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Miljøministeren har givet sin redegø-
relse om Lov om forurenet jord – en 
redegørelse uden de store visioner. 
Redegørelsens indledning slår tonen 
an: Det går stort set godt og med et 
par mindre justeringer, kan vi fort-
sætte arbejdet, blot der fokuseres på 
ikke at genere borgerne med alt for 
meget kortlægning af forurening.

 Ministeren skriver: ”Først og frem-
mest skal de ulemper, lovens kortlæg-
ningssystem medfører for borgerne, 
begrænses. Det skal ske uden at gå på 
kompromis med miljø og sundhed. 
Der skal heller ikke bremses op for 
udviklingen i retning af større åben-
hed om miljøoplysninger, men det er 
vigtigt at understrege, at kvaliteten af 
miljøoplysningerne skal være i orden. 
Dernæst skal der ske en yderligere 
prioritering af indsatsen i forhold til, 
at det forurenede areal og antallet af 
punktkilder nu skønnes at være større 
end hidtil antaget. Indsatsen skal 
først og fremmest ske der, hvor det er 
nødvendigt ud fra miljø- og sundheds-
mæssige hensyn”.

 Jeg er helt sikker på, at vi er mange, 
der deler ministerens ønske om ikke 
at genere borgerne unødigt, hverken 
med unødvendige kortlægninger eller 
unødvendige afværgeforanstaltninger. 
Men ret beset er den eneste væsentlige 
ulempe, det nuværende kortlægnings-
system medfører for borgerne (grund-
ejerne), at de kan få et værditab. Jeg 
mener, at værditabsrisikoen er både 
reel og alvorlig, men den udgør ikke 
hverken en miljø- eller akut sundheds-
mæssig risiko. Den fysiske indsats 
på disse grunde bør begrænses mest 
muligt til glæde for både økono-
mien og grundejerne. Til gengæld 
må andre tiltag, som nuancering af 
kortlægning en, tages i brug. 

Når miljøministeren vælger at prio-
ritere en låneordning til VTO-opryd-
ninger, så er det i direkte modstrid 
med en indsats, der ”først og frem-
mest skal ske der, hvor det er nødven-

digt ud fra miljø- og sundhedsmæs-
sige hensyn”. 

En miljø- og sundhedsmæssig 
styr kelse af indsatsen er for eksempel 
den kortlægning amterne udfører i 
indsatsområderne for grundvands-
beskyttelse. Her har kortlægningen 
klare formål, dels at fi nde de værste 
jord- og/vandforureninger, dels at få 
et samlet indtryk af den nødvendige 
indsats i et grundvandsområde og 
endelig at muliggøre en plan for miljø-
kvaliteten i vandløb og overfl adevand. 
En koordineret kortlægning af punkt-
kilderne er nødvendig for både jord, 
grundvand og overfl adevand, også 
når det rammer grundejerne, og gør 
amterne upopulære både hos ministe-
ren og borgerne.

Når jeg læser ministerens redegø-
relse i det mest positive lys, ser jeg en 
tendens til en opdeling af indsatsen i 
det nødvendige, som er grundvands-
beskyttelsen, og det ønskværdige, 
som er et minimum af konfl ikter med 
borgerne om deres private værdier. 
Ministeren tager en række væsentlige 
initiativer, som f.eks. en revurdering af 
kortlægningskriterierne, revurdering 
af ”grænseværdierne” og en række 
ændringer af reglerne for jordstyring 
og kortlægningen af diffus forurening. 
Men selv det mest positive lys skjuler 
ikke påfaldende mangler som fortsat 
udsultning af Teknologipuljen og en 
manglende plan for modernisering af 
risikovurderingerne. 

Det bliver et spændende år! AVJinfo 
vil følge ministerens arbejde med 
revisionen af loven meget nøje – og 
som sædvanlig er der ledig spalteplads 
til alle, som har et synspunkt eller en 
teknisk historie, der skal udbredes.  
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Københavns Amts erhvervspriser 

For at styrke samarbejdet mellem det offentlige og erhvervslivet uddeler 
Københavns Amt hvert år tre erhvervspriser. Medarbejder-idéprisen gik til 
Carsten Bagge Jensen fra Teknisk Forvaltnings Jord- og Vandafdeling for 
udvikling af nye metoder til rensning af forurenet jord. Medarbejder-idéprisen 
påskønner en medarbejder eller en gruppe af medarbejdere i amtet, der 
udvikler nye idérige projekter, som understøtter amtets erhvervspolitik.
 

Begrundelsen
I begrundelsen for valget skriver Københavns Amt: Kandi-
daten indstilles for sin afgørende medvirken i oprensnin-
gen af forurenede grunde i Hedehusene, for udviklingen 
af værktøj til valg af optimal oprensningsmetode og for 
sit store bidrag til udviklingen af Københavns Amts nye 
grund-vandsstrategi.

Ved oprensningen i Hedehusene afprøvede amtet i sam-
arbejde med de private virksomheder Ove Arkild A/S og 
Hedeselskabet A/S en ny oprensningsmetode, hvor damp 
skal frigøre forureningen i jorden. Projektet løb ind i pro-
blemer, hvorpå Carsten Bagge Jensen greb ind og fi k ændret 

samarbejdet til en slags partnering-aftale, hvori parterne 
skulle fi nde en løsning på de tekniske problemer inden for 
en fast beløbsaftale.

Kandidaten deltog selv i arbejdet med at løse proble-
merne, og i foråret 2002 var den massive forurening fjernet. 
Det er ifølge Teknisk Forvaltning første gang, at effekten af 
dampoprensning er dokumenteret.

Derudover var Carsten Bagge Jensen initiativtager og 
projektleder i forbindelse med udviklingen af et redskab til 
valg af økonomisk og miljømæssig optimal oprensningsme-
tode. Fire rådgivere og ingeniørfi rmaet NIRAS var tilknyt-
tet projektet, der blev støttet af Amternes Videncenter for 
Jordforurening. 

I september 2003 blev de sidste opdateringer implemen-
teret i redskabet, der nu bruges som standard ved rådgiveres 
projektering af oprydningsprojekter i amtet.

Carsten Bagge Jensen har blandt andet brugt erfaringerne 
fra ovennævnte projekter i arbejdet med amtets nye grund-
vandsstrategi. Kandidaten fortjener prisen for sin aktive 
medvirken i forskellige projekter, der forbedrer amtets 
opgaveløsning på oprensningsområdet og samtidigt giver 
erfaringer med hensyn til samarbejde med erhvervslivet.

Læs artiklen om oprensningen i Hedehusene her i bladet 
på side 3.

øvrige priser
Miljøprisen gik til Dyrup A/S for en miljøindsats, som går 
længere end loven kræver. Samarbejdsprisen gik til Philips 
Medico A/S og Radiologisk afdeling på Amtssygehuset i 
Herlev for udvikling af bedre scannere. Mere om erhvervs-
priserne på www.kbhamt.dk. 

– Medarbejder-idéprisen 2003
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kevand til uforurenede områder, hvis eksisterende boringer 
bliver forurenede. I Københavns Amt er der kun meget 
begrænsede muligheder for at fi nde nye indvindingsop-
lande.

Derfor er en intensiv beskyttelse af de eksisterende 
ind vindingsoplande, herunder en stor oprydningsindsats, 
eneste alternativ til avanceret vandbehandling, hvis en stor 
indvinding inden for amtet skal opretholdes.

De samlede oprydningsomkostninger i Københavns Amt 
er skønnet til 1,5-2 mia. kr. Kendte teknikker, som afgrav-
ning og oppumpning, er både for dyre og miljømæssigt 
ikke optimale. 

In-situ-teknikkerne, herunder især vakuumventilering 
og airsparging, har såvel i Københavns Amt som i de øvrige 
amter siden midten af 1990´erne udgjort en stigende andel 
af de samlede etablerede afværgeforanstaltninger. In-situ-
projekterne har i en række tilfælde reduceret de samlede 
oprensningsomkostninger, men de har været relativt dyre 
at etablere, og de skønnede driftshorisonter har ikke altid 
i praksis levet op til forventningerne. Der er derfor stadig 
et stort behov for metodeudvikling inden for dette felt. 

Metodeudvikling i 
Hedehusene 
– Erfaringer og perspektiver fra 
dampoprensningsprojektet 
Af Carsten Bagge Jensen, Københavns Amt

Københavns Amt står over for nogle væsentlige udfordrin-
ger på jord- og grundvandsområdet de kommende år.

Det drejer sig især om at sikre, at borgerne fortsat kan få 
rent drikkevand og forhindre og afhjælpe forurening, der 
kan være til fare for sundheden. Der indvindes årligt godt 
40 mio. m3 vand i Københavns Amt, og amtet har en høj 
selvforsyningsgrad med drikkevand (83-95 % i den sidste 
15 års periode). Størstedelen af amtets, i øvrigt lille areal, 
rummer værdifulde drikkevandsressourcer og ca. 2/3 af 
arealet er udlagt som ”områder med særlige drikkevandsin-
teresser” i regionplanen. 

Amtet er tæt befolket og bebygget. Der er mange gamle 
og nye industriområder med småvirksomheder, som 
ud gør kendte eller potentielle forureningskilder over for 
grundvandet. Kombinationen af den intensive indvinding 
af drikkevand, mange gamle og nye industriområder og 
befolkningstætheden i amtet medfører, at en omfattende 
grundvandsbeskyttende indsats er nødvendig – også i de 
kommende år, hvis en stor indvinding af rent drikkevand 
fortsat skal kunne opretholdes i amtet. I de fl este øvrige 
danske amter er det muligt at fl ytte indvindingen af drik-
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Offensive teknikker, som f.eks. dampoprensning, kommer 
her ind i billedet. 

Dampprojektet i Hedehusene – metodeudvikling og 
nyttige erfaringer
Oprensning af jord og grundvand ved hjælp af damp er i 
Danmark – og i Europa i øvrigt – en relativ ny teknologi. 
P.t. er der i Danmark kun gennemført 4 dampprojekter, 
hvoraf Hedehusene er det mest omfattende. Projektet blev 
gennemført med Hedeselskabet – Energi og Miljø som 
rådgiver, Ove Arkil A/S som entreprenør og Vandsmidt A/S 
som underentreprenør. 

I et ældre blandet erhvervs- og boligområde på Industri-
vej/Teglstenen i Hedehusene fandt Københavns Amt for få 
år siden en kraftig forurening med chlorerede opløsnings-
midler. Forureningen, som skyldes en tidligere limfabrik 
og to renserier, truede med at trænge ned og ødelægge 
den underliggende grundvandsressource i området. Hvis 
dette skete, ville der være stor risiko for, at en årlig drikke-
vandsindvinding på 5,5 mio. m3 på den nærliggende Solhøj 
Kildeplads, eller ca. 15 % af drikkevandsindvindingen i 
Københavns Amt, ville ophøre, fordi vandet var uegnet til 
drikkevand. 5,5 mio. m3 svarer til omkring 50.000 menne-
skers årlige forbrug. Udover sikringen af vitale drikkevands-
interesser i området skulle en oprensning også sikre bolig-
erne i området mod negativ påvirkning af indeklimaet fra 
afdampningen af opløsningsmidler. 

Da oprensningen i Hedehusene skulle igangsættes var 
det nødvendigt at tænke alternativt. Dels var det vanskeligt 

at komme til forureningen i jorden på grund af bygningerne 
på arealet. Endvidere ville anvendelsen af de hidtil anvendte 
traditionelle teknikker, som afværgepumpning og vakuum-
ventilering på denne lokalitet, som indeholder en række 
ler- og siltlinser i den forurenede jordmatrice, indebære, at 
der skulle pumpes og suges i fl ere generationer (200-400 år), 
mens dampoprensningen havde en varighed på 3 år med en 
efterfølgende “sikkerhedspumpning” i det primære magasin 
i 8-10 år.

Oprensningsanlægget var et kombineret dampinjektions-  
og vakuumventilationsanlæg. Chlorerede opløsningsmidler  
er fl ygtige stoffer, der fordamper ved opvarmning af jorden.  
Ved at indblæse en blanding af luft og damp i jorden kom bi-
neret med vakuumventilation af jorden, “koges og trækkes” 
opløsningsmidlerne ud af jorden. Den opsugede og oppum-
pede blanding af luft, damp og vand blev kølet i et avance-
ret køleanlæg, således at luft og vand efterfølgende kunne 
renses i kulfi ltre. 

På området er der etableret i alt 147 vakuum- og ekstrak-
tionsboringer til ca. 9 meter under terræn. I alt er der lagt 
ca. 10 km rør fra boringer til anlæg. 

Forløbet af oprensningen i Hedehusene
Figur 2 viser temperaturforløb fra 16. maj til 3. septem-
ber 2001 i det første delområde, som blev oprenset i 
Hedehuse ne. I det røde område er der 100 grader C fra en 
meter under terræn til 8-9 meter under terræn. Ud fra for-
undersøgelserne var det beregnet, at 800-1000 kg chlorerede 
opløsningsmidler i området var fordelt i 90.000 ton jord, 

Figur 1: 
Principtegning af dampoprensning.
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over et 9000 m2 stor areal i en dybde på 8-9 meter. Det er 
ingen hemmelighed, at der var knyttet en række ”børnesyg-
domme” til dampprojektet. At overføre og til pas se en ame-
rikansk oprensningsteknologi til danske geologiske forhold 
og at udføre oprensningen et område, hvor mennesker bor 
og arbejder var ingen simpel opgave. En væsentlig forud-
sætning for succesfuld gennemførelse i Hedehusene var, at 
både rådgiver, entreprenør og bygherre hele tiden arbejdede 
innovativt og problemløsende og løbende søgte at optimere 
oprensningen. 

F.eks. var driftsudgifterne i forbindelse med oprens-
ning en på ca. 30.000 kr. om dagen (ca. 1 mio. pr. måned). 
Det var derfor vigtigt, at der hurtig blev taget beslutnin-
ger ved driftsstop for ikke at tabe den tilførte energi fra 
jordmatricen. Hvis vi holdt 1 dag stille pga. driftsproble-
mer, skulle vi varme op ekstra 2 dage! Resultatet af denne 
erkendelse var derfor, at der blev indført en meget kort 
beslutningsgang ved driftsstop, og både bygherre og tilsyn 
udviste stor tillid til, at entreprenørens driftspersonale traf 
de rigtige beslutninger for at få anlægget i drift.

 Et andet eksempel på projektdeltagernes innovative 
evner var de løbende forbedringer og optimeringer af 
anlægget. I første oprensningsfase manglede vi en robust 
metode til måling af dampfl ow i boringer. Alle damp- og 
vakuumboringer var forbundet med 2 jernrør til et mani-
foldmodul, hvor tilførslen af damp/luft og vakuumekstrak-
tionen på alle boringer blev reguleret. Måling af dampfl ow 
i de enkelte boringer var ikke præcis og troværdig i første 
oprensningsfase, og det var vigtigt at få løst dette måletek-

niske problem af hensyn til optimering af damptilførslen 
til oprensningsområder. Løsningen blev fundet, da rådgiver 
og entreprenør i samarbejde opfandt en manifoldcontainer, 
hvor damp-fl ow i hver boring kunne måles. 

Projektet i Hedehusene var ligeledes et af de første pro-
jekter, hvor der blev opvarmet under boliger. I forbindelse  
med dampoprensningen blev der etableret kraftig udsug-
ning af luft under gulv. Dette gav nogle gener for beboerne, 
bl.a. store ventilationsrør og nogen støj. Det var heldigvis i 
perioden december-marts, hvor beboerne ikke var mange 
timer i udendørs i haven. Ud over vakuum- og ekstrakti-
onsboringerne er der etableret en række overvågningsbo-
ring er under husene, som giver signal, så snart der bare 
er de mindste uregelmæssigheder. Det skete for at sikre, at 
der ikke kom overtryk eller forhøjede temperaturer under 
husene. Blev blot en af de fastsatte værdier overskredet, luk-
kede anlægget ned automatisk. Hvis metoden kan optime-
res yderligere er der et stort potentiale i at rense op under 
bygninger. 

Vigtige principper for samarbejdet mellem rådgiver, 
entreprenør og amtet i Hedehusene
På baggrund af erfaringerne fra 1. delfase i oprensningen i 
Hedehusene aftalte entreprenør og bygherre følgende prin-
cipper og ønsker for samarbejdet: 
•  Parterne sørger korte beslutningsgange ved opfølgende
   justeringer og optimeringer af anlæg.  
•  Parterne sikrer hele tiden et konstant højt informations-
   niveau – både internt og til omverdenen.

Figur 2: 
Oprensningen af første delområde i 
perioden maj – september 2001. 
I de røde (mørke) felter er middel-
temperaturen 100 grader C fra 
1 m.u.t. til 8-9 m.u.t.
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Vedrørende de opstillede succeskriterier for oprensnings-
processen i de 2 sidste delområder kan følgende punkter 
sammenfattes:
•  97 % ”oppetid”  
•  Kortere opvarmningsperioder 
   (reduceret fra 6-7 mdr. til 3,5 mdr.)
•  De udmeldte oprensningstider og budgettet for den sidste
   del af oprensningsprocessen blev overholdt.

Oprydningen i Hedehusene kom til at koste ca. 35 mio. 
kr. Miljøstyrelsen støttede projektet med 2,3 mio. kr. Ved 
dampoprensningsprojektet i Hedehusene blev der behandlet 
ca. 90.000 ton jord. Den gennemsnitlige pris pr. ton jord har 
derved været mindre en 400 kr. pr. ton. Endvidere har det 
ikke været nødvendigt at nedrive bygninger for at kunne 
komme til forureningen.

Dampinjektion giver et kort oprensningsforløb. Metoden 
er en teknisk set vanskelig, energikrævende og dermed mil-
jøbelastende oprydningsmetode. Der vurderes stadig at være 
et stor udviklingspotentiale i denne metode, og erfaringerne 
fra det gennemførte projekt i Hedehusene vil kunne bidrage 
til en mere effektiv planlægning og gennemførelse af kom-
mende dampoprensningsprojekter, således at disse vil kunne 
gennemføres med lavere omkostninger end de hidtil gen-
nemførte dampoprensninger.

Dokumentationsrapporten for dampoprensningsprojek-
tet i Hedehusene offentliggøres på Miljøstyrelsen hjemme-
side ultimo februar 2004. 

•  Parterne sørger løbende for optimering og fremdrift af 
   oprensningsproces. 
•  Succeskriterium for drift var min. 95 % ”oppetid”.
•  Parterne arbejder med åben økonomi.
•  Parterne sikrer løbende læring og stor fælles erfaringsud-
   veksling og –opsamling.

Opnåede resultater, erfaringer og perspektiver i 
Hedehusene
Dampoprensningen i Hedehusene var et udviklingsprojekt, 
hvor de involverede parter fi k en række erfaringer med en 
ny oprensningsteknik, som skulle tilpasses og optimeres 
under danske forhold. De erfaringer og den viden, som 
opnåedes i projektet i Hedehusene, vil parterne efterføl-
gende kunne udnytte i nye oprensningsprojekter. Også 
erfaringerne fra ”samarbejdsformen” vil kunne anvendes i 
senere projekter. 

Miljøstyrelsen har støttet projektet med 2,3 mio. kr. 
Der er i forbindelse med teknologi-puljeprojektet udar-
bejdet en udførlig dokumentation af projektet, herunder 
løsningen  af en række af de metodeproblemer, som altid vil 
gøre sig gældende første gang, en ny metode skal afprøves. 
I doku mentationen er der ligeledes redegjort for en række 
af de optimeringer, som er gennemført i projektet. F.eks. 
blev erfaringerne fra det første delområde vurderet mht. 
driftsudgifter inden oprensningen af de 2 sidste områder. 
Ved at benytte endnu en dampkedel kunne driften således 
forkortes fra 6-7 måneder til 3,5 måneder for oprens ningen 
af de 2 sidste delområder. Der blev derved sparet mere end 
1 mio. kr., hovedsageligt fordi den tid, hvor der foregik 
varmetab, blev formindsket.

Resultaterne af oprensningen i Hedehusene kan 
sammenfattes i følgende punkter:
•   Reduktionsprocent for umættet zone: 97 % 
•   Reduktionsprocent for mættet zone: 93 % 
•   Opstillede succeskriterier for forureningskoncentra-
tioner i jordluft og grundvand blev nået i høj andel af de 
opstillede målepunkter.
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Information og vejledning 
om reglerne i den nye 
renseribekendtgørelse 
Den 1. juli 2003 trådte en ny bekendtgørelse om renserier i 
kraft. Ud over forbud mod etablering af nye renserier, der 
bruger tetrachlor i boligejendomme, indeholder den krav 
til, hvordan de eksisterende renserier skal drives fremover. 

På www.mst.dk kan kommuner, amter, renserier og 
andre interesserede fi nde relevant information og vejled-
ning om de nye regler. Der er linket direkte til denne lange 
liste af publikationer.

Lovgrundlaget
Bekendtgørelse nr. 532 af 18. juni 2003, inkl. følgebreve og 
bilag. Miljøstyrelsens kommentarer til de høringssvar, som 
er indkommet til bekendtgørelsen. 

Pjecer og blanketter
Pjece med gode råd til renseriejere om, hvordan man kan 
mindske kemikalieindholdet i de rensede tekstiler.

Blanketter til anmodning om kontrol af opsætning af 
membraner eller sænkede lofter. Bestilling kan foretages 
ved at udfylde blanketten elektronisk og sende den pr. mail 
til By og Byg. Der er blanketter for eksisterende renserier og 
for nye renserier.

SBI-anvisning om tætning af renserier.

Udpegning af særlig byggesagkyndig 
Miljøstyrelsen har udpeget Statens Byggeforskningsinstitut 
(By og Byg) som særlig sagkyndig på bygningsområdet 

til at udføre den kontrol, der er krævet i bekendtgørelsens 
Bilag 1. Blanketter til bestilling af tilsynet kan hentes oven-
for under bilagene til følgebrevet.

Oversigt over relevante miljøprojekter udarbejdet af 
Miljøstyrelsen
• Dokumentation af interne og eksterne kilder til tetrach-

lorethylen i boliger. Miljøprojekt nr. 651, 2001.
• Begrænsning af luftformig emission af tetrachlorethylen 

fra renserier. Miljøprojekt nr. 652, 2001.
• Dokumentation af sinkeffekter for tetrachlorethylen. 

Miljøprojekt nr. 673, 2002.
• Indeklimavurdering af alternative rensevæsker i renseri-

branchen. Miljøprojekt nr. 686, 2002.
• Udvikling af sporgasmetode til brug af transport af 

forurening mellem renserier og tilstødende lejligheder 
– laboratorieforsøg. Miljøprojekt nr. 698, 2002.

• Feltafprøvning af sporgasmetode til brug for måling af 
transport af forureninger mellem renserier og tilstø-
dende lejligheder. Miljøprojekt nr. 816, 2003.

• Betydningen af tørringen i renserier – gode råd til rense-
riejere. Miljøprojekt nr. 818, 2003.

• Kortlægning af kemiske stoffer i renset tekstil fra Rynex 
og kulbrinterenserier. Kortlægning nr. 21, 2003. 
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 huller i vores viden
I begyndelsen af februar 2004 var der en del omtale i pressen 
om glemte deponeringer i det åbne land. Omtalen tog ud-
gangspunkt i, at der er foretaget en gennemgang af flyfoto i 
udvalgte områder, ud fra hvilken det er blevet estimeret, at 
der på landsplan findes 100.000 kendte såvel som ukendte 
opfyldninger. Denne artikel er skrevet som en kommentar til 
presseomtalen og en uddybning af emnet flyfotokortlægning, 
og hvad vi kan bruge det til. 

Af Niels Just, Sønderjyllands Amt, Niels Peter Jensen, I-GIS og 
Kristine Stubdrup, Ejlskov Consult

Lossepladser og flyfoto
Der er ikke noget nyt i, at der er lossepladser og opfyld-
ninger spredt ud over hele landet. Det var et af de første 
områder amterne tog op for 15-20 år siden. Flyfoto har lige 
så længe været brugt som kilde til lokalisering, udbredelse 
og aldersbestemmelse ved undersøgelse af fyld- og losse-
pladser. Flyfoto er dog oftest blevet anvendt med henblik på 
gennemgang af enkeltlokaliteter. Ved anvendelse af stereo-
skopi og lidt snilde, kan dybder estimeres og kan, sammen-
holdt med den arealmæssige udbredelse, give en idé om det 
samlede volumen af opfyldt materiale. Man vil ofte også 
kunne skelne mellem egentlig affaldsdeponering og opfyld-
ning med jord eller afharpet sand i grusgrave.

Hvis man arbejder med mange fl yfoto ad gangen og skal 
overskue fl ere årgange og fl ere lokaliteter på samme tid, 
bliver den manuelle gennemgang vanskelig at gennemføre, 
overskue og fastholde. Der er desuden problemer med 
at stedfæste punkter og bestemme koordinater præcist i 
forhold til nutidige kort, ligesom de forskellige overfl yvnin-
ger forekommer i forskellige målestoksforhold og oriente-
ringen på foto varierer. 

Systematisk gennemgang af flyfoto
I et 50 km2 stort område ved Rødekro i Sønderjyllands 
Amt er en anden måde at anvende fl yfoto blevet benyt-

100.000

tet. Området, der dækker en del af hovedvandskellet, er 
af amtet ud valgt, fordi det er en del af et udpeget indsats-
område (OSD). I indsatsområdet skal der gennemføres 
undersøgels er af punktkilder, sårbarhed over for nitratned-
sivning m.m. som følge af, at der i mange år har foregået en 
intensiv grusindvinding her.

Formålet med fl yfotogennemgangen har været at opnå 
et overblik over alle forekommende opfyldninger i området 
og derved dels at kunne udpege potentielle punktkilder til 
brug for indsatsplanlægningen, dels at udgøre et supple-
ment til den eksisterende kortlægning af affaldsdepoter.

I alt er 9 årgange af fl yfoto sammen med ældre kortmate-
riale blevet anvendt. De mange fl yfoto er blevet scannet, og 
de er efterfølgende blevet oprettet til orthofotostandard ved 
hjælp af avanceret billedbehandling. Oplysningerne fi ndes 
herefter som en række GIS-temaer. Fordelen herved er bl.a., 
at det samme geografi ske punkt optræder samme sted uan-
set årgang, hvilket tillader en direkte sammenligning.

De scannede fotos er herefter gennemgået med henblik  
på en registrering af alle opfyldninger i vandhuller, natur-
lige lavninger, mergelgrave og sand-grusgrave, hvor stereo-
skopisk tolkning af fl yfoto sideløbende har været anvendt 
efter behov.

Resultatet fi ndes i form af en række GIS-temaer, hvor 
på fyld ningerne er indtegnet.
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Temaerne kan herefter vises på skærmen og kan nu 
ind gå i prioriteringen af det fortsatte arbejde inden for 
indsatsplanlægning og kortlægning efter jordforurenings-
loven, idet man herefter stort set ved, hvor og hvornår der i 
området har foregået opfyldning.

Scanning og opretning af mange årgange af fl yfoto vil 
ikke være nødvendig at foretage for hele landet. I udvalgte 
områder vil det dog være aktuelt at skaffe sig viden om 
opfyldninger, og her er metoden attraktiv. Denne viden 
bruges som et led i indsatskortlægningen og senere i udar-
bejdelse af indsatsplaner, således at monitering, redegørelse 
for punktkilder og planlægning af vandforsyning tilrette-
lægges bedst muligt.   

Flyfoto i andre sammenhænge
Scannede fl yfoto kan bruges i andre sammenhænge end 
til registrering af opfyldninger. I det fremtidige arbejde 
med Vandrammedirektivet, hvor sammenhænge mellem 
overfl adevand og grundvand skal kortlægges nærmere, vil 
en historisk fl yfotoserie dækkende vanddistriktet udgøre et 
godt udgangspunkt til at beregne bredden af ådalsmagasi-
ner, kortlægge blødbunds- og vådområder, samt registrere 
drænede områder og tidligere vandløbsslyngninger.

Aktuelt bruger Vejdirektoratet metoden til at optimere 
planlægning og anlæg af nye vejstrækninger. Tidligere har 
man først i anlægsfasen stødt på ukendte opfyldninger og 
lossepladser, hvilket har betydet en fordyrelse af vejprojek-
tet, både økonomisk og tidsmæssigt. Ved indledende at kort-
lægge mulige problemområder har Vejdirektoratet et bedre 
udgangspunkt for at tilrettelægge anlægsfasen så hensigts-
mæssigt så muligt og håndtere skjulte affaldsdeponeringer 
miljømæssigt forsvarligt.

Københavns Energi (KE) har desuden benyttet metoden 
til at supplere den eksisterende viden om mulige trusler. 
KE vil etablere nye kildefelter og på baggrund af geologiske 
og hydrogeologiske modeller, samt hensyn til natur- og 
miljø interesser, er der udpeget 4 mulige kildefelter. Der er 
gennemgået 6 årgange af fl yfoto dækkende de 4 mulige 
kildefelter. Samtlige opfyldte arealer samt vandhuller og 
tørvegravninger er registreret op i gennem tiden. Resultatet  
indgår herefter i KE’s vurdering af udpegningen af den 
bedst egnede kildeplads. 

Det kan endeligt tilføjes, at scannede, ældre luftfotoserier 
med eller uden oplysninger om opfyldninger tillige kan 

indgå som grundlag for amternes og kommunernes øvrige 
administration i såvel det åbne land som i byområder.

Og så lige de 100.000 huller
Ud fra de erfaringer, der er høstet indtil videre, hvor 165 
km2 er blevet gennemgået som beskrevet ovenfor, er der 
gennemsnitligt registreret knap 3,5 opfyldning pr. km2. 
Områder med forskellig geologi, graveaktivitet og land-
brugsaktivitet ligger til grund for beregningen. Det oven-
nævnte tal kan derfor ses som et meget godt skøn. For 
Dan marks samlede areal vil dette, nedrundet, svare til ca. 
100.000 opfyldninger. 

 Af disse er en del i forvejen kendte som værende registre-
rede fyld- eller lossepladser. Blandt de øvrige, ukendte 
opfyld ninger, vil en stor del antageligt bestå i miljømæssigt 
uproblematiske opfyldninger. Erfaringerne viser dog, at der 
blandt disse tillige fi ndes deciderede affaldsdeponeringer, 
som p.t. ikke er kendte, og som bør indgå på lige fod med 
de allerede kendte fyld- og lossepladser. Mange af de pladser 
amterne har kortlagt i dag stammer fra kommunernes indbe-
retning til amterne i 1982. Adskillige pladser er dog drevet 
uden om kommunen, i f.eks. lokale affaldslaug i de tidligere 
sognekommuner. Denne type pladser er typisk ikke kommet 
med i indberetningen.

Problemet er, hvilke af de mange opfyldninger der er 
upro blematiske, og hvilke der rummer forurenende stoffer 
i et omfang, der kan udgøre en risiko i forhold til grund-
vandsinteresser og arealanvendelse – og dermed hvilke 
der er omfattet af jordforureningslovens bestemmelser, og 
hvilke der er ikke? 

I forbindelse med indsatsplanlægningen og kortlæg-
ningen efter jordforureningsloven kunne en nøjere gennem-
gang af udvalgte opfyldninger være relevant, ikke mindst i 
indsatsområderne, og hvor der er sammenfald med følsom 
arealanvendelse.

Kendskab til, hvor opfyldningerne fi ndes, er et første 
skridt i denne retning.

Med den systematiske gennemgang af historiske fl yfoto 
har vi et redskab, der bl.a. kan udpege mulige fyld- og losse-
 pladser. Redskabet er der – men det skal selvfølgelig benyttes 
med omtanke. 



 k
o

rt
 i

n
fo

AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening  1/200310

www.miljørodbog.dk
Danske bogstaver i domænenavne
Internationaliserede domænenavne giver mulighed for internetadresser med 
danske bogstaver. Hidtil har browsere og e-mailklienter ikke understøttet 
brugen af æ, ø og å, men nu er det muligt. Brugen af de nye domæneadresser 
forudsætter, at man selv installerer en lille GRATIS programstump fra firmaet 
VeriSign, som kan gøre det nemmere at bruge internettet. 

VeriSign-programmet hentes her: www.idnnow.com og prøv staks om det 
virker på www.miljøordbog.dk.

Fyns-amt.dk – 
Bedst på nettet 2003
Fyns Amts hjemmeside har vundet prisen »Bedst på nettet 2003« i kategorien 
»Kommuner og amter«.
Bedst på nettet er en kåring af de bedste offentlige hjemmesider i Danmark. 
Over 2.100 offentlige hjemmesider er blevet screenet i år, og de bedste blev 
nomineret til prisuddelingen, som fandt sted i København den 21. november 
2003. 

Begrundelsen for prisen
»Fyns Amts hjemmeside er en professionel, meget modtagerorienteret hjem-
meside, der eksperimenterer med åbne amtsrådsmøder og interaktive faci-
liteter som web-tv – og slipper rigtigt godt fra det. Hjemmesiden stimulerer 
brugerens sanser på flere måder og fremstår som en dynamisk hjemmeside 
med et væld af aktuelle informationer og en utrolig dybde. 

EPA REACHIT – database 
U.S. EPA added 130 new commercial treatment and characterization technolo-
gies, including: in situchemical treatment, permeable reactive barrier, in situ 
thermal treatment, in situ flushing, phytoremediation, pump and treat for per-
chlorate, in situ chemical immobilization, and characterization and sampling 
technologies for NAPLs. For the first time, the system documents 743 pump 
and treat systems at Superfund sites, as well as over 50 vertical engineered 
barrier (VEB) projects, and more detailed information on other
technologies. To access REACHIT, see www.epareachit.org. 

Boringer i København
Hvis du skal udføre boringer i Københavns Kommune, skal du enten ansøge 
om det eller anmelde arbejdet til Miljøkontrollen. 
Reglerne findes nu samlet på Miljøkontrollens web-side og i en trykt vejled-
ning. For at lette arbejdet har Miljøkontrollen udarbejdet nogle skemaer, hvoraf 
det tydeligt fremgår, hvilke oplysninger der skal til. 
Hent den her i pdf-format: www.miljoe.kk.dk/grundvand/boringsvejledning. 
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Nyt nummer på nettet, denne gang med artikler om: 
DK-modellen - et værktøj til fremtidig forvaltning af Danmarks vandressourcer 
DK-modellen - en integreret hydrologisk model for hele landet
Vandbalancen i fokus
Et fremtidsperspektiv
EU-projekt med fokus på den naturlige grundvandskvalitet
Borearkivets hjemmeside
Indberetning af sløjfning af boringer
Grundvandsovervågning 2003
www.geus.dk/vand-og-data/v20-dk.htm.

Grundvandsovervågning 2003 
2002 blev et usædvanligt nedbørsrigt år med 862 mm mod normalen på 712 mm, 
hvilket betød, at grundvandsstanden ved afslutningen af vinteren 2001/2002 var på 
niveau med det højest registrerede i 20 år. 
I mange områder i landet indvindes mere vand end vurderet bæredygtigt for også at 
sikre tilstrækkeligt vand i vandløb og vådområder. På landsplan er ressourcen rigelig 
i forhold til oppumpningen i 2002, men den regionale fordeling er ikke i balance med 
de regionale behov. 
Nitrat er fortsat et problem for en stor del af grundvandet. Halvdelen af grund-
vandsovervågningsboringerne indeholder nitrat, og 16 % af boringerne indeholder 
nitrat over grænseværdien for drikkevand på 50 mg/l. 
Nitratindholdet i det helt unge grundvand viser en faldende tendens under sandjorde. 
Generelt vurderes det, at der på landsplan i det yngste grundvand kan ses en begynd-
ende tendens til et fald i nitratindholdet, der måske kan tilskrives ændringer i landbru-
gets dyrkningspraksis siden vedtagelsen af Vandmiljøplanen i 1987. Den gennemsnit-
lige koncentration af nitrat overskrider dog stadig grænseværdien for drikkevand. 
I overvågningsboringer og vandforsyningsboringer er der fundet høje værdier af uor-
ganiske sporstoffer og i en del tilfælde i værdier over grænseværdien for drikkevand. 
Det er især aluminium, nikkel, zink og arsen, der overskrider grænseværdien. 
Der er fundet pesticider i hver 4. boring i grundvandsovervågningen i både 2001 
og 2002, og i 8,5 % af boringerne overskrides grænseværdien for drikkevand på 0,1 
µg/l. Der er især fundet BAM, triaziner og triazin-nedbrydningsprodukter. Især stof-
fet deethylisopropylatrazin findes i et stadigt stigende omfang, og i ungt grundvand 
under landbrugsjorde i de fem landovervågningsområder er det fundet i 1/3 af borin-
gerne. 
Der er i 2002 fundet pesticider i ca. 30 % af vandværkernes boringerne, og heraf inde-
holdt 7 % mere end grænseværdien for drikkevand. Sammenholdes dette med den 
indvundne vandmængde fra de samme boringer, var der pesticider i 37 % af vandet, 
heraf  var 4 % over grænseværdien for drikkevand.
www.geus.dk/publications/grundvandsovervaagning/ 



Redegørelse om lov 
om forurenet jord
Miljøminister Hans Christian Schmidt gav i december måned 
2003 sin redegørelse om virkninger af den nuværende Jord-
forureningslov. Nedenstående er citater klippet direkte ud af 
den 20 sider lange redegørelse, som findes i fuld længde på 
Miljøministeriets og Miljøstyrelsens hjemmesider. Amternes 
Videncenter for Jordforurening vil resten af året følge de 
nævnte initiativer nøje og skrive uddybende artikler om de 
enkelte forslag i redegørelsen.

Indledning
”Loven har været i kraft i knap 4 år, nogle af bestemmel-
serne i kortere tid. Den må også i dag betragtes som ny. 
Mange af lovens bestemmelser har fungeret efter hensigten, 
men der er grund til at se nærmere på bestemmelserne 
om kortlægning, jordfl ytning og værditabsordningen for 
boligejere.

Først og fremmest skal de ulemper, lovens kortlægnings-
system medfører for borgerne, begrænses. Det skal ske uden 
at gå på kompromis med miljø og sundhed. Der skal heller 
ikke bremses op på udviklingen i retning af større åbenhed 
om miljøoplysninger, men det er vigtigt at understrege, at 
kvaliteten af miljøoplysningerne skal være i orden. Dernæst 
skal der ske en yderligere prioritering af indsatsen i forhold 
til, at det forurenede areal og antallet af punktkilder nu 
skønnes at være større end hidtil antaget. Indsatsen skal 
først og fremmest ske der, hvor det er nødvendigt ud fra 
miljø- og sundhedsmæssige hensyn.”

Skøn over den fremtidige opgaves omfang
”På grundlag af en rundspørge til amterne er der udført nye 
skøn over den fremtidige offentlige indsats. Skønnet omfat-

ter ikke pesticidforurening og diffus jordforurening. Skøn-
net er baseret på de nuværende principper for kortlægning.

Pr. 1. januar 2003 er der kortlagt ca. 7.000 grunde på 
vidensniveau 1. Der forventes ifølge de nye skøn, at amterne 
vil kortlægge yderligere 48.000 grunde på vidensniveau 1. 
Det samlede antal vidensniveau 1-kortlagte grunde kommer 
dermed op på 55.000.

Pr. 1. januar 2003 er der kortlagt ca. 8.000 grunde på 
vidensniveau 2. Det vurderes i de nye skøn, at amterne skal 
udføre 29.000 kortlægningsundersøgelser. Dette forventes at 
føre til, at 15.000 grunde bliver kortlagt på vidensniveau 2. 
Det forventes, at kommunale og private aktiviteter vil føre 
til, at der yderligere kortlægges 8.000 grunde på vidensni-
veau 2. Det samlede antal vidensniveau 2-kortlagte grunde 
kommer dermed op på 31.000. Heraf forventes ca. 14.000 at 
ligge inden for de offentlige indsatsområder.

Af de 14.000 skønnede forureninger inden for lovens 
indsatsområder er der ca. 4.000, der kan have skadelig virk-
ning på grundvandet og ca. 10.000, der kan have skadelig 
virkning på mennesker på arealer med bolig m.v. Omkost-
ningerne for den samlede indsats i indsatsområderne, inkl. 
kortlægning, er af amterne skønnet til 14,3 mia. kr. 



Effekten af privat fi nansierede oprydninger er ikke med-
regnet i amternes skøn. Miljøstyrelsen vurderer, at den sam-
lede opgave efter fratrækning af forventet privat fi nansieret 
oprydningsindsats vil koste ca. 10,4 mia. kr.”

Opsamling og sammenfatning
”Lov om forurenet jord har i store træk fungeret efter 
hensigten, men der er behov for justeringer. I nærværende 
redegørelse er der foreslået følgende initiativer:  
• Regeringen vil primo 2004 udarbejde et aktstykke, som 

indfører statsgaranterede lån til grundejere, som ikke 
kan afvente en offentlig oprensning. Ordningen etable-
res som en forsøgsordning for de boligejere, som er på 
værditabsordningens venteliste.

• Regeringen vil primo 2004 foreslå en ændring af lov om 
forurenet jord, hvorefter kommunalfuldmagten fravi-
ges, således at en kommune, der har solgt en forurenet 
grund, kan udbetale økonomisk kompensation, selv om 
der er indtrådt forældelse.

• Regeringen vil primo 2004 foreslå en ændring af lov 
om forurenet jord, som forlænger søgsmålsfristerne på 
jordforureningsområdet fra 6 måneder til 1 år.

• Regeringen vil hurtigst muligt nedsætte en arbejds-
gruppe, som skal gennemføres et serviceeftersyn af 
kriterierne for kortlægning. Arbejdsgruppen afslutter sit 
arbejde den 1. september 2004.

• Jordforureningsgruppen, som er aftalt mellem rege-
ringen og Amtsrådsforeningen, nedsættes hurtigst 
muligt. Gruppen skal udarbejde forenklede modeller 
for kortlægning af diffus jordforurening og for jordfl yt-
ning. Gruppen skal endvidere udarbejde en model for 
begrænsning af den tid, amterne må bruge fra påbe-
gyndelse af kortlægningsarbejdet for en lokalitet indtil 
beslutning om kortlægning på vidensniveau 1. Modellen 
skal opstilles for afgrænsede arealtyper, f.eks. boligejen-
domme. De økonomiske konsekvenser af de opstillede 

modeller skal vurderes. Jordforureningsgruppen afslutter 
sit arbejde den 1. december 2004.

• Lovforslag, som bliver resultatet af arbejdsgruppernes 
arbejde, forventes fremsat i folketingssamlingen 2004-
2005.

• Værditabsordningen for boligejere gennemgås med 
henblik på lovændringer, især mht. tidsgrænserne for at 
være omfattet af ordningen. Lovforslag forventes fremsat 
i folketingssamlingen 2004-2005.

Miljøministeriet vil endvidere tage følgende initiativer:
• Genanvendelsesbekendtgørelsen ændres i 2004, således at 

det bliver muligt at genanvende jord til landskabsmodel-
lering og skibakker.

• Miljøministeriet vil præcisere over for kommunerne, 
at de skal være tilbageholdende med at anvise jord til 
rensning, hvis der er formodning om, at jorden ikke vil 
kunne genanvendes efter rensningen.

• Miljøstyrelsen udarbejder i 2004 en vejledning til 
amterne om klassifi cering af restforurening efter oprens-
ning, således at det står klart for ejeren, kreditforenin-
ger, ejendomsmæglere og potentielle købere, hvilken 
betydning restforureningen har for risiko og fremtidige 
aktiviteter på ejendommen. 

• Vejledningen skal desuden angive, hvornår en forurening 
er så ubetydelig, at den ikke skal kortlægges.

• Miljøstyrelsen udfører med midler fra teknologiudvik-
lingspuljen en analyse af, hvor stort værditabet er på 
ejendomme, hvor der efter en oprensning er efterladt 
restforurening, i forhold til ejendomme, der har fået en 
total oprensning. Værditabet skal sættes i relation til de 
besparelser, der opnås ved at efterlade restforurening 
frem for at fjerne hele forureningen.” 
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GEOPROC 
- et nyt edb-værktøj fra Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har udviklet et nyt edb-program, som kan anvendes til sager 
om forurenet jord og grundvand. GEOPROC er et ekspertsystem, der 
hjælper brugeren igennem komplicerede geokemiske beregninger, som 
tidligere har været meget tidskrævende at udføre. Programmet kontrollerer 
kvaliteten af de anvendte data og udpeger det mest forureningspåvirkede 
grundvand ud fra grundvandskemien. GEOPROC analyserer den hastig -
hed, som forureningen tilsyneladende forsvinder med på lokaliteten, og 
vurderer i hvor høj grad det skyldes fortynding eller fjernelse i form af 
nedbrydning under naturlige forhold. 

Af Henrik Aktor, AKTOR innovation og Kim Dahlstrøm, Miljøstyrelsen

Baggrund og formål
Ved at analysere dette fi ngeraftryk med geokemiske 

beregninger kan man vurdere, om man har opnået en tro-
værdig afgrænsning af forureningskilde og forureningsfane. 
I mange tilfælde er disse detaljerede geokemiske bereg-
ninger imidlertid så komplicerede, at det normalt kun er 
eksperter i geokemi, der udnytter denne mulighed.

Der har således været et behov for et værktøj, der kan 
gennemføre sådanne geokemiske vurderinger, og som kan 
anvendes af personer med en rimelig erfaring inden for 
jord- og grundvandsforurening. GEOPROC er et edb-pro-
gram, der er udviklet som et respons på dette behov. Det 
har nemlig vist sig, at ukritisk brug af simple og kvalitative 
metoder giver en væsentlig risiko for fejlfortolkninger af, 
hvorvidt nedbrydning under naturlig forhold eller fortyn-
ding er de dominerende processer.

Ved offentlige oprydninger på forurenede lokaliteter er 
beslutningen om, hvilke ressourcer der skal indsættes for 
at afværge forureningen baseret på en vurdering af den 
miljømæssige risiko. Ved undersøgelse og oprydning er 
det derfor nødvendigt at udføre en vurdering af de lokale 
hydrogeologiske og geokemiske forhold. Undersøgelserne 
vanskeliggøres imidlertid af de naturlige grundvandssy-
stemers dynamiske opførsel. Forurening kan passere uden 
om prøvetagningspunkter, og dynamikken kan forårsage 
tilsyneladende tidsmæssige variationer, der fører til forkerte 
antagelser om hastigheden af naturlige nedbrydningspro-
cesser, og dermed om der er en risiko eller ej.

Biologisk omdannelse og reaktioner mellem sediment, 
poreluft og grundvand vil ofte føre til betydelige ændrin-
ger i grundvandskemien i en forureningsfane ud over den 
åbenbare ændring i indholdet af forureningskomponenter. 
Man kan sige, at forureningen efterlader et geokemisk fi n-
geraftryk – også hvis den skulle være forsvundet.
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Hovedkonklusioner
GEOPROC er opbygget i tre hoveddele:

Inddata og kvalitetskontrol 
Her indtaster man data om lokalitet, grundvandskemi og 
forurening. Man kan for op til 5 boringer ad gangen lave 
kvalitetskontrol, og programmet vurderer grundvandsty-
perne og opblandingsforhold. Brugeren er nødt til først at 
gennemføre en kvalitetskontrol, før man kan udnytte de 
øvrige faciliteter i GEOPROC.

Geokemisk modellering
Her kan man simulere de biogeokemiske processer, der 
forløber ud fra ændringer i grundvandskemien. Program-
met gætter selv indledningsvist på de geokemiske processer 
ud fra de målte indhold af forskellige opløste stoffer som 
ilt, klorid, nitrat, sulfat og metan.

Brugeren kan vælge imellem en række miljøfremmede 
stoffer eller selv indtaste egenskaber som udgangspunkt for 
beregningen af de biogeokemiske processers fi ngeraftryk. 
GEOPROC indeholder supplerende grafi k og tabeller som 
værktøj til at analysere den opstillede model. Brugeren 
af GEOPROC kan kontrollere opstillede hypoteser om, 
hvordan forurening udbreder sig i grundvandsmiljøet ved 
at sammenligne de beregnede fi ngeraftryk med de faktisk 
målte data.

1. ordens model for nedbrydning 
Her udregnes tilsyneladende 1. ordens nedbrydningskon-
stanter for de miljøfremmede stoffer, som man har indta-
stet. Programmet udregner også konstanter, der er korrige-
ret for fortynding, hvis det er meningsfuldt. Et afgørende 
diskussionsemne i mange forureningssager er: Er en ren 
vandprøve udtryk for, at forureningen er væk eller skyldes 
det, at man har taget den det forkerte sted?

Projektresultater
I brugervejledningen til GEOPROC er der gennemgået 
nogle tidligere undersøgte lokaliteter til illustration af pro-
grammets anvendelsesmuligheder. Disse eksempler viser, at 
processer i den umættede zone over grundvandsspejlet kan 
være betydningsfulde for den totale omsætning af forure-
ningskomponenter.

Eksemplerne viser også, at man i mange tilfælde, på 
grundlag af tilvæksten i grundvandets alkalinitet, kan give 
en uafhængig og kvantitativ vurdering af fortyndingsef-
fekter og deres betydning for den tilsyneladende reduktion 
i koncentrationer af forureningseffekter. Denne reduktion 
skyldes formentlig ofte snarere en uhensigtsmæssig place-
ring af boringer og fi ltre end egentlige hydrologiske proces-
ser.

Manualen til GEOPROC indeholder en kortfattet gen-
nemgang af væsentlige geokemiske problemstillinger med 
udgangspunkt i specielt danske forhold. Gennemgangen er 
suppleret med erfaringstal for at udruste den mere uøvede 
bruger med en grundlæggende baggrundsviden. 

I manualen introduceres også et særligt lineært redoxin-
deks (R), der er specielt udviklet til GEOPROC med henblik 
på en forenklet inddeling af vandprøver ud fra omsætnin-
gen af organisk stof.

Installationsprogrammet til GEOPROC for pc og en 
printervenlig version af manualen kan hentes på Miljøsty-
relsens hjemmeside: www.mst.dk.
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Artikel-overvågning

Jura, økonomi 
og politik

Kortlægning og 
undersøgelser

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 hurtigt indgang til ny inspiration m.m. 
For overskuelighedens skyld er artiklerne ordnet i emner. 

Af freelance konsulent Trine Korsgaard

Redegørelse om Lov om 
forurenet jord
Miljøminister Hans Chr. Schmidt 
har sendt sin redegørelse om Lov 
om forurenet jord til Folketingets 
Miljø- og Planlægningsudvalg. Et 
af budskaberne i redegørelsen er, 
at boligejere, som er kommet i 
klemme, fordi deres grunde er for-
urenede, og som har lange udsigter 
til at få dem renset, skal have hjælp. 
En låneordning for forureningsramte 
boligejere er et af initiativerne i 
rede gørelsen. Et nyt skøn over den 
fremtidige offentlige indsats på jord-
forureningsområdet viser markant 
højere udgifter end skønnet ved 
vedtagelsen af jordforureningsloven. 
Det er fortsat nødvendigt med en 
skrap prioritering, så de forurenin-
ger, der er mest skadelige for miljø 
og sundhed, ryddes hurtigt op.
Lovovervågning: Redegørelse om Lov 
om forurenet jord. Miljøministeriet, 
december 2003. Publikationen kan 
hentes på www.mst.dk.

Hvordan er det at være ejer af en 
forurenet grund?
Det var titlen på et nyligt afholdt 
ATV-møde. På mødet blev emner 
som risikokommunikation, nuance-
ring af V2-kortlagte grunde og erfa-
ringer fra Vestsjællands Amt berørt. 
En grundejer fortalte om, hvordan 
det er at være ejer af en olieforurenet 
grund, hvorefter en ejendomsmæg-
ler og en repræsentant fra Realkre-
ditrådet fortalte om prissætning af 
forurenede grunde. Sidst på mødet 
gav Miljøstyrelsen en gennemgang 
af den nye redegørelse om Lov om 
forurenet jord.
”Hvordan er det at være ejer af en 
forurenet grund?” ATV-møde den 28. 
januar 2004.ISBN 87-90070-87-9.
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Pesticiders mobilitet i jord og grund-
vand
Tilbageholdelsen af nedsivende 
pesticider skyldes primært binding 
til sedimentets organiske stof, hvor-
for det er normalt at klassificere 
mobilitet ud fra fordelingskoefficien-
ten mellem vandfasen og organisk 
kulstof (Koc). Imidlertid mangler der 
ofte data om Koc, og foreligger de, 
er spredningen på værdierne for de 
enkelte stoffer ofte store. Artiklen 
peger på, at et godt alternativ er at 
bruge vandopløseligheden.
Niels Peter Arildskov, COWI A/S. 
Vand & Jord nr.4, december 2003, 10. 
årgang, side 144-146. ISSN 0908-7761.

Arsen i danske sedimenter og grund-
vand
Denne artikel præsentere et overblik  
over den naturlige forekomst af 
arsen i grundvand og peger på, 
hvilken viden der bør tilvejebringes 
for  at kunne efterleve det nye krav til 
indholdet af arsen i drikkevand.
Carsten Langtofte Larsen, GEUS og 
Flemming Larsen, DTU. Vand & Jord 
nr.4, december 2003, 10. årgang, side 
144-146. ISSN 0908-7761.
 

Pesticidudvaskning – status efter tre 
års monitering i varslingssystemet
Artiklen giver en beskrivelse af 
vars lingssystemet, som omfatter 6 
forsøgsmarker og giver et resume 
af de indsamlede resultater. For-
målet med varslingssystemet er 
at undersøge, hvorvidt godkendte 
pesticider og deres nedbrydnings-
produkter ved regelret brug udva-
skes til grundvandet i uacceptable 
koncentrationer. Det konkluderes, 
at varslings systemet har vist sig at 
være velegnet som supplement til 
det eksisterende godkendelsessy-
stem. Efter tre års monitering af 27 
forskellige pesticider er der fundet, 
at to stoffer ud vaskes til rodzonen. 
Yderligere 14 stoffer kan udvaskes, 
dog ikke i koncentrationer over 
grænseværdien, og 11 stoffer udva-
skes overhovedet ikke. Varslingssy-
stemets fremtid er sikret til 2009.
Preben Olsen, Danmarks Jordbrugs-
forskning; Jeanne Kjær,GEUS; Ruth 
Grant, DMU. DanskVand nr.1, februar 
2004. Årgang 72, side 34-37. ISSN 
1602-3609.  

3Stoftransport og 
omsætning
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stadig en restforurening knyttet til de 
mere finkornede lag.
Torben Højbjerg Jørgensen, Jarl Dall 
Jepsen, Niels Erik Bordum, et al. DTU, 
COWI A/S og Fyns Amt. Miljøprojekt 
nr. 872 fra Miljøstyrelsen. ISBN 87-
7614-023-7. Publikationen kan hentes 
på www.mst.dk.

Dampoprensning af chlorerede 
opløsningsmidler på tidligere 
industri grund i Hedehusene
Der er udført en succesfyldt oprens-
ning af chlorerede opløsningsmidler 
på et tidligere industriareal. Oprens-
ningen er sket ved en kombination 
af ventilation af jorden og injektion 
af damp i jorden. Teknologiprojektet 
har dokumenteret oprensningens 
effektivitet både over for grundvand, 
jordluft og jorden selv. Rapporten 
præsenterer relevante data om nød-
vendigt energibehov, oprensningsef-
fektivitet, økonomi og sideeffekter af 
denne oprensningsmetode.
Thomas H. Larsen, Rune Schlag, Kre-
sten L. Andersen et al. Hedeselskabet. 
Miljøprojekt nr. 877 fra Miljøstyrelsen. 
ISBN 87-7614-049-0. Publikationen 
kan hentes på www.mst.dk. 

Rensning af MTBE-forurenet grund-
vand i bioreaktor med MTBE som 
primært substrat
Projektet undersøger potentialet 
for bakteriologisk nedbrydning af 
MTBE med henblik på rensning af 
forurenet grundvand. To forskellige 

reaktortyper blev afprøvet, nemlig 
biologiske filtre og sekvenserede 
batch. Forsøgene viste, at MTBE 
kunne nedbrydes fra høje koncen-
trationer (mg/L), helt ned til græn-
seværdien for drikkevand. Væksthas-
tigheden for de MTBE-nedbrydende 
bakterier var dog meget langsom, 
hvilket betyder, at eventuelle fuld-
skala  anlæg vil kræve en betydelig 
indkøringsperiode.
Erik Arvin, Hans Jørgen Albrechtsen, 
R. Boe-Hansen et al. DTU. Miljøpro-
jekt nr. 880 fra Miljøstyrelsen. ISBN 
87-7614-066-0. Publikationen kan 
hentes på www.mst.dk.

Oprensning af PCE ved kemisk oxi-
dation med kaliumpermanganat
En grundvandsforurening med tetra-
chorethylen fra et renseri er forsøgt 
oprenset med kemisk oxidation 
ved brug af kaliumpermanganat. 
Oprensningsforsøget har vist, at 
der er sket en næsten fuldstændig 
oprensning både horisontalt og 
vertikalt i selve injektionsområdet. I 
nedstrøms retning er der også sket 
en væsentlig oprensning, men der er 

4Afværgeteknik 
og monitering
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5 Kommunikation 
og formidlingJordstrømme

Jordstrømme i Danmark
Rapporten omhandler en opgørelse 
over overskudsjord fra bygge- og 
an lægsprojekter samt jord fra opryd-
ningsprojekter i 2001, en vurdering 
af omkostninger for de forskellige 
jordhåndteringsformer samt en 
vurdering af kapaciteten for bortskaf-
felse af jord. Hovedkonklusioner: 
Der er håndteret ca. 12 mio. m3 over-
skudsjord i 2001. Heraf er 4,1 mio. 
m3 anmeldt til flytning/bortskaffelse. 
45 % af den anmeldte jord kommer 
fra ikke kortlagte arealer, ca. 35 % 
fra kortlagte arealer og ca. 20 % fra 
offentlige vejearealer.
Lars Boye Mortensen, Lene Marianne 
Nielsen, Mette Marie Mygind; NIRAS. 
Miljøprojekt nr. 886 fra Miljøstyrelsen. 
ISBN 87-7614-101-2. Publikationen kan 
hentes på www.mst.dk.

Risikohåndtering og risikokommu-
nikation
Formålet med projektet er at opti-
mere Miljøstyrelsens håndtering af 
risikosager, så usikker viden og hold-
ninger til miljø- og sundhedsfaglige 
risici kommunikeres til omverden 
med udgangspunkt i tillid, trovær-
dighed, dialog og åbenhed. Ideen 
er at udvikle et sæt guidelines til 
medarbejderne. CASA har sammen 
med Valør & Tinge og TNS Gallup 
gennemført et litteraturstudie og 
case-analyser. Borgernes holdninger 
og ønsker er indhentet gennem to 
fokusgruppemøder og spørgeske-
maer.
Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen. Cen-
ter for Alternativ Samfundsanalyse. 
Miljøprojekt nr. 893 fra Miljøstyrelsen. 
ISBN 87-7614-132-2. Publikationen kan 
hentes på www.mst.dk.

Ajour med referater m.m.
Nu overvåger vi også, hvornår der kommer nye referater, statusnotater, årsberetninger m.m.

Depotrådet, referat Møde den 17. marts 2003 

Depotrådet, redegørelse 2002  Publiceret december 2003

Fagdatacenter for Jordforurening, referat Møde den 5. december 2002

Miljøpuljerådet, referat Møde den 28. oktober 2003

OM, årsberetning, 2002 Udgivet september 2003

Teknologiprogrammet, statusnotat Marts 2001

Teknologiprogrammet, program 2003 Maj 2003

Nye referater m.m. siden sidste nummer af AVJinfo

Materialet kan hentes på www.mst.dk








Dato Titel mv. Arrangør Hvor Supplerende oplysninger

09.-10. 03 
2004 

Vintermøde om jord- og grundvandsforurening ATV Jord og Grund-
vand 

Vingstedcentret, Bredsten 
v./Vejle 

www.atv-jord-grundvand.dk  

31. 03 
- 01. 04 
2004 

A nordic conference on Environmental 
Communication - and how to make it work! 

GREENCOM Stockholm, Sverige www.greencom.se  

25.-28. 04 
2004 

The first European Conference on Oxidation 
and Reduction Technologies for Ex-Situ and In-
Situ Treatment of Water, Air and Soil 

Redox Technologies, 
Inc. 

Sartorius College, Göttin-
gen, Tyskland 

Tlf.: (519) 858-5055 eller e-mail: hussain@alekabi.com  

25.-28. 04 
2004 

European Symposium on Environmental Bio-
technology 

Teknologisk Institut, 
Antwerpen, Belgien 

Oostende, Belgien www.eseb2004.be  

28. 04 
2004 

Umættet zone ATV Jord og Grund-
vand 

Schæffergården, Jægersborg 
Allé 166, Gentofte 

www.atv-jord-grundvand.dk  

24.-27. 05 
2004 

Remediation of Chlorinated and Recalcitrant 
Compounds 

Battelle Monterey, Californien www.battelle.org/chlorcon 

27. 05 
2004 

Grundvandsdirektivet ATV Jord og Grund-
vand 

Radisson SAS, H.C. Ander-
sen Hotel, Claus Bergs 
Gade 7, Odense C 

www.atv-jord-grundvand.dk   

16. 06 
2004 

Miljødebat - Grænseværdier - Risikoaspekter ATV Jord og Grund-
vand 

Schæffergården, Jægersborg 
Allé 166, Gentofte 

www.atv-jord-grundvand.dk   

19. - 22. 
06 2004 

Groundwater Quality University of Water-
loo 

Waterloo, Ontario, Canada  www.sience.uwaterloo.ca/earth/conference2004/
gwre/  
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Kursuskalender. Vi medtager alle kurser og arrangementer med relevans for området jord- og grundvandsforurening. 
Vi modtager gerne diverse kursusoversigter og arrangementsbeskrivelser til kalenderen - send dem til avjinfo@arf.dk. 


