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INDHOLD

I slutningen af maj blev verdens største 
konference om jordforurening afholdt 
i Monterey, USA, med mere end 1.500 
deltagere og over 300 indlæg og panel-
debatter foruden et væld af postere og 
posterpræsentationer. Pladsen tillader 
kun at videregive et fattigt hovedindtryk 
fra konferencen.

Det mest overordnede indtryk er, at ud-
fordringerne på jordforureningsområdet 
er globale. Det er de samme stofgrup-
per, de samme problemer med at finde 
økonomisk overkommelige løsningsme-
toder og de samme praktiske problemer, 
alle slås med. De overordnede vilkår i de 
enkelte lande er meget forskellige, og de 
oprydninger, vi beskæftiger os med i Dan-
mark, er forsvindende små i forhold til de 
gigantiske forureninger, de kæmper med 
i udlandet. På trods af det er udfordrin-
gerne i princippet de samme. Det gælder 
både på det tekniske plan og for håndte-
ringen af offentlighedens umiddelbare 
reaktioner på det, de opfatter som truslen 
fra jordforureninger.

Vi kan derfor glæde os over den massive 
forskning og udvikling, der finder sted 
over hele verden. Specielt in-situ-metoder 

forsætter deres rivende udvikling. 

Udviklingen inden for biologisk nedbryd-
ning fortsætter med fund af nye bakte-
riestammer, der kan nedbryde stoffer, 
som f.eks. PCB, som hidtil har været anset 
for umulige at nedbryde. Der er intensiv 
forskning i, hvordan man får processerne 
til at forløbe optimalt under forskellige 
betingelser i undergrunden. Det lover 
godt for fremtidens muligheder for at 
angribe problemer, vi i dag har svært ved 
at håndtere.

Vi kan lære meget af udlandet - men 
dansk know how var godt repræsenteret, 
og en række indlæg viste, at det danske 
niveau er meget højt. Danmark er stadig 
med helt fremme i forreste række, når det 
gælder håndtering af jordforureninger.

Jordforurening - en global problemstilling
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Avancerede molekylærbiologiske 
metoder til dokumentation af 
naturlig nedbrydning

Af Per Loll og Claus Larsen, Dansk Miljørådgivning A/S, Poul Larsen, Aalborg Universitet, 
Sektion for Bioteknologi og Anders Riiber Høj, Oliebranchens Miljøpulje

I denne artikel sætter vi fokus på anvendelse af to nye molekylær-
biologiske metoder. Metoderne er, i samarbejde med Oliebranchens 
Miljøpulje, benyttet til påvisning af naturlige nedbrydere og doku-
mentation af nedbrydningsaktivitet for MTBE på to lokaliteter med 
MTBE-faner i grundvandet.

I 2009 udgav Videncenter for Jordforurening et web-baseret katalog over ”Projekte-
ringsparametre for afværge” som støtteværktøj til ”Afværgekataloget” /1/. I kataloget 
over projekteringsparametre indgår afværgeparameteren ”Specifikke nedbrydere” /2/, 
der med fordel kan undersøges allerede på et tidligt tidspunkt i et sagsforløb, som kan 
ende med at gå til afværge. Siden udgivelsen af afværgekataloget har der i international 
sammenhæng været stigende fokus på udvikling og anvendelse af nye molekylærbio-
logiske metoder til at påvise potentiale for nedbrydning og til at dokumentere in-situ 
naturlig nedbrydning i grundvandet på forurenede lokaliteter, f.eks. /3, 4/.

Problemstillingen
I dansk risikovurderingskontekst kræves det som udgangspunkt, at nedbrydning kun 
inddrages i en risikovurdering udført med JAGG-modellen, hvis ”undersøgelsesfasen 
har vist, at redoxforholdene giver mulighed for nedbrydning af de aktuelle forure-
ningskomponenter” /5/. Dertil kræves det, at den lokalitetsspecifikke nedbrydningsrate 
kan kvantificeres via feltmålinger, hvor ”prøvetagnings- og moniteringsboringer kan 
placeres optimalt (såvel vertikalt som horisontalt) i forureningsfanen og på en strømlinje 
nedstrøms forureningsfanen” /5, 6/. Hvis disse betingelser er opfyldt kan nedbrydning 
inddrages i risikovurderinger med JAGG-modellens trin 3.

Denne tilgang er dog ofte meget besværlig, og på komplicerede sager kan det i praksis 
ofte være umuligt at påvise og dokumentere en naturlig nedbrydningsaktivitet i grund-
vandet via ovenstående tilgang. Dette fordi der under komplicerede, danske geologiske 
forhold kræves et meget stort antal filtre for at ramme fanens midtpunkt både vertikalt 
og horisontalt, og fordi det ofte er praktisk umuligt at placere en boring præcist, hvor 
man ønsker pga. bygninger, veje og ledninger m.v.

Dertil regnes MTBE som en vanskeligt nedbrydelig/ikke-nedbrydelig forureningskom-
ponent, hvorfor der ikke umiddelbart kan forventes at foregå nedbrydning /5, 6/. Siden 
udgivelsen af /5, 6/ i 1998 har flere studier (f.eks. /7, 8/) dog påvist, at nedbrydning af 
MTBE ikke er så sjælden som antaget i forrige årtusinde, specielt under aerobe forhold.
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De anvendte metoder
Til undersøgelse af den mikrobielle nedbrydning af MTBE i forureningsfanerne på to 
OM-sager er der udført to typer af molekylærbiologiske analyser: (I) qPCR-analyser for 
tilstedeværelse af mikroorganismen Methylibium petroleiphilum PM1, og dermed po-
tentiale for nedbrydning, samt (II) SIP-PLFA-analyser til dokumentation af, at der foregår 
en aktiv nedbrydning i grundvandet omkring boringerne. Prøverne er analyseret ved 
Microbial Insights i USA.

qPCR /2, 4/

qPCR står for quantitative Polymerase Chain Reaction. qPCR er en DNA-
metode, der fortæller, hvor mange gensekvenser/celler der er til stede i en 
vand- eller jordprøve. Gensekvensen kan f.eks. være specifik for en bestemt 
mikroorganisme eller for evnen til at producere et bestemt enzym. I dette 
tilfælde undersøges for PM1, der er en kendt aerob primær nedbryder af 
MTBE. Tilstedeværelse af PM1 er et udtryk for, at der er potentiale for MTBE-
nedbrydning - ikke nødvendigvis, at MTBE nedbrydes.

SIP-PLFA /3, 4/

SIP står for Stable Isotope Probing. Ved den konkrete anvendelse er 13C-
mærket MTBE tilsat såkaldte BioTrapsTM (en baited BioTrapTM). 13C er en stabil 
kulstof-isotop, som indbygges i den aktive biomasse som følge af nedbrydning, 
samt i CO2 efter total nedbrydning (mineralisering) af MTBE. Resultatet gives 
som antal celler, der har indbygget 13C, som kan sammenlignes med totalt 
celleantal, ligesom det anføres, hvor meget biomasse og uorganisk kulstof der 
er beriget med 13C. Aktuelle værdier sammenlignes med erfaringsværdier for 
en semi-kvantitativ vurdering af MTBE-nedbrydningen.

PLFA står for Phospholipid Fatty Acid, der er en primær komponent i 
cellevæggen på levende mikroorganismer. Når mikroorganismerne dør, bliver 
PLFA hurtigt nedbrudt, hvorfor indholdet er et godt udtryk for levende 
biomasse. PLFA-analyse er en såkaldt fingeraftryksmetode, hvor sammensæt-
ningen af fosfolipider afspejler, hvilke funktionelle grupper, der er til stede i 
prøven, f.eks. jern-, eller sulfatreducerende organismer.SI
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Til qPCR-analyserne udtages der en vandprøve ved kontrolleret vandprøvetagning til 
stabile niveauer af ilt, temperatur, ledningsevne og pH. Efter renpumpning udtages 
prøven ved at filtrere 1-2 L grundvand igennem et specialfilter fremsendt af analyse-
laboratoriet.

Til SIP-PLFA-analyserne fremsender analyselaboratoriet sterile baited BioTrapsTM /9/, der 
er små slidsede plasticfiltre indeholdende kompositperler – såkaldte BioSep®-perler. 
BioSep®-perlerne er porøse og har et meget stort indvendigt overfladeareal, som 
mikroorganismerne kan kolonisere. Samtidig kan perlerne imprægneres med et relevant 
13C-mærket substrat, som man vil undersøge nedbrydningen af, i dette tilfælde MTBE. 
BioTrapTM-filtrene har været installeret i ca. 30 dage i midten af de undersøgte miljøfil-
tre.

Filtre til qPCR-analyse                                  BioTrapsTM tilsat 13C-mærket MTBE

De konkrete lokaliteter
Ovenstående analysetyper er udført på grundvandsprøver fra to OM-lokaliteter belig-
gende i hhv. Ølstykke og Saltum. De to lokaliteter beskrives kort i det følgende.
I Ølstykke har der frem til 1995 været solgt benzin, og det er konstateret, at lækket ben-
zin indeholdende MTBE har spredt sig til terrænnære lommer af sekundært grundvand 
og til umættet zone (moræneler og -sand). Der er konstateret nedsivning til det primære 
magasin, som ligger i kalk ca. 16-17 meter under terræn, og der er konstateret overskri-
delse af Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium for MTBE i boringer placeret op 
til 140 meter nedstrøms kildeområdet. I flere boringer i MTBE-fanen er der konstateret 
relativt høje indhold af TBA (nedbrydningsprodukt af MTBE), som vurderes at kunne 
være relateret til nedbrydning af MTBE. Desuden har isotopfraktioneringsanalyser 
(Compound Specific Isotope Analysis - CSIA) vist en svagt stigende 13C-/12C-isotopratio i 
den nedstrøms del af fanen – hvilket vurderes at kunne være et tegn på, at der foregår 
nedbrydning af MTBE i det primære magasin – på trods af, at der er anaerobe redoxfor-
hold i magasinet.

I Saltum har der frem til 2002 været solgt benzin, og det er konstateret, at lækket benzin 
indeholdende MTBE har spredt sig til sekundært grundvand. Sagen har en meget kom-
pliceret geologi med op til tre hydraulisk adskilte sekundære magasiner overliggende et 
kalkmagasin med trykniveau ca. 22 meter under terræn. I sekundært grundvand er
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der konstateret overskridelse af Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium for MTBE i 
boringer placeret op til 25 meter nedstrøms kildeområdet. I flere boringer i MTBE-fanen 
er der konstateret relativt høje indhold af TBA, som vurderes at kunne være relateret til 
nedbrydning af MTBE – på trods af, at der er anaerobe redoxforhold.

På baggrund af MTBE’s mulige indhold af TBA som teknisk urenhed samt kalkens dob-
beltporøse karakter, der potentielt kan påvirke MTBE’s isotopsignatur i samme retning 
som nedbrydning, er der ingen af ovenstående indicier, der kan tages som entydigt 
bevis på, at der foregår en in-situ nedbrydning af MTBE i kalkmagasinet. 

Resultater
På de to sager er der udvalgt hhv. 5 (Ølstykke) og 3 (Saltum) grundvandsfiltre, hvorpå 
de omtalte molekylærbiologiske analyser udføres. På begge sager er der udvalgt filtre 
nedstrøms i MTBE-fanen, hvor der ikke er påvist betydende indhold af andre kulbrinter, 
inkl. BTEX, og hvor gentagne analyser har vist forholdsvise høje indhold af TBA. Med 
andre ord er der udvalgt miljøfiltre placeret i grundvand, hvor der er en formodning om 
MTBE-nedbrydende aktivitet.

Resultaterne af qPCR-analyserne for indhold af den specifikke MTBE-nedbryder PM1 i 
vandprøver fra udvalgte filtre fremgår af nedenstående tabel sammen med konstate-
rede middelniveauer af MTBE og TBA.

Som det fremgår af tabellen, er der konstateret indhold af PM1 i samtlige udtagne 
grundvandsprøver undtaget i prøven fra filter A i Ølstykke, som havde det laveste niveau 
af både MTBE og TBA. I de filtre, hvor der er konstateret PM1, er der konstateret mel-
lem 3.500 og 108.000 celler/L. Med andre ord er der påvist gener tilhørende en specifik 
MTBE-nedbrydende mikroorganisme i de pågældende filtre, men det er endnu ikke 
konstateret om biomassen er aktiv ift. in-situ nedbrydning af MTBE under de gældende 
anaerobe redoxforhold, som umiddelbart ikke er optimale ift. nedbrydning af MTBE.

Vi har ikke været i stand til at finde ret mange referencepunkter ift. in-situ indhold af 
PM1 i grundvand i litteraturen, men i en undersøgelse af en aerob akvifer i USA, hvor 
MTBE-koncentrationen var noget højere end i Ølstykke, men på niveau med de højeste 
indhold i Saltum (> 500 µg/L), er der i aerobe zoner konstateret indhold på omkring 
150.000 celler/L, og under detektionsgrænsen i anaerobe zoner /10/. Desuden er 
resultaterne i tabel 1 på niveau med resultaterne opnået for dehalococcoides i et aktivt 
kildeområde på en grund udvalgt til reduktiv dechlorering /11/.
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På baggrund af resultaterne i tabel 1 er der efterfølgende installeret BioTraps i samt-
lige filtre, undtaget filter A i Ølstykke, hvorefter der er udført SIP-PLFA-analyser på de 
indsendte prøver.

Det mikrobiologiske laboratorium har konkluderet følgende omkring MTBE-nedbryd-
ning for de undersøgte filtre ud fra SIP-PLFA-resultaterne:

•	 13C i opløst uorganisk kulstof indikerer en signifikant, men lav MTBE-mineralisering, 
dvs. nedbrydning hele vejen til CO2.

•	 13C-indbygning i biomasse indikerer, at der foregår en nedbrydning af MTBE. Ned-
brydningsaktiviteten er karakteriseret som ”lav”.

•	 Resultaterne indikerer, at der er sket en begrænset MTBE-nedbrydning i de under-
søgte boringer, mens BioTraps har været installeret.

•	 Mikroorganismerne er antalsmæssigt domineret af actinomyceter og proteobakte-
rier, hvor relativt høje antal er karakteristiske for hhv. sulfat- og jern-reducerende 
forhold og for kulbrintenedbrydende mikroorganismer.

Konkrete vurderinger
På baggrund af de mikrobiologiske analyser vurderes det sammenfattende, at der 
forekommer gener tilhørende en kendt aerob MTBE-nedbryder, PM1, hvilket kraftigt 
indikerer, at der er et potentiale for nedbrydning af MTBE i de undersøgte filtre.

Dertil er det konstateret, at der forekommer såvel en indbygning af 13C-mærket kulstof 
i bak¬terie-biomasse samt en mineralisering (udvikling af 13C-mærket CO2) i grundvan-
det omkring de undersøgte filtre. Analyselaboratoriet har for alle filtre karakteriseret 
nedbrydningsaktiviteten som værende i den lave ende (ift. erfaringsværdier), hvilket 
dog ikke er overraskende set i lyset af de anaerobe forhold i magasinet og de relativt 
lave MTBE-niveauer.

Via de nye molekylærbiologiske undersøgelsesmetoder er der således påvist en aktuel 
nedbrydningsaktivitet i grundvandet på lokaliteterne, og resultaterne underbygger 
tidligere resultater, hvor der var indikationer på, at der foregår naturlig nedbrydning 
af MTBE i grundvandet på begge lokaliteter. Resultaterne er opnået på trods af, at der 
er tale om MTBE-faner i ”vanskelige geologier”, hvor det med traditionelle metoder 
vil være umuligt eller meget besværligt og omkostningstungt at dokumentere in-situ 
nedbrydningsaktivitet.

Det er også værd at bemærke, at det er dokumenteret, at der er aktuel (lav) nedbryd-
ningsaktivitet, selvom begge magasiner er karakteriseret som anaerobe, dvs. hvor der 
ikke er gunstige redoxforhold, for at en nedbrydning kan forventes at finde sted. Do-
kumentationen er dog kun semi-kvantitativ (der er ikke bestemt en nedbrydningsrate), 
hvorfor den ikke direkte kan lægges til grund for en risikovurdering via JAGG-modellens 
trin 3 med nedbrydning. Resultaterne vurderes dog at være egnede til at nuancere 
øvrige vurderinger i sagerne.
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Avancerede molekylærbiologiske analysemetoder giver nu mulighed for at 
undersøge potentialet for naturlig nedbrydning i grundvand samt for at tilveje-
bringe kvalitativ dokumentation for in-situ nedbrydning på en omkostningsef-
fektiv måde. Det nye er, at der er tale om dokumentation for in-situ nedbryd-
ning - og ikke bare indicier.

Overordnede vurderinger og perspektiver

Fremadrettet ser DMR et stort potentiale for på en økonomisk overkommelig måde 
at løfte nedbrydningsmæssige problemstillinger ift. vores risikovurderinger ved hjælp 
af nye mikrobio-logiske metoder. Dertil er udviklingen af nye molekylærbiologiske 
teknikker i rivende fremdrift, og det vurderes, at der inden for de næste 5-10 år vil ske 
væsentlige landvindinger, som kan være med til at ændre den måde, hvorpå naturlig 
nedbrydning inddrages i vores risikovurderinger.

Da metoderne er forholdsvis billige vurderes det, at nye molekylærbiologiske meto-
der har stort potentiale ift. tidlig inddragelse i et sagsforløb på komplicerede sager til 
påvisning af eventuel naturlig nedbrydning eller potentiale for stimuleret nedbrydning, 
som kan inddrages i eventuelle afværgeplaner – helt i tråd med intentionerne for VJ’s 
afværgekatalog /1, 2/.

Herunder ser vi klart et perspektiv i at kunne dokumentere nedbrydning i grundvandet 
kvalitativt, for efterfølgende at inddrage en konservativ nedbrydningsrate i risikovurde-
ringen samt en monitering rettet mod en dokumentation af, at fanen ikke flytter sig ud 
over den beregnede afstand. En sådan tilgangsvinkel ville i øvrigt være i tråd med den 
strategi, som er anlagt ift. inddragelse af naturlig nedbrydning i den umættede zone i 
JAGG 2.0, jf. /12/.

Afslutningsvist kan det oplyses, at DMR indgår i et udviklingssamarbejde med Teknolo-
gisk Institut, der er rettet imod at udvikle og tilbyde avancerede mikrobielle analysepro-
dukter over for en række forureningskomponenter og problemstillinger til brug på det 
danske marked.
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Flyfotos i 3D-stereo 
på skærmen

Af Niels Just, Region Syddanmark, Niels-Peter Jensen, I•GIS og Adrian Swiatecki, I•GIS

Digitaliseringen af gamle luftfotoarkiver har gjort flyfotos let tilgængelige i GIS, og 
de er nu et uundværligt værktøj i den daglige arbejdsgang i kommuner, regionerne, 
en lang række statslige organisationer og private virksomheder. Indtil nu har det kun 
været muligt at se disse flyfotos i 2D, men en ny teknologi betyder, at flyfotos nu er 
let tilgængelige i 3D. 3D-visningen på skærm har vist sig at være et overordentligt 
kraftigt og nyttigt værktøj til løsningen af de forskellige opgaver, som Jordforure-
ningsloven indebærer og har potentiale til at vinde indpas som et standardværktøj i 
en lang række andre anvendelsesområder. 

Vedlagt dette blad er et par stereobriller, som skal anvendes, 
når eksemplerne skal betragtes.

Flyfotos – bredt anvendelsesområde
Flyfotos har længe vist sit værd i forbindelse med arbejdet i medfør af Jordforurenings-
loven, såvel i forbindelse med kortlægning på vidensniveau 1 og 2 som i forbindelse 
med videregående undersøgelser. Billederne giver eksakte oplysninger om forekomst 
og placering og ved at benytte flyfotos fra et antal årgange ved undersøgelse af samme 
lokalitet, er det muligt at følge en udvikling, hvad enten det drejer sig om tidligere fyld- 
og lossepladser eller en industrivirksomhed eller anden lokalitet, der udgør en forure-
ningsrisiko. 

Brug af flyfotos er således et udmærket ’korrektiv’ til oplysninger, der beror på folks hu-
kommelse, som ikke altid er lige driftsikker, og de kan endvidere benyttes til afsætning 
af boringer, når disse ønskes placeret i forhold til en tidligere, nu fjernet bygning, eller 
hvis der ønskes fokus på lossepladsfyld deponeret i en given periode.

Flyfotos er tilgængelige enten som lodfotos, dvs. fotos taget lodret oppefra, eller 
skråfotos, og foreligger enten i form af kontaktkopier på papirbasis eller i elektronisk 
udgave, ved at kontaktkopierne er blevet skannet, hvorved de er gjort tilgængelige på 
computerskærmen via forbindelse til et firma, med hvem man har en aftale.

Da amterne lukkede ved udgangen af 2006 fik en del af amterne skannet sin bestand 
af flyfotoårgange, hvorved disse er tilgængelige for både kommuner, Naturstyrelsen og 
regionerne. Benyttelsen af flyfotos er derved i høj grad lettet, og såfremt billederne er 
skannet i tilstrækkelig høj opløsning, er de skannede fotos af en brugbar kvalitet.

Ved geokodning, dvs. ved fastlæggelse af koordinaterne for en række udvalgte punkter 
på hvert skannet foto for sig, er disse ofte tilgængelige på skærmen i en mere arealtro 
udgave end de oprindelige fotos, idet de dog ikke tåler sammenligning med ’rigtige’ 
orthofotos, hvad præcision og nøjagtighed angår. Mindre kan dog også gøre det, og 
i praksis har det vist sig muligt at fremstille mosaikker af flyfotos, således at disse på 
computerskærmen optræder ’sømløse’, dvs., uden at det enkelte fotos afgrænsende 
kant ses.

Denne version, altså 2D-udgaven, er den, de fleste kender.
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Flyfoto i 3D
I	et	samarbejde	mellem	firmaet	I•GIS,	der	hoster	(dvs.	opbevarer	og	tilgængeliggør	de	
skannede fotos via deres server), kommunerne, de daværende Miljøcentre, nu Natursty-
relsen, og Region Syddanmark er alle flyfotosårgangene gjort tilgængelige for offentlig-
heden, som jo har betalt for det, og som derved får mulighed for at kigge os i kortene 
– eller i hvert fald i flyfotoene.

Men	faktisk	kan	flyfotos	også	ses	på	skærmen	i	3D,	idet	det	er	lykkedes	I•GIS	at	udvikle	
en service, der gør dette muligt. 

Briller skal benyttes 

Eksempel på visning af objekter i 2D Eksempel på visning af objekter i 3D 

3D-visningen på skærm har vist sig at være et overordentligt kraftigt og nyttigt værktøj 
ved løsningen af de forskellige opgaver, som Jordforureningsloven indebærer - selv den 
bedste kvalitet 2D-flyfotos viser ikke terrænforskelle, dem må man gætte sig til. Hvori-
mod f.eks. huller i terrænet fra råstofgravning eller bygninger træder tydeligt frem ved 
betragtning af samme område i 3D. 

Ved benyttelse af 3D-visning af flyfotos fra en række årgange, ses det tydeligt, hvorledes 
f.eks. råstofgrave over tid udgraves og med tiden genopfyldes med jord eller affald.

Eksempel på visning af objekter i hhv. 2D og 3D
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Følgende eksempler viser opfyldning af en råstofgrav – ikke losseplads. 

  
  1975       1984

   1989        1993

Med lidt øvelse er det faktisk muligt at danne sig et indtryk af dybden af udgravede huller i terrænet, sub-
sidiært højden af tilførte fyldlag, ligesom det fremgår, hvornår hvilke dele af råstofgraven er blevet fyldt 
op, hvilket kan være af værdi ved planlægningen af en eventuel boreundersøgelse. 

Man kan på den måde ’bestille’ fyldprøver fra den periode, man ønsker.
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Nye fotos i 3D
Det allerseneste inden for visning af flyfotos på skærmen er, at det nu også er muligt at se de seneste 
flyfotooptagelser fra 2010 i 3D.

Som nedenstående eksempel viser, kombineres her et moderne orthofotos’ høje opløsning med 3D-
visningen på en måde, så bygninger, m.m. fremtræder særdeles tydeligt, næsten som om man svævede i 
en ballon hen over stedet. 

Disse	fotos	er	velvilligt	stillet	til	rådighed	for	I•GIS	af	COWI	A/S.

Stereo-billede af gasværksgrund fra COWI’s seneste 2010-optagelse  
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Det vurderes, at 3D-visningen også vil være anvendelig i mange andre sammenhænge 
end jordforurening, f.eks. registrering af naturtyper, byggeri i det åbne land og i den 
kystnære zone, m.m. og vil kunne gøre afgørelser foretaget på baggrund af fotodata 
mere sikre og reducere behovet for fysiske besigtigelser.

Teknologien	til	denne	lette	adgang	og	visning	af	stereobilleder	er	udviklet	af	I•GIS	som	
en integreret del af I-Archive systemet, der indeholder flere end 100.000 historiske 
flyfotos, hvoraf en stor del kan vises i 3D. 

Billederne i 3D bliver hentet som en WMS (Web Map Service) og kan vises i alle gængse 
GIS- og WebGIS-systemer. Der kan zoomes og panoreres i stereobillederne, og de kan 
anvendes sammen med ”almindelige” flyfotos” og alle andre vektor- og rasterdata, man 
har til rådighed. Der kan ses nogle eksempler ved at følge linket www.I-GIS.dk/stereo

For at se 3D-virkningen skal man ”bevæbne’” sig med nogle særlige briller, der er udsty-
ret med hhv. rødt glas (venstre øje) og blågrønt glas (højre øje) svarende til bagbords 
og styrbords lysmarkering på skibe. Vedlagt denne udgave (det trykte blad) af Jordfor-
urening.info er et par stereo-briller. Yderligere briller kan anskaffes ved henvendelse til 
I•GIS.

Det bemærkes, at man i den elektroniske udgave af artiklen kan zoome kraftigt ind på 
de viste 3D-eksempler med samtidig opretholdelse af 3D-effekten.

 

Hvordan opstår 3D-billedet?
3D-oplevelsen ved iagttagelse af flyfotos på skærmen svarer til den, man opnår 
ved at studere papirkontaktkopier af flyfotos via et såkaldte stereoskop, hvor man 
anbringer to nabo-flyfotos på en bordflade, hvorpå man anbringer stereoskopet. 
Dette samler via spejle billederne af hvert af de to fotos i hhv. venstre og højre øje. 
De små forskelle i visningen på hver sit foto af f.eks. bygninger, råstofgrave, m.m., 
som fremkommer ved at flyet har bevæget sig en strækning mellem hver fotoop-
tagelse, bevirker, at hjernen er i stand til at opfatte de overfløjne objekter, og ter-
rænet i øvrigt, i 3D. Eller sagt på en anden måde, man får forlænget sin øjenafstand 
svarende til strækningen flyet tilbagelægger mellem hver fotooptagelse, som typisk 
er på 1 km! Med denne ’øjenafstand’ er det ikke så underligt, at man er i stand til at 
’snyde hjernen’ til at se terrænelementer i 3D, selvom billederne er optaget i f.eks. 
4 kilometers højde.
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Region Nordjylland gør status på arbejdet med kvalitetsstyring på 
jordforureningsområdet. 

Jordforureningsgruppen i Region Nordjylland benytter i det daglige et kvalitetssty-
ringssystem, der sikrer en resultatorienteret og rationel kvalitetsstyring af de mange 
opgaver, som vi hver dag løser i kontoret. Systemet er dokumenteret i vores kvalitets-
håndbog, som findes på nettet. Her kan alle kigge med og se de procedurer m.v., som 
er beskrevet i relation til de opgaver vi løser -  www.kvalitetsbog.rn.dk.

For alle os, der arbejder med jordforurening, er det vigtigt med fokus på resultater og 
kvalitet. Anvendelse af et kvalitetssystem, som det vi har i Nordjylland, er én måde at 
gribe tingene an på. Vi har arbejdet med kvalitetsstyring gennem de seneste 12 år, og 
sidst i maj måned i år kunne vi fejre 10 års jubilæum med den seneste certificering. Det 
er nu tid til at kigge lidt tilbage og gøre status.

For 25 år siden, da jordforureningsområdet var nyt, arbejdede man med et langt mindre 
antal sager end i dag. Her kunne den enkelte sagsbehandler i større grad følge sagerne 
igennem hele forløbet fra kortlægning over undersøgelser til gennemførelse af afværge. 
Arbejdsprocesserne er i dag langt mere splittet op og delt ud på flere hoveder og 
hænder.

Indførelse af kvalitetsstyring for mere end 10 år siden i det daværende Nordjyllands Amt 
skal ses i denne sammenhæng og i sammenhæng med de krav til effektivitet og den 
øgede kompleksitet, der gennem årene har kendetegnet udviklingen. 

Alle vores opgaver med kortlægning, forureningsundersøgelser og afværgeprojekter 
over for jord- og grundvandsforureninger, myndighedsopgaver, frivillige oprydninger og 
alle de øvrige projekter, som vi arbejder med, er beskrevet i procedurer m.m. i kvalitets-
håndbogen. 

Hvorfor indføre kvalitetsstyring?
Udviklingen af kvalitetsstyringssystemet startede i 2000 og skete ud fra et ønske om at 
sikre en høj kvalitet og ensartethed i opgaveløsningen og for løbende at sikre en opti-
mal udnyttelse af Jordforureningsgruppens ressourcer. 

I år 2000 kom Jordforureningsloven, som medførte en række ændringer i det hidtidige 
arbejdsgrundlag. Det udløste et behov for ændringer i den administrative praksis og i 
procedurerne for opgavernes løsning. 

Derfor udviklede vi nye procedurer og procedurebeskrivelser med tilhørende paradig-
maer for vores opgaver. Den 25. april 2001 blev Jordforureningsgruppens kvalitetshånd-
bog certificeret første gang i henhold til ISO 9002-standarden. 

11 år med kvalitetsstyring på 
jordforureningsområdet

Af Kenn Bloch Mortensen, Region Nordjylland
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Den 28. maj 2002 blev kvalitetshåndbogen certificeret i henhold til ISO 9001-standarden. 
Den seneste revision af systemet er sket tilbage i februar 2007, hvor strukturreformen 
gav anledning til ændringer som følge af ny organisering og begrænsede ændringer i 
opgavefordelingen. 

At vi har beskrevet de enkelte opgaver i procedurer sikrer, at sagsbehandlingen sker på 
en ensartet måde, og at sagsbehandling og afgørelser har samme høje kvalitet, uanset 
hvem der arbejder med sagerne, og uanset hvor i regionen sagerne er opstået. En 
ensartet kvalitet er naturligvis afgørende for, at borgerne behandles lige, men det har 
også betydning for vores samarbejde omkring sagerne i kontoret. I de mange drøftelser 
vi internt har vedrørende vores sagsbehandling, er der altid et ensartet billede af den 
ramme tingene skal ind i, og det letter og kvalificerer de faglige drøftelser.

Kvalitetssystemet sikrer, at vi løbende implementerer de nødvendige tilpasninger i vores 
myndighedsbehandling m.v., der opstår som følge af bl.a. ændringer i lovgivningen.

Vores erfaringer med kvalitetssystemet
Det er vigtigt hele tiden at have for øje, at systemet skal afspejle det, vi rent faktisk gør 
i vores daglige arbejde. Det er med til at holde systemet i gang og gøre det dynamisk. 
I systemet har vi beskrevet sagsgangene (procedurer) og samlet de paradigmaer, som 
vi benytter i afgørelserne, når grundejere orienteres, til udarbejdelse af kontrakter osv. 
Det betyder, at vi altid benytter os af de nyeste opdaterede paradigmaer, og at ingen 
behøver at lede efter nyeste viden. 

Alle i Jordforureningsgruppen har via kvalitetshåndbogen overblik over og indsigt i hele 
gruppens opgavesæt. Kvalitetshåndbogen beskriver de enkelte opgaver grundigt, og 
det betyder bl.a. en øget fleksibilitet i opgavefordelingen. For medarbejdere, der skifter 
fra én opgave til en anden, er der god hjælp at hente i kvalitetshåndbogen.

Der er kvalitet og effektivitet i vores sagsbehandling, fordi de grundlæggende tekniske, 
juridiske og administrative principper allerede er fastlagt i kvalitetshåndbogen, og den 
konkrete opgaveløsning bygger videre herpå. Dette giver en sikkerhed for den enkelte 
medarbejder og letter indføringen af nye medarbejdere, som skal introduceres til opga-
verne i kontoret.

I de seneste år, hvor vi har arbejdet en del med gennemførelse af EU-udbud, har de 
grundige beskrivelser af vores arbejdsgange og krav til rapporteringer m.v. også vist sig 
brugbare. Her har vi i stor stil kunnet henvise til kvalitetshåndbogen. Men også på andre 
opgaver kan konsulenter nemt og entydigt henvises til de nyeste paradigmer m.m. i 
kvalitetshåndbogen.

Kvalitetsstyringssystemet sikrer, at fejl og afvigelser holdes på et passende lavt niveau. 
Samtidig sikrer det, at der sker en effektiv opfølgning, når vi træffer beslutning om at 
ændre i den måde, vi løser opgaverne eller formulerer os i breve på osv. 

Én gang om året gennemfører Det Norske Veritas en audit af vores kvalitetssystem. At 
vi afholder audit med en ekstern auditør, er et bevidst valg. Den årlige audit holder 
os i særlig grad oppe på, at systemet løbende skal opdateres og sikrer, at det er her vi 
opdaterer og samler vores viden.

Håndbogen er skrevet af og til medarbejderne i Jordforureningsgruppen. Det er helt 
klart vores opfattelse, at vi med systemet har en vigtig informationsplatform i relation 
til den daglige sagsbehandling. Systemet giver værdi, og derfor arbejder vi videre med 
det.au
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Indeklimapåvirkning med PCE fra 
rensetøj – et konkret eksempel

Af Per Loll 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 tit står overfor i forbindelse med 
vores risikovurderinger for indeklimaet på forurenede lokaliteter. I 
denne artikel sætter vi fokus på påvirkningen af indeklimaet med 
PCE efter ophængning af nyrenset tøj i en ganske almindelig bolig. 
I langt de fleste indeklimaundersøgelser spørger vi således grunde-
jerne, om de har haft ophængt rensetøj i perioden, men hvor stor er 
påvirkningen egentlig, og hvor længe kan vi forvente, den varer ved? 
Her gives et lille konkret eksempel fra hverdagen.

Indledning
I forbindelse med indeklimaundersøgelser på tidligere renserigrunde er det en almin-
delig, integreret del af undersøgelsesstrategien at udføre en spørgeskemaundersøgelse 
ift., om beboerne har fået renset tøj for nyligt samt at notere, hvor lang tid der er gået 
siden de sidst har fået renset tøj /1, 2/. Spørgsmålet er, hvor stor en påvirkning vi kan 
forvente ift. indeklimapåvirkning fra rensetøj – kan vi f.eks. forvente niveauer over 
afdampningskriterierne? Og hvor længe kan vi egentlig forvente, at en påvirkning varer 
ved?

I /1/ er der gennemført nogle meget detaljerede laboratoriestudier og modelsimulerin-
ger af PCE-koncentrationen ved ophængning af forskellige rensede tekstiler i forskellige 
boligtyper samt trukket paralleller til udenlandske feltstudier gennemført i perioden 
1991-2000. 

Som bidrag til vores fælles erfaringsdatabase har DMR omkring årsskiftet 2010-2011 
gennemført en lille selvfinansieret undersøgelse, hvori det er dokumenteret, hvilken 
påvirkning der opnås i en konkret ældre bolig, når der ophænges tøj, som er blevet 
renset på et renseri, der benytter PCE som rensemiddel. Vi er naturligvis klar over, at 
der ikke er tale om et datagrundlag, hvorpå der kan udføres en statistisk vurdering af 
generelt forventede påvirkninger i boliger, men vi synes, undersøgelsen giver en rele-
vant empirisk viden om størrelsesordenen for forventede koncentrationsniveauer, og 
længden af den periode indeklimaet kan forventes påvirket, ikke baseret på detaljerede 
laboratoriestudier og modelberegninger anno 2000, men på et lille konkret eksempel 
fra hverdagen anno 2010.

Boligen
Der er tale om en uforurenet lokalitet med to etagers bolig opført i 1912 (stueplan og 1. 
sal). Der er 129 m2 i stueplan og 40 m2 på 1. sal. Ejendommen er hulmursisoleret i begyn-
delsen af 90’erne, og der er monteret plasticvinduer med udluftningsventiler. Over-
etagen er sidst renoveret omkring 1980, og den fremstår ikke isoleret efter nutidens 
standard (ca. 100 mm Rockwool) og virker generelt utæt ved blæsevejr.
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De to rum, der er benyttet til denne undersøgelse, er hhv. et soveværelse på 1. sal og 
en entré med hoveddør. Ejendommens beboere oplyser, at de benytter bryggersdøren 
i modsat ende af boligen ca. 50 % af tiden. Soveværelset har et volumen på ca. 32 m3, 
mens entréen har et volumen på ca. 47 m3. Trappen til 1. salen er placeret i entréen, og 
oven for trappen er en repos med et mindre rum, der benyttes til kontor. Dette rum har 
et volumen på ca. 16 m3, og der må forventes at være forholdsvis god luftudveksling imel-
lem entré og repos/kontor, jf. figur 1.

SoveværelseKontor

Entré
Stue Bryggers

Rensetøj
Indeklimamåling

Figur 1. Konceptuel model over boligen.

Ejendommens beboere oplyser, at de i perioden for undersøgelsen nok ikke har udluf-
tet helt så meget som anbefalet, måske omkring 5 minutter pr. døgn i gennemsnit (ikke 
udluftning hver dag) og måske omkring 15 minutter pr. døgn i weekenden, men at der 
selvfølgelig sker en naturlig luftudskiftning i entréen pga. brugen af hoveddøren.

Undersøgelsen
Til undersøgelsen er der samlet 5 beklædningsgenstande (en frakke, en kort jakke, en 
sommerkjole, et tørklæde og en uldtrøje), som er sendt til kemisk rensning hos Minu-
trens. For den pågældende familie svarer denne mængde rensetøj til en slags worst-
case situation, der skønsmæssigt forekommer ca. én gang om året. Normalt ophænges 
rensetøjet efter hjemtagning natten over i garagen, inden det tages ind i boligen, men i 
denne undersøgelse er rensetøjet ophængt i boligen umiddelbart efter hjemhentning.

Sideløbende med tøjrensningen er der foretaget en base-line måling af indholdet af ch-
lorerede opløsningsmidler med ATD-rør (Cromosorb) i to af boligens rum, hhv. en entré, 
der benyttes som garderobe, og et soveværelse. Base-line målingerne er foretaget over 
14 dage i perioden 27. december 2010 til den 10. januar 2011.

Den 12. januar er rensetøjet afhentet, to dage efter der kom besked om, at tøjet var 
klar til afhentning, og om eftermiddagen er ca. 1,5 kg nyrenset tøj ophængt på en knage 
nogenlunde midt i entréen (frakke, kjole og tørklæde), mens ca. 1,2 kg rensetøj er op-
hængt på en bøjle langs ydervæggen i soveværelset (jakke og trøje). 

Morgenen efter, ca. 14 timer efter ophængning af rensetøjet, er der ophængt ét sæt 
ATD-rør i entréen, ca. 30 cm over rensetøjet (tænkt som worst-case påvirkning i dette 
rum), samt ét sæt ATD-rør i soveværelset, ca. 15 cm over rensetøjet (igen tænkt som 
worst-case ift. påvirkningen i dette rum).
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I alt er der udtaget 4 sæt indeklimaprøver i de to rum over de næste 47 døgn for at måle 
påvirkningen fra rensetøjet over tid. Prøverne er i sidste runde udtaget på ORSA-rør. 
Opsamlingsperioderne har varieret imellem ca. 6 og 11 døgn. I perioden har rensetøjet 
ikke været båret og er ikke blevet flyttet.

Undersøgelsen er foretaget i en realistisk worst-case situation mht. boligudluftning, 
da den er foretaget i perioden 27. december 2010 til 1. marts 2011. Temperaturen har 
skønsmæssigt ligget omkring 20-24 °C.

Resultater
Resultaterne af undersøgelsen fremgår af nedenstående tabel og er endvidere vist 
grafisk i figur 1 sammen med eksponentielle henfaldskurver fittet til data.

Tabel 1. Analyseresultater for PCE (µg/m3).

Prøve Ophængt Nedtaget Sovevær. Entré 

Baggrund 27-12-10 10-01-11 <0,2 <0,2 

1. runde 13-01-11 19-01-11 7,8 4,7 

2. runde 19-01-11 26-01-11 1,8 2,1 

3. runde 26-01-11 02-02-11 1,9 1,3 

4. runde 18-02-11 01-03-11 <0,11 0,12 

 

Den opnåede maksimale kildestyrkekoncentration, her givet ved PCE-koncentrationerne 
opnået i første målerunde, vil generelt være resultatet af en balance imellem restkon-
centrationen i det rensede tøj på hjemtagningstidspunktet, den rensede tøjmængde, 
emmisionsraten, opblandingsvoluminet (f.eks. rumvolumen) og luftskiftet i hvert enkelt 
rum.

Som det fremgår af tabel 1, er de højeste indhold af PCE som forventet konstateret 
i første analyserunde efter ophængning af rensetøjet. I første runde er der således 
konstateret indhold i hhv. entré og soveværelse på ca. 5 og 8 µg/m3 (6 dages middelkon-
centrationer), svarende til et niveau lige omkring Miljøstyrelsens afdampningskriterium 
for PCE på 6 µg/m3.
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Figur 2. Analyseresultater for PCE samt fittede eksponentielle henfald.

Som det fremgår af figur 2 kan der, ved fitning af en eksponentiel henfaldsmodel til 
analyseresultaterne, estimeres oprindelige kildestyrkekoncentrationer (øjeblikskoncen-
trationer) på ca. 11 og 7 µg/m3 i hhv. soveværelse og entré. Til sammenligning blev der 
i /1/ estimeret maksimale koncentrationer på mellem 13 og 33 µg/m3 på baggrund af 
klimakammermålinger og opstilling af en model for introduktionen af en habit og en 
vinterfrakke i et velventileret parcelhus (med et luftskifte på 1 h-1). For en lille dårligt 
ventileret lejlighed (med et luftskifte på 0,4 h-1) blev der med samme rensetekstiler mo-
delleret/estimeret maksimale koncentrationer på 67-220 µg/m3 - altså væsentligt højere 
end det, der er konstateret i vores lille undersøgelse.

Til sammenligning med ovenstående niveauer er der i udleveringslokalet for rensetøjet, 
der renses på eksternt renseri, konstateret PCE-niveauer på omkring 100-250 µg/m3 
(14-dages målinger med ATD-rør), hvorfor de høje modellerede PCE-koncentrationer 
fra /1/ (dvs. op mod 200 µg/m3 i en bolig med to stykker rensetøj) forekommer ret høje 
med det rense-/udleveringsforløb, der har været gældende for den Minutrens, som 
tøjet i nærværende undersøgelse har været indleveret til.

Under de givne omstændigheder er der konstateret henfaldsrater i entré og sovevæ-
relse på ca. 0,09 og 0,12 d-1 (eller 0,0039-0,0051 h-1), svarende til halveringstider for 
indeklimakoncentrationen på 5,7-7,4 dage. Disse resultater er lidt mindre, men stemmer 
umiddelbart godt overens med de klimakammermålinger, der er foretaget i /1/ ved 
et konstant luftskifte på 0,5 h-1. I /1/ blev der således fundet henfaldsrater på 0,0061-
0,0094 h-1, svarende til halveringstider på mellem 3,1 og 4,7 d-1.

Hvis luftskiftet i den aktuelle bolig antages at have været på mellem 0,3 og 1 h-1, hvor 
0,3 h-1 svarer til standardværdien i JAGG-modellen, og 1 h-1 svarer til den høje værdi 
antaget i /1/, kan der beregnes initiale emmisionsrater for hhv. soveværelse og entré 
på mellem 62 og 300 µg PCE/kg rensetøj/time, hvilket er væsentligt mindre end for 
data fra /1/, hvor der kan estimeres emmisionsrater på 1.000-2.200 µg PCE/kg rensetøj/
time. Umiddelbart vurderes det, at nyere renseprocesser og 10 års fokus (hhv. år 2000 
og 2010) på minimering af mængderne af restkemikalier i det udleverede rensetøj kan 
have betydning for de tilsyneladende lavere emmisionsrater i dette studium ift. /1/. 
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Sammenfatning
Resultaterne fra nærværende bolig svarer til, at der under de konkrete forhold kan 
forventes PCE-niveauer på op til en faktor to over Miljøstyrelsens afdampningskriterium 
umiddelbart efter hjemtagning/ophængning af tøjet, og at der kan forventes overskri-
delser af afdampningskriteriet i op til ca. en uge efter at rense¬tøjet er hentet hjem. På 
baggrund af undersøgelsen kan der forventes en målbar påvirkning af PCE-koncentratio-
nen i indeklimaet i op til 6-8 uger.

I det konkrete eksempel er der konstateret væsentligt lavere emmisionsrater og initiale 
koncentrationsniveauer, men længere halveringstider, end modelsimuleringerne i /1/ 
giver anledning til at forvente. Baseret på modelsimuleringerne i /1/, der er udført til 
maksimalt 21 dage, kan der således forventes overskridelse af afdampningskriteriet i 
mellem 5 og >21 dage og tilsvarende målbare påvirkninger på mere end 21 dage.

Baseret på vores lille undersøgelse fra omkring årsskiftet 2010/2011 og modelsimule-
ringerne foretaget ud fra fluxkammermålinger i 2001 kan det konkluderes, at der er 
god mening i, at vi i forbindelse med vores indeklimaundersøgelser har fokus på, om 
beboerne har fået renset tøj, måske inden for en periode på op til 3-4 måneder, inden 
undersøgelsen udføres.

Referencer:

/1/ Dokumentation af interne og eksterne kilder til tetrachlorethylen i boliger. Miljøprojekt 
 nr. 651, 2001.
/2/ Indeklimasager – strategier og gode råd til undersøgelserne. Teknik og Administration 
 nr. 2, 2010.
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Nu kan du selv tjekke om jorden er forurenet

Danmarks Miljøportal giver nu borgere mulighed for selv at hente 
data om jordforurening på et matrikelnummer og udskrive en jord-
forureningsattest.

Der er i Danmark kortlagt mere end 25.000 lokaliteter, som er potentielt eller faktisk 
forurenede. Mange af lokaliteterne er kun berørt i let grad, mens det på andre arealer 
kan være sundhedsskadeligt at anvende jorden til f.eks leg eller dyrkning af grøntsa-
ger. Årsagerne kan være, at der tidligere har ligget et autoværksted, et renseri eller en 
anden forurenende virksomhed på grunden.

Altid aktuelle data
Danmarks Miljøportal er det sted på nettet, hvor myndighederne indberetter data om 
natur og miljø. Portalen gik sidste sommer i luften med databasen DKjord, der giver 
online adgang til en landsdækkende kortlægning af jordforureningen.
Nu har DKjord fået tilføjet en ny funktionalitet, der betyder, at man som borger selv 
kan finde de ønskede oplysninger i tekst, tal og på kortudsnit og samtidig gemme en 
jordforureningsattest på sin egen computer.
På den måde behøver man, i langt de fleste tilfælde, ikke længere kontakte regionerne, 
som hvert år besvarer over 100.000 henvendelser fra borgerne om forurenede grunde. 
Regionerne og kommunerne opdaterer løbende data, så de informationer, der trækkes 
over i attesterne vil altid være aktuelle. Hvis man skal søge yderligere oplysninger hos 
myndighederne, vil dette også fremgå af attesterne.

Mange har glæde af ny funktionalitet
Ifølge Danske Regioner er Danmark det første land i Europa, der kan tilbyde offentlighe-
den online adgang til jordforurening og mulighed for at generere en attest. 

”Udover borgerne er det typisk kommunale sagsbehandlere, der arbejder med tilladelser 
til byggeri på forurenede grunde, som har glæde af den nye funktionalitet. Derudover har 
rådgivere, entreprenører og ejendomsmæglere stor interesse i jordforureningsattesterne, 
da det har indflydelse på deres arbejde, f.eks. i forbindelse med salg af ejendom”

- siger projektleder Thomas Tengberg fra Danmarks Miljøportal.
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Sådan gør du, hvis du vil finde oplysninger om jordforurening 
på en matrikel

Gå ind på hjemmesiden miljoeportal.dk. Her finder du en vejledning, som guider dig igennem.
  
Fakta

•	 Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem Miljøministeriet, kommunerne (KL) og 
Danske Regioner.

•	 Med jordforureningsattesten får offentligheden adgang til opdaterede oplysninger om jordforurening i 
hele Danmark.

•	 Attesterne dannes ud fra regionernes og kommunernes data om forureningskortlagte ejendomme og 
arealer omfattet af områdeklassificering.

Kontaktoplysninger
Thomas Tengberg - projektleder
miljoeportal@miljoeportal.dk
T: 72 54 54 54
www.miljoeportal.dk

Ditte Holm Jensen - kommunikation
dijen@miljoeportal.dk

Alle læsere ønskes en rigtig god sommer!
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Jytte Høimark, biolog i Region Syddanmark, døde den 21. maj 2012 efter længere tids kræft-
sygdom.

Hun efterlader sig mand og to børn.

Jytte var en af de meget erfarne sagsbehandlere, der har arbejdet med jordforurening i 
mange år. Vi nåede at fejre hendes 25-års-jubilæum i januar. I den periode har Jytte i regi 
af først Vejle Amt og de senere år Region Syddanmark arbejdet med så forskelligartede 
opgaver som: industrimiljø, miljøvagt, genteknologi og risikovurderinger, bæredygtighed, 
genanvendelse og deponering, dambrug og vandkvalitet samt jord- og grundvandsopgaver.

Jytte var meget optaget af kommu-
nikation til borgerne, medierne og 
til kollegerne. Hun forsømte sjæl-
dent en lejlighed til at bidrage til 
videndeling og erfaringsudveks-
ling og sad derfor også i DAVID´s 
bestyrelse i mange år, ligesom hun 
påtog sig opgaven med at være 
formand for EnviNa, da den blev 
dannet i 2007.

For Jytte var det meste, der har 
med natur og miljø at gøre, pr. de-
finition interessant. Hun var stærkt 
optaget af klodens udfordringer, 
klimaforandringer, ressourceknap-
heden og bæredygtighed i en 
bred forstand.

Jytte var et meget engageret men-
neske, der evnede at sætte ting 
i sammenhæng og smitte andre 
med sin entusiasme. 

Hun besad et stort gå-på-mod og en stærk vilje til at kunne løse, det hun ville. Ingen opgave 
var for stor eller uoverskuelig for hende.

Jytte var et stort menneske – med et stærkt blik for andres behov og for, hvor hun kunne 
hjælpe.

I Region Syddanmark kommer vi til at savne hende – æret være hendes minde.
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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

Bekendtgørelse om ordregiveres annoncering 
af offentlige vare- og tjenesteydelseskontrakter 
på den centrale udbudsplatform, BEK nr. 280 af 
23. marts 2012
Med vedtagelsen af denne bekendtgørelse har alle ordregi-
vende myndigheder pligt til at:
•	 Annoncere indkøb af varer og tjenesteydelser efter 

Tilbudsloven
•	 Oplyse om fremtidige indkøbsplaner for staten.
Desuden har de ordregivende myndigheder mulighed for at:
•	 Offentliggøre EU-udbud – udbud.dk sender videre til 

TED
•	 Annoncere mindre udbud under 500.000 kr.
•	 Offentliggøre licitationer af bygge- og anlægsopgaver
•	 Oplyse om fremtidige indkøbsplaner for regioner og 

kommuner.
Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. april 2012.
Den nye udbudsplatform ligger på www.udbud.dk, og er 
lanceret af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Samtidig har 
KL lukket www.udbudsavisen.dk. Læs mere på udbudsporta-
len.dk

Kommunernes, miljøcentrenes og politiets 
håndhævelse af miljølovgivningen, 2011 
Formålet med undersøgelsen af håndhævelsen af miljølov-
givningen har været at få klarlagt, hvordan håndhævelsen 
rent konkret foregår i kommunerne, miljøcentrene og 
politikredsene i en afgrænset periode og at finde de gode 
eksempler, hvor tilsyns- og håndhævelsesindsatsen har fun-
geret over gennemsnittet.
Miljøstyrelsen, marts 2012 (ISBN 978-87-92779-98-4). Læs 
mere på mst.dk

Forureningsramte boligejere kan igen få 
afdragsfrie lån
Omkring 400 forureningsramte boligejere venter i dag på, at 
deres forurenede boliggrund kan blive ryddet op via værdi-

tabsordningen, men her kan ventetiden være cirka 10 år, for 
dem der står nederst på ventelisten. Derfor har Miljømini-
steriet genåbnet låneordningen, så boligejere kan få renset 
deres grund øjeblikkeligt.
Låneordningen sikrer de forureningsramte boligejere et 
statsgaranteret, afdragsfrit lån. Boligejeren kan således gå 
ned i banken og optage et statsgaranteret lån, og derefter 
sørger regionen for oprydning med det samme. Staten 
refunderer det lånte beløb til husejeren, når det er dennes 
tur på ventelisten via værditabsordningen, mens boligejeren 
blot skal betale renter til banken for lånet.
MiljøNyt.dk nr. 66 (24. april 2012).

Economic impact assessment of technical meas-
ures for managing the environmental require-
ments of the water framework directive for 
high-priority substances from contaminated soil 
Rapporten indeholder en vurdering af, hvor mange forurene-
de grunde der vil udgøre en potentiel risiko for at forurene 
recipienter, som er omfattet af vandrammedirektivet. Endvi-
dere estimeres de økonomiske konsekvenser, som vil være 
forbundet med disse potentielle forureninger.
Af C. van Breugel, T.V. Bote, V. Hug og R.S. Hoffmann (COWI 
A/S). Miljøprojekt nr. 1423, maj 2012 (ISBN 978-87-92903-13-
6). Læs mere på mst.dk

Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet ve-
drørende afslag på ansøgning om dispensation 
til tilførsel af jord til råstofgrav (Jordforure-
ningslovens § 52)
Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Frederiksborg Amts 
afgørelser af 2. december 1998 om afslag på ansøgning fra 
[virksomhed] A/S om dispensation til at tilføre jord til virk-
somhedens råstofgrave.
Læs hele Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 27. marts 
2012 (NMK-11-00017) på nmkn.dk

§ 20-spørgsmål
•	 S 3210 om finansiering af oprensningen i Kærgård Plan-

tage (9. maj 2012). 
•	 S 2746 og S 2747 om ejendomsværdien midt i et nyud-

lagt grusgravsområde (27. marts 2012).
•	 S 2648, S 2652 og S 2653 om lagre af ubrugte sprøjte-

midler og manglende information fra 
Miljøstyrelsens side omkring virkningen af EU's Pesticidfor-
ordning (19. marts 2012).
Læs mere på folketinget.dk 
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2. Kortlægning og undersøgelser

ATV-mødet ”Nye undersøgelsesmetoder til jord- 
og grundvandsforurening”
Mødet omhandlede den seneste udvikling inden for under-
søgelsesteknikker og nye undersøgelseskoncepter. Kompen-
diet indeholder bl.a. state of the art inden for undersøgel-
sesmetoder til jord- og vandprøvetagning, direkte visende 
sonderingsudstyr, feltbaserede analysemetoder, teknikker til 
identifikation af fri fase, anvendelse af tracere og geofysiske 
og hydrologiske undersøgelser.
Kompendium fra ATV Jord og Grundvands møde den 29. maj 
2012 kan downloades på atv-jord-grundvand.dk ISBN 978 87 
913 1363 9).
 

3. Stoftransport og omsætning

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation 
af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone 
Det overordnede formål med projektet er på baggrund af et 
litteraturstudium at beskrive, hvilke strategier der findes til at 
dokumentere og kvantificere naturlig nedbrydning af oliestof-
fer i jordens umættede zone samt at få belyst, om der findes 
eller kan udvikles (simple) feltstrategier, der kan sandsynliggø-
re, at nedbrydning foregår og er tilstrækkelig og evt. muliggør, 
at der kan estimeres lokalitetsspecifikke nedbrydningsrater. 
Endvidere gives der anbefalinger til afprøvning og imple-
mentering af metoder/procedurer og måleprogrammer ift. 
anvendelsen af givne metoder/strategier sammen med JAGG 
2.0. Desuden er der i henhold til kommissoriet for projektet, 
parallelt med litteratursøgningen på strategier/metoder for 
den umættede zone, indsamlet tilgængelig litteratur for push-
pull test i den mættede zone og tilgængelige erfaringsværdier 
for styrende parametre (næringssalte og ilt) fra den dybere 
umættede zone på danske lokaliteter.
Af N. Muchitsch, A.G. Christensen (NIRAS A/S), P. Loll og A.H. 
Kristensen (Dansk Miljørådgivning A/S). Miljøprojekt nr. 1413, 
maj 2012 (ISBN978-87-92779-93-9). Læs mere på mst.dk

Anvendelse af BAM-nedbrydende bakterier til oprens-
ning af BAM-/dichlobenil-forurenet jord 
Denne rapport omhandler resultaterne fra forsøg med 
anvendelse af BAM-nedbrydende bakterier til oprensning af 
BAM-/dichlobenil-forurenet jord. Undersøgelsen viste bl.a., at 
mineraliseringen af BAM og dichlobenil kan stimuleres i jord 
ved tilsætning af AminobacterMSH1. Derimod sås ingen effekt 
på nedbrydningen af den oprindelige pesticidforurening efter 
tilsætning af AminobacterMSH1.
Af J. Aamand, W. Brüsch (GEUS) og P.G. Pedersen (Miljøcenter 
Nykøbing F). Miljøprojekt nr. 1424, maj 2012 (ISBN 978-87-
92903-14-3). Læs mere på mst.dk

Olie- og benzinudskillere – følger lovgivningen med 
tiden?
Aarhus Kommune har i 2009 og 2011 kontrolleret i alt 100 
olie- og benzinudskillere beliggende i særligt sårbare drikke-
vandsområder. Samtlige udskillere var udført af betonringe, 
og hele 40 % viste sig at være utætte. Også andre undersø-
gelser har vist, at der er væsentlige problemer med de ældre 
betonudskillere. Der er i dag udviklet holdbare og effektive 
olie- og benzinudskilleranlæg, men hovedparten af de eksi-
sterende anlæg hører fortsat til den ældre type med risiko 
for utætheder og efterfølgende jordforurening. Kontrol af 
udskilleres tæthed er primært overladt til miljømyndigheder-
ne, men påbudsmulighederne kan kun anvendes, hvis der er 
en konkret og velbegrundet mistanke om utæthed. Henvis-
ning til førnævnte undersøgelser er ikke nok til at udstede 
påbud om tæthedsprøvning. I stedet efterlyser forfatteren, 
at der blev indført bestemmelser om, at ældre betonudskil-
lere udskiftes eller renoveres, når de når en vis alder.
Af A.Takanabe (Aarhus Kommune), Teknik & Miljø nr. 4, s. 42-
43, april 2012 (ISSN 1902-2654).

Olieudskillere på parkeringspladser er spild af penge
Olieindholdet i regnvand fra parkeringspladser er så lavt, at 
det ikke længere er nødvendigt at opstille olieudskillere. Det 
er konklusionen i en ny rapport fra DHI bestilt af Lynette-
fællesskabets Miljøgruppe. Prøverne blev indsamlet under 
regnvejr på to forskellige typer af parkeringsarealer i Kø-
benhavn og efterfølgende analyseret for bl.a. olie, kobber, 
bly og zink. Mens der ikke var noget problem i forhold til 
olieindholdet, så overskred særligt kobber og zink kravene 
for udledning til både kloak og vandområder, hvorfor det 
fortsat er nødvendigt at opstille sandfang. 
Af A. Gaardbo, Teknik & Miljø nr. 4, s. 44-45, april 2012 (ISSN 
1902-2654).

4. Risikovurdering

Ecological risk assessment of contaminated 
sites 
Implementeringen af EU´s vandrammedirektiv og habitatdi-
rektiv afstedkommer et behov for at kunne vurdere, hvorle-
des jordforurening påvirker de omkringliggende vandområ-
der samt det terrestriske miljø. Da der ikke foreligger megen 
erfaring på dette område i Danmark, har det været relevant 
at indsamle international viden fra lande, som har et større 
erfaringsgrundlag. Der er derfor indsamlet oplysninger og 
erfaringer med risikovurdering, styring og retlig regulering af 
forurenede lokaliteter i fire udvalgte lande, Norge, Sverige, 
Holland og England. Oplysningerne er baseret på officielle 
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dokumenter og rapporter samt personlige interviews af 
centrale myndighedspersoner. I rapporten konkluderes det 
bl.a., at alle fire lande har elementer af risikovurdering af 
terrestriske økosystemer og overfladevand i deres regulering 
af forurenede grunde, og at der derfor kan uddrages værdi-
fulde erfaringer og viden fra hvert enkelt af de undersøgte 
lande, som kan tilpasses til danske forhold.
J. Jensen (Aarhus Universitet) og T.B. Hansen (Region Midtjyl-
land). Miljøprojekt nr. 1422, maj 2012 (ISBN 978-87-92903-12-
9). Læs mere på mst.dk

5. Værktøjer og metoder

Screeningsundersøgelse og afprøvning af prøve-
tagningsmetodik til undersøgelse af udsivning fra 
jordforurening til overfladevand 
Formålet med dette pilotprojekt var at udføre og evaluere 
et pilotstudie, der kan afklare mulighederne for at moni-
tere sammenhængende forureninger i jord, grundvand og 
overfladevand. Den udviklede metode blev afprøvet på to 
lokaliteter, hvor der er udtaget og analyseret i alt 98 prøver 
fra jord, grundvand, overfladevand, sediment og brink. De 
påviste niveauer var generelt lave i forhold til kvalitetskrite-
rierne for jord og grundvand, og pilotprojektet har således 
ikke givet anledning til øget bekymring i forhold til om 
kobling af
forurening i jord, grundvand og overfladevand er et generelt 
problem. Omvendt kan data fra projektet ikke anvendes til at 
frifinde jordforureninger som et generelt problem i forhold 
til overfladevand. Det afprøvede princip er fundet egnet til 
den nationale overvågning.
Af R.K. Juhler (GEUS), O. Sortkjær (DMU), L. Gudmundsson og 
A. Johnsen (GEUS). Miljøprojekt nr. 1350, maj 2012 (978-87-
92708-54-0). Læs mere på mst.dk

Reduktion af metanemissionen fra Klintholm losse-
plads ved etablering af biocover 
Rapporten omhandler etableringen og funktionen af et 
biocover på deponietape 0 på lossepladsen Klintholm I/S. 
Biocoveret blev etableret som en del af et samlet projekt for 
slutafdækning og gashåndtering. Projektets hovedformål var 
at nedsætte deponietapens metanemission med en faktor 
10. Virkningsgraden blev dokumenteret vha. sporstofmålin-
ger af deponiets samlede metanemission før, under og efter 
etableringen af biocoveret. Emissionen faldt fra 8,3 kg/t til 
1,2 kg/t svarende til en reduktion på ca. 86 %.
R.B. Pedersen, C. Scheutz, P. Kjeldsen (DTU) og P.H. Petersen 
(Rambøll). Miljøprojekt nr. 1401, marts 2012 (ISBN 978-87-
92779-77-9). Læs mere på mst.dk

Pejlinger af grundvandsstanden i felten
Den tekniske anvisning er rettet mod det nationale overvåg-
ningsprogram for grundvand (NOVANA), men kan anvendes i 
alle sammenhænge, hvor der er behov for at kende grund-
vandsspejlets beliggenhed og variationsmønster. 
Der gives anvisninger på, hvorledes man indsamler data fra 
såvel enkeltpejlinger som fra pejleloggere med fokus på 
sikring af korrekt indmåling og brug af målepunkter samt 
sporbarhed af data.
Den tekniske anvisning er den første i en række tekniske 
anvisninger udarbejdet til NOVANA for at sikre ensartede 
faglige standarder for såvel feltarbejde som databehandling. 
Tekniske anvisninger for prøvetagning af grundvand, opret-
telse af overvågningsboringer samt tekniske anvisninger for 
datahåndtering, kvalitetssikring og brug af JUPITER er under 
udarbejdelse.
L. Thorling og C. Langtofte (GEUS). Teknisk anvisning, marts 
2012 (ISBN 978-87-7871-331-5). Læs mere på geus.dk

Industri-listen over kemikalieklassificeringer er of-
fentliggjort
Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har lanceret den 
såkaldte industriliste på echa.europe.eu (vælg [Information 
on Chemicals] og [Search the C&L database]). Industri-listen 
gør det muligt at søge stofklassificeringer på samtlige farlige 
stoffer i EU, herunder de stoffer, som leverandørerne selv 
har klassificeret. Artiklen beskriver, hvordan listen kan læses 
og bruges.
Af L. Bugge (Chymeia), dansk kemi nr. 5, s. 10-11, maj 2012 
(ISSN 0011-6335).

Videncentret www.spildevandsinfo.dk udvidet med 
ABC-vurderinger
Videncentret for miljøforvaltning af spildevand er blevet ud-
videt med et modul til ABC-vurderinger af organiske stoffer.
Af C. Thirsing (Lynettefællesskabet I/S) og C. Hastrup (DHI), 
Teknik & Miljø nr. 5, side 36, maj 2012 (ISSN 1902-2654).

Practical Tool for Enhanced Reductive Dechlorination 
Design in Clay till
Orbicon A/S har i samarbejde med DTU udviklet et værktøj 
til vurdering af processer og tidshorisonter ved oprensning 
med reduktiv dechlorering i moræneler (f.eks. massefjer-
nelse og forureningsflux).
Der er tale om et Excel-baseret værktøj, som bl.a. kan bruges 
til beslutningsstøtte i forbindelse med valg af afværgetekno-
logi, optimering af afværgedesign, planlægning af risiko-
styring under afværge og input til andre beslutningsstøtte-
værktøjer (LCA, miljøøkonomi).
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De vigtigste begreber vedrørende reduktiv dechlorering i 
moræneler samt en kortfattet beskrivelse af rammerne for at 
udvikle det praktiske værktøj er beskrevet i et særskilt notat.
Af N.D. Overheu (Orbicon A/S), J. Chambon (DTU Miljø) og K. 
Tsitonaki (Orbicon A/S), april 2012. Se materialet på jordfor-
urening.info 

6. Geologi og hydrogeologi

Reduktionskapaciteter i sedimenter
Jordlagenes evne til at reducere nitrat (nitratreduktionskapa-
citeten) beregnes ofte på baggrund af analyser af jordlage-
nes indhold af et eller flere reducerende stoffer, eksempelvis 
organisk stof, pyrit og ferrojern, der alle spiller en vigtig rolle 
i forbindelse med reduktionen af nitrat i jordlagene. Analy-
serne er ofte begrænset til nogle få prøver fra hver boring 
og udvalgt fra oxiderede og reducerede jordlag i et eller 
flere af de dominerende geologiske lag. En ny og forholdsvis 
hurtig metode til analyse af sedimenters indhold af reduce-
rende stoffer gør det muligt, inden for den samme økonomi-
ske ramme, at opnå flere og mere detaljerede oplysninger 
om jordlagenes evne til at reducere nitrat.
V. Ernstsen (GEUS), K. Ejsbøl (NST, Ribe), O.D. Jensen (NST, 
Aarhus) og J.C. Storgaard (NST, Roskilde), Vand & Jord nr. 2, s. 
67-69, maj 2012 (ISSN 0908-7761).

7. Drikkevand og grundvands-
beskyttelse

Idéer til fremtidens affaldsdeponering 
Miljøstyrelsen har fået skitseret mulighederne for at indrette 
fremtidens deponeringsanlæg med en løbende in-situ rens-
ning af perkolat eller en høj grad af fortynding, som gør det 
muligt at udlede perkolat til det omgivende miljø. Herved 
åbnes mulighed for at drive deponering uden opsamling af 
perkolat og med begrænset efterfølgende overvågning.
Rapporten skitserer deponeringsanlæg med passiv rensning 
ved etablering af et rensemedie i bunden af anlægget og 
anlæg med indretning af højpermeable zoner i det depone-
rede affald. Indledende vurderinger viser, at det er muligt, 
at enten rense eller fortynde perkolat til en grad, som gør 
denne type anlæg attraktiv. De skitserede typer anlæg 
vurderes mindre miljøbelastende og billigere ift. traditio-
nelle deponeringsanlæg, da der ikke skal ske transport og 
rensning af perkolat decentralt.
K.A. Nielsen (KanMiljø) og H. Aktor (Aktor innovation). Mil-
jøprojekt nr. 1412, april 2012 (ISBN 978-87-92779-90-8). Læs 
mere på mst.dk

Gift i vores vand?
Naturstyrelsens liste over stoffer, som landets vandværker 
skal analysere for, trådte i kraft ved årsskiftet. Artiklens 
forfattere vurderer, ud fra en sammenligning med, hvilke 
pesticider der ifølge bekæmpelsesmiddelstatistikken sælges 
i størst udstrækning i Danmark samt resultaterne af pesticid-
varslingssystemet, at listen er mangelfuld. 
H.P.B. Hansen (Svendborg) og Rikke B. Clausen (Middelfart 
Kommune), Teknik & Miljø nr. 3, s. 46-47, marts 2012 (ISSN 
1902-2654)

Bedre data beskytter drikkevandet
I forbindelse med udlægningen af de såkaldte boringsnære 
beskyttelseszoner (BNBO) er Aalborg Kommune gået skridtet 
videre, end de cirkulære modeller vejledningen ellers lægger 
op til. I et samarbejde med NIRAS har kommunen udviklet et 
semi-analytisk modelværktøj, som kombinerer eksisterende 
grundvandsmodeller med detailstudier af data for enkelt 
boring, herunder vandets strømning i området omkring de 
enkelte boringer. Resultatet er en langt mere præcis udpeg-
ning af, hvilke arealer omkring boringen der bør beskyttes.
L. Hallund (NIRAS), Teknik & Miljø nr. 3, s. 43-44, marts 2012 
(ISSN 1902-2654)

8. Råstoffer

Gør plads til biodiversitet i råstofgravene
Råstofgravene er i flere udenlandske undersøgelser blevet 
fremhævet som deciderede hot spots for biodiversitet. Na-
turhistorisk Museum har undersøgt råstofgrave på Djursland 
og bl.a. fundet strengt beskyttelseskrævende arter, som 
markfirben og stor vandsalamander (begge arter er opført 
på EU's Habitatdirektivs bilag IV). Undersøgelsen demonstre-
rede således tydeligt råstofgravenes funktion som hjemsted 
for stor biodiversitet. Artiklens forfattere opfordrer til, at der 
tages hensyn til biodiversiteten i reetableringsplanerne for 
at sikre naturværdierne efter endt råstofindvinding.
K. Olsen og M.D.D. Hansen (Naturhistorisk Museum, Aarhus), 
Teknik & Miljø nr. 5, maj 2012 (ISSN 1902-2654).
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9.  Andet

Redegørelse om jordforurening 2010
Denne rapport er Depotrådets årlige redegørelse til miljømi-
nisteren om indsatsen på jordforureningsområdet. Redegø-
relsen beskriver indsatsen fra regionerne og andre aktører 
på jordforureningsområdet, og den indeholder oversigter 
over forbrugte midler på området samt antal af undersøgel-
ser og oprensninger af jordforurening.
”Redegørelse om jordforurening 2010”, Redegørelse nr. 1, 
marts 2012 (ISBN 978-87-92779-80-9). Læs mere på mst.dk

Bekæmpelse af støj fra byggepladser 
Støj er et væsentligt problem ved bygge- og anlægsarbejder, 
især i byer, hvor folk bor tæt. Kommunen kan sætte grænser 
for de tidsrum, byggeriet kan foregå eller stille krav om støj-
afskærmning. Der er udviklet støjsvage entreprenørmaskiner 
og mindre støjende processer til byggeri og nedrivning, 
men disse støjsvage teknologier anvendes kun i begrænset 
omfang i Danmark sammenlignet med vores nabolande. 
Rapporten gør bl.a. status for den nuværende bekæmpelse 
af støj fra byggepladser.
K.G. Lillelund (Rambøll). Miljøprojekt nr. 1409, april 2012 
(ISBN 978-87-92779-82-3). Læs mere på mst.dk
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Dato Hvem Hvad Hvor Mere info

19. juni
2012

ATV Jord og
Grundvand

Naturligt forekommende stoffer
i jord og grundvand og deres
sundhedseffekter

Schæffergården,
Jægersborg Allé
166, Gentofte

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

20.-22.
juni 2012

Ministry of
Environment,
Slovak Republic

Contaminated Sites Bratislava,
Slovakiet

http://www.ekotox.sk

21. juni
2012

Danmarks
Miljøportal

Invitation til Brugerseminar -
Sammen med dig tegner vi
fremtiden

Hotel Marriott,
Kalvebod Brygge
5, 1560
København V

http://www.tegnmiljoeportalen.dk

19.-20.
september
2012

Miljøringen NORDROCS 2012 Oslo, Norge http://www.nordrocs.org

30.
oktober
2012

Nohr-Con Kursus om jordforurening -
strategier for afklaring og
håndtering

København http://www.nohr-
con.com/dk/courses/om_byggeri/kursus_om_jordforurening_-
_strategier_for_afklaring_og_handtering/

14.-16.
november
2012

Eurodemo+ Sustainable Remediation 2012 Wien, Østrig http://www.sustainableremediation2012.org

4.
december
2012

NICOLE Technical Meeting NICOLE -
MERCURY CONTAMINATED
SITES

Solvay, Bruxelles http://www.nicole.org

16.-19.
april 2013

The Helmholtz
Centre for
Environmental
Research (UFZ)

CONSOIL 2013 - 12th
International UFZ-Deltares
Conference on Groundwater-
Soil-Systems and Water
Resource Management

Barcelona,
Spanien

http://www.aquaconsoil.org/AquaConSoil2013/Start.html

 Dato      Hvem                 Hvad                       Hvor                    Mere info


