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INDHOLD

Regeringen har nu fastlagt, hvordan 
evalueringen af kommunalreformen 
skal foregå. Det fremgår af kommissorier 
for hovedudvalg og fire underudvalg, 
som kan ses på www.oeim.dk.

I hovedkommissoriet konstateres det: 
”….. De større kommuner har sikret 
grundlaget for en faglig bæredygtighed i 
forhold til kommunalreformens opgave-
løsning og fremadrettet”. 

Der tales om relevante ”justeringer”, om 
”samarbejdsrutiner” og om ”samarbejds-
strukturer og redskaber til koordination”. 
Ordvalget peger frem mod beskedne 
ændringer.  

Kommissoriet for miljøgruppen peger i 
samme retning. KTC (KommunalTeknisk 
Chefforening) kritiserede det i Altinget for 
at fokusere på kommunernes opgaveløs-
ning på områder, hvor de slet ikke er kom-
met i gang, fordi det statslige grundlag 
ikke er i orden. KTC mener, at det er mere 
relevant at se på statens opgaveløsning.

Regionerne er stort set ikke nævnt. Kom-
missoriet lægger således ikke op til nogen 
analyse af opgavefordelingen mellem de 

tre myndigheder. 

Jordforurening er heller ikke nævnt. I for-
hold til så meget andet fungerer området 
også rimeligt godt, så det gør måske ikke 
så meget.

Der er mere ærgerligt, at grundvand også 
er helt fraværende. Her står problemerne 
i kø for at blive løst. 

Det har regionerne forsøgt at fortælle sta-
ten siden kommunalreformen. Opgaver, 
der involverer grundvand, bliver kun løst 
takket være uformelle medarbejdernet-
værk, som får tingene til at glide ved at 
fokusere på løsninger frem for på pligter 
og mangler.

Ud fra kommissorierne, skal regionerne 
nok ikke forvente de store forandrin-
ger. Hvis det holder stik, må teknikerne 
forsætte med at udbygge og styrke de 
uformelle samarbejder – og det er de 
heldigvis allerede ret ferme til! 

Men der skal nok være nogen, der havde 
håbet på en mere dyberegående og per-
spektivrig analyse.
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Poreluftmålinger kan godt udføres - 
selvom der er gulvvarme

Af Per Loll, Tonny Jensen og Claus Larsen, Dansk Miljørådgivning A/S

DMR vil i en lille artikelserie her i Jordforurening.info sætte fokus på nogle af 
de problemstillinger, vi står overfor i forbindelse med vores risikovurderinger 
for indeklimaet på forurenede lokaliteter. I denne artikel sætter vi fokus på 
poreluftprøvetagning i gulve med indlagt gulvvarme, som traditionelt be-
tragtes som ”no can do”. Rent teknisk kan man nu godt i mange tilfælde.

Problemstillingen i en nøddeskal
Et tilbagevendende problem i forbindelse med at få kortlagt poreluftens indhold under 
gulvet i nyere boliger, og boliger, der er renoveret inden for de seneste 10-15 år, er, at 
der ofte er indlagt gulvvarme i boligen. Af frygt for at beskadige varmeslanger giver 
rådgiveren den tilbagemelding, at det ikke er muligt at placere poreluftpunkterne, som 
man helst ville, eller at det ikke er muligt at få den tæthed i målepunkterne, som man 
gerne ville have.

Den tekniske løsning = et termokamera
En mulig løsning på problemet er at anvende et termografikamera, der benytter infra-
rød (IR) teknologi til at tage et temperaturbillede og synliggøre temperaturforskelle på 
overfladen af en given konstruktion. Sådanne IR-kameraer kan nu købes forholdsvist bil-
ligt, og DMR bruger et kamera af typen SDS E8TN til omkring 20.000 kr. + moms. Dette 
kamera kan tage et almindeligt billede sammen med IR-billedet, og det har et indbyg-
get lasersigte, der kan bruges til at sikre, at man måler i det rigtige område. Der er 
mulighed for at gemme såvel IR- som almindelige billeder på et medfølgende SD-kort, 
ligesom der følger analyse- og billedbehandlingssoftware med. Kameraet er forsynet 
med en 2,5” skærm, så man kan se resultaterne direkte.

 
Billede af termokamera SDS E8TN.
………………
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Indtil videre er vi ganske trygge ved at udføre poreluftmålinger i flise-/klinkebelagte 
betongulve med indlagte varmeslanger (af typen med varmt vand i), men har ikke gode 
erfaringer, når der er udlagt flydende trægulv oven på betonen. Vi har også nogle få – 
men hidtil gode – erfaringer med gulve med indlagt el-varme, når blot der ikke er udlagt 
trægulv.

Vores erfaring er, at det bedste resultat opnås, når beboeren instrueres i at slukke for 
gulvvarmen aftenen inden prøvetagningsdagen. På feltdagen afsættes de ønskede 
punkter, og der skrues fuldt op for gulvvarmen. Efter ca. 10-30 minutter er det muligt, at 
se varmeslangerne ganske tydeligt på IR-billedet, og poreluftpunkterne kan flyttes efter 
behov.

Omkring den praktiske udførelse kan det være en fordel at placere et objekt med en 
temperatur, der adskiller sig fra omgivelsernes temperatur, på det ønskede sted for 
poreluftmålingen. Det kan f.eks. være et bundt nøgler eller en anden lommevarm 
genstand, eller noget der – her ved vintertide – har ligget udenfor. For det meste kan 
det være en fordel først at tage et oversigtsbillede, da de fleste termokameraer har et 
forholdsvist snævert field of vision (FOV), dvs. at der ikke kommer et ret stort område 
med på billedet, der virker zoomet ind. Efterfølgende kan der tages et detailbillede 
fra en mere lodret position (f.eks. fra en alm. trappestige), således at man er sikker på, 
at der ikke er billedforvrængninger omkring slangeplaceringen i forhold til den valgte 
poreluftposition. Især den ”almindelige” kameralinse (på de kamera¬-modeller, der lig-
ger i den billigere ende) har nemlig en del forvrængning, så lige linjer optræder buede 
på billedet.

Ved at have begge billeder (IR og almindeligt) ”tændt” i kameraets display på samme tid 
er det meget let at orientere sig, mens beslutningen om placeringen af poreluftpunktet 
står på.

Et eksempel
Nedenfor er vist to billeder fra en entré med ca. 10 cm flisebelagt betongulv med ind-
lagte varmeslanger og armering. Billederne er taget ca. 20-30 minutters efter åbning af 
varmen på højeste niveau, efter der har været slukket for gulvvarmen natten over. Der 
er benyttet en kold møtrik som markeringspunkt for den ønskede poreluftplacering i en 
fuge imellem fliserne. 

 
Oversigtsbillede over entré med 
varmeslanger og ønsket placering 
af poreluftpunkt.
………………

 

Kold møtrik i ønsket  
poreluftpunkt 

Termostat til 
regulering af 
gulvvarme 
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Som det fremgår af billederne er det rimeligt nemt, at identificere beliggenheden af 
varmeslangerne i dette entrégulv, så poreluftpunktet kan placeres i sikker afstand til 
disse. Det bemærkes dog, at det kan være en stor fordel at ”øve” sig lidt med kameraet 
og dets funktioner, inden man tager i felten, da der er ret mange forskellige indstil-
linger, og da det kan kræve noget træning at opnå en tilstrækkelig stor farvekontrast i 
hvert konkret tilfælde. 

Det kan med andre ord ofte lade sig gøre at udtage poreluftprøver i betongulve med 
indlagt gulvvarme - i hvert fald når gulvet er flisebelagt, og når fugerne er brede nok til 
placering af poreluftsonden/prøvetagningsstudsen.

Detailbillede over varme-
slanger og ønsket place-
ring af poreluftpunkt.
………………

 

Kold møtrik i ønsket 
poreluftpunkt 

…………………………………………………………………………
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Erfaringer med dynamiske under- 
søgelser i Region Hovedstaden  
- Gode erfaringer med metoden ved indledende og afgrænsende forureningsundersøgelser

Af Team-V2 og Team-undersøgelser, Region Hovedstaden

Region Hovedstaden har afprøvet et dynamisk undersøgelseskoncept i 
forbindelse med indledende og afgrænsende forureningsundersøgelser. 

Det dynamiske undersøgelseskoncept består i en hurtig og intensiv indsamling af 
mange data, som vha. specielle dataopsamlings- og visualiseringsprogrammer løbende 
fortolkes - samtidig med at undersøgelserne foregår. Fordelen ved denne metode er 
(i modsætning til den traditionelle), at det går hurtigere, og man tilstræber at få hele 
forureningen afgrænset i én undersøgelsesgang. Metoden stiller store krav til projektle-
delsen og til løbende planlægning og beslutningstagen. 

I vores tilfælde blev undersøgelserne bygget op omkring brugen af et mobilt feltlabo-
ratorium, der med høj hastighed generede resultater af både jord-, vand- og gas-prøver 
for indhold af forureningskomponenter. I kombination med GeoProbe-systemet blev 
der hurtigt genereret en stor mængde data, og undersøgelsesstrategien kunne løbende 
tilpasses de aktuelle forhold. 

Først en lille beretning fra Region Hovedstadens besigtigelse
Der var et leben på lokaliteten! På forpladsen var teknikere i gang med at udtage de 
sidste terrænnære poreluftprøver til screening af lokaliteten for forureningskompo-
nenter. Nær det kendte hotspot var to andre teknikere og en GeoProbe i fuld sving 
med at udtage de sidste dybere, niveauspecifikke poreluftprøver. Samtidigt blev der 
i skurvognene arbejdet på højtryk på at få data visualiseret og gransket, mens labora-
toriet spyttede prøveresultater ud. Projektlederen fik ikke et roligt øjeblik, for der var 
konstant brug for hendes tilstedeværelse og overblik til at træffe beslutninger, når der 
var afvigelser fra undersøgelsesoplægget. Notesblokken blev brugt flittigt til at holde 
styr på nye informationer, som skulle vendes med den assisterende projektleder, eller 
vendes med regionen for at træffe den rette beslutning. Overalt på lokaliteten sum-
mede det af aktivitet og udstyr i drift.

Det var torsdag formiddag. Undersøgelserne havde været i gang i tre dage, og vi 
var taget på besigtigelse for at få en fornemmelse af arbejdet på lokaliteten, når det 
dynamiske koncept var i gang på vores afgrænsende undersøgelser. I de tre foregående 
dage var vi dagligt blevet informeret pr. mail om arbejdets fremgang. Via en FTP-server 
kunne vi også dagligt logge ind og følge med i udarbejdelsen af situationsplaner med 
dagens resultater. Allerede på fjerde-dagen kunne vi se, at forureningsudbredelsen var 
ved at stå klart.

Vi benyttede lejligheden til at træde ind i skurvognen og se på de nyeste optegninger af 
forureningsudbredelsen i poreluften. På opslagstavlen hang fine, konturerede kort over 
resultaterne af TCE, nedbrydningsprodukter, BTEX, CO2, O2 og PID. Der var sammen-
hæng mellem indholdet af O2 og CO2 på hele lokaliteten, og det blev synligt, at der for-
mentlig var en utæt kloakledning – for her var iltindholdet reduceret, og CO2-indholdet 
var tilsvarende forhøjet, hvilket kunne forklares med biologisk omsætning af organisk 
materiale fra udsivende kloakvand. 
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PID-resultaterne bekræftede det hotspot, som vi allerede kendte, men afslørede også 
et muligt nyt hotspot i skel mod naboen. Vi blev derfor enige om at supplere med flere 
målinger omkring det potentielt nye hotspot. Det kendte hotspot var blevet afgrænset 
af PID-målingerne, og udbredelsen var ikke større end forventet. Forude ventede den 
planlagte håndboring i hotspot og resultaterne af de niveauspecifikke poreluftmålin-
ger og MIP-sonderingen i hotspot. Det var dog allerede tydeligt, at der ikke lå en stor 
mængde forurening, og at sagen med stor sandsynlighed kunne afsluttes med denne 
undersøgelse. 

Resultaterne ville give et fint billede af forureningsudbredelsen i den umættede zone 
og jordkoncentrationer i hotspot. Undersøgelsesoplægget inkluderede ikke undersø-
gelse af grundvandet, fordi de niveauspecifikke poreluftprøver ville kunne vise, om 
forureningen evt. var spredt til toppen af grundvandet. Men med tanke på, at sagen 
formentlig ville kunne afsluttes, steg behovet for at være helt sikre på, at der ikke var 
forurening i grundvandet. Det blev derfor i samråd med vores rådgiver besluttet at 
udtage en vandprøve nær hotspot i nedstrøms retning. 

Tilfredse med dagens oplevelser, overvejelser og diskussioner i skurvognen kørte vi 
tilbage mod kontoret. Vi havde en fornemmelse af forureningsomfanget på lokaliteten 
og en vurdering af undersøgelsens udfald – og der var gået knapt fire dage fra de ind-
ledende undersøgelser begyndte. Nu ville det blive en smal sag at få behandlet sagen 
administrativt, for data lå allerede under huden.

Undersøgelsen
I ovennævnte beretning blev der til undersøgelsen benyttet poreluftscreening med 
poreluftspyd, håndboringer, MIP-sonderinger og Geoprobe-sonderinger til udtagning af 
dybere luft- og vandprøver. Denne kombination sammen det mobile laboratorium har i 
denne sag fungeret optimalt. De få meter fyld og ler over umættede sand- og grusaflej-
ringer har været en god kombination med GeoProben, og det hele er forløbet hurtigt 
og effektivt. 

Region Hovedstadens generelle erfaringer
Vores erfaring med konceptet bygger på seks afgrænsende og en indledende under-
søgelse, der dækkede seks boligejendomme. Ved de afgrænsende undersøgelser var 
formålet at afgrænse kildeområder og risikovurdere disse i forhold til grundvand, 
indeklima og recipienter. Ved de indledende undersøgelser var formålet at få fastlagt 
kilderne til forureningen på grundene og afklare om forureningen havde udbredt sig til 
naboejendommene.  
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Fordelen ved det dynamiske undersøgelseskoncept er, at det er muligt hurtigt at afslut-
te en forureningsundersøgelse i felten, fordi man har mange undersøgelsesværktøjer til 
rådighed, samtidig med at analyser sker hurtigt via et mobilt feltlaboratorium. Undersø-
gelsen kan ofte afsluttes i én feltkampagne. Kun udvalgte analyser bliver analyseret på 
akkrediteret laboratorium. Formålet med de akkrediterede analyser er at verificere det 
forureningsniveau, der måles med feltudstyret og øge kvaliteten af grundlaget for myn-
dighedernes afgørelse. Det hurtige undersøgelsesforløb kan ofte være meget positivt i 
forhold til grundejers/lejers virke på området.

Konceptet er bedst egnet i kildeområder med jordlag, som Geoproben kan trænge igen-
nem. Metoden er mindre velegnet til dybereliggende forureninger og til afgrænsning 
af forureningsfaner. Inden man går i gang med metoden, skal det tjekkes om feltlabo-
ratoriet kan analysere de relevante stoffer, og om detektionsgrænserne er acceptable. 
Man skal ligeledes være opmærksom på, at feltanalyser generelt har en større usikker-
hed end de akkrediterede analyser. Evt. kan en relativ stor andel af de akkrediterede 
analyser lægges ind i begyndelsen af undersøgelsen, så feltmålingerne verificeres og om 
nødvendigt kalibreres. 

Det kræver af regionens sagsbehandlere, at de hele tiden skal være til at træffe, og at 
de skal være klædt på til at træffe beslutning om undersøgelsens videre forløb i tilfælde 
af uventede resultater. Det kan være en udfordring at bevare overblikket over den store 
mængde af data, der genereres på kort tid og samtidig gennemskue, om forureningen 
er tilstrækkeligt belyst i et eller flere kildeområder, til at undersøgelsen kan afsluttes. 
Derfor bør det være et must, at rådgiver lægger undersøgelsesdata on-line efterhånden, 
som de genereres.

Nogle af faldgruberne/udfordringerne ved metoden er: 

•	 Sagsbehandler skal afse tid til løbende at sætte sig ind i data og løbende træffe 
beslutninger,  hvis der opstår noget uforudset. Feltkampagnen er meget intensiv 
over de dage, hvor den gennemføres. 

•	 Fejl eller mangler ved feltudstyret opdages måske for sent. Send, så længe me-
toden er ny, gerne nogle af de første prøver til akkrediteret hasteanalyse for at 
verificere de forureningsniveauer, der måles med feltudstyret. 

•	 Konceptet er tiltænkt kildeområdet. Det betyder, at belysning af en evt. forure-
ningsfane kan ligge i en anden undersøgelsesfase typisk med større boregrej.

•	 Hvis forureningen viser sig at være lille af udbredelse, så er startudgifterne 
uforholdsmæssigt høje, idet der opstilles meget udstyr fra start, evt. inklusiv 
mandskabsvogn, og der er meget mandskab fra start på pladsen (et kan muligvis 
optimeres).

•	 Undersøgelsens omfang både tidsmæssigt og økonomisk kendes ikke, når undersø-
gelsen sættes i gang. 

•	 Erfaringer har vist, at naboer til undersøgelsesgrunden bør varsles i forvejen, så 
man uden tidstab kan udvide undersøgelsen til nabogrunde. 

•	 Ved store undersøgelser eller ved undersøgelser med mange udfordringer kan 
man med fordel fastlægge ”tænkedage”, så der indregnes tid til at bevare overblik-
ket og at fastlægge strategien. 

•	 Kontraktstyring - f.eks. hvis der hurtigt skal laves tillægskontakt i tilfælde af budge-
toverskridelser.
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Geoprobe er en fortrængnings-boremetode, hvor en sonde presses ned i jorden. 
Udstyret kan bl.a. måle:
•			den	elektriske	ledningsevne	(EC)
•			den	hydrauliske	ledningsevne	(HPT)
 
•			GC-analyser	af	poreluft
•			forureningsudbredelse	med	MIP-sonde	(til	identifikation	af	forurenings-
     komponenter samt forureningsniveauer)
•			niveauspecifik	udtagning	af	intakte	jordprøver
•			niveauspecifikke	vandprøver.

Alt i alt er det Region Hovedstadens erfaring, at dynamiske undersøgelser er et meget 
anvendeligt undersøgelseskoncept, som også er billigere end traditionelle undersø-
gelser, når der er noget forurening at afgrænse. Der er store fordele ved at udføre 
flere samtidige undersøgelser, gerne beliggende i nærheden af hinanden, da prøver 
så hurtigt kan transporteres til et fælles laboratorium. I øvrigt er fleksibiliteten stor, da 
konceptet kan baseres på præcis de screeningsmetoder, der egner sig bedst til under-
søgelse af den aktuelle forurening.  

Region Hovedstaden vil fremover arbejde videre med undersøgelseskonceptet både til 
afgrænsende undersøgelser og indledende undersøgelser, hvor flere af lokaliteterne 
ligger i samme område. 
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Af Niels Lauge Sørensen, Jesper Alrø Steen og Søren Rygaard Lenschow, NIRAS A/S og Per Egede Jensen og 
Karsten Munch Andersen, Region Midtjylland

På mange områder forbereder vi os i dag på en fremtid, hvor klimaændringer 
sætter nye betingelser for den måde, vi indretter os på. Skal vi også til at 
indtænke klimaændringer, når vi risikovurderer forurenede grunde? Re-
gion Midtjylland og NIRAS har været igennem en indledende vurdering af 
afdampnings- og spredningsmæssige konsekvenser af de forventede kli-
maændringer1 . Vurderingen knytter sig til forureninger med flygtige stoffer, 
herunder chlorerede opløsningsmidler og olieprodukter, og er rettet mod en 
ændret (øget) risiko for ejendomme med følsom arealanvendelse. 

Vurderingen tager udgangspunkt i, at klimaændringerne (højere havvandstand, ændret 
nedbørsmønster, højere grundvandsstand og øget temperatur) på flere måder vil kunne 
påvirke risikoen knyttet til arealanvendelsen på forurenede grunde:

•	Nye spredningsveje for forureninger kan introduceres som følge af forhøjet   
grundvandsstand, øget overfladeafstrømning og hyppigere vandløbsover-   
svømmelser.
•	Afdampningen til indeklimaet kan øges, hvis dybden til en grundvandsbåret   
forurening med opløste, flygtige stoffer mindskes i kraft af en forhøjet 
grundvandsstand.
•	Afdampningen til indeklimaet kan øges, hvis udetemperaturen og dermed   
også temperaturen i jord- og grundvandsmiljøet øges.
•	Redoxgrænserne i jorden kan flyttes som følge af (nye) vandbevægelser, 
hvorved nedbrydningsforholdene for forureningskomponenter kan ændres.

Klimaændringernes betydning for grundvandsstanden
Grundvandsstanden inden for et opland varierer mest oppe ved vandskel, hvor der i 
f.eks. Vestjylland regnes med klimabetingede ændringer på mere end 2 meter, mens 
der i ådalene regnes med mindre end 0,5 meters variation 1). Oven i disse stigninger 
af grundvandsstanden, som følger af lokalt ændrede klimatiske forhold, skal der for 
kystnære grundvandsmagasiners vedkommende tillægges en randeffekt, der skyldes 
stigende havvandstand. Havvandstanden forventes at stige med ca. 0,5 meter frem til år 
2100 1) ved IPCC-scenarierne A2 og B2 2). Det vil også påvirke fjorde mv. og give opstuv-
ning i vandløb - ved f.eks. Skjern Å op til 10 km ind i landet 1). Det vil sige, at der nogle 
steder, som f.eks. i Skive by, kan lægges 0,5 meter til ovennævnte forventede stigninger 
i grundvandsstanden.

Sammenfattende anslås klimaændringerne at resultere i grundvandsstigninger af stør-
relsen 1,0 - 2,5 meter.

 

De variationer af jordens globale og/eller regionale klima, som er beskrevet af IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).
1

Klimaændringers konsekvenser for 
forureningsspredning og 
-afdampning på forurenede grunde 
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Klimaændringernes betydning for vandløbenes vandføring
I henhold til 1) er det opfattelsen, at vandløbenes vintervandføringer stiger med 
30-50 % frem til år 2100, mens sommervandføringerne falder. 

Generelt bør det dog forventes, at den gennemsnitlige vandføring i vandløbene stiger, 
samt at variationen mellem lav og høj vandføring øges i takt med klimaændringerne.

Kombineret med højere havvandstand og højere grundvandsstand vil ændringen i vand-
løbenes vandføring resultere i hyppigere oversvømmelser af både by- og landområder.

Oversvømmelsers påvirkning af grundvandet under byer
Oversvømmelser af lavbundsarealer langs vandløb finder typisk sted efter perioder med 
kraftig og længerevarende nedbør og måske i stormflodslignende situationer med for-
højet havvandstand. Det indebærer typisk, at de terrænnære grundvandsmagasiner vil 
være ”fyldt op”, og at det meste af vandtransporten foregår på jordoverfladen (overfla-
devand), fordi der ikke er ”plads” i de terrænnære magasiner. 

Grundvandets strømningsforhold påvirkes primært ved, at øget vandstand i vandløbet/
havet medfører opstuvning i grundvandsmagasinet, dvs. at den normale strømning i 
retning mod recipienten aftager eller stopper helt. Kun i en ret begrænset zone nær 
recipienten vil der være tale om strømning i modsat retning, dvs. ind i grundvandsmaga-
sinet. Der vil altså næppe være tale om, at (salt) havvand eller vandløbsvand i væsentligt 
omfang trænger ind i grundvandsmagasinerne og derved resulterer i ændrede strøm-
ningsretninger. På denne baggrund postuleres det, at der i forbindelse med en over-
svømmelse typisk ikke sker store flytninger af grundvand og som følge heraf heller ikke 
flytning af forureningsmasse opløst i grundvandet. 

I situationer med høj (øget) grundvandsstand er det væsentligt at være opmærksom på 
evt. risiko for, at kloaksystemet kan komme til at virke som spredningsvej for grund-
vandsbårne forureninger. Dette gælder f.eks., hvor en utæt kloakledning ved ”dykning” 
- som følge af et hævet grundvandsspejl - skifter rolle fra ”afsender” af spildevand (læ-
kage fra kloaksystem) til ”modtager” af evt. forurenet grundvand (indsivning via lækage 
i kloaksystem). I denne situation er der - foruden spredningen af forurenet grundvand 
- risiko for, at afdampningen fra forurenet grundvand i kloakken udgør et potentiale for 
indeklimapåvirkning i ejendomme, som er tilsluttet dette kloaksystem. Tilsvarende vil 
sandfyldte ledningstraceer kunne udgøre nye spredningsveje - særligt i områder med 
lerede jordlagsforhold. Erfaringsmæssigt ses forureningsspredning i ledningstraceer 
sjældent over store afstande, mens indsivning i kloakledninger potentielt kan indebære 
væsentlig spredning. 

En øget grundvandsstand vil naturligvis i sig selv indebære mulighed for en vis vertikal 
flytning af forurening (herunder smearing) over tid, hvilket må tænkes ind i risikovur-
deringerne. Denne mekanisme er især relevant ved forekomst af forurening på fri fase, 
hvilket behandles i et selvstændigt afsnit nedenfor. 
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Afdampning fra forurening
Afdampningen fra en forurening vil bl.a. afhænge af dennes placering i umættet hhv. 
mættet zone, jordlagene samt afstanden til terræn.

Afdampningen fra en grundvandsforurening med opløste forureningskomponenter 
under sandede jordlagsforhold er illustreret i figur 1. 

Figur 1: Afdampning fra forurening i grundvandsmagasin med frit vandspejl.

Størrelsen af afdampningen, som funktion af afstanden fra terræn til grundvandsspejlet 
(d), er beregnet med JAGG for hhv. trichlorethylen (TCE) og benzen. Beregningen er 
foretaget for en afstand på hhv. 0,5; 1,5 og 3,5 meter.

TCE er valgt som modelstof for chlorerede opløsningsmidler, da damptrykket, Henry’s 
Lov konstanten og opløseligheden er højere for TCE end for PCE (tetrachlorethylen). 
TCE betragtes derfor som et konservativt stofvalg i denne sammenhæng.

Beregningerne er foretaget for sandede jordlagsforhold. Herudover er der benyttet 
standardværdier fra indeklimamodulet i JAGG. Resultaterne fremgår af tabel 1, der angi-
ver de beregnede koncentrationer hhv. under gulv og i indeklimaet. Beregningerne er 
baseret på, at grundvandets indhold af de nævnte forureningskomponenter er 100 µg/l.

Der er proportionalitet mellem grundvandskoncentrationen og de beregnede poreluft-
koncentrationer under gulv, så de relative koncentrationsforskelle i tabel 1 er uafhæn-
gige af den aktuelt valgte grundvandskoncentration på 100 µg/l.

TCE  

 

TCE  Benzen  

 

Benzen  

Indeklima  

0,5  20.000  166  12.400  104  

1,5  10.300  86 6.500  54 

3,5  5.300  44 3.300  28 

 

Dybde, d (m)

Under gulv Indeklima Under gulv

Tabel 1: JAGG-beregning af afdampning fra frit grundvandsspejl (sandet geologi og grundvandskoncentra-
tion af hhv. TCE og benzen på 100 µg/l).

GVS
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Forøgelse af afdampning (pga. højere grundvandsstand)
Resultaterne i tabel 1 viser, at afdampningen til et overliggende hus fra opløst TCE eller 
benzen øges med en faktor 1,9, når grundvandsstanden under huset stiger fra 1,5 m 
u.t. til 0,5 m u.t. Samme relative forøgelse ses ved en vandspejlsstigning fra 3,5 m u.t. til 
1,5 m u.t. 

Såfremt jordlagene i stedet udgøres af ler, vil en grundvandsstigning fra 1,5 m u.t. til 
0,5 m u.t. give anledning til en forøgelse af afdampningen med en faktor 2,9. Foregår 
grundvandsstigning fra 3,5 m u.t. til 1,5 m u.t., vil afdampningen forøges med en faktor 
2,3.

Som et eksempel på en ”worst case” situation for afdampningen under sandede jord-
lagsforhold er det beregnet, at en max. vandspejlsstigning fra 2,5 m u.t. til helt op under 
gulv (0,01 m u.t.) vil indebære en forøgelse af afdampningen med en faktor 5,3.

Et andet eksempel på en ”worst case” situation for afdampningen forekommer ved 
en max. vandspejlsstigning på 2,5 meter under lerede jordlagsforhold. Her indebærer 
en vandspejlsstigning fra 3,0 m u.t. til 0,5 m u.t. en forøgelse af afdampningen med en 
faktor 6.

Forøgelse af afdampning (pga. øget diffusionskoefficient)
Foruden den forøgelse af afdampningen, som følger af en højere grundvandsstand, vil 
den generelle temperaturstigning resultere i en øget afdampning. Det skyldes, at dif-
fusionskoefficienten er temperaturafhængig. Som omtalt senere i artiklen, forventes en 
temperaturstigning af størrelsen 0,7-4,6°C frem til år 2100.

For både TCE og benzen øges diffusionskoefficienten i poreluften med ca. 3 % ved en 
temperaturstigning fra ca. 10° til 15°C 3). Den temperaturbetingede forøgelse af dif-
fusionskoefficienten i jorden har således næppe stor betydning for påvirkningen af den 
samlede afdampning.

Reduktion af afdampning (pga. ændrede diffusionsbetingelser)
I det tilfælde, at de umættede jordlag over forureningen vandmættes, vil afdampningen 
modsat blive reduceret markant. Det skyldes, at diffusionen i vand er ca. 10.000 gange 
mindre end diffusionen i luft 4).

Vandmætning med deraf følgende nedsat afdampning kan f.eks. indtræffe, hvis forure-
ningen - som følge af klimaændringer - ”druknes”, dvs. hvis en jordforurening med flygti-
ge stoffer beliggende i umættet zone udsættes for vandmætning som følge af stigende 
grundvandsstand, jf. figur 2. En delvis vandmætning af et forurenet jordvolumen vil kun 
have begrænset betydning for afdampningen.
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GVS

Figur 2: Afdampning fra ”druknet” forurening.

Sammenfattende vil klimaændringernes indvirkning på afdampningen fra en forurening 
i værste fald medføre, at afdampningen øges med en faktor 2-6 (afhængig af vand-
spejlsstigningens størrelse og de aktuelle jordlag). I bedste fald vil klimaændringernes 
indvirkning på afdampningen fra en forurening betyde, at denne reduceres med en 
faktor 10.000.

I betragtning af den usikkerhed, som generelt vil være knyttet til risikovurderingerne og 
det tilhørende datagrundlag, vurderes de klimabetingede vandspejls- og temperatur-
stigninger og den potentielt øgede afdampning ikke at forøge risikoen for indeklimapå-
virkning markant. 

Fri fase forurening
Fri fase forurening er generelt en udfordring for risikovurderingerne - også uden klima-
ændringer. Fri fase forurening (NAPL) kan forekomme som residual fri fase, bundet til 
jordens kornskelet, og som mobil fri fase, hvor jorden er mættet med fri fase. Fri fase 
forurening kan udgøres af DNAPL’s (tunge stoffer, som f.eks. chlorerede opløsningsmid-
ler) og LNAPL’s (lettere stoffer, som f.eks. olieprodukter).

Mobile DNAPL’s vil have en tendens til at synke til bunds i grundvandsmagasinet, og 
forureningsspredningen vil primært være styret af jordlagsforholdene, dvs. lavpermea-
ble lag. Ændrede grundvandsforhold vil derfor påvirke spredningen af mobile DNAPL’s i 
mindre grad end mobile LNAPL’s. 

Mobiliteten af LNAPL’s (fri fase olie) reduceres ved stigende grundvandsstand, da olien 
ved vandmætning af jorden i højere grad vil forekomme som residual fri fase forurening 
med lav mobilitet i modsætning til en situation med lav grundvandsstand, hvor olien i 
højere grad vil udskilles som mobil fri fase forurening. Selvom høj grundvandsstand prin-
cipielt giver mulighed for, at fri fase forurening finder andre spredningsveje, vil højere 
grundvandsstand således til en vis grad mindske mobiliteten af LNAPL.
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Figur 3 illustrerer, hvordan ændringer af grundvandsstanden kan resultere i forurenings-
flytninger (flytning af LNAPL) og som følge heraf påvirke forureningsafdampningen. En 
stigning af grundvandsstanden ((1)  (2)) bringer først LNAPL nærmere op mod terræn, 
og ved en faldende grundvandsstand (3) er der skabt mulighed for øget afdampning fra 
residual fri fase forurening i den umættede zone.

Den beskrevne situation ((2) (3)) vil nødvendiggøre et øget fokus, hvis der er tale om 
en forurening med flygtige forureningskomponenter (f.eks. BTEX’er). Afdampningen 
fra den ”blotlagte” forurening vil i sådanne tilfælde udgøre en markant øget risiko for 
påvirkning af indeklimaet.

GVS

GVS
GVS

Figur 3: Flytning (omfordeling) af LNAPL efter periode med høj grundvandsstand.

Processen fra (2) til (3), hvor en forurening under grundvandsspejlet ”blotlægges”, vil 
også indebære en øget risiko for påvirkning af indeklimaet, såfremt forureningen udgø-
res af residual fri fase DNAPL.

Ved forekomst af fri fase forurening skal man endvidere være opmærksom på, om frem-
tidige grundvandsstandsstigninger kan medføre risiko for, at fri fase forurening bringes i 
direkte kontakt med bygninger (kælder, gulvkonstruktion, omfangsdræn mv.) med deraf 
følgende risiko for forurening af bygningsdele og evt. afdampning herfra.

Klimaændringernes påvirkning i forhold til fri fase forurening er således kompleks og 
meget afhængig af den konkrete forureningssituation på lokaliteten.

Øget temperatur i jord- og grundvandsmiljøet
Ifølge Dansk Meteorologisk Institut vil klimaændringerne under danske forhold resulte-
re i en stigning i den årlige middeltemperatur frem til 2100 på 0,7-4,6°C 5). Denne tem-
peraturstigning ventes at forplante sig til jord- og grundvandsmiljøet, hvor den bl.a. kan 
føre til øget biologisk aktivitet (omsætning af forureningskomponenter), øget opløsning 
af forureningskomponenter og øget afdampning af flygtige forureningskomponenter.

Påvirkning af biologisk aktivitet
En øget temperatur vil sandsynligvis resultere i en øget biologisk aktivitet og for nogle 
forureningskomponenter en øget omsætning. Forsøg har vist, at den biologiske ned-
brydningsrate fordobles for hver ca. 10°C temperaturen øges (i mættet zone) 6). Det 
er således sandsynligt, at en temperaturstigning på 4,6°C kan medføre en forøgelse af 
den bakterielle omsætning på i størrelsesordenen 50 %. En sådan forøgelse fordrer en 
opretholdelse af redoxmiljøet (se afsnit herom).

Temperaturændringer kan også have betydning for den bakterielle omsætning på den 
måde, at der i jord- og grundvandsmiljøet må forventes at ske en adaptation (tilpas-
ning), som favoriserer de bakterier, der vokser under de aktuelle forhold. I jord- og 
grundvandsmiljøet vil en temperaturforøgelse på nogle få grader forventeligt ikke føre 
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til en væsentlig forandring af det forekommende bakteriekonsortium, som må forventes 
at være domineret af psykrofile bakterier (lever inden for temperaturområdet -5 - 20°C).
Sammenfattende vurderes en temperaturforøgelse på nogle få grader kun at medføre 
en begrænset forøgelse af den biologiske omsætning af forureningskomponenter og 
deraf følgende reduceret afdampning fra disse komponenter. 

Påvirkning af opløselighed
En øget temperatur vil også indebære en øget opløselighed af den pågældende forure-
ning. Den øgede opløselighed kan medføre dannelse af kraftigere/stærkere forurenings-
faner, hvor en større andel af den samlede forureningsmasse er lokaliseret.

Forøgelsen af forureningsandelen, som forekommer på opløst form (grundet øget 
opløselighed), vil resultere i en øget stofspredning i grundvandet og dermed et øget 
potentiale for påvirkning af recipienter.

Påvirkning af afdampning
En øget temperatur vil også resultere i en øget afdampning fra flygtige forurenings-
komponenter i jord- og grundvandsmiljøet. Det skyldes, at diffusionskoefficienten2 , 
damptrykket3 og Henry’s Lov konstanten4 øges med temperaturen /3/.

Af de tre parametre vurderes Henry’s Lov konstanten at have størst betydning. Ved en 
øget temperatur vil ligevægten udtrykt ved Henry’s Lov konstanten have forrykket sig, 
så en større andel af forureningen forekommer på gasfasen.

2  Diffusionskoefficienten udtrykker i hvilken grad diffusiv transport vil forekomme. En høj diffusionskoefficient 
indikerer, at stoffet har stor tilbøjelighed til at transporteres ved diffusion. DBenzen, 10C = 8,17*10-2 cm2/s.
3  Damptrykket angiver det tryk, hvor gasfasen over en væske (i ligevægt) er mættet. Et lavt damptryk indike-
rer, at væsken (stoffet) har ringe tilbøjelighed til at fordampe. 
PBenzen, 10C = 6,2*10-2 atm, PTCE, 10C = 9,7*10-2 atm.
4  Henry’s Lov konstanten udtrykker ligevægten mellem forurening på gas- og væskeform. KH=C(luft)/C(vand). 
KH, TCE, 10C = 0,18.

Figur 4: Sammenhæng mellem temperatur og Henry’s Lov konstanten for TCE (stiplet kurve) og benzen 
(optrukket kurve).

Henry’s Lov konstant, benzen & TCE
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Ud fra sammenhængen mellem temperatur og Henry’s Lov konstanten, jf. figur 4, kan 
det - under forudsætning af TCE eller benzen i et lukket system - beregnes, at en tempe-
raturstigning på ca. 5°C (såfremt denne forekommer fra 10°C til 15°C) resulterer i en for-
øgelse af koncentrationen i gasfasen (poreluften) på hhv. 20 % (benzen) og 30 % (TCE).

For en forurening med benzen eller TCE vil den maksimale temperaturstigning (med 
påvirkningen af Henry’s Lov konstanten) således kunne give anledning til en relativ 
forøgelse af afdampningen på op til 30 %.

Samlet påvirkning som følge af øget temperatur
Sammenfattende vurderes en temperaturstigning på nogle få grader (5°C) føre til for-
øgelse af afdampningen fra en flygtig forurening på i størrelsesordenen 20-30 % (afhæn-
gig af forureningskomponent), primært i kraft af forøgelsen af Henry’s Lov konstanten.
Denne forøgelse af afdampningen vil i nogle tilfælde modvirkes af en reduktion som 
følge en forøget bakteriel omsætning, ligesom den modvirkes af den øgede opløselig-
hed, der alt andet lige bevirker, at en mindre forureningsandel vil være ”til rådighed” 
for afdampning. 

En klimabetinget temperaturstigning vurderes på denne baggrund ikke at være en 
betydende faktor i forhold til risikovurderinger over for arealanvendelsen, hvor andre 
usikkerhedsforhold også kan spille ind.

Ændrede redoxforhold i grundvandet
Øget nedbør vil kunne ændre på redoxforholdene i terrænnære grundvandsmagasi-
ner. Overordnet forventes øget tilførsel af regnvand at øge udbredelsen af oxiderede 
forhold i grundvandsmagasinet. Herved forbedres betingelserne for nedbrydning 
af visse forureningskomponenter (f.eks. oliestoffer), mens nedbrydningen af andre 
forureningskomponenter reduceres (f.eks. chlorerede opløsningsmidler). Disse ændrede 
betingelser vil følgende kunne have indvirkning på potentialet for afdampning fra en 
ikke nedbrudt forurening.

Det skal dog anføres, at det næppe er sandsynligt, at redoxforholdene vil kunne påvir-
kes markant i deciderede kildeområder med høj forureningsgrad.H
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Således vurderes ændringer af grundvandets redoxforhold som følge af øget nedbør at 
have begrænset betydning for redoxforholdene og dermed risikovurderinger i relation 
til jordforureninger.

Konklusion
Vores konklusion på gennemgangen er, at der i almindelighed ikke, som følge af 
klimaændringerne, er behov for at ændre måden, hvorpå vi risikovurderer i forhold til 
indeklimapåvirkning. Generelt er der dog udsigt til øget afdampning og dermed øget 
risiko for indeklimapåvirkning. Imidlertid er der tale om relativt beskedne ændringer 
(mindre end en størrelsesorden). I betragtning af den usikkerhed, som generelt vil være 
knyttet til risikovurderingerne og det tilhørende datagrundlag, vurderes de klimabetin-
gede vandspejls- og temperaturstigninger og den potentielt øgede afdampning således 
ikke at forøge risikoen for indeklimapåvirkning markant.

Som nævnt i artiklen kan der dog være tilfælde, hvor man skal være opmærksom på, at 
klimaændringerne kan ændre risikoforholdene markant som følge af ændrede spred-
ningsmæssige forhold. Forhøjet grundvandsstand kan medføre risiko for, at kloakker, 
ledningstraceer og drænsystemer introduceres som nye spredningsveje. Dette kan især 
have konsekvenser ved forekomst af fri fase forurening, hvilket generelt bør give anled-
ning til særlig opmærksomhed. 
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I forbindelse med regionernes analyseudbud er der gennemført et større 
udredningsarbejde på pesticidsiden.

Formål
Formålet har været at forenkle den enkelte sagsbehandlers arbejde med at udvælge 
analyseprogram til undersøgelse af pesticidlokaliteter. Samtidig har vi ønsket at kvalifi-
cere regionernes pesticidundersøgelser, så de blev mere målrettede og i overensstem-
melse med foreliggende ny viden om fund mv. 

Vi har defineret nogle få pesticidanalysepakker til jord og vand samt lavet dette notat 
som vejledning til sagsbehandlerne i regionerne. 

Baggrund
Pesticider anvendes inden for landbrug, maskinstationer, skovbrug, gartneri, plante-
skoler, frugtavl, kommunale materielgårde samt korn- og foderstofvirksomhed med 
bejdsningsaktiviteter. 
Pesticider er ofte designet til at være meget specifikke i deres virkning. Afhængig af 
afgrøde og formål med sprøjtningen er der derfor anvendt mange forskellige i én eller 
flere af de nævnte brancher. Det betyder, at der har været og bliver anvendt ufattelig 
mange forskellige pesticider. 

For landbrug, maskinstationer og materielgårde gælder, at der typisk er anvendt 
ukrudtsmidler (herbicider) i meget store mængder på grund af de store arealer. I forbin-
delse med gartnerier, frugtavl, planteskoler og skovbrug - ofte kaldet ”de små bran-
cher”, fordi totalforbruget af visse pesticider på landsplan ikke nødvendigvis er specielt 
højt - laves også almindelig ukrudtsbekæmpelse, men her ses på grund af afgrødetyper/
arealforhold også en udbredt anvendelse af insektmidler (insekticider), svampemidler 
(fungicider) og evt. midemidler (akaricider). 

Bejdsemidler kan være både insekticider og fungicider. Pesticider kan også inddeles 
efter deres kemiske opbygning. I Tabel 1 ses et udvalg sammen med stoffernes typiske 
nedbrydningsprodukter.

Der blev i 2001 i VJ-regi lavet et større arbejde omkring valg af pesticidanalyser ved 
undersøgelse af pesticidpunktkilder. Der blev foreslået en vifte af analysepakker på 
baggrund af en daværende erfaringsopsamling samt den viden, man kan indhente i en 
historisk redegørelse for en pesticidlokalitet.

Af Abelone Christensen, Region Midt og Anette T. Faarbæk, Region Syddanmark

Pesticidpakkerne i EU-udbud af 
regionernes analyser pr. august 2011
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Baggrunden, for at vi har genoptaget emnet, har været, at: 
•	 det i forbindelse med den historiske redegørelse forud for undersøgelse af pesti-

cidlokaliteter ofte har vist sig at være svært at identificere, hvilke pesticider der rent 
faktisk har været anvendt, hvor og til hvad. 

•	 det er svært at overskue de store datamængder, der foreligger om stoffernes gene-
relle anvendelseshistorik, fysisk-kemiske egenskaber og nedbrydningspotentialer, 
og som er væsentligt i forbindelse med valg af relevant stof i relevant medium. 

•	 vandprøver fra alle brancher ofte udelukkende er undersøgt for de herbicider, som 
typisk anvendes i landbruget, idet Miljøstyrelsens tidligere boringskontrol har ligget 
til grund for valget. Herbicider er ofte vandopløselige, fordi de skal kunne opta-
ges af planterne, men også visse af de øvrige pesticidtyper, f.eks. insekticider, vil 
kunne findes i grundvandet. Vandundersøgelser på ”de små brancher” har således 
derfor ikke været målrettet de pesticider, som specielt har været anvendt i de små 
brancher.

•	 ny viden om fund af stoffer i vandværksboringer og landeovervågningen ikke er 
indeholdt i Miljøstyrelsens tidligere boringskontrol.

•	 erfaringsopsamlingen fra 2001 er baseret på relativt få prøver.  

Deltagere
•	 Nis Hansen, ”Nis Hansen Miljø”  (rådgiver for VJ og regionerne ifm. udarbejdelse af 

udbuddet vedr. analyseteknisk specifikation, identifikation af stoffer og stofgrup-
per samt kvalitetskrav)

•	 Abelone Christensen, Region Midtjylland (bruger)
•	 Anette T. Faarbæk, Region Syddanmark (bruger)
•	 Walter Brüsch, GEUS (faglig vidensperson)
•	 Eike Stubsgaard, Århus Kommune (fagllig vidensperson)
•	 Peter Rank, VJ (koordinator)
 
Udvælgelse af pesticider
Pakkerne er fremkommet ved en fornyet gennemgang af arbejdet fra 2001 samt forelig-
gende ny viden på området, således at et højt samlet forbrug af et pesticid fortsat har 
været et udgangspunkt for, om stoffet er medtaget i pakkerne eller ej. Derudover er 
pakkerne sammensat således, at alle brancher er dækket ind med få pakker.

Herudover er det for alle pesticider med et vist forbrug vurderet:
•	 hvilke pesticider er fundet i overvågningsprogrammet i DK (og i andre lande).
•	 erfaringer fra forureningsundersøgelser på maskinstationer og i Miljøstyrelsens 

pesticidprojekt.
•	 hvilke pesticider, der har været inddraget i de seneste udbud i Region Midt og 

Region Syddanmark og baggrunden herfor.
•	 hvilke af stofferne, der kan analyseres i samme set-up i en eller flere up-to-date- 

multimetoder med fokus på at have så få metoder i spil som muligt. Jo flere meto-
der, der skal tages i anvendelse pr. prøve, jo højere pris pr. prøve. 

•	 i hvilke medier stofferne rent faktisk kan findes (vandopløselighed, log KOC). Det 
giver ikke mening at lede efter et stof i jorden, hvis det kun kan findes i vandfasen.

•	 hvilke stoffer det ikke kan betale sig at lede efter, fordi de nedbrydes lynhurtigt 
(halveringstid).

•	 hvilke stoffer, der evt. bør medtages pga. høj toksicitet over for mennesker og/eller 
miljø.
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Vi har desuden haft den overordnede antagelse, at selvom et stof, der har været brugt 
store mængder af, endnu ikke er fundet i overvågningsprogrammet (1989-2008), så kan 
det ikke udelukkes, at stoffet vil kunne findes ved undersøgelse af en punktkilde.

Pakker
Der er sammensat 2 vandpakker på hhv. 25 og 44 stoffer og 2 jordpakker på hhv. 9 og 
29 stoffer.
Vandpakkerne indeholder stoffer, som kan findes i vandfasen, og jordpakkerne inde-
holder de stoffer, som kan findes i jordmediet. Stofferne er indikatorparametre for 
brancherne. Dog findes der i vandpakke 2 specifikke ”landbrugs-pesticider”, da alle 
stoffer i vandpakke 1 går igen i vandpakke 2. Et eksempel er chloridazon-desphenyl, et 
nedbrydningsprodukt af Chloridazon, som er et specifikt roemiddel. Vi vurderer, at disse 
stoffer er relevante at medtage i begge pakker, i hvert fald i en periode, da nedbryd-
ningsproduktet er fundet i væsentlige koncentrationer i Tyskland.

Supplerende stoffer
Udover indikatorparametrene i pakkerne har vi for hvert af medierne jord og vand 
udvalgt en række stoffer, som vi har vurderet som relevante at undersøge for, hvis der 
er indikation for, at de har været anvendt på lokaliteten (”den grønne liste” nederst i 
listerne for analysepakkerne). Dette er: 
 
•	 Stoffer, som træffes i grundvandet i de nationale overvågningsprogrammer med en 

vis hyppighed, og som ikke indgår i de to pakker, fordi de ikke medanalyseres ved 
en multimetode.

•	 Stoffer, som typisk er anvendt i ”de små brancher”, dvs. planteskoler, gartnerier og 
frugtplantager, hvor det samlede forbrug måske har været lille, men hvor stofferne 
ifølge foreliggende kilder har en høj toksicitet over for mennesker og/eller miljø – 
herunder også tungmetaller (arsen, bly og kviksølv). 

 
Hvilke data er medtaget
I skemaerne for hver pakke er der for hvert stof angivet:

•	 Stoffets navn
•	 Handelsnavn(e) pr. 2001 (så det er muligt at søge på et handelsnavn)
•	 Type 

      Type   Betegnelse i skemaet  Anvendes mod

      Herbicid   H   Ukrudt
      Insekticid                 I   Insekter
      Fungicid   F   Svampe
      Akaricid   A   Mider
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•	 Anvendelsesperiode, jf. ”Walters liste”, som angiver, hvilke år der er indberettet 
et forbrug af de enkelte pesticider. Disse angivelser kan sammenholdes med den 
historiske viden om driften. Registreringen er startet i 1956, og listen ender p.t. i 
2009. For stoffer med startår 1956 kan det reelle startår derfor være tidligere. Er 
der registreret et forbrug i 2009, er det angivet som ”i anv. 2009”.

•	 I kolonnerne findes også ”i vand” hhv. findes også ”i jord”, er det med et x angivet, 
om stoffet også findes i det komplimentære medie.

•	 I bemærkningsfeltet er det for visse stoffer angivet, om stoffet er et nedbrydnings-
produkt af et andet, hvilken afgrøde det specifikt er anvendt til, om stoffet har 
anvendelse som bejdsemiddel, osv.  

•	 Vi har i jordpakkerne angivet de gældende jordkvalitetskriterier fra Miljøstyrelsen, 
hvor de findes. For pesticidindhold i vand gælder, at kriteriet for enkeltstoffer er 
0,1 µg/l og 0,5 µg/l for sum af pesticider i vandet. Dog er kriteriet 0,03 µg/l for 
aldrin og dieldrin i vand.

 
Vi har i et særskilt faneblad angivet de parametre, der indgår i vandværkernes borings-
kontrol. Både pesticider fra den hidtil anvendte boringskontrol (fra 1997-2011) og fra 
den reviderede af 23. juni 2011 er angivet som serviceoplysning. 

Fund-rater fra overvågningsprogrammet er ikke medtaget, da det har været et udvæl-
gelseskriterium for de fleste stoffer, at de er fundet i grundvandet.

Kilder
•	 GEUS, Walther Brüsch. Almene vandværkers boringskontrol af pesticider og nedbrydningsprodukter. 

Arbejdsrapport nr. 26, 2007, Miljøstyrelsen.
•	 Suppleret med de nyeste analysedata fra overvågningen i perioden 1989-2008.
•	 Walter Brüsch: Pesticidforbrug i Danmark 1956 og frem (”Walters liste”)
•	 AVJ. Analyser for pesticider i punktkilder, Teknik og Administration nr. 1, 2001.
•	 Nis Hansen Miljø – dialog om analysemuligheder mv.
•	 Region Midt, Pesticidnotat ”Region Midtjyllands valg af pesticidanalyser i jord- og vandprøver”, Rev. 3 – 

30.08.2010.
•	 Region Syddanmark, Revurdering af pesticidpakken til EU udbud 2010-2013, jan 2010.
•	 Miljøministeriet, Miljøstyrelsen ”Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskrite-

rier for drikkevand”, juli 2010.
•	 Miljøstyrelsen ”Boringskontrol på vandværker”, Vejledning nr. 2, 1997.
•	 Miljøministeriet, Naturstyrelsen ”Vejledning om og liste over pesticider og nedbrydningsprodukter, der 

skal analyseres for ved boringskontrol og kontrol med drikkevand”, 23. juni 2011.
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Vejledning i valg af pesticidanalyser

Følgende pakker anvendes:

Vandpakke 1:  Anvendes ved maskinstationer/landbrug og materialgårde

Vandpakke 2:  Anvendes ved frugtavl, planteskoler, gartneri og skovbrug

Jordpakke 1:  Anvendes ved maskinstationer/landbrug og materialgårde

Jordpakke 2:  Anvendes ved frugtavl, planteskoler, gartneri og skovbrug

Supplerende stoffer 
Overvej stofferne på ”den grønne liste”, sådan at f.eks.: 

•	 ETU vælges ved positive oplysninger om anvendelse af carbamater.
•	 DEIA (desethyldesisopropyl-atrazin) vælges, hvis der i den indledende analyse fin-

des væsentlige koncentrationer af triaziner og tilhørende nedbrydningsprodukter.
•	 Metribuzin (moderstof) vælges, hvis der i den indledende analyse findes væsentlige 

koncentrationer af nedbrydningsprodukterne af metribuzin. 
 
Hvis den historiske redegørelse peger på anvendelse af en eller flere af de andre sup-
plerende stoffer f.eks. fra ”den grønne liste”, skal der laves vurdering af, om det kan 
være relevant at analysere for stofferne. I bekræftende fald laves en individuel aftale 
med laboratoriet om pris, prøveudtagning mv., idet visse af stofferne muligvis vil kunne 
påvises i en af multimetoderne.
 

OBS

På Videncentrets hjemmeside under ”Andre udgivelser” ligger der et til denne artikel 
tilhørende excelark, som er en liste over pesticider med handelsnavne og anvendelses-
periode med tilknyttede brancher, hvor pesticiderne oftest er blevet anvendt.
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Amider  Dichlofluanid/Tolyfluanid  

Prochloraz  
Propachlor  
Propysamid  

 

Benzimidazol  Thiabendazol   
Benzothiadiazon  Bentazon   
Carbamater  Carbofuran  

Methomyl  
Oxamyl  
Primocarb  

ETU  

Dicarboximid  Captan  
Captafol  
Iprodion  
Vinclozolin  

 

Dinitroaniliner  Trifluralin   
Morpholiner  Dodemorph  
Nitroforbindelser  Dinoseb  

Pendimethalin  
 

Nitriler  Dichlorbenil  
Chlorthiamid  

2,6-dichlorbenzamid (BAM)  

Organiske chlorforbindelser  Aldrin  
DDT  
 
Dicofol  
Dieldrin  
Lindan  
Tetradifon  
Quintozen  

 
DDE  
DDD  
 

Organiske  
phosphorforbindelser  

Azinphos -methyl  
Diazinon  
Dimethoat  
Glyphosat  
Malathion  
Mevinphos   
Parathion (parathion-ethyl)  
Parathion-methyl  

 
 
 
AMPA  

Phenoxysyrer  2,4-D  
MCPA  
Mechlorprop (MCPP)  
Dichlorprop (2,4 - DP)  

2,4-dichlorphenol  
2,6-dichlorphenol  
4-chlor -2-methylphenol  

Phenylurea  Isoproturon   
Primidiner  Fenarimol   
Pyridazinoner  Chloridazon   
Triaziner  Atrazin  

 
Prometryn  
Simasin  

Desethylterbuthylazin  
Desethylatrazin (DE-atrazin)  
Desisopropylatrazin (DIP-
atrazin)  

Triazinoner  Metribuzin  
 
Metamitron  

Metribuzin -desamino -diketo  
Metribuzin -diketo  

Triazoler  Bitertanol   
Uraciler  Linacil   
Urea forbindelser  Dioron  

Linuron  
 

 

Pesticidtype        Stoffer                       Nedbrydningsprodukter

Tabel 1: Gruppering af organiske pesticider efter kemisk opbygning og nedbrydningsprodukter heraf.



Videncenter for Jordforurening 25      
24

Jordforurening.info 1  2012

Reduktionsfaktoren over betongulve, 
der ikke opfylder forudsætningerne i 
Miljøstyrelsens vejledninger 
nr. 6 og 7, 1998
Af Per Loll og Claus Larsen, Dansk Miljørådgivning A/S

DMR har i en længere periode haft fokus på nogle af de problemstillinger, vi 
rent praktisk står overfor i forbindelse med risikovurderinger for indeklimaet 
på forurenede lokaliteter, herunder reduktionsfaktorer over gulvkonstruk-
tioner og etageadskillelser samt muligheder for at estimere disse. I denne ar-
tikel ser vi på reduktionsfaktoren over to betongulve, der – på særlig veldoku-
menteret vis – ikke opfylder forudsætningerne i Miljøstyrelsens JAGG-model 
eller forudsætningerne for anvendelse af en reduktionsfaktor på 100, jf. /1/.
De data, der præsenteres i artiklen, er indsamlet og finansieret af Miljøsty-
relsens Teknologiudviklingsprogram, Region Nordjylland og Region Hoved-
staden.

Problemstillingen
Et tilbagevendende problem, i forbindelse med risikovurderinger for indeklimaet på 
ejendomme forurenet med flygtige forureningskomponenter, er at finde poreluftens 
bidrag til indeklimaet, så det kan sammenholdes med Miljøstyrelsens afdampningskri-
terier. For stoffer uden væsentlige interne bidrag, f.eks. chlorerede opløsningsmidler, 
er det ofte muligt at foretage målinger direkte i indeklimaet og sammenholde resulta-
terne med afdampningskriterierne, men for eksempelvis oliekulbrinter er der så mange 
interne bidrag, at afdampningskriteriet for totalindhold af kulbrinter er overskredet 
med omkring 50 % for ca. 75 % af ganske almindelige uforurenede danske boliger, /2/.

Der, hvor man ikke blot kan måle indholdet af flygtige kulbrinter i indeklimaet, opstår 
der således et behov for at estimere bidraget til indeklimaet på baggrund af koncentra-
tioner målt under gulvkonstruktionen, således at det estimerede bidrag kan sammenlig-
nes med afdampnings-kriterierne.

Hvordan estimeres poreluftens bidrag til indeklimaet?
Det aktuelle bidrag igennem et betongulv på en given lokalitet – og på et givent tids-
punkt – er resultatet af et kompliceret samspil imellem følgende forhold:

•	 koncentrationen og fordelingen under gulvet
•	 gulvets tykkelse og beskaffenhed
•	 indtrængningsveje og deres placering ift. poreluftforureningen
•	 differenstrykket over gulvkonstruktionen
•	 luftskiftet i indeklimaet.

I henhold til Miljøstyrelsens vejledninger nr. 6 og 7, 1998 kan bidraget til indeklimaet fra 
en underliggende poreluftforurening estimeres på to forskellige måder, /1/.

Hvis der er tale om et støbt betongulv uden synlige revner, anfører Miljøstyrelsen, at 
en fortyndingsfaktor på 100 anses som værende et konservativt skøn over reduktion af 
poreluftkoncentrationens bidrag til indeklimaet i størstedelen af dansk boligbyggeri. 
Desuden forudsættes det, at der ikke er andre utætheder ved rørgennemføringer eller 
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lignende, og at bygningen har en passiv ventilation på i størrelsesordenen 0,3 gange 
pr. time, /1/. Der tales om en reduktionsfaktor på 100. Med andre ord kan poreluftkon-
centrationen – under de anførte forudsætninger – divideres med 100, hvorefter dette 
estimerede bidrag kan sammenlignes med Miljøstyrelsens afdampningskriterium.
Alternativt kan indeklimamodulet i JAGG-modellen benyttes til at estimere indeklimabi-
draget. Dermed beregnes indirekte en reduktionsfaktor over gulvkonstruktionen (pore-
luftkoncentrationen divideret med indeklimabidraget). Disse beregninger forudsætter, 
at der er tale om et støbt betongulv med armering, og at der ikke er revner og sprækker 
omkring rørgennemføringer m.v.

Er forudsætningerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6 og 7 opfyldt i praksis?
Hvis ovenstående forudsætninger følges stringent, vil det i praksis være svært at finde 
et betongulv, som med sikkerhed vides at opfylde forudsætningerne for anvendelse af 
en reduktionsfaktor på 100 eller JAGG-modellens indeklimamodul. Dette skyldes, at det 
i langt de fleste praktiske tilfælde, pga. gulvbelægninger og møbler mv., ikke er muligt 
at inspicere et betongulv for at vurdere, om det er sprækket, eller om der er revner om-
kring rørgennemføringer mv. (se f.eks. figur 1). Dertil kommer, at det for langt de fleste 
støbte gulve, der er nogle år gamle, ikke automatisk kan forudsættes, at der er tale om 
et armeret gulv.

Figur 1. Eksempel på uarmeret betongulv med parket, hvor det i praksis ikke kan 
ses, om der er revner langs fundament eller omkring rørføringer.

Endvidere har det, med metoder udviklet og afprøvet i de seneste år, vist sig, at stort 
set alle betongulve – armerede og uarmerede, samt gulve der er forsøgt tætnet efter 
alle kunstens regler – er fulde af revner og sprækker, der kan være afgørende for 
transport af flygtige forureningskomponenter fra poreluften til indeklimaet. Dertil er 
der ofte aktive spredningsveje fra poreluft til indeklima, der går uden om betongulvet, 
f.eks. via hulmure og lignende; se f.eks. /4/, /5/, /6/.
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Ovenstående er ikke anført for at nedskyde alle de praktiske risikovurderinger, der hvert 
år udføres i branchen ved anvendelse af en reduktionsfaktor på 100 eller via Miljøstyrel-
sens JAGG-model, men blot for at pointere, at det er særdeles relevant, at vi har fokus 
på at udvikle andre muligheder for at estimere en lokalitetsspecifik reduktionsfaktor, 
som kan anvendes til at skabe tryghed for en given risikovurdering – og på at dele de 
erfaringer, vi opnår på området.

Hvilke erfaringer kan vi trække på?
I forbindelse med VJ’s erfaringsopsamling vedr. indeklimapåvirkning fra poreluftforure-
ninger fra 2002 /3/, er det anført, at kun 7 ud af 169 betongulve fra perioden 1890-1991 
er vurderet som værende armerede (ca. 4 %). 

For uarmerede betongulve viser baggrundsdata for TCE og PCE i erfaringsopsamlingen, 
at 49 ud af 165 reduktionsfaktorer (nogle gulve indgår to gange, da der både er data for 
TCE og PCE) er mindre end 100. Disse data inkluderer i flere tilfælde dæmpning fra såvel 
gulv som underliggende jordlag, da nogle data ikke er indsamlet umiddelbart under 
gulv. 

Med andre ord viser /3/, at ca. 96 % af betongulvene i erfaringsopsamlingen er beteg-
net som uarmerede, og at 30 % af disse har en reduktionsfaktor < 100.

En samlet analyse af baggrundsdata for TCE og PCE fra /3/ viser endvidere, at der kun 
er minimal forskel på reduktionsfaktorer for gulve (både armerede og uarmerede), hvor 
der er konstateret synlige revner (45 stk.) og for gulve, hvor der ikke er konstateret syn-
lige revner (124 stk.). For samtlige gulve under ét er der således fundet reduktionsfakto-
rer < 100 for 31 % af gulvene, mens de tilsvarende procentsatser for gulve med og uden 
revner er hhv. 32 og 27, jf. figur 2. Altså har en mindre andel af gulvene med synlige 
revner en reduktionsfaktor < 100 end det er tilfældet for gulvene uden synlige revner.
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I kontrast til ovenstående står DMR med en erfaringsmæssig fornemmelse af, at en 
reduktionsfaktor på 100 i praksis næsten altid viser sig at være konservativ, svarende til 
det der angives af Miljøstyrelsen i /1(. En mulig forklaring på de tilsyneladende lave re-
duktionsfaktorer i /3/ vurderes at kunne være, at /3/ er baseret på data fra ældre sager 
med mindre velkarakteriserede poreluftforureninger. Reduktionsfaktorerne på sagerne 
i /3/ er beregnet ved at dividere den højest konstaterede værdi i poreluften med den 

Figur 2. Reduktionsfaktorer for TCE og PCE for betongulve. Data fra  /3/.
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højest konstaterede værdi i indeklimaet. Hvis hot-spot under 
gulvet ikke er fundet eller tilstrækkelig godt karakteriseret, 
vil man således dividere en forholdsvis lav poreluftkoncen-
tration med en indeklimakoncentration, der kan omfatte et 
forholdsvist stort bidrag fra hot-spot; med en forholdsvis lav 
reduktionsfaktor til følge.
I det følgende gives der to grundigt belyste eksempler på 
reduktionsfaktorer opnået for betongulve, der ikke opfylder 
forudsætningerne for anvendelse af en faktor 100 eller JAGG-
modellens indeklimamodul, og de opnåede reduktionsfakto-
rer sammenlignes med hhv. en faktor 100 og den reduktions-
faktor, der beregningsmæssigt kunne opnås ved at anvende 
Miljøstyrelsens JAGG-model. Der foretages endvidere en 
perspektivering med data fra tre andre lokaliteter, hhv. fra 
Region Nordjylland og Region Hovedstaden.

De to grundigt undersøgte lokaliteter
I forbindelse med /4/ blev der gennemført detaljerede spor-
gasundersøgelser til kortlægning af aktive spredningsveje 
fra poreluft til indeklima på seks lokaliteter. Resultaterne 
fra disse undersøgelser belyser, i hvor høj grad forudsætnin-
gerne om fravær af revner og sprækker er opfyldt. Herunder 
blev der på to af lokaliteterne (Slotsgade og Adelgade) ud-
ført supplerende undersøgelser med henblik på at estimere 
konkrete reduktionsfaktorer over betongulve, der er doku-
menteret ikke at opfylde forudsætningerne for anvendelse 
af en reduktionsfaktor på 100 eller JAGG-modellens indekli-
mamodul. Lokaliteterne blev udvalgt, da der var målt høje 

indeklimakoncentrationer, og da der blev konstateret mange 
aktive spredningsveje fra poreluft til indeklima.

På begge lokaliteter er der tale om poreluftforureninger 
med chlorerede opløsningsmidler, og der er – udover spor-
gasundersøgelser – foretaget samtidige målinger af chlore-
rede opløsningsmidler i poreluften og i indeklimaet, ligesom 
der er foretaget en kortlægning af de byggetekniske forhold 
af betydning og målinger af det aktuelle luftskifte. I begge 
tilfælde er der tale om undersøgelser ift. indeklimaproble-
mer konstateret i boliger på ovenliggende etager.

Slotsgade-lokaliteten er en kælder på ca. 30 m2, med en 
loftshøjde på 1,75 meter og en middel-betontykkelse på 
12 cm (med synlig betonoverflade), mens Adelgade-lokali-
teten er en frisørsalon på ca. 55 m2, med en gennemsnitlig 
lofts¬højde på 2,63 meter og en middel-betontykkelse på 
22,5 cm (linoleumbelagt). Slotsgade-gulvet er uarmeret, 
mens Adelgade-gulvet er uarmeret, undtaget i et mindre 
område, hvor rensemaskinen tidligere var placeret.

Sporgasresultater
Sporgasresultaterne for de to lokaliteter fremgår af figur 3, 
hvor forhøjede udslag på detektoren (gule og røde niveauer) 
indikerer aktive indtrængningsveje for sporgas/poreluftfor-
urening. På begge lokaliteter er der konstateret optræng-
ning af sporgas igennem sprækker ved støbeskel imellem 
betongulv og bærende vægge.

Figur 3. Sporgasresultater fra Slotsgade (kælder) og Adelgade (frisørsalon). Frit efter /4/.
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I Slotsgade-kælderen var gulvet meget utæt for transport af 
sporgas og der er konstateret kraftig optrængning af spor-
gas i et område af betongulvet uden synlige revner, mens 
der i områder med synlige revner kun er konstateret mindre 
optrængning af sporgas.

I frisørsalonen i Adelgade kunne selve gulvfladerne ikke 
afsøges, da der var udlagt linoleum, som effektivt hindrede 
direkte optrængning af sporgas. Langs vægge og installatio-
ner kan indtrængning således være et udtryk for gas, som er 
trængt op igennem en sprække midt på gulvet, og som efter-
følgende er transporteret vandret ud til den første gennem-
skæring af gulvbelægningen. I tilgift til indtrængningsveje 
langs bærende vægge er der konstateret en række punktfor-
mige indtrængningsveje. I forbindelse med efterfølgende 
afværge er linoleumsbelægningen afrømmet og massive 
revner er afsløret mange steder, ligesom det er konstateret, 
at gulvet er udstøbt i 3-4 lag, jf. figur 4.

Som det fremgår af figur 3 og 4, er der i begge tilfælde tale 
om transport af poreluftforurening med chlorerede opløs-
ningsmidler over betongulve, der hverken opfylder betingel-
serne for anvendelse af en reduktionsfaktor på 100 eller for 
anvendelse af JAGG-modellen.

 

  

Figur 4. Massive revner under gulvbelægning og gulv udstøbt i lag (Adelgade).

Indeklima og poreluft
I Slotsgade er der foretaget indeklimamålinger med ATD-rør 
i to positioner over 13 dage, og der er foretaget poreluft-
målinger med kulrør i to positioner umiddelbart under gulv 
på hhv. dag 0, 7 og 13. Derudover er tidligere resultater fra 
yderligere fire poreluftstationer inddraget i vurderingerne.
I Adelgade er der foretaget indeklimamålinger med ATD-rør 
i tre positioner over 12 dage, og der er foretaget poreluft-
målinger med kulrør i fire positioner umiddelbart under gulv 
på hhv. dag 0, 6 og 12. 

Derudover er tidligere resultater fra yderligere tre poreluft-
stationer inddraget i vurderingerne, ligesom resultater fra 
punkterne markeret som ”poreluftscreening” er inddraget.

Målepositionerne for de to lokaliteter fremgår af figur 5.
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Figur 5. Positioner for indeklima- og poreluftmålinger, samt tidligere resultater. Frit efter /4/.

De opnåede indeklima- og poreluftresultater for PCE og TCE fremgår af nedenstående tabeller, sammen med 
beregnede middelværdier for hver poreluftposition.

Indeklimamåling  (ATD-
rør)

Poreluftmåling (kulrør)
(PCE/TCE) tidligere resultat

Poreluftscreening

(11.000/17)

(1.100.000/650)
(130.000/280)

ATD B

PLB

PLA

ATD A

(6.000/31)

(120.000/620)

(360.000/4.100)

(3.300.000/4.000)

PLB

ATD B

PLA

ATD A

PLC

ATD C

Slotsgade, kælder                                  Adelgade, frisørsalon

PLD

(87.000/120)

0            1            2             3            4             5 m

PCE  (µg/m3) TCE  (µg/m3) 
ATDA  ATDB  PLA  PLB  ATDA  ATDB  PLA  PLB  

Dag 0  
2.700  2.400  

5.800.000  330.000  
5,9 5,0 

93.000 670 
Dag 7  3.300.000  390.000  >32.000  630 
Dag 13  5.900.000  410.000  7.200 620 
Mi ddel 2.600  5.000.000  380.000  5,5 >44.000  640 

 

PCE  (µg/m3) 
ATDA  ATDB  ATDC  PLA  PLB  PLC  PLD  

Dag 0  
1.100  1.400  680 

580.000  470.000  140.000 6.800.000  
Dag 6  480.000  490.000  230.000 3.900.000  
Dag 12  540.000  420.000  130.000 5.400.000  
Middel  1.100  530.000  460.000  170.000 5.400.000  

 

 TCE  (µg/m3) 
ATDA  ATDB  ATDC  PLA  PLB  PLC  PLD  

Dag 0  
0,64 0,71 0,52 

2.400  2.400  960 14.000  
Dag 6  2.000  2.600  1.500  4.900 
Dag 12  2.400  2.300  920 12.000  
Middel  0,62 2.300  2.400  1.100  10.000  

 

Tabel 1. Resultater af indeklima- og poreluftmålinger for PCE og TCE på Slotsgade /4/.

Tabel 3. Resultater af indeklima- og poreluftmålinger for TCE på Adelgade /4/. 

Tabel 2. Resultater af indeklima- og poreluftmålinger for PCE på Adelgade /4/.
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På begge lokaliteter er der konstateret en god overensstem-
melse imellem nærværende resultater og tidligere under-
søgelsesresultater for indeklimakoncentrationerne, samt 
relativt enslydende koncentrationsniveauer i de forskellige 
bygningszoner, da der er mulighed for god luftudveksling 
imellem de to kælderrum i Slotsgade, samt imellem salon og 
baglokale i Adelgade. På den baggrund vurderes det konsta-
terede middelniveau for begge lokaliteter at være repræsen-
tativt for det faktiske indeklimaniveau og at udgøre et godt 
udgangspunkt for beregning af reduktionsfaktorer.

Til sammenligning er der på begge de undersøgte lokaliteter 
konstateret meget store forskelle i poreluftkoncentratio-
nerne under gulvet inden for relativt korte afstande, hvilket 
vurderes at skyldes, at hot-spots på de to lokaliteter har en 
relativt begrænset udbredelse.

Via sporgasundersøgelserne er der konstateret indtræng-
ning i forskellige områder/punkter, og via poreluftunder-
søgelserne er der konstateret store rumlige variationer i 

poreluftkoncentrationen under gulvene. Det afgørende for 
det resulterende poreluftbidrag til indeklimaet (og dermed 
reduktionsfaktoren) er samspillet imellem beliggenheden af 
indtrængningspunkter og poreluftkoncentrationen umiddel-
bart under disse (illustreret for Adelgade i figur 6), samt luft-
flowet igennem den enkelte indtrængningsvej. Dette samspil 
imellem indtrængningspunkter og poreluftkoncentrationer 
bevirker, at der ikke er nogen entydig måde at estimere 
reduktionsfaktorer på.

For begge lokaliteter vurderes det bedste bud på redukti-
onsfaktoren at fremkomme ved at sætte middelniveauet i 
indeklimaet ift. en arealvægtet middelværdi for poreluftkon-
centrationen. Ved at inddrage samtlige tilgængelige resul-
tater vurderes de arealvægtede middelværdier i poreluften 
for PCE og TCE at være hhv. 440.000 og 2.800 µg g/m3 for 
Slotsgade, og hhv. 530.000 og 2.300 µg g/m3 for Adelgade, 
mens middelværdierne for indeklimaet fremgår af tabel 1-3.

Forsatsvæg

Hårvaskestole

Salon

Forsatsvæg

Baglokale

Ikke forhøjet udslag på detektor

Lettere forhøjet udslag på detektor

Forhøjet udslag på detektor

Farvekode

WC

Disk

ATD B

ATD A

PLB

PCE (µ/m3)
> 5.000.000

> 2.500.000

> 1.000.000

> 500.000

> 250.000

> 100.000

PLA

(3.300.000/4.100)

(360.000/4.100)

(120.000.620)

PLC

ATD C

PLD

Figur 6. Sammenstilling af indtrængningsveje og koncentrationsfordeling for PCE i poreluften under gulvet (Adelgade).
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Estimerede reduktionsfaktorer
Resultaterne af estimater på reduktionsfaktoren fra poreluft til indeklima for hhv. PCE og TCE på de to lokaliteter 
fremgår af tabel 4.

Lokalitet  Komponent  Medie  Koncentration  
(µg/m3)  Reduktionsfaktor  

Slotsgade  
PCE  Poreluft 440.000  170 Indeklima  2.600 

TCE  Poreluft 2.800 510 Indeklima  5,5 

Adelgade  
PCE  Poreluft 530.000  480 Indeklima  1.100 

TCE  Poreluft 2.300 3.700  Indeklima  0,62 
 

Tabel 4. Estimerede reduktionsfaktorer /4/.

Under disse forudsætninger er reduktionsfaktorer estimeret 
som poreluftkoncentrationen divideret med det totale inde-
klimabidrag beregnet i JAGG. Her estimeres reduktionsfakto-
rer for Slotsgade og Adelgade på hhv. 230 og 980 (gældende 
for både TCE og PCE). Forudsætningerne bag disse estimater 
vurderes at svare rimeligt godt til mange af de oriente-
rende JAGG-beregninger, der udføres i praksis. Altså hvor 
der udføres en JAGG-beregning med standardparametre for 
armering, differenstryk over betongulvet og luftskifte, men 
hvor der indsættes lokalitetsspecifikke værdier for bygnin-
gens dimensioner (længde, bredde og højde) samt en målt 
tykkelse af betongulvet.

I forbindelse med /4/ er der foretaget målinger af det 
aktuelle luftskifte på begge lokaliteter midt i perioden for 
ATD-rørenes ophængning. Det passive luftskifte i kælde-
ren i Slotsgade blev estimeret til 0,16 t-1, mens luftskiftet i 
frisørsalonen i Adelgade blev estimeret til 0,31 t-1. Luftskiftet 
i kælderen i Slotsgade er altså næsten det halve af standard-
værdien i JAGG-modellen, mens luftskiftet i frisørsalonen 
i Adelgade er næsten det samme som standardværdien i 
JAGG. Indsættes disse lokalitetsspecifikke værdier for luft-
skiftet opnås estimerede reduktionsfaktorer på hhv. 120 og 
1.000.

Sammenligning af estimater på reduktionsfaktoren
Ovenstående estimater på reduktionsfaktorerne over de 
to betongulve, med dokumenterede revner/sprækker og 
konvektive spredningsveje, er sammenstillet i nedenstående 
tabel.

I forhold til resultaterne i tabel 4 er det umiddelbart 
bemærkelsesværdigt, at der er en faktor 3-8 i forskel på de 
estimerede reduktionsfaktorer for PCE og TCE inden for den 
enkelte lokalitet. Hvis der ses på de mest konservative bud 
på reduktionsfaktorerne for poreluftens bidrag til indeklima-
et (i begge tilfælde for PCE) opnås reduktionsfaktorer på 170 
for Slotsgade og 480 for Adelgade. Disse reduktionsfaktorer 
dækker over såvel diffusiv transport igennem betonen som 
konvektiv transport igennem revner og sprækker under de 
faktiske forhold.

I forhold til forskellen på reduktionsfaktoren estimeret på 
baggrund af TCE og PCE, kan det bemærkes, at det er almin-
deligt med forskel på reduktionsfaktorer for TCE og PCE. 
En analyse af baggrundsdata fra /3/ viser således, at der for 
mere end 60 % af sagerne, hvor der er opgivet reduktions-
faktorer for både TCE og PCE, er konstateret mere end en 
faktor 3 i forskel på de to estimater. I parentes bemærket må 
dette tages som et udtryk for, at estimeringen af reduktions-
faktorer ikke er nogen eksakt videnskab.

Reduktionsfaktorer beregnet i JAGG
Der er udført beregninger af indeklimabidraget fra de 
konstaterede poreluftforureninger med Miljøstyrelsens 
JAGG-model (version 1.5). Beregningerne er baseret på de 
arealvægtede middelporeluftkoncentrationer i tabel 4 samt 
de faktisk målte middelbetontykkelser, rumopmålinger 
(bredde, længde og højde). For de øvrige parametre er JAGG-
modellens standardværdier benyttet, dvs. at der regnes med 
standard luftskifte på 0,3 gange pr. time samt et standard-
armeret betongulv med et differenstryk over gulvkonstruk-
tionen på 5 Pa /1/.
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Tabel 5. Sammenstilling af estimerede reduktionsfaktorer.

Som det fremgår af ovenstående, er der på baggrund af må-
lingerne fra begge lokaliteter opnået en større reduktions-
faktor end den faktor 100 /1/ på trods af, at begge gulvkon-
struktioner ikke opfylder betingelserne for anvendelse af en 
faktor 100 reduktion af poreluftens bidrag til indeklimaet, da 
der er synlige revner i begge gulve.

På baggrund af standard JAGG-beregninger, kun med 
lokalitetsspecifikke værdier for bygningens dimensioner 
(længde, bredde og højde) samt tykkelse af betongulvet, 
opnås estimater på reduktionsfaktorerne, der er mellem 1,4 
og 2 gange højere end de faktiske, baseret på målte data. 
Med andre ord regner JAGG-modellen i de aktuelle tilfælde 
ikke på den sikre side; de beregnede indeklimabidrag bliver 
mindre end de faktiske for PCE. Det bemærkes, at JAGG-
modellen ikke er beregnet til anvendelse i denne situation 
(uarmeret beton). Det vurderes dog, at modellen alligevel 
ofte anvendes til orienterende beregninger på lignende 
situationer (ifølge /2/ var det jo kun ca. 4 % af betongulvene, 
der var armerede).

Da de lokalitetsspecifikke luftskifter blev anvendt i JAGG-
beregningerne opnåedes for Slotsgade, hvor det faktiske 
luftskifte kun var ca. halvt så stort som JAGG-modellens stan-
dardværdi, rent faktisk en reduktionsfaktor, der var på den 
sikre side ift. reduktionsfaktoren baseret på målte data. Med 
andre ord regnede JAGG i dette tilfælde på den sikre side. 
Det modsatte var dog tilfældet for Adelgade.
I forhold til ovenstående er det væsentligt at bemærke, at 
hverken forudsætningerne for at benytte en reduktions-
faktor på 100 eller for at benytte JAGG-modellens indekli-
mamodul er opfyldt. I de aktuelle tilfælde med chlorerede 
opløsningsmidler kunne det lade sig gøre at benytte 
indeklima-målinger til at estimere de faktiske reduktionsfak-
torer, (hvilket dog var unødvendigt ift. risikovurderingen på 
de konkrete sager), mens det for sager med f.eks. oliekul-
brinter forholder sig anderledes kritisk. Der vil man ofte 
stå med en poreluftkoncentration, og et gulv der ikke kan 
verificeres at opfylde betingelserne for at anvende en faktor 
100 eller JAGG-modellen, og man har brug for et estimat på 
en realistisk til konservativ reduktionsfaktor.

Eksempler på reduktionsfaktorer fra andre undersøgelser
På en tidligere renserilokalitet i Region Nordjylland, er der 
tale om fire forskellige gulvopbygninger med større eller 
mindre betontykkelse (10-20 cm) i en ca. 155 m2 stor bygning 
uden kælder. På denne lokalitet er der ved en efterfølgende 
afrømning af væg-til-væg tæpperne konstateret væsentlige 
sprækker og revner samt en direkte spredningsmulighed 
via et gulvafløb nær hot-spot under gulvet, som blev fundet 
tilstøbt med et tyndt klaplag af beton. Der er her konstateret 
en reduktionsfaktor for PCE på ca. 760 (13.000 til 17 µg g/
m3). Der er ikke datagrundlag for beregning af en redukti-
onsfaktor for TCE.

På en tidligere renserilokalitet i Region Hovedstaden er der 
tale om en ca. 75 m2 kælder med mange synlige revner i 
betongulvet (formentlig uarmeret) og en del rørgennemfø-
ringer, gulvafløb m.v. Betontykkelsen er målt til 10 cm. Her 
er der konstateret en reduktionsfaktor, baseret på middel-
værdier for poreluft og indeklima for PCE på ca. 100 (2.500 
til 24 µg g/m3). Der er ikke datagrundlag for beregning af en 
reduktionsfaktor for TCE.

På en anden tidligere renserilokalitet i Region Hovedstaden 
er der tale om en ca. 190 m2 kælder med uarmeret beton-
gulv og en del rørgennemføringer, gulvafløb m.v. Her er der 
konstateret en reduktionsfaktor baseret på middelværdier 
for poreluft og indeklima for TCE på ca. 520 (1.600 til 3,1 µg 
g/m3). Der er ikke datagrundlag for beregning af en redukti-
onsfaktor for PCE.

I ovenstående tilfælde er der således også konstateret 
reduktionsfaktorer for PCE eller TCE, der er større end eller 
lig 100 på trods af, at ingen af gulvene opfylder forudsætnin-
gerne for anvendelse af en faktor 100 (ingen synlige revner 
eller sprækker).

Lokalitet  Estimat baseret på
målinger  #  

JAGG med standard
luftskifte

 
(0,3 t -1

)  
JAGG med målt

luftskifte  *  
Slotsgade  170  230  120 
Adelgade  480  980  1.000  

# Baseret på PCE - resultater (konservativt estimat).  * Slotsgade: 0,16 t-
1

 og Adelgade:  0,31 t-
1
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PERSPEKTIV

Perspektiv
Ovenstående konkrete undersøgelser giver således umid-
delbart et andet billede af faktiske reduktionsfaktorer end 
erfaringerne i /3/ og dermed nogen tryghed ift. anvendelse 
af en reduktionsfaktor på 100, selvom forudsætningerne om 
ikke-revnede og -sprækkede gulve ikke kan kontrolleres, 
eller beviseligt ikke er opfyldt. Disse erfaringer stemmer i 
øvrigt godt overens med DMR’s generelle erfaringer.

Som vi ser det, er perspektivet ikke, at der – som på de to 
grundigt belyste sager – gennemføres sporgasundersøgelser 
på alle vores indeklimasager fremadrettet for at dokumen-
tere, i hvor høj grad vores almindelige gulve ikke opfylder 
forudsætningerne for at anvende en faktor 100 eller JAGG-
modellens indeklimamodul. Det er nemlig vores generelle 
erfaring, at de fleste gulve i en eller anden udstrækning har 
revner eller sprækker.

Derimod anbefales det, at der laves en opdatering af 
erfaringsgrundlaget omkring faktiske reduktionsfaktorer 

Referencer:
/1/ Oprydning på forurenede lokaliteter, hovedrapport og appendikser. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6 og 7, 1998.
/2/ Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme. Videncenter for Jordforurening. Teknik og
 Administration nr. 2, 2010.
/3/ Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde. Modelberegninger og indeklimamålinger. Videncenter for 
 Jordforurening. Teknik og Administration nr. 1, 2002.
/4/ Sporgasundersøgelser til fastlæggelse af aktive spredningsveje til indeklimaet. Miljøprojekt nr. 1352, 2010.
/5/ Div. indlæg på ATV workshop ”Poreluft og indeklima – hvordan er de to koblet?”. 9. marts 2010.
/6/ Div. indlæg på ATV temadag ”Indeklima – Erfaringer fra andre fagområder, indtrængningsveje, afværgemetoder”. 
 7. marts 2011.

på nyere og veldokumenterede sager med PCE- eller TCE-
forureninger i poreluften, og at der på hver sag foretages 
en ensartet databehandling mht. arealvægtede poreluftkon-
centrationer, f.eks. baseret på principperne anvendt i denne 
artikel.

Det er vores formodning, at en sådan opdatering af erfa-
ringsgrundlaget vil kunne være med til at skabe tryghed ift. 
anvendelse af en reduktionsfaktor på 100 for ganske almin-
delige sager, hvor det ikke er praktisk muligt at konstatere, 
om der er synlige revner eller sprækker i betonen, eller hvor 
forudsætningerne for anvendelse af JAGG-modellen ikke er 
til stede. Hvis denne formodning holder stik, vil der også 
kunne skabes tryghed på oliesager, hvor det ikke er muligt 
bare at måle indeklimakoncentrationen pga. risikoen for at 
kvantificere de interne bidrag frem for poreluftbidraget.
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KORT
INFO

Resumé

Der er udviklet en ny indikator for belastningen af miljø og sundhed som følge af 
pesticidanvendelsen, PesticidBelastningsIndikatoren (PBI), der endvidere kan omregnes 
til fladebelastningen (BF) (belastningen pr. arealenhed). Belastningsberegningerne kan 
bruges til at følge, hvorvidt målene i handlingsplaner om nedsat miljø- og sundhedsbe-
lastning nås. Derudover kan de anvendes ved udarbejdelse af vejledninger vedrørende 
valg af pesticider ud fra deres egenskaber.

Belastningen for miljøet
Landmændenes forbrug af sprøjtemidler er fra 2007 til 2010 blevet 30 % mere bela-
stende for miljøet. I den samme periode er behandlingshyppigheden steget med 11 %. 
Det viser en ny rapport fra Miljøstyrelsen, Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns 
Universitet og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. Det er for-
fatterne bag rapporten, der har udviklet den nye PesticidBelastningsIndikator, som bl.a. 
viser, at sprøjtemidlerne siden 2007 er blevet mere belastende for dyr og planter i og 
omkring marken. Der er kun sket en svag ændring i belastningen i forhold til sundhed, 
ophobning i fødekæderne og udvaskning til grundvandet. Det er første gang, at man 
beregner på blandt andet giftigheden af de sprøjtemidler, der er blevet anvendt på 
markerne. Den nye PBI skal måle effekten af den kommende pesticidafgift, og den skal 
også bruges til at udvikle et system, der gør det muligt at rådgive og vejlede landmæn-
dene bedre, så de har et grundlag for at vælge de mindst belastende sprøjtemidler. 
Indikatoren offentliggøres årligt sammen med Bekæmpelsesmiddelstatistikken.

Rapporten er den 14. februar 2012 revideret for trykfejl, og der er indsat nye tabeller 
for tabel 5.3 og 5.5. Endvidere er tal i teksten bragt i overensstemmelse med tal i tabel-
ler/figurer nederst på siderne 17, 29, 30, 34 og 37. Derudover er der tilføjet et Bilag 2 
med detaljer vedrørende beregninger af belastning.

Kilde: Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 1, 2012 (ISBN 978-87-92779-75-5). 
Læs hele publikationen på www.mst.dk.

Pesticidbelastningen fra Jordbruget 2007-2010 
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ATV-Fonden for Jord og Grundvands Hæderspris, professor Poul Harremöes
in memoriam, blev den 6. marts 2012 tildelt professor Poul Løgstrup
Bjerg, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Vand og Miljøteknologi,
DTU Miljø, i anerkendelse af en mangeårig forbilledlig forskningsindsats
på allerhøjeste internationale niveau, meget betydelige og efterspurgte
evner som formidler samt en afgørende indsats i identifikation af
fremtidige samfundsrelevante miljøspørgsmål og etablering af resultatskabende
samarbejder mellem universitetet og offentlige samt private partnere.

Hædersprisen er på 25.000 kr. og uddeles hvert andet år. Den blev uddelt på ATV Jord 
og Grundvands 28. Vintermøde i Vingsted, hvor flere end 300 deltagere inden for jord- 
og grundvandsområdet var samlet for at udveksle erfaringer og ny viden.

ATV-Fonden for Jord og Grundvand er den ledende organisation inden for
jord- og grundvandsområdet i Danmark og repræsenterer alle professionelle
aktører fra rådgivende firmaer, Miljøstyrelsen, regionerne, forskningsinstitutioner
og universiteter. 

Læs mere om organisationen på www. atv-jord-grundvand.dk.

ATV – Hæderspris 
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Af freelance konsulent  Jan Petersen

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 overskuelig-
hedens skyld er artiklerne ordnet i emner. 

1. Jura, økonomi og politik

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov 
om planlægning og forskellige andre love (Digi-
tal annoncering, obligatorisk digital kommuni-
kation, afskæring af klageadgang mv.) (Lov nr. 
1273 af 22. december 2011)
Det er nu vedtaget, at annoncering kan ske alene digitalt på 
regionens hjemmeside. Den digitale annoncering gælder alle 
steder, hvor der skal annonceres. Det er således ikke læn-
gere nødvendigt at annoncere i lokale aviser og dagblade. 
Den digitale annoncering gælder en lang række af love og 
bekendtgørelser, herunder Lov om forurenet jord. Loven er 
trådt i kraft den 1. januar 2012.
Tidsskrift for Miljø nr. 12, december 2011 eller www.retsinfor-
mation.dk.

Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet i sag 
om dispensation til modtagelse af jord i råstof-
grav
Region Syddanmarks afgørelse af 8. februar 2011, hvor der 
blev givet tidsbegrænset dispensation til modtagelse af 
uforurenet jord i en råstofgrav ved Sdr. Nærå, blev påklaget 
til Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) af virksomhed, som 
anførte, at vilkåret om tidsbegrænsning burde ophæves som 
uhjemlet. 
Efter regionens opfattelse indeholder jordforureningslovens 
§ 52, stk. 3, ikke en udtømmende opregning af, hvilke vilkår 
der kan fastsættes i en dispensation. Vilkåret om tidsbe-
grænsning er ifølge regionen stillet, idet regionen ønsker at 
kende tidspunktet for jordtilførslens ophør. I afgørelsen gi-
ver NMKN regionen medhold i, at regionen ikke er afskåret 
fra at stille andre vilkår end de i bestemmelsen eksemplifice-
rede forhold (vedr. håndtering af jorden og dokumentation 
for, at der er tale om uforurenet jord). Ved vurderingen af 
om et konkret vilkår herefter må anses for lovligt, indgår 
navnlig om vilkåret må anses for sagligt begrundet, og der 
herved varetages lovlige hensyn. Adgangen til at fastsætte 
vilkår er herudover begrænset af de almindelige forvalt-
ningsretlige grundsætninger om bl.a. lighed og proportiona-
litet.

Da tidsbegrænsningen er sammenfaldende med de tids-
punkter, hvor efterbehandlingen af de enkelte graveområ-
der ifølge råstoftilladelsen skal være afsluttet og godkendt, 
vurderes tidsbegrænsningen i dispensationen således ikke at 
udgøre en selvstændig byrde for virksomheden, idet mulig-
heden for at tilføre jord under alle omstændigheder ikke kan 
udstrækkes ud over det tidspunkt, hvor efterbehandlingen 
skal være afsluttet.

NMKN finder på denne baggrund, at vilkåret - der er sagligt 
begrundet i en effektiv administration af forbuddet mod at 
tilføre jord til råstofgrave - har hjemmel i jordforureningslo-
vens § 52, stk. 3. På baggrund af ovenstående blev der ikke 
givet medhold i klagen. Afgørelsen blev desuden påklaget af 
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, som navn-
ligt anførte, at den tilførte jord kan påvirke en planlagt sø i 
området negativt. Klagen fra Danmarks Naturfredningsfor-
enings afdeling i Faaborg-Midtfyns Kommune blev afvist fra 
realitetsbehandling, idet foreningen ikke er klageberettiget.
Læs hele Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 5. decem-
ber 2011 (Sag NMK-11-00078) på www.nmkn.dk.

Vælg partnering til de komplekse afløbsprojek-
ter
Artiklen gør status efter 10 års erfaring med partnering i 
Danmark. Hvornår går denne samarbejdsform godt, og hvor-
når går den dårligt? Artiklen beskriver årsagerne til den po-
sitive og negative udvikling inden for partnering og foreslår 
valg af partnering-model, hvor chancen for succes er størst. 
Af H. Winther (COWI), danskVAND nr. 1, februar 2012, s.25-27 
(ISSN 1602-3609).

2. Stoftransport og omsætning

Radon i indeklimaet – sundhed og sikring af 
byggeriet
Artiklen beskriver radons forekomst og sundhedsfarlige 
egenskaber. Radon er en naturligt forekommende radioaktiv 
gasart, der findes i jorden. Herfra kan den sive ind i boliger 
og forøge risikoen for lungekræft. Sikring af byggeri mod 
radon blev indført som funktionskrav i Bygningsreglementet 
for småhuse i 1998, og har siden da bestået af en såkaldt 
kantmembran, der skal dække over sammenkoblingen 
mellem fundament og gulvkonstruktion. I praksis har denne 
løsning vist sig utilstrækkelig (ift. overholdelse af grænsevær-
dien på 100 Bq/m3). Radon vil sive ind ved revnedannelser, 
rørgennemføringer og andre utætheder i konstruktionen 
samt gennem bygningsmaterialer. I stedet anbefaler bl.a. 
WHO et radonsug til sikring af nyt såvel som eksisterende 
byggeri mod radon. Et radonsug er en simpel konstruktion, 
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som indbygges ved at føre et rør fra en udgravet brønd un-
der betonpladen i terrændækket til et luftafkast over taget. 
Den naturlige opdrift skaber et sug under gulvkonstruktio-
nen. Røret kan også tilkobles en pumpe for at gøre systemet 
mere effektivt.
Af J.B. Petersen (NIRAS A/S), dansk kemi nr. 1-2, s. 22-23, 
januar 2012 (ISSN 0011-6335).

Radonguiden.dk
På Radonguiden kan man bl.a. få information om radon, og 
hvordan man sikrer sin bolig mod radon.
Læs mere om Radonguiden på Energistyrelsens hjemmeside 
www.ens.dk.

3. Risikovurdering

Kortlægning af tilsætningsstoffer i chlorerede opløs-
ningsmidler
Projektet omfatter en kortlægning af tilsætningsstoffer (sta-
bilisatorer) i chlorerede opløsningsmidler samt en teoretisk 
vurdering af, om stofferne kan udgøre en trussel for jord og 
grundvand.
Projektet har identificeret 9 tilsætningsstoffer (2-nitropropan, 
1,4-dioxan, epichlorohydrin, nitromethan, propylenoxid, 
butylenoxid, cyclohexenoxid, dioxadien og dioxene), som 
er potentielt mest kritiske i forhold til mennesker gennem 
eksponering via jord og grundvand og indeklima (afdampning 
fra jord/grundvand). De enkelte opløsningsmidler kræver 
forskellige indhold og type af stabilisatorer. 1,1,1–trichlorethan 
(1,1,1-TCA) er ustabil og kræver derfor det højeste indhold af 
stabilisatorer, hvorfor det primært er de steder, hvor 1,1,1-TCA 
er anvendt, der er interessante i forhold til forurening med 
tilsætningsstoffer.
Af K. Tsitonaki, S. Nielsen, C. Westergaard (Orbicon), J. Petersen, 
I.H. Olesen og J. Pedersen (Region Syddanmark). Miljøprojekt nr. 
1391, 2011 (ISBN 978-87-92779-39-7). Læs mere på www.mst.
dk.

Økotoksikologiske jordkvalitetskriterier for PAH
Projektet har på baggrund af en større litteratursøgning haft 
som mål at fastsætte forslag til nye økotoksikologiske jordkva-
litetskriterier for PAH-stoffer. Valg af data til fastsættelsen af 
indeværende forslag til jordkvalitetskriterier er sket på bag-
grund af en række udvælgelseskriterier, f.eks. er forsøg med 
akvatiske organismer og forsøg, hvor organismerne alene er 
eksponeret via forurenet føde. EU's PNEC-værdier er medtaget 
i rapporten til sammenligning.
Af J. Jensen (Aarhus Universitet). Miljøprojekt nr. 1394, 2011 
(ISBN 978-87-92779-56-4). Læs mere på www.mst.dk.

ATV-mødet - Risikovurdering af forurenede grunde i 
lavpermeable aflejringer: Udfordringer og metoder
Mødet omhandlede de udfordringer vi står overfor, når vi 
skal foretage risikovurdering af forurenede grunde i lavper-
meable aflejringer. Kompendiet indeholder bl.a. artikler om 
geologisk karakterisering af moræneler, konceptuelle model-
ler samt metoder til undersøgelse og afværge i moræneler.
Kompendium fra ATV Jord og Grundvands møde den 18. 
januar 2012 kan downloades på http://www.atv-jord-grund-
vand.dk (ISBN 978 87 913 1359 2).

4. Værktøjer og metoder

Electric Resistance Heating – ny oprensningsmetode 
til lerjord
Forurening med chlorerede opløsningsmidler kan være 
svære at rense op, især i moræneler, hvor opgravning ofte er 
eneste mulighed for en totaloprensning. Et alternativ hertil 
er Electric Resistance Heating (ERH), som netop er blevet 
afprøvet i Albertslund.
Elektrisk opvarmning udføres ved at inducere en strøm i 
jorden, hvorved der afsættes energi i jorden afhængig af 
jordens elektriske ledningsevne. I ler eller meget lerrige 
jordtyper er der en god elektrisk ledningsevne, mens jordlag 
som tørt sand og grus næsten kan betragtes som isolatorer. 
Jorden opvarmes til over 80 °C, og forurening med bl.a. 
chlorerede opløsningsmidler fordamper og opsamles med 
vakuumekstraktion.
Det projekterede oprensningsområde var ca. 100 m2, svaren-
de til hot spot området og området med kraftig forurening. 
Ved oprensningen blev ca. 130 kg PCE fjernet, svarende til 
99 % af forureningen. I løbet af de ca. 20 uger oprensningen 
stod på, blev der forbrugt ca. 245.000 kWh.
Af J.K. Holm (GEO) og M. Terkelsen (Region Hovedstaden), 
Vand & Jord nr. 4, december 2011, s.120-122 (ISSN 0908-
7761).

Forekomst af fri fase og kvantificering af forurenings-
flux for chlorerede opløsningsmidler
Publikationen beskriver forskellige projekter fra lokaliteter i 
Region Hovedstaden, der har omhandlet karakterisering af 
residual og mobil fri fase for chlorerede opløsningsmidler og 
kvantificering af forureningsflux.
Af P.L. Bjerg, M.M. Broholm, I.V. Lange, M. Troldborg, G.S. 
Janniche, G. Lemming, M. Santos og P.J. Binning (DTU Miljø), 
2011 (ISBN 978-87-92654-22-9). Læs mere på www.sara.env.
dtu.dk.
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3D hydrostratigrafisk model for Beder-området
Artiklen beskriver Aarhus Kommunes arbejde med at op-
bygge én samlet platform, hvori alle tilgængelige data og 
viden om f.eks. geologiske, geofysiske, kemiske og hydro-
logiske data er samlet. Til det formål har kommunen valgt 
modelleringsværktøjet GeoScene3D. Med de visualiserings-
muligheder der er i GeoScene3D, kan modellen bruges til at 
visualisere en kompleks geologi på en nem og overskuelig 
måde. Målet er på sigt, at alle interessenter arbejder ud fra 
samme platform. Når ny viden opnås, integreres det i mo-
dellen, så alle hele tiden har den nyeste viden tilgængelig. 
Den stratigrafiske model for Beder-området har givet god 
erfaring med værktøjet, og projektet udvides derfor til to 
nye områder.
Af T.R. Andersen (Rambøll), C.A. Bamberg (Aarhus Kommune), 
L. Frøjk (I•GIS) og J. Sørensen (Rambøll), danskVAND nr. 1, 
februar 2012, s.52-53 (ISSN 1602-3609).

5. Drikkevand og grundvands-
beskyttelse

Grundvand. Status og udvikling 1989-2010
Statusrapporten for grundvandets tilstand 1989-2010 er nu 
tilgængelig på nettet. Rapporten viser bl.a., at TCE, PCE og 
deres nedbrydningsprodukter fortsat udgør et problem for 
vandværkerne i en lang række kommuner. Det samme gør 
sig gældende for benzin og olierelaterede stoffer. Der er 
også fortsat en betydelig udbredelse af pesticider i grund-
vandet. Det er særligt de øvre grundvandsmagasiner, der er 
præget af pesticider og nedbrydningsprodukter fra disse, 
mens pesticidindholdet i det mere dybtliggende grundvand 
er væsentligt mindre. 
Af L. Thorling, B. Hansen, C. Langtofte, W. Brüsch, R.R. Møller, 
S. Mielby, og A.L. Højberg (GEUS), 2011 (ISBN 978-87-7871-
324-7). Læs mere på www.geus.dk. 

Punktkilders påvirkning af grundvandsressourcens 
kvalitet
På baggrund af de seneste 25 års data i Jupiter-databasen er 
der gennemført en landsdækkende kortlægning og analyse 
af punktkilders påvirkning af grundvandet. Analysen viser 
bl.a., at chlorerede opløsningsmidler er den punktkilderela-
terede stofgruppe, som er fundet oftest i grundvandet. 
Chlorerede opløsningsmidler forekommer først og fremmest 
i grundvandet under byområder og hyppigst i hovedstads-
området. Aromatiske kulbrinter er fundet næsten lige så 
hyppigt som chlorerede opløsningsmidler, men sjældnere 
i koncentrationer, som overstiger kvalitetskriterierne for 

grundvand. MTBE findes mindre hyppigt og sjældent over 
kvalitetskriteriet. For alle tre stofgrupper er der muligvis en 
tendens til, at koncentrationerne i grundvandet er faldende.
Af W. Brüsch og K.G. Villholth (GEUS). Miljøprojekt nr. 1395, 
2011 (ISBN 978-87-92779-57-1). Læs mere på www.mst.dk.

Kritik af grundvandsindsats
Rigsrevisionens rapport konkluderer, at indsatsen for at 
beskytte grundvandet mod pesticider har været mangelfuld. 
Rigsrevisionen kritiserer blandt andre Miljøministeriet og 
Fødevareministeriet for ikke at have iværksat nye initiativer 
til at nedbringe pesticidforbruget i landbruget under pesti-
cidplan 2004-2009.
Rigsrevisionen kritiserer desuden Miljøstyrelsens forsinkelser 
af revurderinger af godkendte pesticider, Naturstyrelsens 
manglende orientering af kommunerne om muligheden for 
at påbyde rådighedsindskrænkninger for at beskytte grund-
vandet, og at Naturstyrelsen ikke årligt har revideret listen til 
brug for kommunernes kontrol af drikkevandet.
Læs mere på www.mst.dk/Nyheder (14. dec. 2011). Rigsrevi-
sionens rapport kan findes på www.rigsrevisionen.dk.

Beluftningsanlæg fjerner perchlor i drikkevand
Københavns Energi (KE) har i samarbejde med COWI etable-
ret et stort beluftningsanlæg til fjernelse af perchlorethylen 
(PCE) i drikkevand fra Solhøj Kildeplads. Kildepladsen har 
otte indvindingsboringer, der hver især yder 90-100 m3/h. De 
seks af boringerne indeholder PCE, og vandet skal derfor be-
luftes meget kraftigt for at fjerne PCE. Et anlæg til at belufte 
råvandet stod klar i december 2009. Med beluftningsanlæg-
get reduceres indholdet af PCE fra de 1,2-1,5 µg/l, der er i 
råvandet, til under 0,25 µg/l i det rensede vand.
Af F. Dahl (COWI) og K.K. Johansen (Københavns Energi), 
danskVAND nr. 6, december 2011, s.56-57 (ISSN 1602-3609).

ATV-mødet ”Vandkvalitet/overfladevand”
Mødet omhandlede interaktionen mellem grundvand 
og overfladevand, og hvilken betydning det kan have for 
vandkvaliteten nedstrøms forureningskilde. Kompendiet 
indeholder bl.a. artikler om grundvandets opholdstid i rand-
zoner til vandløb og søer, målemetoder til identifikation og 
kvantificering af den hydrauliske kontakt mellem grundvand 
og vandløb samt betydningen af grundvand/overfladevands 
interaktion for vandkvaliteten i vandløb nedstrøms forure-
ningskilde.
Indlæg fra ATV Jord og Grundvands møde den 29. november 
2011 kan downloades på http://www.atv-jord-grundvand.dk 
(ISBN 978 87 913 1358 5).
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6. Kortmateriale

Hvor ligger ledningen?
Ledningsejere har ifølge Lov om registrering af lednings-
ejere forpligtelse til at angive beliggenhed af ledninger over 
for graveaktører. Såfremt ledningsejer ikke kan fremskaffe 
den tilstrækkelige ledningsoplysning, skal denne indgå aftale 
med forespørgeren om påvisning på stedet. Påvisningsplig-
ten indebærer pligten til at oplyse ledningens forløb og om 
nødvendigt ved frigravning eller opsætning af tydelig mar-
kering i terræn at angive, hvor ledningen ligger. Det fremgår 
imidlertid hverken af loven eller den tilhørende bekendtgø-
relse, hvor præcist ledningsejer skal angive beliggenheden 
af sine ledninger, kun at de udleverede ledningsoplysninger 
skal have et indhold og en kvalitet, så de er umiddelbart 
anvendelige for gravearbejdet. I artiklen forholder sekreta-
riatet for lednings-ejer-registret sig til spørgsmålet om, hvor 
præcist ledningers beliggenhed skal angives.
Af J. Plesner (DANVA), danskVAND nr. 6, december 2011, s.62 
(ISSN 1602-3609).

7. Andet

Undersøgelse af pesticidforbruget på offentlige 
arealer i 2010 
Både borgerne og offentlige institutioner sparede på 
sprøjtemidlerne i 2010. Det viser to nye statistikker fra 
Miljøstyrelsen. Salget af sprøjtemidler til borgerne er 15 tons 
under niveauet for 2009 målt på mængden af aktivstof, et 
fald på 19 procent. Kommuner, regioner og staten har siden 
den sidste opgørelse i 2006 reduceret forbruget fra 4 til 3 
tons aktivstof. I perioden fra 1995 til 2010 har det offent-
lige skåret forbruget ned med 88 %, svarende til 25 tons 
aktivstof. Borgernes indkøb af sprøjtemidler udgør 1,4 % af 
det samlede salg af sprøjtemidler, mens stat, regioner og 
kommuner står for 0,1 %.
Af C. Ellegaard, N.V. Benn og J. Kjølholt (COWI). Miljøprojekt 
nr. 1399, 2011 (ISBN 978-87-92779-66-3). Læs mere på www.
mst.dk.
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