoLITIk

Sælger af ejendom var erstatningsansvarlig for 
forurening af grunden 
Julsø Ejendomme (køber) købte i 2002 en ejendom af 
Orla W. Grafiske Hus (sælger), der havde drevet gra-
fisk virksomhed på ejendommen. I købsaftalen havde 
sælger fraskrevet sig ansvaret for grunden. I 2003 
blev det konstateret, at der var en jordforurening på 
ejendommen. Sagen drejede sig om, hvorvidt køber 
var berettiget til erstatning eller forholdsmæssigt 
afslag i købesummen på grund af forureningen. Hø-
jesteret stadfæstede landsrettens afgørelse, da det 
måtte lægges til grund, at sælger ikke forud for købs-
aftalens indgåelse oplyste køber om amtets afgørelse 
af 19. juni 2001 om kortlægning af ejendommen som 
muligt forurenet. Højesteret fandt, at sælger herved 
klart havde tilsidesat sin oplysningspligt vedrørende 
et forhold af væsentlig betydning. Se Højesterets dom 
af 25. november 2009 http://www.domstol.dk/hoje-
steret/nyheder/Afgorelser/Pages/Saelgerafejendomer-
statningsansvarligforforureningafgrunden.aspx.

Tre spørgsmål til miljøministeren fra miljø- og 
Planudvalget vedr. jordforurening i Ringe 
Spørgsmålene til ministeren var bl.a. foranlediget af 
artikler i Fynsstiftstidende m.m. vedrørende en un-
dersøgelse via værditabsordningen på en ejendom 
i Ringe. Af svarene fremgår det, at der er tale om 
en jordforurening med tjære- og oliestoffer på en 
mindre del af en boliggrund. Region Syddanmark er 
i gang med en undersøgelse efter Værditabsordnin-
gen. Afhængigt af undersøgelsens risikovurdering vil 
regionen tage stilling til, om sagen skal prioriteres 
til oprensning. Spørgsmålene har formentlig ført 
til, at ministeren genåbnede låneordningen under 
Værditabsordningen.  Miljø- og Planudvalget, Alm. del 
spørgsmål 79, 80 og 81 besvaret den 11. november 
2009, se www.ft.dk - se under dokumenter. 

Spørgsmål til miljøministeren fra miljø og Planud-
valget vedr. midler til jordforurening 
Miljøministeren er blevet spurgt om, hvorvidt han 
anser, at de afsatte beløb til oprydning efter jord-
forurening er tilstrækkelige. Hertil svarer ministeren 
bl.a., at der er afsat 400 mio. kr. årligt til regionernes 
arbejde samt 31 mio. kr. til Værditabsordningen, inkl. 
en ekstrabevilling på 7,5 mio. kr. i 2009. Ministeren 
medgiver, at opgaven med jordforurening er en stor 
opgave, og han peger på, at der fra jordforurenings-
lovens vedtagelse har været en erkendelse af, at der 
er tale om en langvarig opgave. Ministeren finder, 
at regionerne løser deres opgave tilfredsstillende 
med de midler, der er. Miljø- og Planudvalget, Alm. 
del spørgsmål 82 besvaret den 11. november 2009, se 
www.ft.dk - se under dokumenter. 

myndighedskrav om grundvandsforurening var 
forældet 
Denne sag handlede om, hvorvidt en vaskeri- og ren-
serivirksomhed skulle friholde Region Hovedstaden 
for omkostninger i forbindelse med undersøgelser og 
afværgeforanstaltninger pga. en grundvandsforure-
ning. Forældelseslovens 5-årsregel fandt anvendelse, 
hvilket betød, at regionen tabte sagen,  Teknik og 
Miljø nr. 11, november 2009, side 59. ISSN 1902-2654. 
Se Højesterets dom af 28. oktober 2009, http://www.
domstol.dk/hojesteret/nyheder/Afgorelser/Pages/

Vejledning om oprensning fra villaolietanke 
I en kort notits omtaler ”Teknik og Miljø” den kom-
mende vejledning om oprensning fra villaolietanke. 
Bl.a. omtales et notat fra Miljøstyrelsen fra den 21. 
september. I notatet er det præciseret, at villaolie-
tankforsikringen også dækker indirekte følger af et 
oprensningspåbud, herunder reetablering af ejen-
dommen indtil 2 mio. kr. Også selvom retablering 
ikke er omfattet af kommunens påbud. Teknik og 
Miljø nr. 10. oktober 2009, side 58. ISSN 1902-2654.  

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.

ARTIKELovervågning
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2 koRTLÆgNINg og UNDERSøgELSER

Skal vi lege jorden er giftig? 
Bag denne overskrift gemmer der sig en artikel 
om, hvordan Vordingborg Kommune har valgt at 
undersøge kommunens børneinstitutioner for jord-
forurening. I Vordingborg Kommune har man valgt at 
undersøge alle 29 institutioner i kommunen. Frem-
gangsmåden var faseopdelt. Historik og besigtigelser 
frikendte 7 institutioner. Undersøgelser på de reste-
rende 22 børneinstitutionerne viste lettere jordfor-
urening på 13 institutioner og kraftig jordforurening 
på en institution. Kommunen har valgt at rense op 
i større eller mindre grad på alle de institutioner, 
der var lettere eller kraftigt forurenede. Mossing, 
Christian, H.; Jensen, Torsten, T.; Teknik og Miljø nr. 9. 
september 2009, side 66-68. ISSN 1902-2654.  

3 AFVÆRgETEkNIk og moNITERINg

Stimuleret reduktiv deklorering som afværgetek-
nologi i moræneler – erfaringer og modellering 
Denne rigt illustrerede og velskrevne publikation 
sammenfatter på bedste vis de erfaringer, som vi 
har i Danmark med stimuleret reduktiv deklorering 
(SRD). Publikationen bygger på et samarbejdsprojekt 
mellem Miljøstyrelsen, Region Hovedstaden og DTU 
Miljø. Projektet har haft tre faser: erfaringsopsamling, 
modelopsætning og modelafprøvning med stimule-
ret reduktiv deklorering i lavpermeable aflejringer. 
Alle tre projekter er udgivet som miljøprojekter, og 
blev omtalt i det sidste nummer af ”Jordforurening.
info”.  Publikationen giver en kort indføring i SRD, 
transport i moræneler, modellering, forundersøgel-
ser, oprensningserfaringer og injektion i moræneler. 
Publikationen afsluttes med en perspektivering af 
metodens anvendelsesmuligheder, valg af afværge-
teknik samt fremtidens udfordringer. Chambon, Julie; 
Damgaard, Ida; Lemming, Gitte; et al. DTU Miljø, 2009.  
Publikationen kan hentes på www.sara.env.dtu.dk.

Sammenligning og dokumentation af injektions-
metoder i moræneler 
DTU Miljø og Region Hovedstaden har afprøvet 
forskellige teknikker til injektion af reaktive stoffer i 
moræneler. De afprøvede teknikker er direkte injek-
tion med sonde og hydraulisk frakturering. Tidligere 
er en 3. injektionsmetode, pneumatisk frakturering, 
blevet afprøvet på samme lokalitet. Resultaterne kan 
danne baggrund for design og dimensionering af 
oprensninger med kemiske og biologiske metoder i 
moræneler. Kerm-Jespersen, Henriette; Bagge-Jensen, 
Carsten, Region Hovedstaden; Damgaard, Ida, et al. 
DTU Miljø. ”Sammenligning og dokumentation af 
hydraulisk fraktuering og direkte injektion med Geo-
Probe på Vasbyvej, Hedehusene”: Udgivet af Region 
Hovedstaden, august 2009. Notatet kan hentes på 
www.avjinfo.dk, se under udgivelser fra regionerne. 

Elektrokemisk rensning af forurening fra Høfde 42 
Sideløbende med pilotforsøg til afprøvning af basisk 
hydrolyse efterfulgt af biologisk nedbrydning af 
jordforurening ved Høfde 42 på Harboøre Tange, er 
der udført et indledende studie af metoden elektro-
kemisk oxidation. (AOP). Formålet har været at finde 
en metode, der kan substituere den nuværende 
rensning af drænvand fra depotet ved hjælp af aktivt 
kul. De indledende studier ser lovende ud, men me-
toden skal udvikles via yderligere undersøgelser og 
økonomien skal belyses, førend det er muligt at sige 
endeligt, om det er en egnet metode. Muff, Jens; 
Søgaard, Erik, G.; Dansk Kemi årgang 90, nr. 9, 
september 2009, side 21-25. ISSN 0011-6335.

ARTIKELovervågning
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4 gEoLogI og HyDRogEoLogI

Flyv ned til Danmarks grundvand 
Artiklen omtaler det geologiske visualiseringspro-
gram GeoScrene3D, som bl.a. benyttes af statens 
miljøcentre i forbindelse med grundvandskortlæg-
ningen. Hvis du klikker ind på By- og Landskabssty-
relsens hjemmeside, kan du prøve programmet, se 
www.blst.dk. Viuf, Berit; Miljø Danmark nr. 5, 2009 
side 32-33. ISSN 0903-5907.

Ny lokal beregning af nettonedbør 
For det samlede danske landareal er der nu en be-
regning af, hvor meget af nedbøren der strømmer 
videre mod grundvand og vandløb, idet der er gen-
nemført en beregning af nettonedbøren på markblo-
kniveau. Artiklen beskriver de faglige forudsætninger, 
der ligger bag beregningen af nettonedbør. Grant, 
Ruth; Blicher-Mathiesen, Gitte; Andersen, Peter Mejl-
hede. Vand og Jord, 16. årgang, nr. 3, september 2009, 
side 104-108. ISBN 0908-7761.

Varme som tracer for udveksling mellem grund-
vand og overfaldevand 
Varme kan bruges som en tracer til at identificerer 
områder med forskellig udveksling mellem grund-
vand og søer og eller vandløb. Metoden vises med 
eksempler fra to søer og et vandløb i Jylland. 
Engesgaard, Peter; Jensen, Jannick Kolbjørn; Karan, Sa-
chin; et al.Vand og Jord, 16. årgang, nr. 3, september 
2009, side 109-113. ISBN 0908-7761.

5 DRIkkEVAND og  
gRUNDVANDSBESkyTTELSE

Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger 
På baggrund af en af anbefalingerne i ”Redegørelse 
vedr. sikring af drikkevandet mod mikrobiologisk 
forurening” (Kulegravningsudvalgets redegørelse) 
har By- og Landskabsstyrelsen i 2009 finansieret en 
undersøgelse af mulighederne og konsekvenserne 
ved indførelse af ledelsessystemer med fokus på 
produktkvalitet i vandforsyningerne. Rapporten in-
deholder undersøgelsens resultater.  Skærm, Dorte; 
Kristensen, John, B.; ALECTIA A/S. Miljøministeriet, By- 
og Landskabsstyrelsen, 2009. ISBN 978-87-92548-62-7. 
Rapporten kan hentes fra www.blst.dk.

6 ANDET

kommunerne får gratis kortvisningsmuligheder 
I løbet af november 2009 skulle alle landets kommu-
ner få mulighed for at kunne vise kortinformationer 
fra flere landsdækkende systemer på deres hjemme-
side via projektet Vis Planer.  Obergaard, Bo; Grontmij 
Carl Bro; Føns, Christina; KL, Teknik og Miljø nr. 10. 
oktober 2009, side 28-30. ISSN 1902-2654.  

Folketingstidende er blevet elektronisk 
Fra starten af folketingsåret 2009/2010 er al informa-
tion fra Folketinget blevet elektronisk. Tidligere var 
den officielle udgave af lovforslag, beslutningsforslag 
m.m. en trykt version, men nu er materialet tilgæn-
geligt på folketingets hjemmeside www.ft.dk eller 
på folketidende.dk. Bigum, Gert. Vandposten nr. 171, 
november 2009, side 15.

Tinglysning er blevet digitaliseret 
Tingbøgerne er pr. 20. august 2009 blevet nedlagt og 
erstattet af et nyt landsdækkende centralt elektronisk 
datacenter. Artiklen beskriver, hvordan sagsarbejdet 
med den nye tingslysning foregår og illustrerer, at 
det i første omgang ikke er blevet lettere at foretage 
en tinglysning. Madsen, Jens Chr. G.; Vandposten nr. 
171, november 2009, side 33.

ARTIKELovervågning



kursus
KALENDEREN

Dato Hvem Hvad Hvor Mere info

11.-13. januar 
2010

DTU Miljø - In-
stitut for Vand 
og Miljøtekno-
logi

Afværgeteknologier for grund-
vandsforurening - biologiske og 
kemiske metoder

DTU Miljø, Miljøvej, 
Bygning 113, 2800, Kgs. 
Lyngby

http://www.efteruddannelse.
env.dtu.dk  

26. januar 2010 VIA - University 
College

An introduction to Ground 
Source Heating and Cooling

Chr. M. Østergaards Vej 4, 
8700 Horsens 

http://www.viauc.dk/efterud-
dannelse-GEO  

9.-10. marts 
2010

ATV  ATV Vintermøde Vingstedcentret, Bredsten, 
Vejle

http://www.atv-jord-grund-
vand.dk/  

20. maj 2010 -3. 
juni 2010 

VIA - University 
College 

Hydrogeologi  Chr. M. Østergaards Vej 4, 
8700 Horsens 

http://www.viauc.dk/efterud-
dannelse-GEO  

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

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

15.-17. juni 2010 EPA - University 
of Massachu-
sets

International Conference on 
Green Remediation: Environ-
ment - Energy - Economics  

 The Environmental 
Institute at the University 
of Massachusetts Amherst, 
USA

http://www.umass.edu/tei/
conferences/GreenRemedia-
tion/GreenHome.html

8.-10. septem-
ber 2010

VIA - University 
College

Prøvetagning af jord Chr. M. Østergaards Vej 4, 
8700 Horsens

http://www.viauc.dk/efterud-
dannelse-GEO  

15.-16. septem-
ber 2010   

ATV - Miljørin-
gen - 

Renare Mark - MUTKU NOR-
DROCS 2010   

CPH - Conferences, DGI 
Byen, København

http:// www.polytec.dk/
nordrocs2010  

16. september 
2010 -11. no-
vember 2010

VIA - University 
College

Kemiske processer i jord og 
grundvand

Chr. M. Østergaards Vej 4, 
8700 Horsens

http://www.viauc.dk/efterud-
dannelse-GEO  

22.-24. septem-
ber 2010   

ConSoil ConSoil 2010  Salzburg, Østrig http://www.consoil.olanis.de/  

21.-22. oktober 
2010   

VIA - University 
College

Prøvetagning af poreluft    Chr. M. Østergaards Vej 4, 
8700 Horsens

http://www.viauc.dk/efterud-
dannelse-GEO

4.-5. november 
2010   

VIA - University 
College   

Indeklima og prøvetagning Chr. M. Østergaards Vej 4, 
8700 Horsens

http://www.viauc.dk/efterud-
dannelse-GEO
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