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Dette år er præget af store interna-
tionale konferencer om jordforurening 
– Battelle i USA, Nordrocs i København, 
ConSoil i Østrig – blot for at nævne 
nogle stykker!
 
Vi danskere har en kulturbetinget 
tendens til at tro, at vi er verdensmestre 
i stort set alt. Selvom vi er langt fremme 
på jordforureningsområdet, er denne 
tro heldigvis ikke grundfæstet på jord-
forureningsområdet.

Dette nummer indeholder en række 
artikler med viden og indtryk fra den 
største konference af dem alle, Battelle 
i Monterey i USA. Danmark var heldigvis 
godt repræsenteret, men vi kan jo ikke 
alle være med – selvom vi kunne, var/er 
konferencen så stor, at vi alligevel kun 
ville kunne følge en brøkdel af det, der 
foregår.

Det er derfor en glæde at kunne 
præsentere en række bidrag om og fra 
konferencen i dette nummer. Indlægge-
ne viser, at deltagerne har et godt blik 
for emner, der er relevante for danske 

forhold. De viser også, at proble-
merne på jordforureningsområdet 

er de samme over alt i verden. 

Endelig viser de, der sker meget på 
området, så selvom vi på mange måder 
er godt med, er der inspiration og viden 
at hente inden for snart sagt ethvert 
emne, som vi arbejder med. 

Dette blads formål er, at professionelle 
såvel i den private sektor som i den 
offentlige skal dele viden og inspirere 
hinanden. Vi er afhængige af viljen til at 
bidrage hos såvel private som offentlige 
aktører. Vi takker forfatterne til indlæg-
gene og for at berige os med viden og 
indtryk fra konferencen. 

Leo Ellgaard
3529 8183
le@regioner.dk

Kit Jespersen
3529 8185
kij@regioner.dk

Christian Andersen
3529 8175
can@regioner.dk

Peter Steffen Rank
3529 8158
psr@regioner.dk
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Af Mette Christophersen, Region Syddanmark

Igen i år var konferencen i 8 parallelle spor. Der var om-
kring 330 platform-præsentationer, som kørte fra kl. 8 om 
morgenen til kl. 17, hvorefter der tre af dagene var poster 
session med forskellige postere hver dag – i alt omkring 
470 postere. Derudover var der 12 short courses – de fle-
ste placeret søndag før konferencen startede. Under hele 
konferencen var der en udstilling, hvor 78 udstillere (råd-
givere, laboratorier, entreprenører, osv.) viste deres pro-
dukter og ydelser frem. Så der var hele tiden masser at se 
og høre på, og hele tiden skulle der tages stilling: ”Hvad 
skal jeg høre nu? Hvad er det mest spændende?”. 

De 8 spor dækkede over et bredt spektrum af emner in-
den for undersøgelser, risikovurdering, monitering, afslut-
ning af afværge, grøn og bæredygtig afværge, kemisk oxi-
dation, ”delivery” teknikker, termiske metoder, barriere 
teknologier, biologiske metoder og dampindtrængning 
(indeklima).

Stort antal deltagere
Der deltog i alt over 1.500 i konferencen – primært fra 
USA. Dog var der omkring 300 internationale deltagere 
fra 32 forskellige lande, så vi 51 danskere udgjorde en 
pæn andel af de internationale deltagere. For en gang 
skyld var der flere danskere fra universiteterne og regio-
nerne end fra rådgiverne. Der var repræsentation fra 8 
rådgivningsfirmaer, 4 regioner (med meget forskelligt an-
tal deltagere), 2 universiteter og Miljøstyrelsen. Fra Dan-
mark havde vi knap 30 indlæg og postere med, som alle 
var på et højt fagligt niveau.

BATTELLE - MONTEREY 2010
7. internationale konference om ”Remediation of chlorinated and recalcitrant 

compounds”, Monterey, USA, maj 2010

I maj var der igen konference i Monterey i Californien for 
alle os, som ikke kan få nok af at høre om afværgemetoder, 
undersøgelsesteknikker m.m.
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Indlæg

Alt i alt var der tale om en spændende og meget vel-
organiseret konference. Der var nogle rigtige gode 
indlæg. Et af de bedste, jeg hørte, var ”The truth is out 
there – Unravling the mystery of the missing cis-DCE, vi-
nyl chloride & ethene”, som blev holdt af Evan Cox fra 
Geosyntec. Det var jeg ikke den eneste, der synes, for 
rummet var spækfyldt af tilhører. Indlægget blev holdt 
i en imponerende ren X-Files stil, og han fortalte om et 
enormt forskningsprojekt, som faktisk afliver hypotesen 
om, at anaerob oxidation kan være forklaringen på den 
ofte dårlige ethen-massebalance for stimuleret reduktiv 
deklorering.

Et andet rigtig godt indlæg blev holdt af Tom Sale, fra 
Colorado State University. Det hed ”Decision guide for 
selecting remedies for chlorinated solvents”, men det, 
han snakkede om, var en matrix, som viste fluxe mellem 
forskellige medier og forskellige dele af vores forure-
nede grunde. Han kaldte den ”Fourteen Compartment 
Model”. Klorerede stoffer kan forekomme i fire faser: 
NAPL, opløst, sorberet og gasfase. Alle faserne skal 
forekomme i både lav og høj permeable zoner i både 
kilde og fane. Det giver rigtig mange fluxe. ”Fourteen 
Compartment Model” skal hjælpe med at få overblik 
over, hvilke fluxe man ændre med sin afværge, og hvad 
det har af konsekvenser for de andre fluxe. 

Det eneste negative ved konference var, at der mellem 
de mange udmærkede indlæg, også havde sneget sig 
nogle ind, hvor det præsenterede arbejde var af mindre 
god kvalitet. Dette er dog nok svært at undgå på så stor 
en konference. 

På de følgende sider er der en række artikler, der går 
mere i dybden med udvalgte emner, som blev præsen-
teret på konferencen. God læselyst!

clorinatedclorinated

Monterey, maj 2010



Af Kim Sørensen og John Flyvbjerg, Region Hovedstaden

Udviklingen af bæredygtige afværgeprojekter er en disci-
plin i sin vorden, hvilket konferencen bar præg af. Mange 
indlæg handlede om begreber og udvikling af metoder 
og værktøjer til vurdering af afværgeprojekters bæredyg-
tighed. Færre indlæg beskrev konkret erfaring fra gen-
nemførte projekter.

Begreber
Sessionens første indlæg beskæftigede sig med at defi-
nere fundamentale begreber som f.eks. bæredygtighed. 
Der var bred forståelse for, at der i et bæredygtigt afvær-
geprojekt må tages både miljømæssige, sociale og økono-
miske hensyn, mens der i et såkaldt ”grønt projekt” først 
og fremmest fokuseres på miljømæssige hensyn. 

Metoder
Et af sessionens mest debatskabende indlæg blev holdt 
af australieren Paul E. Hardisty, der hårdnakket hævdede, 
at alle både positive og negative påvirkninger fra et af-
værgeprojekt skal prissættes i dollars. Dollars er nemlig et 
universelt sprog som alle forstår. Hardistys påstand var, at 
der kun for alvor tages hensyn til forhold, der tildeles en 
dollarpris. Hvis man ikke kan eller vil prissætte et forhold, 
må man være indstillet på, at der ikke tages hensyn til det. 
Hardisty har skrevet en bog “The Economics of Ground-
water Remediation and Protection”, som virker særdeles 
relevant for alle med interesse for at dokumentere dét - i 
meget bred forstand - økonomisk set hensigtsmæssige i 
at gennemføre afværgeprojekter, der sikrer rent grund-
vand.
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Sessionen om grønne og bæredygtige afværgeprojekter havde en fremtrædende 
plads på konferencen. Sessionen strakte sig over alle fire dage. Den blev afviklet i én 
af de større sale, og den tiltrak mange tilhørere. Ud af de i alt 47 mundtlige indlæg 
om grønne og bæredygtige afværgeprojekter blev de 39 holdt af foredragsholdere 
fra USA. Seks indlæg var fra Europa og to fra Australien.

Monterey, maj 2010
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Værktøj

Der blev præsenteret fire værktøjer til vurdering eller 
sammenligning af afværgeprojekters bæredygtighed:

De tre førstnævnte værktøjer er frit tilgængelige, mens 
det samme næppe bliver tilfældet for det fjerde værk-
tøj. RemS vil være tilgængeligt på Region Hovedstadens 
hjemmeside inden udgangen af september 2010.

RemS og SET er baseret på livscyklus-vurderinger, mens 
det ikke fremstod tydeligt, hvilke grundlæggende tilgan-
ge miljøvurderingerne i SRT og SiteWise er baseret på.

I alle fire indlæg blev værktøjernes opbygning præsen-
teret, og deres anvendelse blev eksemplificeret med 
forskellige cases. Eksemplerne viste – hvilket nok ikke er 
overraskende, men nu er der kommet tal på vurderinger-
ne – at ”pump and treat” er en dyr og miljøbelastende 
afværgeteknik. Eksemplerne viste også, at ISTD-projekter 
nok er energikrævende, og dermed miljøbelastende, 
men at de i nogle tilfælde ikke er mere miljøbelastende 
end traditionelle afgravninger af forurenet jord. Hvis der 
udelukkende ses på miljøbelastning – altså det ”grønne” 
aspekt i afværgeprojekter er ISCO og SRD også fordelag-
tige afværgeteknikker.

I et senere indlæg på sessionen blev der med udgangs-
punkt i et par cases foretaget en sammenlignende analyse 
af miljøvurderinger beregnet med hhv. SRT og SiteWise. 
De beregnede resultater var meget forskellige - uden at 
foredragsholderen kunne redegøre for årsagen.

Konkrete erfaringer

Under titlen ”How green can we get” beskrev et af ses-
sionens bedste indlæg de miljømæssige og økonomiske 
fordele ved at erstatte et ”pump and treat” anlæg med 
en ISCO-behandling med ozon af en PCE-fane i et grund-
vandsmagasin. Indlægget var tankevækkende - når man 
kommer fra en region, der driver 70 ”pump and treat” 
anlæg for forurenet grundvand.

Perspektiv
På konferensens session om bæredygtighed i afværge-
projekter var der enighed om, hvilke parametre der skal 
medtages i vurderingen, mens der ikke var enighed om, 
hvordan de skal vægtes i forhold til hinanden. Metoderne 
er derfor stadig under udvikling og indgår endnu ikke 
som en færdigudviklet disciplin i forbindelse med gen-
nemførelse af afværgeprojekter.
 
Et mål kunne være, at det sker i Danmark inden Monterey 
2012.

 SRT (Sustainable Remediation Tool, ud-
viklet for U.S. Air Force)

SiteWise (udviklet af Battelle)

RemS (Remediation Strategy, udviklet 
af Miljøstyrelsen, Videncenter for Jord-
forurening og Region Hovedstaden)

SET, (Sustainabillity Evaluation Tool, 
udviklet af firmaet Haley & Aldrich).
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STAR-oprensning med glødning

Monterey, maj 2010

Af Mads Terkelsen, Region Hovedstaden

Oprensning med STAR-metoden (Self-Sustaining Thermal Aquifer Remediation) foregår ved, at en forurening 
antændes in-situ, og at den derefter afbrændes i jorden ved glødning. Forureningen antændes med et var-
melegeme og antændingen foretages kun én gang. Når først forureningen er antændt, holdes glødningen i 
gang ved at tilføre ilt til forbrændingsområdet. 

Metodens begrænsninger ligger indtil videre i forureningstype og sedimenttype. 

Metoden er først og fremmest velegnet over for stoffer, som kan brænde af sig selv. Metoden er derfor 
fortrinsvist testet på PAH’er/tjærekomponenter. Metoden kan i princippet også anvendes over for klorerede 
opløsningsmidler ved at tilsætte et brændbart stof – men det vil nok i de fleste tilfælde ikke være en særlig 
hensigtsmæssig løsning i Danmark.

STAR-oprensning er ikke velegnet til lavpermeable aflejringer, da det her er vanskeligt at tilføre den nød-
vendige ilt til, at glødningen kan opretholdes. I aflejringer, der består af større sten og blokke, er metoden 
heller ikke velegnet på grund af et i forhold til glødning uhensigtsmæssigt forhold mellem overflade og 
porestørrelse. 

STAR-metoden er tidligere blevet præsenteret på ConSoil i Milano i 2008. Her blev der vist meget lovende 
resultater fra forsøg foretaget i beholdere på størrelse med olietønder. Dette år i Monterey er udviklingsar-
bejdet bragt et niveau videre, således at metoden nu er testet med forskellige sedimenttyper og vandind-
hold i større containere. Resultaterne viser en meget høj oprensningsgrad – ofte med forureningsindhold 
efter oprensning, som er under detektionsgrænsen.

Der er oprettet en projektgruppe til varetagelse af den videre udvikling. Gruppen ledes af D. W. Major, Uni-
versity of Toronto. Projektgruppens næste udfordring er gennemførelse af et on-site pilotprojekt.

Oprensning med STAR-metoden (Self-Sustaining Thermal Aquifer Remediation).
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Af Katerina Hantzi og Mia Rosman, Region Hovedstaden

Et gennemgående tema og diskussionsemne dette år var 
opsamlingstider: Hvor længe skal passive samplere hænge 
for at få en repræsentativ prøve? I USA er udgangspunktet, 
at der som minimum bør være opsamling i 24 timer, men 
kritiske røster internt er begyndt at hævde, at dette ikke er 
tilstrækkeligt, og at 7 døgns målinger – eller helt op til 14 
døgn er at foretrække. 

En spændende diskussion at følge for os fra Danmark, for på 
dette område viser det sig, at vi er længere fremme og kan 
bidrage til debatten.

Både U.S. Navy og U.S. EPA er i skrivende stund i gang med 
at revidere deres retningslinjer på indeklimaområdet, og 
begge udgiver deres materiale en gang i efteråret 2010. Præ-
sentationen af udkast til deres retningslinjer rummer umid-
delbart for os ikke noget revolutionerende nyt: I hvert fald 
ikke den del, som vi blev præsenteret for - men det bliver 
alligevel spændende læsning, for at se om de indeholder nye 
elementer.

Ét indlæg handlede om aerob nedbrydning i den umættede 
zone. Den mikrobielle nedbrydning af forurening kan her 
have en afgørende rolle, for forureningens transport og vi-
dere skæbne, da det kan vise sig, at der er ilt nok her til at 
omsætte forurening. Det kan dermed blive en væsentlig fak-
tor, man skal tage med i sine risikovurderinger.

Et andet indlæg handlede om indendørs kilder, der bidrager 
til dårligt indeklima. Her var der fundet mere end 50 kilder, 
der bidrog  med TCE og mere end 100 kilder, der bidrog 
med PCE. Desuden var der dukket nye stoffer op, som kunne 
tilskrives den stigende import af varer fra Kina, bl.a. plastik-
juletræer og legetøj. Den liste kunne være interessant at se 
og blive inspireret af ved udførsel af vores egne målinger. Til 
at skelne mellem bidrag fra indendørs kilder og udefra kom-
mende kilder kan man f.eks. bruge stoffernes isotopsammen
sætning, idet indendørs kilder har en anden isotopsammen-
sætning end de udefra kommende.

På metodeområdet blev vi introduceret til en ny passiv må-
lemetode. The Waterloo Membrane SamplerTM fra firmaet 
SiREM. Det er en glasampul lukket af en membran i den ene 
ende. Ampullen indeholder et sorberende medie. Luften dif-
funderer gennem membranen og sorberer på mediet. Den 
er diskret og lille (ca. 4,5 cm lang og 1 cm i diameter) og 
gør, at beboere, der har den hængende, ikke tager notits af 
den og bliver dermed  mindre berørt af en undersøgelse. En 
”ulempe” er, at den er så lille, at den kan være svær at finde 
for den, som skal indsamle den efter ophængning. Den er 
eksempelvis god til klorerede stoffer og nedbrydningspro-
dukter, MBTE og BTEX-N, men er faktisk mulig at bruge for 
stort set alle flygtige stoffer. Opsamlingstiden kan varieres 
fra 1 time og helt op til 30 dage. Efter opsamling analyseres 
prøven på GC/MS. 

Barometertrykkets indflydelse på indtrængen i bygning var 
også et emne, der blev berørt i flere indlæg. Stoftrans-
porten i luft er mere signifikant tættere ved bygning end ude 
i periferien, der var dog indlæg, der satte spørgsmålstegn 
ved, hvor betydende denne stoftransport er for indtrængen 
i bygninger – konklusionen på ét af de danske indlæg var, at 
barometertrykket ikke har særlig stor indflydelse de steder, 
hvor fundamentet er intakt, men spiller en større rolle, ved 
fundamentrevner.

En af de leverandører, der var til stede på konferencemes-
sen, havde udviklet et apparat til måling af poreluftprøver. 
Under prøveopsamlingen måles løbende, ud over flow, også 
temperatur, fugtighed, terrænhøjde og position. Disse data 
kan logges fra apparatet on site, eller efter prøveopsamling. 
Apparatet hedder e-AIR og Region Hovedstaden har fået lov-
ning på at få et eksemplar stillet til rådighed til afprøvning.

Det er vores indtryk fra de indeklima- og poreluftsessioner, 
som vi har fulgt, at vi herhjemme er ret godt med og også på 
nogle områder er længere fremme end dem ”over there”. 
Spændende at høre om deres erfaringer og samtidig følge 
udviklingen, så vi også fortsat kan være ”up front”!

På dette års Monterey-konference udgjorde sessioner og postere om indeklima og poreluft en pæn 
del af konferencen. Det spændte vidt - fra det sidste nye om myndighedsbehandling fra USA til nye 
opsamlingsmetoder og -udstyr.

PoreluftIndeklima og poreluft

Monterey, maj 2010



MIP virker ved at varme jorden omkring sonden op, mens den føres ned gennem jord-
lagene. Herved bliver forureningen i jorden varmet op og går på gasform. Gassen dif-
funderer gennem en membran i sonden og føres op til overfladen ved hjælp af en 
bæregas. Her måles forureningsmængden, og man får en indikation af dels forurenings-
niveauet og dels stofgruppen. Den kan dog ikke angive specifikke stoffer.  

Alt efter stofgruppe bestemmes forureningsniveauet enten ved PID1  for de aromatiske 
kulbrinter, FID2  for de alifatiske kulbrinter og ECD3  for de klorerede opløsningsmidler. 
Måleudslagene på de tre forskellige detektorer optegnes grafisk som kurver i takt med, 
at sonden føres ned gennem jordlagene, og herved opnås der et visuelt godt indtryk af 
forureningen som et dybdemæssigt profil. 

Det gode ved MIP-målinger er, at man får resultatet med det samme, mens man er i 
felten. Dermed kan man tilpasse sin undersøgelse løbende på stedet og relativt nemt 
afgrænse forureningen. Der er tale om en relativ hurtig undersøgelsesmetode, hvor 
der ofte kan udføres langt flere sonderings-metre pr. dag end ved brug af traditionelle 
boringer. 

Det blev i flere indlæg understreget, at MIP ikke kan stå alene som målemetode. Det 
bedste resultat opnås ved en kombination af MIP med bl.a. jord- og vandprøver og evt. 
poreluftprøver til kvantificering af forureningsindhold. Dette skyldes, at MIP kun viser den 
relative fordeling af de forskellige stofgrupper ned gennem jordlagene, men hverken kan 
identificere enkeltstofferne eller kvantificere forureningsindholdene. Ved kombination 
med en felt-GC/MS, eller særlige opsamlingstuber i rustfrit stål udviklet til formålet, kan 
enkeltstoffer identificeres og deres relative indhold kan kvantificeres. Bestemmelserne 
udføres på bæregassen, og de målte indhold er bl.a. afhængig af sondens temperatur, 
diffusionen over membranen og flowet i bæregassen. Der er derfor tale om en semikvan-
tiativ bestemmelse.

Signalet fra sonden varierer med antallet af kloratomer, således at der ses lavere signaler 
jo lavere antal chloratomer. Herved er der risiko for at undervurdere forureningsstyrken, 
f.eks. i en fane med dominans af nedbrydningsprodukter som 1,2-cis-dichloethylen og 
vinylchlorid, som vil give lavere udslag på MIP’en end tilsvarende koncentrationer med 
f.eks. TCE eller PCE.
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MIP er en forkortelse af Membrane Interface Probe. Det er en anerkendt og udbredt screeningsmeto-
de. Den er god til at afgrænse forureninger – både vertikalt og horisontalt - og til at angive et forure-
ningsniveau. MIP har været på markedet i mange år, men der sker stadig en nyudvikling af udstyret, 
og man bliver stadig klogere på dens styrker og svagheder.

Af Katerina Hantzi, Mia Rosman og Anna Toft, Region Hovedstaden

  1  PID: Photo Ionization Detector
  2  FID: Flame Ionization Detector
  3  ECD: Electron Capture Detector

MIP 
Membrane 
Interface 
Probe



Man skal være opmærksom på, at variationerne i geologien 
også giver variationer i MIP-signalet. Ler- og siltformationer 
øger MIP-signalet i forhold til f.eks. sandlag. Udslagene i ler 
og sand er således ikke direkte sammenlignelige, og lige 
store udslag i de to typer aflejringer er ikke nødvendigvis 
udtryk for samme forureningsgrad.   

Ved MIP-sonderinger registreres tillige jordens lednings-
evne, som også angives grafisk og viser varierende udslag 
ned gennem jordlagene. Ledningsevnen anvendes bl.a. til at 
vurdere, om der er tale om sandede eller lerede horisonter 
samt skift mellem våde og tørre aflejringer. Til nærmere 
vurdering af lagfølge og de enkelte jordlags beskaffenhed 
er der dog brug for at supplere med almindelige boringer 
og jordartsbeskrivelser, da tolkning af geologien baseret på 
ledningsevne alene er for usikre. 

Det blev pointeret, at det er vigtigt, at der foretages hyppig 
kalibrering af MIP-udstyret, dvs. flere gange dagligt. Der skal 
bl.a. måles på signalfølsomhed og responstid, som er tiden 
fra forureningen via diffusion trænger gennem membra-
nen til forureningen har passeret gennem hele sonden og 
bæregasslangen op til måleudstyret. Dette gøres ved at måle 
på en standardopløsning. Kalibreringen skal dokumentere 
om udstyret fungerer optimalt og vedbliver med det under 
hele undersøgelsesfor-løbet. Dels kan der ske signalfejl eller 
være drift på systemet, således at følsomheden, og dermed 
udslagene på detektorerne, aftager i løbet af en arbejdsdag, 
og efterhånden som sonden slides. Dels kan der opstå 
defekt, f.eks. ved at membranen brister, og hvor det er nød-
vendigt at skifte til en ny sonde. Diffusion over membranen 
er afhængig af den enkelte membran, og der skal derfor 
altid kalibreres ved skift af MIP-sonde. Endvidere bør det te-
stes mellem hver sondering, at en evt. forureningspåvirkning 
fra én sondering ikke videreføres til næste sondering.

Man skal være opmærksom på, at der kan ske ”carry-over” el-
ler ”tailing”, hvor en del af et forureningsrespons i én dybde 
kan føres med ned i de næste måledybder, hvorved forure-
ningsprofilet tværes ud og undersiden af forureningshorison-

ten sløres. Herved kan forureningshorisonten syne større, 
end den virkelig er, og det kan være vanskeligt at fastlægge 
undersiden af en forureningshorisont præcist. ”Carry over” 
skyldes, at noget af forureningsresponset bliver hængende 
i bæregasslangen i et stykke tid, bl.a. afhængig af, hvilke 
forureningskomponenter der er tale om, hvilket slangemate-
riale der anvendes og nedtrængningshastigheden. Det blev 
anbefalet at se på FID- og PID-udslagene, da disse generelt 
er mindre følsomme, og der derfor ofte ikke er så meget 
”carry over” på disse.

”Carry over” kan reduceres ved at anvende tilpas langsom 
nedtrængningshastighed, hvor systemet får tid til at rense 
helt eller delvist igennem. Som noget nyt er der udviklet 
en opvarmet bæregasslange, som ligeledes er med til at 
reducere graden af ”carry over”. Til nærmere fastlæggelse af 
undersiden af en forureningshorisont vælger nogle at udføre 
en ekstra MIP-sondering, hvor målingerne foretages nedefra 
og op som supplement til den almindelige MIP- sondering 
udført oppefra og ned. Det blev ikke klart, hvor almindeligt 
dette er, eller hvor meget bedre resultater der opnås. 

Det blev pointeret, at responset over for forurening er 
afhængig af temperaturen. Temperaturen skal være høj nok 
til at bringe forureningskomponenterne på dampform, så 
de kan diffundere ind gennem membranen. Desuden skal 
temperaturen være høj nok i hele undersøgelsesdybden og 
ikke kun punktvis, idet forureningsresponset da forringes og 
bliver uensartet, og derved fås et ringere billede af forure-
ningsfordelingen ned gennem jordlagene. Temperaturen er 
bl.a. afhængig af nedtrængningsdybden. Begge registreres 
grafisk som de øvrige måleparametre, og det skal løbende 
kontrolleres, at sondetemperaturen er tilstrækkelig høj. Hvis 
temperaturen ses som markante spidse toppe for hver gang 
sonden føres dybere, presses sonden typisk for hurtig ned. 
Da vil udslagene på FID-, PID- og ECD-detektorerne også 
typisk være karakteriseret ved markante toppe.    
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MIP har som nævnt været på markedet i mange år og 
er et almindeligt anvendt screeningsværktøj til kilde-
sporing og afgrænsning. Der er også mulighed for 3D-
visualisering af den rumlige forureningsudbredelse 
via forskellige computerprogrammer. 

Flere fremhævede desuden MIP og dens potentiale 
til en bedre detailforståelse, når det gælder massefor-
deling, spredningsveje og problematikken med 
tilbagediffusion fra lavpermeable horisonter, som er 
en af de store udfordringer ved mange afværgeløs-
ninger. Det er selvfølgelig vigtigt at kombinere med 
andre data som jordprøver, vandprøver, hydraulisk 
ledningsevne, geologiske data mv., og det er vigtigt, 
at prøverne udtages i de rigtige lag og dybder, da 
koncentrationen ofte varierer markant alt efter om 

prøverne udtages i lav- eller højpermeable lag. F.eks. kan for-
ureningen være mere eller mindre udvasket i de højpermea-
ble horisonter, mens der fortsat kan være betydelige indhold 
i lavpermeable lerede og siltede horisonter. Forureningsmas-
sen kan således sidde bundet i en lille del af lagserien. Men 
det er vigtigt at få identificeret disse lag forud for vurdering 
og valg afværgeløsning, da de kan give tilbagediffusion til de 
mere permeable horisonter og forlænge oprensningshori-
sonten drastisk.  

Samlet set blev det konkluderet, at MIP er et semikvantita-
tiv værktøj, som kræver stor erfaring og omhu for at få det 
bedst mulige ud af. Tolkninger og vurderinger er subjektive 
og kræver ligeledes erfaring, og der skal kombineres med 
anden prøvetagning - men som det blev sagt: 
IT’S A DAMN GOOD TOOL!

Monterey, maj 2010
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Soil mixing og 
in situ nedbrydning 

Monterey, maj 2010

Effektiv tilsætning og fordeling af reaktanter ved in situ nedbrydning er stadig en udfordring, og 
konferencen bød på en lang række indlæg om forskellige leveringsmetoder, herunder diverse injekti-
onsmetoder, nedsivnings- og infiltrationssystemer samt en række forskellige former for soil mixing. 

Af Anna Toft, Region Hovedstaden

Ved soil mixing foretages der en mekanisk in situ op-
blanding af jorden og de tilsatte reaktanter, således at der 
opnås en mere effektiv spredning af reaktanterne, og kon-
takten mellem jord og reaktanter øges. Målet er at opnå en 
mere homogen spredning af reaktanter i hele jordmatricen 
og deraf en mere effektiv nedbrydning.  Soil mixingen sker 
ved brug af specielt udviklede bore- og mixerhoveder, som 
varierer meget i udformning afhængig af, om de anvendes i 
sand eller ler, og om der er tale om terrænnær eller dybere 
soil mixing. 

Indlæggene viste stor variation med soil mixing inden for 
dybder mellem 1 til 20 m i geologiske aflejringer fra sand til 
tæt kompakt ler og brug af forskellige reaktanter som kali-
umpermanganat, persulfat og jern. Der er også stor variation 
i tilsætningsmåden, fra fast stof eller opløst stof udhældt di-
rekte på jordoverfladen, efterfulgt af mekanisk nedblanding 
i jorden, til ”slurry”-blandinger, hvor reaktanten opslem-
mes med vand og f.eks. bentonit eller andre stabilserende 
hjælpestoffer, og som typisk tilsættes nede i jordlagene via 
et bore-/mixerhoved under selve soil mixingen. Desuden er 
der anvendt en række forskellige udformninger af bore- og 
mixerhoveder monteret på enten kran, gravemaskine eller 
borerig. 

Nedenstående metode er et alternativ til injektionsmetoden 
og derfor interessant.

Soil mixing til etablering af reaktiv væg til afskæring 
af forureningsfane i sandmagasin
Et af indlæggene viste soil mixing til 20 m’s dybde til 
etablering af reaktive vægge, som skal behandle og afskære 
en fane med klorerede opløsningsmidler i et sandmagasin 
beliggende fra ca. 10 til 20 m’s dybde. Som reaktant er der 
anvendt BOS100R, som er et afværgeprodukt bestående af 
granuleret aktiv kul imprægneret med zero-valent jern (ZVI). 
Produktet er valgt ud fra en række miljøhensyn på stedet, 
samt at nedbrydningen ikke er afhængig af opholdstiden, da 

forureningskomponenterne adsorberes og fastholdes i kul-
partiklerne, indtil de er nedbrudt. Der er foreløbig udført 2 
vægge på lokaliteten som pilotforsøg. Hver væg er etableret 
som én række overlappende storformatboringer. Boringerne 
er udført med et borehoved med en diameter på 1,5 m. For 
bedre styring af boringerne udførtes først hver anden boring 
og herefter de mellemliggende boringer. Selve tilsætnin-
gen af afværgeprodukt og soil mixingen er kun udført i 
grundvandszonen fra ca. 10 m u.t. og ned til ca. 20 m u.t., 
hvor boringerne er afsluttet i et marint lerlag. Afværgepro-
duktet, der er på pulverform, er opblandet med vand og et 
stivelsesprodukt (guar), inden det via et slangesystem bliver 
pumpet til boreriggen og fordelt i sandlaget via borehove-
det. Stivelsesproduktet modvirker aggregering og holder 
partiklerne i suspension og er et hjælpestof til effektiv for-
deling af afværgeproduktet. Stivelsesproduktet ser dog ud 
til at kunne hæmme forureningsnedbrydningen. I den ene 
væg er der derfor også iblandet et enzym til nedbrydning af 
stivelseproduktet.
 
Det var oprindeligt meningen at etablere væggene ved 
direct push injektioner. Imidlertid viste injektionstests og 
tilhørende kerneprøver udtaget til dokumentation for spred-
ningen, at der trods ihærdige og gentagne forsøg med kraf-
tigt injektionsudstyr, ikke kunne opnås ensartet fordeling i 
sandmagasinet ved hjælp af injektioner, formentlig på grund 
af foretrukne spredningsveje. I modsætning hertil viser den 
udførte soil mixing en effektiv og homogen fordeling, og 
planen er at fortsætte fuld skala projektet med soil mixing 
metoden. 

I betragtning af resultater fra forskellige gennemførte injek-
tionstests herhjemme, i bl.a. finkornede sandaflejringer, hvor 
der ikke har kunnet opnås den forventede gode fordeling, 
trods anvendelse af bl.a. tætte injektionsintervaller, højt 
injektionstryk, specialdesignede injektionshoveder, bottom-
up og top-down, er det nok værd at overveje soil mixing 
metoden som et alternativ til injektionsmetoden.
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Moniteringsstrategier
Den sidste dag på konferencen i Monterey var der et helt spor om monitering. 

Af Mia Rosman og Anna Toft, Region Hovedstaden

Et gennemgående tema fra alle indlæggene var, at grundvandsmonitering generelt er karakte-
riseret ved stor variation i data. Derfor er der visse ting, som det er vigtigt at tage højde for, så 
man får den mest optimale monitering:

Omkring prøveudtagning blev det slået fast, at specielt de aktive prøvetagninger tager lang tid, 
og er noget der ikke skal forhastes. Man kan imidlertid altid forsøge at minimere arbejdsgangen 
under prøvetagningen for at øge effektiviteten, men man skal altid være klar over vigtigheden af, 
at en prøve bliver udtaget korrekt. Der har gennem årene været en udvikling fra lang forpump-
ning til low flow forpumpning og prøvetagning og videre til passive prøveopsamlere. Udviklingen 
fra lang forpumpning til passiv prøveopsamling har givet store tidsmæssige og økonomiske be-
sparelser på en række sager, især på store og længerevarende moniteringssager. Det ser ud til, at 
der er usikkerhed vedr. low flow pumpning, og vi fik indtryk af, at denne prøvetagningsmetode 
er for nedadgående, mens passive prøveopsamlere er kraftigt på vej frem.

Et indlæg omhandlede statistiske behandlinger af et meget stort antal grundvandsprøver fra en 
stor flyvebase for at klarlægge variabiliteten i prøverne. Konklusionerne herfra var, at der ikke 
var nogen åbenlyse geografiske fordelinger i variabiliteten inden for flyvebasens område og 
heller ikke nogen sammenhæng mellem variabilitet og koncentrationsniveauer. Derimod viste 
det sig – mod forventning - at jo højere permeabiliteten var, jo højere variabilitet. Desuden viste 
vandprøver udtaget i toppen af grundvandsmagasiner en vis variation, og der sås størst variation, 
der hvor filtrene gik op i den umættede zone. 

Vælg nøgleparametre i overvågningen, f.eks. benzen eller TCE.

Definér, hvad der er ”en god boring” for den specifikke overvågning.

Når prøver analyseres – vær OBS på, at der kan være 10-15 %’s i forskel mellem analyseresultat  
fra et laboratorium til et andet for prøver udtaget samtidigt.

Mål for tilstedeværelsen af relevante bakteriekolonier – det er med til at give et billede af, 
om forholdene for naturlig nedbrydning fortsat vedbliver at være til stede, og dermed om   
prøvetagningssteder fortsat er optimale.

Overvej brugen af passive prøveopsamlere (f.eks. HydroSleeveTM, Snap Sampler, Passive 
Diffusion Bags (PDB) eller Sorbicell). En case viste, at brugen af passive prøveopsamlere kan   
være med til at reducere omkostninger med op til 70 % over 20 år.

Sørg for at pumpe det ”rigtige” sted alt efter, hvilken type prøve der skal udtages. 
 Pumpningen skal ske i forhold til den aktuelle borings placering og formål.
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En anden vigtig pointe var, at monitering af en tidsmæssig 
koncentrationsudvikling generelt kræver minimum 3-5 års 
monitering, og at prøvetagning hyppigere end en gang årligt 
ofte kun bidrager med begrænsede oplysninger vedr. den 
tidsmæssige koncentrationsudvikling. Dog skal man være op-
mærksom på, at der ofte ses meget store variationer i målte 
koncentrationer inden for de første dage og uger efter etab-
leringen af filterboringer, mens der de følgende måneder 
ofte ses en rimelig stabilitet. Der bør tages højde for dette, 
når forureningsniveauet skal fastlægges og moniteres. 

Som et værktøj til løbende revidering af et moniteringspro-
gram blev en militærmodel præsenteret i et af indlæggene. 
Det var modellen OODA Loop, jf. den amerikanske militær-
strateg oberst John Boyd. OODA Loop står for Observe, 
Orient, Decide and Act og er en beslutningscyklus, der illu-
strerer den proces, hvormed en person eller en organisation 

reagerer på en begivenhed. Det kan overføres til monitering 
og til den løbende justering af et moniteringsprogram.

Sluttelig blev der også nævnt forskellige nye software-værk-
tøjer til optimering af monitering. REMChlor er et nyt værktøj 
til at undersøge sine data for, om der sker naturlig nedbryd-
ning af de chlorerede stoffer. Der kan læses om programmet 
på http://www.epa.gov/ada/csmos/models/remchlor.html. Et 
andet program SampleoptimizerTM kan hjælpe, når man vil 
sammenligne nye resultater med sine historiske data, og det 
kan findes på http://sampleoptimizer.com/ 

Af guidelines på moniterings-området blev nævnt ”Guide to 
Optimal Groundwater Monitoring”, NAVAC, 2000.

Det var et spændende spor med en rigtig god sammensæt-
ning af indlæg og med en fin rød tråd igennem det hele.

Monterey, maj 2010

Optimal
Groundwater
Monitoring



Indeklima og poreluft

- Nyt om grundvandsmonitering

Af Per Loll, Poul Larsen og Thomas H. Larsen, Dansk Miljørådgivning A/S

Hvilke faktorer har betydning for variabilitet i moni-
teringsdata for TCE?
Det første studium omhandlede TCE og havde titlen ”Causes 
of Variability in Groundwater Monitoring Data”. Formålet 
med dette studium var at identificere forskellige kilder til 
variabilitet i grundvandsmoniteringsdata – eller med andre 
ord: Hvad får moniteringsdata fra én moniteringsrunde til at 
adskille sig fra koncentrationerne i tidligere runder? Studiet 
omhandlede primært en analyse af data fra mere end 1.800 
moniteringsfiltre fra Hill Air Force Base, hvor der er foreta-
get monitering af omfattende grundvandsforureninger med 
TCE. Ud fra de 1.800 filtre er der udført statistiske analyser 
på data fra 504 filtre, hvor der gennemsnitligt er udført 19 
moniteringsrunder over 13 år, og hvor der er konstateret 
TCE over detektionsgrænsen i mere end 50 % af prøverne i 
hver enkelt tidsserie.

Den mest markante konklusion fra dette studium var, at kun 
30-40 % af variabiliteten i de indsamlede moniteringsdata 
var udtryk for en tidslig trend (den som vi i moniterings-
sager typisk er interesseret i), mens de resterende 60-70 % 
af variabiliteten blot var udtryk for ”tilfældige variationer”. 

Endnu en hovedkonklusion var, at den tidslige trend først 
overstiger den tilfældige variabilitet, når der er mere end 
1 år imellem moniteringsrunderne. Pudsigt nok opnåedes 
nøjagtig samme konklusion på baggrund af andre monite-
ringsdata fra 260 filtre på Marine Corps Base Albany. Altså 
tyder disse omfattende datasæt – meget entydigt – på, at 
hyppigere monitering end én runde pr. år kun giver megen 
lidt information om langtidstrends i grundvandsmoniterings-
data. Den sidste hovedkonklusion var, at der skal moniteres 
over en tidsskala på 3-5 år før den tidslige trend overstiger 
den øvrige/tilfældige variabilitet i data.

Også betydningen af en række karakteristika vedr. hy-
drogeologien og filterkonstruktionen, for variabiliteten i 
moniteringsdata, blev undersøgt. Her var konklusionerne, 
at der observeredes signifikant større variabilitet i TCE-
koncentrationen ved (i) høje magasin-permeabiliteter, (ii) 
dybe grundvandsmagasiner og (iii) filtre, der sidder i toppen 
af magasinet, men at disse forhold sammenlagt er årsag 
til mindre end 10 % af variabiliteten i koncentrationen. Til 
gengæld kunne der ikke konstateres signifikante sammen-
hænge imellem variabiliteten i TCE-koncentrationen og (i) 
magasin-heterogeniteten (lagdeling), (ii) filterlængden eller 
(iii) variationer i grundvandsstanden.

Også mht. grundvandsmonitering var der noget at komme efter på årets Battelle-konference 2010. 
Specielt set som supplement til resultaterne i Miljøprojekt Nr. 1309, 2009 om grundvandsmonite-
ringsdata på danske villaolietanksager.

På session A7 og A8 om hhv. ”Improvements in verification of monitored natural attenuation” og 
”Long-term monitoring strategies” præsenterede Thomas McHugh og Roopa Kamath fra GSI Env-
ironmental i Houston to omfattende studier om monitering af forureningsfaner i grundvand.

 om tidslige trends.
trend træder tydeligt frem.

• 30-40 % af variabiliteten er udtryk for en tidslig trend.
• 60-70 % af variabiliteten er udtryk for tilfældige variationer.
• Monitering hyppigere end 1 gang pr. år giver kun lidt information
• Der skal moniteres over minimum 3-5 år før den tidslige 

TCE/chlorerede opløsningsmidler
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Hvad kan vi lære af langtidsmonitering på benzin-
sager?
Det andet studium omhandlede benzin og havde titlen 
”Use of Long Term Monitoring Data to Better Understand 
Plume Behavior at Gasoline Retail Sites”. Formålet med dette 
studium var at undersøge, hvor mange af de undersøgte 
benzinfaner der er stabile eller svindende, og hvad længden 
er på grundvandsfaner med hhv. benzen og MTBE, samt med 
hvilken rate svindende faner ”forsvinder”.

Studiet er baseret på moniteringsdata fra 48 sager – 30 
igangværende og 18 tidligere benzinsalgssteder – fordelt 
over 5 forskellige stater. I alt indgik 906 filtre i studiet, 
hvoraf 630 var placeret i kildeområdet eller i fanen. Der har 
gennemsnitligt været moniteret i 15 år på de inddragede 
sager (min. 6 år). Der udføres/er udført en eller anden form 
for afværge på samtlige sager. Forfatterne fremhævede, at 
undersøgelsen primært kan anvendes til at besvare, om de 
moniterings- og afværgestrategier man typisk har anvendt 
(på større sager) har været effektive både for benzen og 
MTBE.

Idet de absolutte fanelængder er baseret på amerikanske 
grundvandsstandarder: 5   g/L for benzen og 10   g/L for 
MTBE (hhv. 5 og 2 gange højere end danske kriterier), vil vi 
ikke lægge så megen vægt på konklusionerne omkring de 
absolutte fanelængder (median < 30 meter for både benzen 
og MTBE), men lægge fokus på konklusionerne omkring 
tidslige tendenser.

For benzen var 79 % af fanerne svindende og 14 % stabile, 
og for MTBE var der tilsvarende 73 % svindende og 17 % 
stabile. Altså er der for begge forureningskomponenter 
mere end 90 % faner, der er stabile eller svindende. For 
MTBE er der fundet 5 % faner, der har sluppet kilden (0 % 
for benzen). Tendenserne for enkelte moniteringsboringer 
er de samme som for fanerne som helhed. Median halve-
ringstiden for benzen- og MTBE-koncentrationen i boringer, 
der kommer fra svindende eller stabile faner, er i samme 
størrelsesorden; ca. 1,1-1,2 år.

Forfatterne havde også lavet en analyse af tilgængelige data 
for TBA (tert-butyl alkohol, der er datterprodukt fra aerob 
nedbrydning af MTBE), som var til stede på 80-85 % af MTBE-
sagerne. Denne analyse viste – interessant nok – en længere 
median fanelængde (ca. 40 meter) end for benzen og MTBE
(koncentrationer > 12   g/L). For TBA var 54 % af fanerne 
svindende og 14 % stabile, mens 26 % stadig var under 
udvidelse. Median-halveringstiden for TBA-koncentrationen 
i boringer, der kommer fra svindende eller stabile faner, var 
1,2 år, svarende til niveauet for benzen og MTBE.

Samlet konkluderede forfatterne, at langt de fleste faner er 
stabile eller svindende, og at der ikke er de store forskelle 
imellem benzen og MTBE, hvad angår fanelængde, fane-
stabilitet eller det tidslige forløb af koncentrationsfaldet 
i boringer fra stabile eller svindende faner. Forfatterne 
konkluderede også, at det bliver svært at lukke ret mange af 
sagerne, hvis oprensningskriterierne defineres ud fra grund-
vandskriterierne (her endda ifht. de højere kriterier gæl-
dende i USA). På baggrund af deres analyser anbefaler de, at 
slutkriterierne gøres risikobaserede for gamle benzinsager, 
der har relativt lave (rest)koncentrationer samt dokumente-
ret stabile eller svindende fanelængder.

µ µ

µ
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Benzen, MTBE og TBA
• Der er ingen forskel på fanelængder og –tendenser for benzen og MTBE.
• Mere end 90 % af gamle benzen- og MTBE-faner er stabile eller svindende.
• MTBE-fanen slipper kun sjældent kilden (ca. 5 %); benzenfanen slipper ikke (0 %).
• TBA-faner ses på 80-85 % af MTBE-sagerne. De er længere og færre er svindende.
• Studiets forfattere anbefaler risikobaserede slutkriterier for gamle benzinsager med lave 
 koncentrationer og stabile/svindende fanelængder.
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INFO

Høring om nye stoffer til Kandidatlisten under 
REACH - frist 14. oktober 

Kemikalieagenturet har offentliggjort et forslag om at ud-
pege 11 nye stoffer til den såkaldte kandidatliste under 
REACH. Samtidig igangsættes en høringsprocedure frem til 
14.oktober. Alle er velkomne til at kommentere Kemikalie-
agenturets forslag. 

Læs mere på http://echa.europa.eu/doc/press/pr_10_16_
svhc_consultation_20100830.pdf

NICOLE

NICOLE er en organisation af europæiske aktører på jord-
forureningsområdet, der har eksisteret siden 1995. Det er 
primært industrien og rådgivere, der er medlemmer, men 
forskningsinstitutter og enkelte administrationer deltager 
også i NOCOLES møder, der afholdes på engelsk flere gange 
om året. 

NICOLE har ingen danske firmaer blandt sine medlemmer. 
Ikke desto mindre så afholder NICOLE den 25.- 27. maj 2011 
en international konference om ”Innovativ site-karakterise-
ring” i København. 

Se mere på  www.nicole.org.



1 Jura, økonomi og politik

Redegørelse om jordforurening 2008
Denne rapport er Depotrådets årlige redegørelse til miljømi-
nisteren om indsatsen på jordforureningsområdet. Redegø-
relsen for 2008 viser, at regionerne og kommunerne efter 
omstillingen, som følge af kommunalreformen, er godt på 
vej ind i en mere stabil og målrettet indsats på jordforu-
reningsområdet. Der var dog også i 2008 udfordringer i nye 
it-systemer og sammenlagte data. I forhold til de tidligere år, 
indeholder denne redegørelse en mere detaljeret beskri-
velse af regionernes indsats og administration på jordforure-
ningsområdet.
Redegørelse om jordforurening 2008. Redegørelse fra Miljø-
styrelsen 1, 2010. Publikationen kan hentes på www.mst.dk.

Anvendelse af affald til jordbrugsformål
Denne vejledning fra Miljøstyrelsen redegør for, hvordan 
reglerne for anvendelse af affald til jordbrugsformål skal 
fortolkes/anvendes. Formålet med vejledningen er at give 
kommunerne, affaldsformidlere og konsulenter/rådgivere 
et redskab til en bedre forståelse af bekendtgørelsen om 
anvendelse af affald til jordbrugsformål. Vejledningen vil 
ligeledes være et redskab, der kan anvendes af kommunerne 
i forbindelse med deres sagsbehandling samt af rådgivere/
aktører i branchen. Vejledningen indeholder grænseværdier 
for miljøfremmede stoffer i det affald, der må anvendes til 
jordbrugsformål.
Anvendelse af affald til jordbrugsformål. Vejledning fra Miljø-
styrelsen 1, 2010. Vejledningen kan hentes på www.mst.dk.

2 Kortlægning og undersøgelser

Indeklimasager – strategier og gode råd til 
undersøgelserne
Denne rapport har til formål at samle gode råd og erfaringer, 
om hvordan poreluft- og indeklimaundersøgelser kan ud-
føres på forurenede grunde. Rapporten beskriver variationer 
ved poreluft- og indeklimamåliner, giver forslag til strategier 
ved undersøgelser og belyser prøvetagning og analyser for 
at afslutte med et afsnit om anvendelse af prioriteringsni-
veauer ved risikobaseret prioritering af undersøgelser.

”Indeklimasager – strategier og gode råd til undersøgelserne”. 
Teknik og Administration Nr. 3, 2010 fra Videncenter for Jord-
forurening. Publikationen kan hentes på www.jordforurening.
info. 

Opfølgning på kortlægning af jordforurening i 
børneinstitutioner
Der er i efteråret 2009 gennemført en spørgeskemaundersø-
gelse i samtlige regioner omkring blandt andet kortlægning, 
indsats og strategier i forhold til jordforurening på børne-
institutioner. Derudover er der foretaget interviews med 
udvalgte kommuner omkring kommunernes rådgivning af 
børneinstitutioner med forurenet jord eller mistanke herom. 
Rapporten viser, at regioner og kommuner gør et stort ar-
bejde for at opspore jordforurening i børneinstitutioner.
”Opfølgning på kortlægning af jordforurening i børneinsti-
tutioner”. Miljøprojekt 1314, 2010 fra Miljøstyrelsen. Publi-
kationen kan hentes på www.mst.dk. Rapporten er også kort 
omtalt i Teknik og Miljø nr. 7-8, august 2010, side 14. 

Variationer i poreluftens forureningsindhold - 
Spor 1. Opstilling af modelscenarier, udvælgelse 
af modeller og modelberegninger

Der er udført modelsimuleringer af forureningskoncentratio-
nen af flygtige stoffer i poreluften under huse. Formålet har 
været at forbedre viden om, hvilke faktorer der har størst 
indflydelse på variationen af forureningskoncentrationen i 
poreluften.
NIRAS A/S, COWI A/S og GeoSyntec. ”Variationer i poreluftens 
forureningsindhold - Spor 1. Opstilling af modelscenarier, 
udvælgelse af modeller og modelberegninger” Miljøprojekt, 
1326, 2010 fra Miljøstyrelsen. Publikationen kan hentes på 
www.mst.dk.

3 Risikovurdering

Prioriteringsniveauer for indeklimasager på 
kortlagte grunde
Rapporten indeholder forslag til prioriteringsniveauer i 
forhold til afværgetiltag over for indeklimapåvirkninger, og 
den definerer forudsætningerne for at anvende disse. Der 
er udarbejdet prioriteringsniveauer for oliestoffer og for 
chlorerede opløsningsmidler. For hvert stof er der udar-
bejdet fem niveauer, hvor den højeste prioritet nødvendig-
gør, at der iværksættes undersøgelser eller afværgetiltag 
hurtigst muligt. Foruden prioriteringsniveauer indeholder 
rapporten baggrundsværdier samt oplysninger om stoffer-
nes toksikologi og kvalitetskriterier m.m. 
”Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte 
grunde”. Teknik og Administration Nr. 2, 2010 fra Videncen-
ter for Jordforurening. Publikationen kan hentes på www.
jordforurening.info. 
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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 ind-
gang til ny inspiration m.m. For overskuelighedens 
skyld er artiklerne ordnet i emner. 

ARTIKELovervågning
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Kan man undgå hormonstoffer i hverdagen?
Artiklen beskriver helt generelt, hvordan risikoen for hormon-
forstyrrende stoffer kan beregnes ud fra den daglige ekspone-
ring og ”Nul effekt niveauet”. I forhold til arbejdet med jord-
forurening, så indeholder artiklen en tabel, der angiver daglig 
indtagelse for en række hormonforstyrrende stoffer inden for 
grupper som: phathalater, pesticider, PCB’er og parabener 
m.fl. Det daglige indtag er delt op i en række kilder, hvoraf en 
del er det daglige indtag fra i indeklimaet.   
Lise M. Møller, DHI og Pia Bruun Poulsen, FORCE Technology. 
Dansk Kemi, årgang 91. nr. 6/7, juni 2010, side 27-29. ISSN 
0011-6335. 

4 Afværgeteknik og monitering

Appendiks til afværgekatalog   
Appendiks til afværgekataloget indeholder en oversigt over 
de 30 projekteringsparametre, der er identificeret for de 
22 afværgemetoder, som der er redegjort for i Teknik og 
Administration, Nr. 4 2007 - Afværgekatalog. Der er for hver 
parameter angivet, hvilke afværgemetoder den finder an-
vendelse for, og for 13 af de 30 parametre er der udarbejdet 
metodebeskrivelser og arbejdssedler. På VJ’s hjemmeside 
under ”Værktøjer” er alle metodebeskrivelser og arbejds-
sedler indlagt enkeltvis i det samlede afværgekatalog. Det 
netbaserede Afværgekatalog skal ses som det primære 
produkt, og nærværende rapport tjener derfor primært som 
en vejledning og en samlet dokumentation.
” Appendiks til afværgekatalog”. Teknik og Administration Nr. 
1, 2010 fra Videncenter for Jordforurening. Publikationen kan 
hentes på www.jordforurening.info.
 

Naturlig og stimuleret biologisk nedbrydning – 
processer og mikrobiologi
Kompendiet fra dette ATV-møde indeholder artikler om 
bl.a. feltundersøgelser af naturlig nedbrydning af chlorerede 
opløsningsmidler, potentialet for biologisk nedbrydning 
ved høfde 42 samt OM’s anvendelse af og erfaringer med 
naturlig nedbrydning.
”Naturlig og stimuleret biologisk nedbrydning – processer 
og mikrobiologi”. Kompendium fra ATV Jord og Grundvands 
møde den 21. april 2010. ISBN 978 87 913 1347 9.

5 Geologi og hydrogeologi

Ret fed og skallet – om boreprøvebeskrivelse i 
GEUS
GEUS’s borelaboratorium modtager og beskriver mere end 
12.000 boreprøver årligt, især fra vandindvindingsboringer, 
men også fra råstofboringer og undersøgelsesboringer. 
Artiklen beskriver, hvordan arbejdet foregår, og hvilke 
værdifulde informationer der er opbygget i gennem årene i 
databasen JUPITER, som samler alle oplysningerne.
Henrik J. Granat og Claus Ditlefsen, GEUS. Geologisk Nyt nr. 3, 
juni 2010, side 18-21. ISSN 0906-6861. 

Undersøgelsesboringer i miocæne sandlag 
tjerner mange formål
Miljøcenter Århus har i 2009 udført to dybe boringer ved 
Gl. Rye og ved Silkeborg. Artiklen beskriver udførelsen af 
boringerne, der havde til formål at bidrage til vores viden 
om forekomsten af miocæne sandlag, der udgør en vigtig 
grundvandsressource især i Jylland og også til dels på Fyn.
Klaus Pedersen, Erling Nielsen og Ole Silkjær. Geologisk Nyt 
nr. 2, april 2010, side 10-14. ISSN 0906-6861.

6 Drikkevand og grundvands-
   beskyttelse

Den nationale grundvandskortlægning i Dan-
mark – faglige resultater 2009
Rapporten giver en kort oversigt over status for det kort-
lægningsarbejde, som bliver udført af statens miljøcentre, 
men indeholder ellers hovedsagelig GEUS’s bidrag til den 
nationale kortlægning. Den omtaler udvikling af metoder og 
en række kortlægningsprojekter, f.eks. SkyTEM på Lolland 
og sårbarhedskortlægning i Himmerland. Endelig beskriver 
rapporten data og databaser med relevante oplysninger til 
brug for grundvandsbeskyttelse og slutter med at nævne 
nye vejledninger og standarder.
Susie Melby, Den nationale grundvandskortlægning i Dan-
mark – faglige resultater 2009. Udgivet af GEUS, april 2010. 
ISBN 978-87-7871-275-2. Publikationen kan hentes på www.
mst.dk.
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Flere og flere drikkevandsboringer indeholder 
pesticider
Den seneste grundvandsovervågning fra GEUS viser, at stadig 
flere vandboringer er truet af lukning på grund af forurening 
med pesticider. Resultaterne fra overvågningsprogrammet 
NOVANA viser, at der er fundet pesticider i næsten 40 % af 
de undersøgte boringer, og at grænseværdien er overskre-
det i 11 % af boringerne. Artiklen er et debatoplæg og peger 
f.eks. på, at det er bekymrende, at der er en stigning i fundet 
af Glyphosat i grundvandet. Som bekendt er Glyphosat det 
aktive stof i RoundUp, som fortsat er tilladt at bruge i Dan-
mark, og som tilmed er det mest anvendte pesticid.
danskVAND årgang 78, nr. 3, juni 2010, side 22-23. ISSN 1602-
3609.

Grundvandskvalitet
Kompendiet fra dette ATV-møde indeholder en række artik-
ler, der omhandler grundvandskvalitet i byer, herunder om 
vejsalt er en trussel mod grundvandet.
”Grundvandskvalitet”. Kompendium fra ATV Jord og Grund-
vands møde den 19. maj 2010. ISBN 978 87 913 1348 6.

7 Andet

Teknologiprogram for jord- og grundvandsforu-
rening 2010
I Teknologiprogram for jord- og grundvandsforurening 
2008 gives en oversigt over de projekter, der er igangsat 
under ordningen, og der beskrives projektforslag for 2008. 
Bevillingen for 2007 er 5,6 mio. kr. Der planlægges i 2007 
3-5 feltprojekter samt et antal udredningsprojekter. Siden 
ordningen trådte i kraft i 1996, er der igangsat 185 projekter.
Orientering fra Miljøstyrelsen, 1, 2008 ISBN 978-87-7052-723-1 
Publikationen kan hentes fra www.mst.dk.

Vandets dag – Danmark rundt
Artiklen giver en lang række eksempler på de aktiviteter, der 
foregår rundt om i landet med det formål at sætte fokus på 
både drikkevand, spildevand og grundvandsbeskyttelse.
danskVAND årgang 78, nr. 3, juni 2010, side 27-30. ISSN 1602-

3609.

Årsrapport 2009 fra Miljøstyrelsen
Årsrapporten giver en vurdering af Miljøstyrelsens faglige 
resultater i 2009, hvor den samlede målopfyldelse har været 
tilfredsstillende. Også på det økonomiske område er Miljø-
styrelsen kommet ud med et tilfredsstillende resultat med et 
overskud på 13,1 mio. kr. fordelt med 10,2 mio. kr. i løn og 
resten i drift.
Årsrapport 2009 fra Miljøstyrelsen. Årsrapport for Regnskabs-
året 2009. Årsrapporten kan hentes på www.mst.dk.

ARTIKELovervågning
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kursus
KALENDEREN

Dato Hvem Hvad Hvor Mere info 

6. oktober 
2010   

DHI Metoder og værktøjer til 
risikovurdering af 
jordforurening  

DHI, Agern Alle 5, 
Hørsholm 

http://www.dhigroup.com/upload/CETkursusprogram2010_side_17.pdf  

11. 
oktober 
2010   

IDA Villaolietanke - ny 
vejledning  

Ingeniørhuset, 
Kalvebod Brygge 
31, København 

http://https://ida.dk/arrNr/Sider/Moedetilmelding.aspx?fi=1&eid=120392  

13. 
oktober 
2010   

ATV Genskabelse af 
vådområder og vandløb - 
fokus på omkostninger 
og virkninger  

H.C. Andersen 
Hotel, Odense 

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

19.-21. 
oktober 
2010   

Redox Contaminated Site 
Management in Europe 
(CSME-2010)  

Gent, Belgien http://www.redoxtech.com  

21.-22. 
oktober 
2010   

VIA - 
University 
College 

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

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

26. 
oktober 
2010   

HOPE, 
Envina, IAH, 
IAHS, NHF 

Hydrogeologidag  Odense Kommunes 
Uddannelsescenter, 
Schacksgade 39, 
5000 Odense C 

http://www.hobecenter.dk/index.php?option=com_attend_events&task=view&id=2&Itemid=79 

   

2. 
november 
2010   

ATV Oprensningskriterier for 
grundvand og 
risikovurderingsværktøjer  

Schæffergården, 
Jægersborg Alle 
166, Gentofte 

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

4.-5. 
november 
2010   

VIA - 
University 
College 

Indeklima og 
prøvetagning  

Chr. M. 
Østergaards Vej 4, 
8700 Horsens 

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

30. 
november 
2010   

ATV Datastrømme, 
dataansvarsaftalen, 
kvalitetssikring, og 
samarbejde  

Schæffergården, 
Jægersborg Alle 
166, Gentofte 

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

26. januar 
2011   

ATV Vandplanerne - hvor er vi, 
og hvordan skal de 
bruges fremover?  

Schæffergården, 
Jægersborg Alle 
166, Gentofte 

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

7.-10. 
februar 
2011   

Battelle Remediation of 
Contaminated Sediments  

New Orleans, 
Louisiana, USA 

http://www.battelle.org/sedimentscon  

7. marts 
2011   

ATV Temadag på Vingsted  Vingstedcentret, 
Bredsten, Vejle 

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

8.-9. 
marts 
2011   

Videncenter 
for 
Jordforurening 

Vintermøde om jord- og 
grundvand  

Vingstedcentret, 
Bredsten, Vejle 

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

27. april 
2011   

ATV Myndigheder, medier og 
kommunikation  

Schæffergården, 
Jægersborg Alle 
166, Gentofte 

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

25. maj 
2011   

ATV Termisk ressource - 
grundvand som 
temperatur buffer  

H.C. Andersen 
Hotel, Odense 

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

25.-27. 
maj 2011   

NICOLE Workshop on Innovative 
Site Characterisation  

København http://www.nicole.org/news/DisplayNewsItem.asp?NewsID=749&Listing=3  
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