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Videncenter for Jordforurening har til 
opgave at samle og distribuere viden om 
jordforurening regionerne imellem. Efter-
uddannelse af regionernes medarbejdere 
har været en central aktivitet i løsning af 
denne opgave.

Umiddelbart efter kommunalreformen 
skete der store forandringer i opgaverne. 
Organiseringen og arbejdsdelingen blev 
ændret. Mange fik nye opgaver, og nye 
medarbejdere kom til. Det gav et stort be-
hov for grundlæggende kurser og prægede 
dermed VJ’s aktiviteter.

VJ’s kurser er ikke hyldevare, men special-
designes, og det giver relativt dyre kurser. 
Kurserne har alligevel kunnet holdes på 
en pris, der er sammenlignelig med andre 
kursusudbyderes priser, fordi der har været 
et rimeligt antal deltagere. 

I de sidste par år har vi måttet aflyse man-
ge af de planlagte kurser på grund af få 
tilmeldinger. Herved ville kursusprisen pr. 
deltager komme op i et niveau, der svarer 
til dyre ledelseskurser, og det er for meget.
Den positive side af den historie er, at 
regionernes medarbejdere allerede har et 
højt fagligt niveau. Den negative side er, 

at det er svært at tilbyde nye medar-
bejdere en efteruddannelse, som 

skal hjælpe dem med at håndtere 
deres nye opgaver.

VJ efterlyser derfor ideer til, hvordan VJ kan 
støtte oplæring af de nye. Man kan tænke 
i forskellige baner. En måde kunne være at 
sammentænke basiskurser med temadage 
for mere erfarne. Man kunne måske også 
gøre kurserne billigere ved i højere grad 
at inddrage erfarne medarbejdere i til-
rettelæggelsen og undervisningen: Det for-
udsætter selvfølgelig, at der er nogen, der 
har lyst til og mulighed for at blive frigjort 
fra det daglige arbejde i den tid, det tager 
at løse opgaven. Man kunne måske også se 
på kursusindholdet.

Send jeres ideer ind til os, hvis I mener, at 
VJ forsat bør bidrage til basisuddannelsen 
af regionernes medarbejdere. Vi har brug 
for inspiration!

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

Er poreluftmålinger egnede i forhold 
til kortlægning af olieforureninger?

SC
R

EE
N

IN
G Poreluftmålinger under bygninger anvendes af regionerne bl.a. til at vurdere, 

om der er væsentlig olieforurening ved potentielle kilder samt til screening, 
hvis kildeplaceringen ikke er præcist fastlagt. Målingerne benyttes dermed 
til vurdering af kortlægningsspørgsmålet – men er poreluftprøver egentlig et 
egnet redskab i denne sammenhæng?

Baggrund
DMR har udarbejdet en erfaringsopsamling for Miljøstyrelsen vedr. den tidslige udvik-
ling i poreluftkoncentrationerne på sager, hvor der er forurening med fyringsolie /1/. Vi 
synes, at den viden, der er opnået i /1/, bør inddrages i den måde, hvorpå vi fremover 
anvender poreluftundersøgelser til vurdering af kortlægning på regionernes oliesager – 
sager der typisk har nogle år på bagen!

To af de væsentligste konklusioner fra /1/ er: (i) at poreluftkoncentrationerne falder mar-
kant inden for de første 2 år efter oliespildet og generelt stabiliseres til lave niveauer, 
og (ii) at væsentligt forhøjede poreluftkoncentrationer (>100 gange afdampningskrite-
riet) ikke konstateres i en afstand > 1 meter fra forureningen, når poreluftprøverne er 
udtaget mere end 6 mdr. efter spildet.

Faktisk er den største konstaterede overskridelse efter mere end 6 mdr. på 4.100 µg 
TVOC/m3 og efter mere end 1 år på 1.900 µg TVOC/m3; dvs. henholdsvis 41 og 19 gange 
afdampningskriteriet. 

Ovenstående erfaringer er opnået for friske fyringsoliespild, hvor forureningens stør-
relse og beliggenhed er velbeskrevet. Hvis der er tale om tungere og mindre flygtige 
oliekomponenter end fyringsolie, f.eks. motor-/smøreolie eller spildolie – eller hvis 
spildtidspunktet ligger f.eks. 5-10 år tilbage i tiden – forventes afstanden med betydelig 
påvirkning af poreluften, at være mindre end for friske fyringsoliespild.

Et eksempel og oplæg til diskussion
Et tænkt, men realistisk, eksempel på en poreluftundersøgelse af kilder til olieforure-
ning i en værkstedsbygning er vist i figur 1. Sådanne undersøgelser vil ofte have karak-
ter af en screening af værkstedet, da beliggenheden af tidligere potentielle punktkilder 
til olieforurening ikke kan fastlægges præcist.
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Hvad er sandsynligheden for at finde en olieforurening i jord ved hjælp af 
poreluftprøver?
I det følgende forudsættes det, at resultaterne fra /1/ er generelt gældende for oliefor-
ureninger, der er mere end 6 mdr. gamle - altså, at der ikke vil kunne findes væsentligt 
forhøjede kulbrinteindhold i poreluftprøver udtaget mere end 1 meter fra en jordfor-
urening. I erfaringsopsamlingen var det højeste niveau af TVOC konstateret efter mere 
end 1 år efter spildtidspunktet på ca. 20 gange afdampningskriteriet.

 Figur 1: Eksempel på poreluftundersøgelse i tidligere værksted.

I eksemplet er der konstateret indhold af kulbrinter på op til maksimalt ca. 4 gange 
afdampningskriteriet, og det er tænkeligt, at sådanne resultater (i nogle regioner) ikke 
ville medføre en kortlægning af ejendommen. I nogle regioner anvendes udtryk som, 
”at der på baggrund af undersøgelsen vurderes at være høj grad af sikkerhed for, at der 
ikke er (væsentlig) forurening”. Ud fra resultaterne i /1/ vurderes det dog for tvivlsomt, 
om der er dækning for at anvende udtryk som ”høj grad af sikkerhed” for denne type 
undersøgelser/resultater.
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Sandsynlighedsberegning
Der antages kvadratiske boremønstre.
Gitterlængden er afstanden mellem de nærmeste boringer i gitterets krydspunkter.
Det antages at det forurenede område er cylinderformet.
Der udtages prøver i boringerne med kortere afstand end cylinderens antagede højde.

Radius af forurenet områder 2 m

LagtykkelseGitterlængde Sandsynlighed
(m) (m) (%)

lag 1 2 5 51,98 %
lag 2 0 %
lag 3 0 %
lag 4 0 %

(Indtast kun et lag for 2D-beregning)

Samlet tykkelse: 2 m
Samlet sandsynlighed: 0 %
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Det pointeres, at de efterfølgende betragtninger kun gælder for diesel-/fyringsolie og 
tungere olieprodukter - og ikke for forureninger med højere flygtighed og/eller lavere 
nedbrydelighed (f.eks. chlorerede opløsningsmidler eller benzin), da disse kan medføre 
væsentlige poreluftpåvirkninger længere væk fra spildpunktet/jordforureningen.

I Miljøstyrelsens JAGG-model findes modulet ”Sandsynlighed”, som kan anvendes til at 
beregne sandsynligheden for at ramme en cylinderformet jordforurening af en given 
størrelse med boringer/jordprøver placeret i en kvadratisk gitterstruktur, jf. figur 2. I 
princippet er jordforurening her defineret som indhold over (jord-)kvalitetskriteriet.
Med udgangspunkt i dette JAGG-modul er der i det følgende skitseret nogle beregnings-
mæssige betragtninger af sandsynligheden for at konstatere en cylinderformet jordfor-
urening af en vis størrelse på baggrund af en screening i poreluften.

Figur 2: JAGG-modulet til sandsynlighedsberegning.

Hvis vi antager en lille, men kortlægningsberettiget, olieforurening på 10 kg olie og en 
gennemsnitskoncentration på 1.000 mg/kg TS, svarer dette, med en volumenvægt på 
1,7 ton TS/m3, til et jordvolumen på ca. 6 m3. Antages en cylinderformet forurening med 
en højde på 2 meter, bliver jordforureningens radius ca. 1 meter. Antages dertil, at jord-
forureningen bidrager med væsentligt forhøjede poreluftkoncentrationer (mere end ca. 
20 gange afdampningskriteriet efter mere end 1 år) i en afstand på op til 1 meter væk 
i poreluften, så bliver den beregningsmæssige ”effektive radius” for jordforureningen 
2 meter. Hvis spildet er af ældre dato, altså væsentligt mere end 1 år – eller hvis der er 
tale om mindre flygtige olietyper, f.eks. spildolie eller motor-/smøreolie, er det vores 
vurdering, at den ”effektive radius” formentlig vil være mindre.
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Figur 3 viser sandsynligheden for at placere et poreluftpunkt inden for forureningens 
effektive radius, som funktion af afstanden imellem poreluftpunkterne, når de antages 
placeret i en kvadratisk gitterstruktur. Resultaterne gælder også for forureninger med 
en tilsvarende konfiguration, f.eks. 50 kg olie med en gennemsnitskoncentration på 
5.000 mg/kg TS.

Figur 3: Beregnet sandsynlighed for at placere et poreluftpunkt inden for 
den effektive radius af en mindre jordforurening.

Hvis det antages, at den tænkte jordforurening ligger under en bygning på 20 gange 10 
meter, kan vi se af figuren, at en gitterafstand på 5 meter (ca. 15 poreluftpunkter) giver 
os ~50 % sandsynlighed for at fange jordforureningen, mens en gitterafstand på 3,6 
meter (ca. 18 poreluftpunkter) giver os ~90 % sandsynlighed. Disse scenarier ”koster” 
altså mellem 7,5 og 9 poreluftpunkter pr. 100 m2.

I eksemplet fra figur 1 er der ikke just tale om en pæn gitterstruktur, men den gennem-
snitlige afstand imellem poreluftpunkterne er på i størrelsesordenen 9 meter (med en 
dækning på kun omkring 1,5 poreluftpunkter pr. 100 m2). Her falder sandsynligheden 
for at ”fange” den lille men kortlægningsberettigede jordforurening til maksimalt ~15 % 
- dvs. at der er overhængende risiko for ikke at konstatere ”røgen” fra jordforureningen 
– altså for at udfaldet af undersøgelsen bliver en falsk negativ.

I henhold til beregningseksemplet skal der altså foretages poreluftmålinger med en 
indbyrdes afstand på omkring 3,6 meter (svarende til ca. 9 punkter pr. 100 m2) for at 
have 90 % sandsynlighed for at konstatere væsentligt forhøjede kulbrinteindhold i 
poreluften, der kunne indikere en jordforurening med olieprodukter (med den givne 
konfiguration). 90 % sandsynlighed kunne nok med rimelighed kaldes for en høj grad af 
sikkerhed!
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Diskussion
I forhold til beregningerne ovenfor er der selvfølgelig indbygget en række forudsætnin-
ger, som måske - eller måske ikke - er realistiske i forhold til de situationer, vi typisk skal 
forholde os til på konkrete sager. Resultaterne illustrerer imidlertid, at det kan være pro-
blematisk at bruge poreluftmålinger til at finde ukendt jordforurening og til at vurdere 
kortlægningsspørgsmålet på oliesager.

Der er ikke nogen tvivl om, at poreluftmålinger som redskab er gode nok, og også har 
en række fordele i forhold til at gennembore gulvene, i f.eks. tidligere værksteder, for at 
udtage jordprøver med traditionelt boreudstyr. Med poreluftprøver skal vi nok opdage 
en jordforurening med oliekomponenter, blot vi udtager prøven tæt nok på forurenin-
gen, og blot vi anvender et tilstrækkeligt lavt kriterium for, hvornår kulbrinter i poreluft-
prøver kan være et udtryk for jordforurening.

Men hvor tæt skal vi egentlig på – dvs. hvor mange prøver skal vi udtage? Og hvor lave 
poreluftkoncentrationer kan indikere en jordforurening, når vi taler om ældre spild med 
mindre flygtige olietyper (f.eks. spildolie og motor-/smøreolie)? Lige nu er det vores 
vurdering, at praksis omkring prøvetæthed og screeningsniveau ofte ikke berettiger 
udtryk som, at ”der foreligger en høj grad af sikkerhed for, at der ikke er (væsentlig) 
jordforurening”.

Et pragmatisk alternativ til at udtage en hulens masse prøver kunne være at nedtone 
graden af sikkerhed i den endelige vurdering, f.eks. til ”at der foreligger en rimelig 
grad af sikkerhed for, at der ikke er væsentlig jordforurening inden for det screenede 
område”. Herunder kan JAGG-modulet ”Sandsynlighed” evt. tages i brug for at beregne 
den sandsynlighed, der, med et givent prøvetagningsnet, er for at konstatere en given 
jordforurening. Med udgangspunkt i forskellige scenarieberegninger vil det således 
være muligt at foretage en faglig og politisk vurdering af, hvad der ligger i en ”rimelig” 
eller ”høj” grad af sikkerhed for, at der ikke er ”væsentlig” jordforurening.

Til at understøtte en fremgangsmåde med flere prøver og evt. blødere formuleringer 
kunne man i større omfang benytte feltudstyr (f.eks. ppbRAE) til at screene poreluften 
med en betydelig rumlig prøvetæthed i både plan og dybde, se f.eks. /2/, og udvælge 
punkter til akkrediteret poreluftanalyse på baggrund af screeningsresultaterne. Netop 
denne strategi er DMR, sammen med Region Nordjylland, ved at undersøge/doku-
mentere i et igangværende teknologiudviklingsprojekt under Miljøstyrelsen - både for 
olieforureninger og for forureninger med chlorerede opløsningsmidler.

Med udgangspunkt i beregningseksemplerne og diskussionen ovenfor vurderes der at 
være grobund for, at vi som branche ser på en almen udbredt praksis omkring afklaring 
af kortlægningsspørgsmålet for ukendte olieforureninger ved hjælp af poreluftprøver. 
Dertil kan det også være værd at tænke over praksis omkring anvendelse af poreluft-
prøver til undersøgelse og kortlægning af ikke-overfladerelateret olieforurening (ved 
dybereliggende kilder som f.eks. brønde/kloakker), eller til undersøgelse af grundvands-
risiko. Det er dog vigtigt at præcisere, at det ikke er praksis omkring undersøgelse af 
potentielle kilder med kendt placering, eller praksis omkring anvendelse af poreluftprø-
ver til risikovurdering for indeklimaet, vi ”anfægter”. 

Referencer:
/1/ Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager.  
 Miljøprojekt nr. 1310, 2009.
/2/ Lokalisering af hot-spot under en bygning på renserigrund. P. Larsen, 
 P. Loll, C. Larsen og A. Dohm. Jordforurening.info nr. 1, s. 11-15, 2010.
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En stor del af de lokaliteter, der er kortlagt på V1 og V2, udgøres af gamle 
nedlagte ukontrollerede lossepladser, fyldpladser og andre opfyldte om-
råder. I denne artikel er de alle betegnet som lossepladser. Vores viden om 
dem bygger på kommunernes indberetninger til de tidligere amter i starten 
af 1980’erne, hvis primære formål var at få oplysninger om gamle losseplad-
ser, hvor der kunne være deponeret kemikalieaffald. Flere amter og kom-
muner har senere foretaget en mere systematisk opsporing og lokalisering 
af lossepladserne, der hovedsageligt er baseret på en gennemgang af gamle 
flyfotos. Indsamlingen af historiske oplysninger om de enkelte lossepladser 
har også været meget afhængig af gamle flyfotos. Men flyfotoene har en 
række mangler, især i byområderne. Den måde, vi har arbejdet på, bevirker, 
at vi kun har et begrænset kendskab til lossepladser, som var i drift inden 
midten af 1950’erne. 

Indledning
I et projekt for Videncenter for Jordforurening /note 1/ er der arbejdet med spørgsmå-
let: Kan opsporingen og lokaliseringen af de gamle lossepladser samt indsamlingen af 
historiske oplysninger om dem organiseres anderledes og gøres bedre? Projektet er et 
pilotprojekt og har omfattet første del af det metodiske udviklingsarbejde. 

Udgangspunktet for projektet har været at afklare forskellige historiske kilders anvende-
lighed til at skaffe viden om gamle lossepladser. Det er primært kilder, som vi hidtil ikke 
har anvendt til formålet, heller ikke for andre mulige jordforureningskilder.

Et andet udgangspunkt har været at prøve at arbejde samlet med de gamle losseplad-
ser i et geografisk område frem for kun at arbejde med hver enkelt losseplads/lokalitet 
for sig, som man traditionelt gør inden for jordforureningsområdet. Det at arbejde med 
lossepladserne samtidig giver en effektivisering af arbejdsgangen, der gør det muligt at 
anvende en række historiske kilder, som normalt ikke anvendes, fordi det er besværligt 
og dyrt kun at finde oplysninger frem om en enkelt lokalitet.

For at udnytte de historiske kilder mest hensigtsmæssigt er der taget udgangspunkt i et 
geografisk område, der består af en kommune fra før kommunalreformen i 1970. Der er 
arbejdet med den tidligere Ballerup-Maaløv Kommune og primært fra ca. 1900 til mid-
ten af 1950’erne, hvor kommunen udviklede sig til en forstadskommune til København. 
Alle skriftlige kilder er fra Ballerup Stadsarkiv.

Ved gennemgangen af de historiske kilder er der endvidere indsamlet indtryk af deres 
anvendelighed til at skaffe viden om andre mulige jordforureningskilder.

Offentlige arkiver og andre kilder til 
kortlægning af gamle lossepladser 
og forurenende virksomheder før 
1950

Af Anne-Sofie Fleischer Michaelsen, freelancer
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Sundhedskommissionens og sognerådets forhandlingsprotokoller
De vigtigste anvendte historiske kilder er forhandlingsprotokollerne for kommunens 
sundhedskommission og dens sogneråd. De indeholder oplysninger om i alt 31 los-
sepladser og yderligere 15 lokaliteter, hvor der er mulighed for, at der har været en 
losseplads. Lossepladserne er hovedsageligt fra 1930’erne til 1940’erne. De har meget 
forskellig karakter og spænder over opfyldninger af gadekær, anvendelse af dagrenova-
tion på landbrug og gartnerier, ulovlig henkastning af affald til egentlige lossepladser 
for bymæssig bebyggelse. Enkelte var kendte i forvejen af regionen.

Der er generelt få faktuelle oplysninger om de enkelte lossepladser. Forhandlingsproto-
kollerne indeholder også oplysninger om kommunens affaldsindsamlingsordninger og 
om kommunens sundhedsvedtægt og sundhedskommissionens generelle bestemmel-
ser, der vedrører lossepladser og håndtering af affald.

Forhandlingsprotokollerne indeholder samlet mange historiske oplysninger om losse-
pladser og håndtering af affald i kommunen. Sognerådets forhandlingsprotokoller inde-
holder desuden mange historiske oplysninger om kommunens by- og erhvervsmæssige 
udvikling. Begge aspekter kan anvendes i opsporingen og lokaliseringen af de gamle 
lossepladser samt indsamlingen af historiske oplysninger om dem.

De relevante oplysninger står spredt og tilfældigt, og man må alle sider igennem i hver 
forhandlingsprotokol for at finde dem. Forhandlingsprotokollerne indeholder tilsam-
men ca. 3.000 sider tekst skrevet i hånden. Gennemlæsningen af forhandlingsprotokol-
lerne er et omfattende arbejde på grund af protokollernes mange håndskrevne sider og 
de mange forskellige typer sager, som protokollerne omhandler. 

Gamle lister og kartotekskort over ejendomme
Det er et fællestræk for forhandlingsprotokollerne, at oplysninger om eksisterende los-
sepladser og mulige lossepladser ikke umiddelbart kan stedfæstes til en geografisk loka-
litet. Lossepladserne er angivet ved et navn og stilling på en landmand, en gartner eller 
et navn på en gård, gartneri, virksomhed, grundejerforening eller naturlokalitet. I den 
seneste del af protokollerne kan oplysninger om lossepladser være knyttet til et matri-
kelnummer. Der er ikke angivet, hvor lossepladsen ligger på ejendommen/naturlokali-
teten. I Ballerup Stadsarkiv er der fundet gamle lister og kartotekskort fra kommunens 
skatteforvaltning, der kan anvendes til den første del af den geografiske lokalisering.

I Ballerup Stadsarkiv er der således årlige skattemandtalslister for de enkelte ejendom-
me i kommunen fra 1905-1923. Her kan lossepladser, der er i drift i løbet af denne pe-
riode, og som nævnes ved et navn og stilling på en person, forbindes med de matrikler, 
der tilhører personen på det tidspunkt, hvor lossepladsen er i drift.

I Ballerup Stadsarkiv er der også gamle kartotekskort, der har været anvendt af kom-
munens forvaltning fra ca. 1932-1952 til at opnotere oplysninger om de enkelte 
ejendomme til brug for udskrivningen af ejendomsskatter. Her kan lossepladser, der er 
i drift i løbet af denne periode, og som nævnes ved et navn på en person, gård, gartneri 
eller virksomhed, forbindes med de matrikler, der tilhører personen, gården, gartneriet 
eller virksomheden på det tidspunkt, hvor lossepladsen er i drift. Kartotekskortene kan 
også være med til at belyse, hvad der sker på de enkelte ejendomme, f.eks. ejerskifte, 
ændring i anvendelsen og udstykning eller udvidelse, hvilket kan give oplysninger om 
lossepladsen. 
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Lokalhistoriske skrifter om Aagesdal og Kavsbjerggaard
I projektet er der indsamlet oplysninger om to af de lossepladser, som nævnes i sund-
hedskommissionens forhandlingsprotokoller. Det er lossepladsen på gården Aagesdal 
og lossepladsen på Kavsbjerggaard, der nævnes enkelte gange i slutningen af 1930’erne 
og begyndelsen af 1940’erne /note 2/.

Indsamlingen af oplysninger er bl.a. foretaget ved en søgning i Ballerup Stadsarkiv efter 
lokalhistoriske skrifter om de to gårde og den efterfølgende sommerhus- og parcelhus-
bebyggelse på gårdenes jorder. En direkte søgning efter selve lossepladserne vil ikke 
give noget resultat. Ved søgningen fremkom jubilæumsskrifter fra grundejerforeninger, 
en bog med beretninger fra ældre borgere og lokalhistoriske artikler om landsbyen, 
hvor den ene gård lå.

De lokalhistoriske skrifter indeholder mange oplysninger, der kan anvendes til den geo-
grafiske lokalisering af lossepladsen på Aagesdals jord og afgrænsningen af losseplads-
fyldets udstrækning samt til at belyse lossepladsfyldets sammensætning og losseplad-
sens driftsperiode. De lokalhistoriske skrifter giver vigtige oplysninger om lossepladsen, 
som ikke kan opnås via de andre kilder, der er anvendt i projektet. De lokalhistoriske 
skrifter indeholder ingen oplysninger om selve lossepladsen på Kavsbjerggaard. Der 
forekommer oplysninger om Kavsbjerggaard og den efterfølgende bebyggelse på 
gårdens jord, som supplerer de andre kilder, der er anvendt i projektet. Men mængden 
af oplysninger er væsentlig mindre end for Aagesdal.

Gamle selvangivelser
For lossepladsen på Kavsbjerggaard er der også anvendt oplysninger fra gamle selvangi-
velser i Ballerup Stadsarkiv fra gårdejeren.

Kavsbjerggaard
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Danmarks Højdemodel
For at indsamle oplysninger om lossepladsfyldets geografiske udstrækning og mægtig-
hed i dag for lossepladserne på Aagesdal og Kavsbjerggaard er der foretaget en sam-
menstilling af terrænoverfladens højdeniveau i dag, og før lossepladsaktiviteterne be-
gynder. Hertil er anvendt DHM/Terræn i Danmarks Højdemodel fra 2005-2007 fra Kort 
& Matrikelstyrelsen og højdekurvebilledet i topografiske militærkort målt i 1900, der er 
kendt som befæstningskortene omkring København. Kortene har højdekurver med 1 
1/4 meter ækvidistance og en bedre gengivelse af terrænoverfladen end målebordsbla-
dene for området. Sammenstillingen er foretaget i GIS (Geografisk Informationssystem). 
Aflæsningen af terrænforskellen og vurderingen af mægtigheden af opfyldning og 
lossepladsfyld er foretaget manuelt med støtte fra de mange indsamlede oplysninger 
om de to lokaliteter, herunder fra de traditionelle kilder som gamle matrikelkort, gamle 
målebordsblade og gamle flyfotos.

Aflæsningen af terrænforskellen har været vanskelig og tidskrævende, dels fordi den 
senere opfyldning på de mange parcelhusgrunde på gårdenes jorder under grundenes 
anvendelse har gjort den nuværende terrænoverflade ujævn, og dels fordi højdekur-
verne på befæstningskortet for den ene gård ikke lå præcist geografisk i det anvendte 
GIS på grund af en fejl i den oprindelige optegning af befæstningskortet og på grund af 
den generelle usikkerhed i metoden for georefereringen af de gamle topografiske kort. 
Sammenstillingen har derfor været begrænset til områder, hvor der ifølge kilderne kan 
forekomme lossepladsfyld.

Her har sammenstillingen kunnet anvendes til at vurdere, om der er foretaget opfyld-
ning i et konkret område og til at anslå fyldmægtigheden. Angivelsen af fyldmægtighe-
den har været forbundet med en vis usikkerhed og med begrænsninger for områderne 
med de tidligere vandhuller på grund af manglende oplysninger om vandhullernes dyb-
de. Højdemodellen har også kunnet supplere oplysningerne fra de gamle topografiske 
kort og gamle flyfotos om vandhullerne og afklare usikkerhed om opfyldning. Men den 
senere opfyldning på de mange parcelhusgrunde under deres anvendelse har ikke gjort 
det ikke muligt at skelne mellem lossepladsfyld og anden fyld og dermed ikke muligt at 
afgrænse lossepladsfyldets geografiske udstrækning og mægtighed i dag. Se  figur 1.

Lokalhistoriske kilder om Ballerup by
I Ballerup Stadsarkiv er der under emnet Ballerup Grundejerforening fundet lokal-
historiske skrifter med oplysninger om håndteringen af affaldet i Ballerup by og 
lossepladserne for byens affald i 1920’erne-1940’erne. I denne periode var Ballerup 
Grundejerforening meget aktiv i løsningen af byens problemer på en række områder, 
bl.a. i bortskaffelse af byens affald, hvilket har efterladt sig skriftlige ”spor”.  Materialet 
omfatter breve til og fra grundejerforeningen med mange relevante oplysninger. Det 
omfatter også grundejerforeningens forhandlingsprotokol og dens jubilæumsskrift samt 
en samling avisudklip, der indeholder spredte, men væsentlige oplysninger.
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Figur 1: Udsnit af ortofoto DDOby 2009 med parcelhuskvarteret på Aagesdals tidligere 
jord og det rekreative grønne område syd for. Her vist med de optegnede arealer, hvor 
der er konstateret opfyldning ved sammenstillingen af DHM/Terræn og befæstnings-
kortet i de udvalgte områder, og hvor der er mulighed for lossepladsfyld.

Aagesdal
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Samlet set
De anvendte historiske kilder i projektet kan alle sammen anvendes til opsporingen og 
lokaliseringen af gamle lossepladser i Ballerup-Maaløv Kommune samt til indsamlingen 
af historiske oplysninger om dem. Kilderne supplerer hinanden godt. Det tager generelt 
set lang tid at anvende kilderne, men tiden er investeret godt, for man får mange brug-
bare informationer igen.

Sundhedskommissionens og sognerådets forhandlingsprotokoller indeholder oplysnin-
ger om et større antal lossepladser af meget forskellig karakter, som ikke blev opsporet 
med den tidligere kortlægningsindsats. Indsatsen for Ballerup-Maaløv-området har 
bestået af indberetninger fra kommunen, primært af lossepladser, der var en sag i kom-
munens journalsystem, og det tidligere amts gennemgang af gamle flyfotos i udvalgte 
områder.

Forhandlingsprotokollerne indeholder generelt få faktuelle oplysninger om de enkelte 
lossepladser. De anvendte forhandlingsprotokoller, sundhedsvedtægter, skattepapi-
rer, lokalhistoriske skrifter, breve og avisudklip indeholder tilsammen rigtig mange 
historiske oplysninger om affaldshånd-tering, affaldsstrømme, lossepladsaktivitet og 
afledte interessekonflikter i Ballerup-Maaløv Kommune samt sundhedskommissionens 
og sognerådets tiltag heroverfor. Kilderne indeholder også rigtig mange historiske 
oplysninger om den by- og erhvervsmæssige udvikling i kommunen. Dette kan give 
værdifulde oplysninger om de enkelte lossepladser og tilmed forbedre opsporingen af 
lossepladserne.

I de historiske kilder findes oplysningerne om lossepladserne oftest som indirekte 
oplysninger. Det er derfor vigtigt at kunne ”afkode” de historiske kilders oplysninger. Jo 
flere historiske kilder man læser, jo bedre bliver man til at afkode kildernes oplysninger. 
Ved at læse og sammenstille flere historiske kilder, som i dette projekt, opnås en indsigt 
i kommunens historiske udvikling, der giver en synergieffekt i udbyttet af oplysninger. 
Der opnås således en bedre forståelse og tolkning af de enkelte kilder, hvilket både 
har betydning for de lossepladser, man finder, og de oplysninger man indsamler om de 
enkelte lokaliteter i de enkelte kilder. Der opnås også mulighed for at supplere de spe-
cifikke faktuelle oplysninger om den enkelte losseplads i kilderne med viden fra andre 
lossepladser og håndteringen af affald i kommunen, hvilket f.eks. kan give oplysninger 
om lossepladsens størrelse, fyldsammensætning og driftsperiode. Samlet bidrager dette 
til en bedre opsporing og lokalisering af de gamle lossepladser samt en bedre sam-
menstilling af konkrete faktuelle oplysninger om dem ud fra kilderne. Endvidere kan 
den historiske indsigt i kommunen give input til metoder til at opspore og lokalisere 
lossepladser, der ikke er nævnt i sundhedskommissionens og sognerådets forhandlings-
protokoller.

Erfaringen fra projektet viser også, at de historiske oplysninger om den enkelte los-
sepladslokalitet, der kan opnås fra den historiske indsigt i hele kommunen og specifikke 
historiske oplysninger fra de gamle skattepapirer og fra de lokalhistoriske skrifter om 
området omkring lossepladsen, giver en meget bedre forståelse og tolkning af de 
gamle topografiske kort og gamle flyfotos og dermed en meget bedre informationsind-
samling om den enkelte losseplads fra disse traditionelle kilder. Dette vurderes også at 
omfatte informationsindsamlingen fra de traditionelle kilder som den nuværende kom-
munes sagsarkiv (miljø-, bygge-, brand-, udstyknings- og plansager) samt interviews med 
grundejere og ældre borgere.B
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Sundhedskommissionens og sognerådets forhandlingsprotokoller samt kartotekskor-
tene over ejendomme fra udskrivningen af ejendomsskatter har desuden vist sig at 
indeholde mange oplysninger, der kan anvendes til opsporingen og lokaliseringen af 
mulige kilder til anden jordforurening, f.eks. tidligere virksomheder samt til indsamlin-
gen af historiske oplysninger om dem.

Da arbejdet består i at sammenstille oplysninger fra mange kilder, giver det størst 
udbytte, hvis gennemlæsningen af de historiske kilder udføres af den samme person el-
ler af få personer, der arbejder tæt sammen i et koncentreret projektforløb. Kilder som 
sundhedskommissionens og sognerådets forhandlingsprotokoller forudsætter en faglig 
indsigt i gamle lossepladser og håndtering af affald.

De anvendte forhandlingsprotokoller, kartotekskort og private breve er skrevet i 
hånden med skråskrift, hvor der i en stor del af materialet er anvendt en ældre dansk 
skriftform og et ældre dansk sprog. Læsbarheden af den ældre skrift er dog forskellig. 
F.eks. er skriften på det store antal sider i sognerådets forhandlingsprotokoller pæn 
med mange overskrifter og kun lidt påvirket af det ældre danske sprog. I andre kilder 
forekommer afsnit med en sjusket håndskrift og/eller dårlige formuleringer eller en lille 
håndskrift. 

Noter
/1/ Offentlige arkiver og andre kilder til kortlægning af lossepladser og 
 forurenende virksomheder før 1950. Videncenter for Jordforurening, 
 Teknik og Administration, Nr. 1 2012. Projektrapport udarbejdet af cand.   
 techn. soc. Anne-Sofie Fleischer Michaelsen på Roskilde Universitetscenter 
 på Institut for Miljø, Samfund og Rummelig Forandring med bistand fra 
 Tage Vikjær Bote, COWI.
/2/ I 1999-2001 undersøgte Københavns Amt en lille ældre losseplads, som indgik  
 i driften af det store svinehold på gården Vasehøj i ca. 1930-1950 i 
 Ballerup-Maaløv Kommune. Undersøgelserne resulterede i, at amtet udlagde  
 0,5 m ren jord på de 12 parcelhusgrunde, der lå på lossepladsarealet og 
 etablerede gasafværgeforanstaltninger under 2 parcelhuse.
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Videncenter for Jordforurening ønsker alle læsere en 
rigtig glædelig jul og et godt nytår.

     På gensyn i 2013

KORT
INFO

Et katalog med 377 ideer, forslag og konstruktive 
kommentarer, det var, hvad Danmarks Miljøportal 
havde med hjem fra brugerseminaret, der blev afholdt 
i København i slutningen af juni 2012. 150 miljø- og 
naturfolk fra hele landet deltog i seminaret, og de var 
mere end villige til at byde ind med gode ideer, der 
kan være med til at tegne fremtidens Miljøportal.
”Danmarks Miljøportal skal til enhver tid være en 
spejling af de behov, vores brugere har i deres daglige 
arbejde. Det betyder, at vi skal være gode til at lytte, gå 
i dialog og til at udvikle nye brugervenlige løsninger. 
Derfor var vi naturligvis spændte på, om vores brugere 
var interesserede i at deltage i seminaret og indgå i 
denne dialog”, siger Birgitte Pahl, sekretariatsleder for 
Danmarks Miljøportal.

Deltagerne var ovenud tilfredse med seminaret, og 
ifølge deres evalueringer er de også parate til at 
komme igen til næste år.

GPS-stedsidentifikation og vandkvalitet
På brugerseminaret blev der afholdt fem simultane 
workshops, hvis resultater i hovedtræk blev fremlagt i 
den store mødesal.

Mange af ideerne går på det rent faglige f.eks.: GPS-stedsi-
dentifikation i felten til visning af beskyttet natur, arter og 
vandløbsbræmmer; vandplanstemaer på Arealinformation 
samt let forståelig præsentation af analysedata til at formidle 
information om vandkvalitet.

Andre ideer handler om at gøre miljødata mere interessante 
og brugervenlige: Gør det let og mobilt både for borgere og 
miljømedarbejdere, giv adgang til data på tværs af myndig-
hederne mv. Desuden var der forslag til en række mobil-apps 
til Miljøportalen og flere ønsker om integration til andre 
systemer.

Ideer til både den korte og den lange bane
Idékataloget er nu lagt ud til de miljøfaglige følgegrupper, 
som i den kommende tid vil arbejde videre med ideerne.

”Idékataloget er en guldgrube for os. Nogle af ideerne er lige 
til at gå til og passer fint ind i strategien på den korte bane, 
mens andre ideer vil kræve mange ressourcer og derfor skal 
tænkes ind på lidt længere sigt. Sikkert er det dog, at alle ide-
er vil blive vurderet på lige vilkår”, siger formanden for den 
Miljøfaglige følgegruppe på Natur, Ann Ammitzbo, Natur 
og Miljøchef i Favrskov kommune. Ann opfordrer samtidig 
alle interesserede til at tilmelde sig Danmarks Miljøportals 
nyhedsbrev, hvis de vil følge arbejdet på tæt hold.

Ideerne blomstrede på Danmarks Miljøportals brugerseminar

Danmarks Miljøportals første brugerseminar blev en win/win:  
Deltagerne tog hjem med ny inspiration, og Miljøportalen fik et katalog, der bugner 
af gode ideer.

Næste seminar holdes den 20. juni 2013.

http://www.miljoeportal.dk/Om/Nyhedsbrev/
http://www.miljoeportal.dk/Om/Nyhedsbrev/
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Kvantificering af lokalitetsspecifikke nøgletal kan være en stor hjælp, når 
der skal prioriteres mellem forurenede grunde med mulig risiko for grund-
vandet. Dansk Miljørådgivning har den seneste tid arbejdet målrettet 
med nye metoder til bestemmelse kildestyrkekoncentrationen og ned-
brydningsraten i den umættede zone på grundvandstruende lokaliteter.

En vigtig del af regionernes miljøarbejde består i at prioritere indsatsen over for det 
store antal kortlagte lokaliteter med mulig eller konstateret jordforurening. Især 
prioriteringen over for grundvandstruende lokaliteter kan være kompleks, idet et 
grundvandsmagasin eller et indvindingsopland ofte vil være truet eller påvirket af 
flere punktkilder på samme tid.

Miljøstyrelsen har for nyligt udgivet et miljøprojekt med konkrete forslag til, hvor-
dan risikoen for forskellige lokaliteter gøres sammenlignelig og herefter kan danne 
baggrund for en risikobaseret prioritering /1/. Den foreslåede fremgangsmåde gør 
brug af et pointsystem, der bl.a. afhænger af udvalgte nøgleparametre på hver enkelt 
lokalitet. Særligt den lokalitetsspecifikke flux ned mod grundvandet (kildestyrken, J0) 
er helt afgørende for, hvordan den enkelte lokalitet prioriteres. 

Den konceptuelle model i figur 1 repræsenterer en typisk forureningssituation med 
mulig nedsivning mod grundvandet. Den helt afgørende parameter er her kildestyrke-
koncentrationen (C0), defineret som koncentrationen af forurening opløst i porevand 
lige under jordforureningen. Denne værdi udgør mange gange udgangspunktet 
for en stationær beregning af kildestyrken (J0) og koncentrationer ned gennem den 
afskærende zone, som f.eks. i den kommende JAGG 2.0. Derudover kan særligt den 
naturlige nedbrydningsrate på olieforurenede lokaliteter have afgørende betydning 
for størrelsen af den resulterende forureningsflux til grundvandet (JGW) /2/. 

Nye værktøjer til bedre risiko-
vurdering på grundvandstruende 
lokaliteter

Af Andreas H. Kristensen, Per Loll og Claus Larsen, Dansk Miljørådgivning A/S
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Figur 1: Konceptuel model af nedsivning fra en jordforurening mod et 
underliggende grundvandsmagasin. Baseret på /3/.

I samarbejde med bl.a. Miljøstyrelsen, Region Sjælland og Oliebranchens Miljøpulje har 
Dansk Miljørådgivning, sammen med Ejlskov og Aalborg Universitet, afprøvet to nye 
feltmetoder til lokalitetsspecifik måling af hhv. kildestyrkekoncentrationen og nedbryd-
ningsraten i den umættede zone på grundvandstruende sager. I det følgende beskrives 
de to metoder og efterfølges af et eksempel på metodernes anvendelse i ovenstående 
kontekst.

Porevandsprøver til måling af kildestyrkekoncentrationen 
Ved en traditionel filtersætning er det normalt ikke muligt at udtage porevand i den 
umættede zone, da vandet her er bundet af kapillære kræfter. I stedet udtages pore-
vand normalt ved brug af sugeceller, der påføres et vakuum /4/. Imidlertid har vakuum-
baserede metoder haft en begrænset anvendelse til udtagning af porevand på forure-
nede lokaliteter som følge af en risiko for, at det påførte vakuum øger afdampningen af 
flygtige stoffer med falsk lave porevandskoncentrationer til følge /5/.

Manglen på metoder til udtagning af repræsentative porevandsprøver på forurenede 
lokaliteter betyder, at C0 typisk må estimeres indirekte ud fra jordkoncentrationer og 
efterfølgende fugacitetsberegninger med f.eks. Miljøstyrelsens JAGG-model. Alternativt 
må der regnes med maksimal opløselighed af de givne forureningskomponenter (f.eks. 
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6 mg/L for fyringsolie/diesel, 210 mg/L for benzin, 240 mg/L for PCE og 1.400 mg/L for 
TCE). I praksis vil disse fremgangsmåder dog ofte føre til beregnede værdier for fluxen 
J0, der er urealistiske høje - og i nogle tilfælde medføre, at sager, der ikke udgør en reel 
risiko, prioriteres til afværgeindsats /5/.

Ved det nye prøvetagningskoncept beskrevet i /6/ kombineres sugeceller i jorden med 
adsorption af forureningsstoffer i porevandet på en SorbiCell-VOC® fra det danske 
firma Sorbisense. Sorbicellen indsættes mellem sugecellen og en vakuumbeholder, der 
påføres et undertryk. På denne måde suges porevand ud af jordmatricen og opløst 
forurening opsamles på Sorbicellen uden tab af flygtige komponenter. Efterfølgende 
bestemmes massen af forureningsstofferne ved akkrediteret analyse, mens porevands-
koncentrationen kan beregnes ud fra det opsamlede prøvevolumen - præcis som ved 
udtagning af poreluftprøver /6/. Sorbiceller kan anvendes til bestemmelse af både 
chlorerede kulbrinter og nedbrydningsprodukter, BTEX’er, kulbrintefraktioner og pesti-
cider med detektionsgrænser ned til ca. 1 µg/L afhængigt at den opsamlede mængde 
porevand. En principskitse af metoden er vist i figur 2. 

Figur 2: Principskitse for udtagning af porevandprøver med sugeceller og SorbiCell 
VOC® /6/.
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In-situ test til dokumentation af naturlig nedbrydning på oliesager 
I den kommende JAGG 2.0 åbnes der op for at inddrage naturlig nedbrydning af ben-
zin- og oliestoffer i risikovurderingen i et omfang, der afhænger af vidensniveauet på 
den konkrete lokalitet /2/. I litteraturen er der beskrevet en lang række metoder og 
strategier til dokumentation af nedbrydningen /1/, som også forsøgsmæssigt er anvendt 
herhjemme. Disse metoder er dog generelt meget omkostningsfulde og tidskrævende, 
hvilket generelt gør dem uegnede på størstedelen af kortlagte olieforureninger /7/. 

Dansk Miljørådgivning har i samarbejde med Aalborg Universitet udviklet Dual Point 
Degradation testen (DPD-testen) til kvalitativ og kvantitativ dokumentation af aerob 
nedbrydning i den umættede zone /8/. Testen er i sin nuværende udformning baseret 
på benzen som modelstof, der nedblæses på gasform i et filter i den umættede zone 
under jordforureningen (P1). Samtidigt oppumpes poreluft fra et filter (P2), der er etab-
leret ved siden af P1. Forsøgsopstillingen er vist i figur 3.

Figur 3: Opstilling for DPD-testen af aerob benzennedbrydning i den umættede zone 
/8/.

Testen består af to testforløb, hvor benzen først nedblæses i blanding med O2 og N2 
(aerob test) og umiddelbart derefter med N2 (anaerob testforløb). Der moniteres lø-
bende på indholdet af benzen i P2, hvor poreluft oppumpes, og hver test forløber, indtil 
der indstiller sig steady-state (se figur 4). Dataanalysen begrænser sig til at se på forskel-
len mellem koncentrationsniveauet i opsugningspunktet efter opnåelse af steady-state 
under hhv. det aerobe og anaerobe testforløb. Forskellen mellem udsugningskoncen-
trationen efter de to tests er et konservativt udtryk for den aerobe nedbrydning og kan 
anvendes til at estimere en 1.-ordens aerob nedbrydningsrate. 
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Pesticid:       Type* Antal lok. i alt, 
hvor parameter 
er undersøgt 

Antal lok. 
m. fund  
> 0,1 µg/l

I %

I %

Figur 4: Eksempel på resultater fra en DPD-test.

Eksempel på anvendelse af de nye metoder på dieselforurenet lokalitet
I det følgende gennemgås et eksempel på en forureningssituation, hvor de nye 
undersøgelsesmetoder kan give en betydeligt mere korrekt og mindre konser-
vativ risikovurdering, end hvis man kun har data fra en traditionel forurenings-
undersøgelse. Det antages, at der er tale om en middelstor og velafgrænset 
dieselforurening i den umættede zone. En fugacitetsberegning med anvendelse 
af konservative modelstoffer vil i denne situation give en porevandskoncentra-
tion, der er højere end dieselolies maksimale vandopløselighed på ca. 6.000 µg/L, 
der derfor indledningsvis anvendes som C0 i risikovurderingen. Øvrige risikopara-
metre fremgår af figur 5a. 

Forureningens kildestyrke (J0) kan ud fra C0, arealet og nettoinfiltrationen 
beregnes til 90 g/år. I JAGG (trin Ia og IIa) kan grundvandskoncentrationen efter 
kildenær opblanding (C1) estimeres til 920 µg/L, svarende til mere end 100 x 
grundvandskvalitetskriteriet. Selv efter kildefjern opblanding (C2) beregnes en 
grundvandskoncentration på 170 µg/L (efter ca. 90 meter, svarende til 1 års 
grundvandstransport). Ved denne traditionelle risikovurdering kan det således 
ikke afvises, at oliespildet på sigt vil kunne medføre uacceptabel påvirkning af 
grundvandet. 
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Figur 5a: 
Beregningseksempel med JAGG trin Ia 
og IIa.

Figur 5b:
 JAGG med anvendelse af målt værdi 
for C0.
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Branche mv Antal lo-
kaliteter 
under-
søgt*

Antal lok. m. 
fund > 0,1 
µg/l

Fundfre-
kvens 
branche* 

Antal 
prøver fra 
branchen 
undersøgt*

Antal 
prøver med 
fund > µg/l

Fundfre-
kvens 
prøver med 
1 - flere 
pesticider > 
0,1 µg/l 

Ved supplerende undersøgelser kan det vælges at installere to sugeceller lige under 
jordforureningens hot-spot som vist i figur 5b. Der måles som det højeste en koncen-
tration af oliekulbrinter i porevandet på 300 µg/L, hvilket ud fra tidligere erfaringer 
vurderes at være realistisk for en gasolieforurening (dvs. fyringsolie eller diesel). Det 
betyder, at forureningens kildestyrke (J0) reduceres med en faktor 20 til 4,5 g/år. Samme 
beregningsmæssige reduktion fås for værdierne af C1 og C2, jf. figur 5b. Med den målte 
kildestyrkekoncentration vil der stadig være en beregningsmæssig risiko i JAGG på trin 
Ia, men ikke længere på trin IIa. Resultatet af beregningen på trin IIa ligger dog på 
niveau med kriteriet.

Endeligt udføres en DPD-test ca. 1 meter under jordforureningen for at undersøge om 
opløste oliestoffer kan blive nedbrudt under transport ned gennem den umættede 
zone. Inden testen i gangsættes foretages en måling af poreluftens indhold af O2, CO2 og 
TVOC. Målingerne viser, at der er 15 % O2, 6 % CO2 og indhold af TVOC under detektions-
grænsen. Gasmålingerne indikerer således, at oliedampe nedbrydes aerobt og omdan-
nes til CO2. 

Ved den udførte DPD-test finder man frem til, at aerob nedbrydning kan finde sted 
– dvs. benzenkoncentrationen er mærkbart højere efter den anaerobe test end efter 
den aerobe test, som illustreret i figur 4. Derudover estimeres en 1.-ordens nedbryd-
ningsrate (for modelstoffet benzen) på > 0,05 d-1, hvilket er realistisk sammenlignet med 
nedbrydningsstudier af den umættede zone beskrevet i litteraturen, f.eks. /8/.

De målte værdier for kildestyrkekoncentrationen C0 og nedbrydningsraten indsættes nu 
i en analytisk model for nedsivning, der medtager betydningen af naturlig nedbrydning 
under transporten. Beregningsmodellen er identisk med det formelsæt, der er en del 
af den kommende JAGG 2.0. Modellen bruges til at beregne en gennembrudskurve i 
afstanden 1 meter under punktet, hvor C0 er målt i porevandet. Som vist i figur 6b kan 
det beregnes, at der i denne dybde opnås en porevandskoncentration på maksimalt 1,1 
µg/L, dvs. betydeligt under grundvandskvalitetskriteriet. 

Anvendelse af de nye metoder    
Det gennemgåede eksempel viser, hvordan man kan bruge konkrete målinger af C0 og 
1.-ordens nedbrydningsraten til at undersøge risikoen for nedsivning til grundvandet. I 
det konkrete eksempel kunne man vise, at der ikke er risiko, hvilket ikke var muligt ved 
en traditionel risikovurdering baseret på jordprøver og den nuværende JAGG-model. 
Som det gælder for alle undersøgelser, der skal danne grundlag for en risikovurdering, 
bør de beskrevne metoder anvendes i situationer, hvor forureningsudbredelsen er 
stabiliseret og velbeskrevet. Derudover er det vigtigt at kende de geologiske forhold 

Figur 6b: Gennembrudskurve beregnet 
med analytisk model, der inkluderer 
nedbrydning.

Figur 6a: Placering DPD-boringer samt 
testresultat.

20 m

GVS

1. Ordens nedbrydningsrate > 0,05 d-1

Opløst forurening nedbrydes indenfor 1 m
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på lokaliteten, da både udtagning af porevand og DPD-testen er følsomme over for 
lavpermeable aflejringer. 
Eksempelvis kan udtagning af porevand være et vanskeligt projekt i fed ler, hvor det på-
førte vakuum skal være væsentligt højere end i sand for at kunne udtage en tilsvarende 
mængde porevand. Forud for installation af sugeceller i lagdelt geologi kan det derfor 
være nødvendigt at udtage jordprøver og herudfra lokalisere eventuelle permeable 
slirer i leret, hvorfra chancen for at udtage porevand er størst. Dansk Miljørådgivning og 
Ejlskov er for Region Sjælland i øjeblikket ved at udvikle en optimeret fremgangsmåde 
for installation af sugeceller i ler for at forbedre tilstrømningen af porevand til sugecel-
len.
Da DPD-testen er baseret på gasmålinger er den ikke umiddelbart brugbar i ler, hvor 
man ikke kan nedblæse/opsuge gasser. Det er derfor vigtigt, at DPD-testen udføres i 
sand og helst inden for få meter af den jordforurenede zone. Alternativt kan man fore-
tage testen i dybtliggende sand, der er afskåret fra jordforureningen af et dæklag af ler. 
Erfaringerne viser dog, at et sådant sandlag muligvis ikke har et aktuelt potentiale for 
naturlig nedbrydning, da det overliggende ler har forhindret nedsivning af forurening 
og dermed også kontakt med forureningen. Populationen af olienedbrydende bakterier 
har således ikke haft mulighed for at vokse til en størrelse, der vil kunne udøve en mål-
bar nedbrydning. Med andre ord kan en fraværende aktuel nedbrydning i dybtliggende 
jordlag blot være et udtryk for, at forureningen ikke er spredt til denne dybde. 
Eksemplet beskrevet i denne artikel er baseret på erfaringer fra to gasolieforurenede lo-
kaliteter. Derudover foreligger der på nuværende tidspunkt erfaringer fra udtagning af 
porevandsprøver på to lokaliteter forurenet med chlorerede opløsningsmidler. Selvom 
der er tale om relativt nye undersøgelsesmetoder, mener vi, de foreløbige erfaringer er 
yderst lovende. Både porevandsprøver og DPD-test kan derfor blive stærke værktøjer 
i forhold til at udarbejde mere retvisende risikovurderinger og flux-betragtninger. Det 
kan eksempelvis have betydning ved regionernes prioritering af grundvandstruende 
lokaliteter.
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Den 2. november 2012 blev en demoversion af den nye brugergrænseflade til Arealinformation 
lanceret. Find demoversionen på miljoeportal.dk og vær med til at teste. 

Som bruger af Nyt Arealinformation vil du blive mødt af en enkel og intuitiv brugergrænseflade og 
gode svartider. Data vil i den nye løsning være tidstro, og løsningen vil kunne udvides til at rumme 
flere datamodeller og services. I denne artikel løftes sløret for, hvad Nyt Arealinformation har at 
byde på.

Fig. 1: Jordforureningsoplysninger på Arealinformation i området omkring Silkeborg.

Arealinformation får ny platform 

– se allerede nu oplysninger om jordforurening 
i en frigivet demoversion

Af Ditte Holm Jensen, Danmarks Miljøportal, Kommunikation og it
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Jordforureningsdata på Arealinformation
Data om jordforurening på Arealinformation er tilgængelige via følgende temaer: 

Jordforurening
•	     Jordforurening V1
•	     Jordforurening V2
•	     Nuancering af V2
•	     Områdeklassificering

Temaerne kommer til at ligge under temagruppen: ’Miljøbeskyttelse: Forurening og skadedyr’. (Be-
mærk, at i demoversion er den nye temastruktur ikke synlig p.t). 
Temaerne er de samme som i dag, dog er der flere funktioner tilknyttet de enkelte objekter. Ved 
at klikke på knappen: ’Information (punkt)’ vil oplysninger om et givent punkt komme til syne og 
forskellige funktioner, som ’zoom til objekt’ og ’kopier objekt’ vil være tilgængelige. 

Figur 2: Jordforureningsdata om enkelte objekter. 
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Enkel brugergrænseflade og gode svartider
Et af de krav, der er lagt meget vægt på i projektet, er en enkel og intuitiv brugergræn-
seflade med en kortvisningskomponent og en komponent til visning af fagdata. Kort 
sagt en brugergrænseflade, der er let at forstå og bruge af borgere, myndigheder og 
virksomheder. Et af mange input fra Danmarks Miljøportals brugerseminar 2012 var 
netop ønsket om brugervenlighed og implementeringen af intuitive platforme, et ønske 
der med Nyt Arealinformation søges opfyldt.
 
For at højne serviceniveauet bliver der også lagt vægt på gode og forudsigelige svar-
tider i Nyt Arealinformation. Det betyder, at i perioder med mange forespørgsler kan 
systemet skaleres op, så der ikke vil opleves ventetid. 

Tidstro data
Som noget helt nyt kommer data i Nyt Arealinformation til at være tidstro. Tidstro data 
betyder, at data vises med det samme. Helt præcis er tidstro data defineret som, at der 
må gå mellem 20 sekunder og fem minutter fra en arbejdsgang er afsluttet til ændrin-
gerne vises på Nyt Arealinformation. 

Fra offline- til onlineredigering
I Nyt Arealinformation vil redigering foregå online. Der stilles også webservices til 
rådighed, der giver mulighed for redigering ved hjælp af up- og download. Dette for-
udsætter, at GIS-leverandørerne udvikler et værktøj, der kan håndtere logikken omkring 
flere objekter. Kontakt derfor jeres lokale GIS-leverandør med henblik på at få udviklet 
plug-ins. Offline-redigering vha. ’check ind - check ud’-arbejdsgangen vil derimod ikke 
blive implementeret i Nyt Arealinformation.
 
Årsagen, til at miljøportalens parter i projektgruppen har besluttet at undlade offline-
redigering, er, at der har været en del fejlredigeringer. Eksempelvis ved ’upload af hele 
datasæt’, der dermed får ny gyldighedsdato, samt ved temaer der forbliver låst i lang 
tid og dermed spærrer for andres redigeringsmuligheder. Desuden konstaterede pro-
jektgruppen, at færre og færre reelt benytter offline-redigering.

Problematikken vedr. administrative grænser bliver løst

Historikken om de administrative grænser
I forbindelse med at arbejdet med at udvikle Nyt Arealinformation blev igangsat, blev 
det besluttet at gøre op med de administrative grænser som objekter, der begrænser 
editeringsmulighederne. Løsningen er blevet et samarbejdsmodul, der kræver berørte 
parters accept af ændringer, inden de gøres gældende og vises på Arealinformation. 

Kort om Danmarks Arealinformation

Både myndigheder, borgere og virksomheder kan finde og downloade data via Dan-
marks Arealinformation. Det er kun myndighederne, der har adgang til at redigere i 
data.

Arealinformation fra Danmarks Miljøportal skal medvirke til at sikre et korrekt forvalt-
ningsgrundlag i kommuner, regioner og ministerier og understøtte myndighedernes 
formidling om miljøet til offentligheden. Ansvaret for at opdatere data påhviler de 
enkelte myndigheder i henhold til den aftale om dataansvar, som parterne har indgået.

Det er et fælles mål, at Arealinformation skal indeholde:

•Miljødata	som	fungerer	som	forvaltningsgrundlag	på	miljøområdet
•Alle	nuværende	og	historiske	miljødata	med	rådighedsindskrænkning
•Geoobjekter,	som	ikke	er	rådighedsindskrænkende,	og	som	har	nationale	interesser	
fx. NOVANA, punktkilder og vandplaner.
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”Jeg ser et stort potentiale i, at det skal 
være enkelt at tilgå data, så det er let at få 
overblik og øge sin viden. Det er vigtigt, 
at man har et autoritativt system for data, 
som er alment tilgængeligt. Det giver os 
alle sammen lige adgang til viden om mil-
jøet og eventuelle rådighedsindskrænk-
ninger til ejendomme og områder. Så der 
ligger en vision om at samle viden og gøre 
den tilgængelig – og åbne op for, at bru-
gerne kan lave de analyser, de har behov 
for. Det ligger i direkte forlængelse af di-
gitaliseringsstrategien, der sigter efter at 
have data ét sted og have én indgang til 
data” siger kommunernes repræsentant i 
projektgruppen for Nyt Arealinformation, 
Reno Lindberg. 

Samarbejdsmodul implementeres
Nyt Arealinformation bliver derfor udvidet til også at omfatte et samarbejdsmodul vedr. 
administrative grænser. Samarbejdsmodulet gør det muligt for myndigheder at tegne 
objekter, der krydser f.eks. kommunegrænserne. De berørte kommuner bliver herefter 
adviseret og skal godkende rettelsen, før den bliver gældende.

Problematikken vedr. de administrative grænser er hermed søgt løst, hvilket har stået 
højt på ønskelisten for mange miljømedarbejdere. På Danmarks Miljøportals brugerse-
minar i juni 2012 var der ligeledes et ønske om at gøre Arealinformations brugergræn-
seflade mere smidig. Ved implementering af samarbejdsmodulet forventes sagsbe-
handling i grænseområderne at blive betydeligt nemmere. NB: Modulet bruges alene til 
høringer i forbindelse med redigering af arealer.
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Demoversion af Nyt Arealinformation 
Alle visninger, søgninger og funktionaliteter kan afprøves. I demoversionen kan du desuden se, hvordan data er 
konverteret fra den nuværende til den nye løsning; se mere under afsnittet ’Ny datamodel’, side 7. Bemærk, at data i 
demoversionen vil blive vist i den nye datamodel, og at data er hentet den 31. oktober 2012 og bliver opdateret med 
data fra produktionsmiljøet (det nuværende Arealinformation) hver 14. dag.
 
Installer Silverlight før du går i gang
For at læse og redigere i Nyt Arealinformation skal værktøjet Silverlight være installeret på din computer. Værktøjet kan 
downloades gratis på nettet og er kompatibelt med forskellige browsere og styresystemer. Spørg evt. din it-afdeling 
om hjælp til at installere værktøjet, som kan hentes på microsoft.com/silverlight/. Videoguides og vejledninger til Nyt 
Arealinformation kan hentes på: miljoeportal.dk/Arealinformation/Vejledninger/

    

Figur 3: Dette er en af flere indgange til funktionerne på Nyt Arealinformation.

 VIDEOGUIDES OG VEJLEDNINGER 

 
Til at:  

> Se de forskellige temaer 

> Åbne temalisten 

> Vise signaturer 

> Filtrere på temalisten  

> Vise lag på kortet 

Til brug af funktionaliteterne: 

> Find en adresse 

> Hvad gælder for mig 

> Tegn og skriv på kortet 

> Eksport til Excel 
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Redigering i Arealinformation
Vær opmærksom på, at redigering og sagsbehandling skal foregå i det nuværende 
Arealinformation indtil lancering den 4. januar 2013. Årsagen er, at der afventes 
implementering af et nyt samarbejdsmodul før Nyt Arealinformation kan lanceres. 

Tidsplan
17. december 2012: Mulighed for at redigere i data i det nuværende Arealinforma-
tion lukker og vil være lukket indtil 4. januar 2013.
4. januar 2013: Nyt Arealinformation går i luften som fuld produktionsplatform. 
Det gamle Arealinformation nedlægges.

Brug af Arealinformation på lokal GIS-platform
Bruger du Arealinformation på en lokal GIS-platform, skal du kontakte din GIS-le-
verandør og sikre dig, at overgangen sker gnidningsløst. Danmarks Miljøportal har 
også løbende været i dialog med GIS-leverandører, som er informeret om Nyt Area-
linformation. GIS-leverandører kan allerede nu teste de nye services i et testmiljø, 
læs mere på miljoeportal.dk/Arealinformation/Arealinfo_it_udviklere

Ny datamodel på Arealinformation
Den miljøfaglige følgegruppe for Arealinformation har besluttet at omlægge data 
til en ny datamodel samtidigt med implementeringen af Nyt Arealinformation. Den 
nye datamodel skal sikre standardisering og være med til at øge kvaliteten af data. 
Datamodellen er koordineret med datamodellen for PlansystemDK og FKG (Fæl-
lesKommunalt Geodatasamarbejde).

Den nye datastruktur har stor betydning for alle, som trækker på data eller down-
loader temaer og lægger dem ind i eget GIS-system. GIS-administratorer opfordres 
allerede nu til at tænke på de kommende ændringer og planlægge de fornødne 
omlægninger i eget system. Kontakt jeres lokale GIS-leverandør for at sikre, at over-
gangen til den nye datamodel sker smidigt.

Flere datamodeller
Det er tanken på sigt at sikre stordriftsfordele ved at kunne udnytte den nye infra-
struktur til at håndtere andre geodata. Det drejer sig om geodata, der modsvarer 
de behov, som forskellige aktører på Geodata-området efterspørger. Derfor vil Nyt 
Arealinformation være bygget, så den kan udvides med flere datamodeller og ser-
vices. Brugergrænsefladen vil desuden være designet, så den kan understøtte brug 
og visning af geodata fra andre datasamlinger.

Velafprøvede standarder og leverandøruafhængighed
Projektgruppen for Nyt Arealinformation har lagt vægt på, at løsningen understøt-
ter EU-direktivet INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), der skal 
sikre etableringen af en fælles digital infrastruktur for geodata i Europa.

Danmarks Miljøportal har en målsætning om at være leverandøruafhængig, når 
nye systemer går i drift. Det betyder, at det til enhver tid skal være muligt at skifte 
leverandør eller tilføje nye leverancer fra andre leverandører til en omkostningsef-
fektiv pris. Derfor har det fra starten været vigtigt, at Nyt Arealinformation baserer 
sig på et system med velafprøvede standarder for udveksling af data. Samtidig vil 
Nyt Arealinformation også kunne understøtte åbne standarder. 

Nyt Arealinformation lanceres 
den 4. januar 2013

•	 Samme temaer, flere funk-
tioner

•	 Enkel brugergrænseflade 
•	 Gode svartider
•	 Tidstro data
•	 Redigering over administra-

tive grænser
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Af Jan Petersen, freelancer

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 overskuelighe-
dens skyld er artiklerne ordnet i emner. 

1. Jura, økonomi og politik

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere, BEK nr. 

1011 af 25. oktober 2012
Den nye bekendtgørelse erstatter BEK nr. 278 af 31. marts 
2011 og indeholder mindre ændringer. Der er nye regler for 
gebyr og fakturering ved forespørgsler i LER (§ 15). Derud-
over er Erhvervs- og Byggestyrelsen erstattet med Ministe-
riet for By, Bolig og Landsdistrikter. Bekendtgørelsen træder 
i kraft den 1. januar 2013.
Læs mere på retsinfo.dk

Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet i sag om tilførsel 
af jord til en råstofgrav i Esbjerg Kommune (Jordforuren-
ingslovens § 52)
Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Region Syddanmarks 
afgørelse af 15. marts 2011 om afslag på ansøgning om 
dispensation til at tilføre ren jord til råstofgraven.
Læs hele Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 26. okto-
ber 2012 (NMK-11-00081) på nmkn.dk

Højesteretsdom: Forholdsmæssigt afslag ved jordforure-
ning  
Køberen af en fast ejendom opdagede ca. 1 år efter overta-
gelsen en olieforurening på ejendommen, der stammede fra 
en nedgravet olietank. Sælger erkendte, at der var tale om 
en betydelig mangel ved ejendommen, og der blev fastsat 
et forholdsmæssigt afslag i ejendommens handelsværdi.
Højesteretsdom afsagt den 5. september 2012 (sag 5/2011). 
Læs hele afgørelsen på domstol.dk

Spørgsmål til miljøministeren
MIU, Alm. del spørgsmål 443 og 444 om nedsivning af 
Roundup-hjælpestoffer til grundvandet (26. oktober 2012). 
Læs mere på folketinget.dk

Forældelse på miljørettens område
Højesterets dom af 28. oktober 2009 i den såkaldte Alba-sag 
har givet anledning til fornyet diskussion om betydningen af 
formueretlige regler om forældelse på miljørettens område. 
Efter forfatterens opfattelse bør det dog stå klart, at de 
formueretlige regler og principper om forældelse kun har 
begrænset betydning for den offentligretlige regulering af 
miljøområdet. I artiklen redegør forfatteren for sin opfat-
telse af retsstillingen i forhold til forældelse af 1) ansvar for 
forurenende handlinger, 2) almindelige erstatningskrav og 3) 
refusionskrav ved selvhjælpshandlinger.
Af J. Brandt (Bech-Bruun Advokatfirma), Tidsskrift for Miljø Nr. 
10, s. 347-353, oktober 2012 (ISSN 1603-8398).

2. Kortlægning og undersøgelser

Anvendelse af radonmålinger som tracer for påvirkning 
af indeklima fra en forurening under gulv Projektet viser, 
at radonmålinger er velegnede til at bestemme en dæmp-
ningsfaktor over en gulvkonstruktion. Radonmålinger kan 
udføres som simple gennemsnitsmålinger eller detaljeret 
logning over tid. Generelt anbefales at anvende radonmålin-
ger med detaljerede logning.
Af J.B. Petersen, M.N. Jeppesen (NIRAS A/S) og B. Hvidberg 
(Region Midtjylland), Miljøprojekt Nr. 1442, september 2012 
(ISBN 978-87-92903-52-5). Læs mere på mst.dk

Radonsikring i nybyggeri, dokumentation og teknologi-
udvikling 
Projektet består af feltafprøvning af radontæthed i gulvkon-
struktioner, effekt af passiv ventilation dokumenteret ved 
radonmålinger, laboratorieforsøg til kontrol af materiale-/
konstruktionstæthed og kontrol af radonvariation på et 
afgrænset område. Konklusionen er, at radonmålinger vurde-
res at være en pålidelig metode til at dokumentere effekt af 
passiv ventilation.
Af L.B. Overgaard, J.B. Petersen og M.N. Jeppesen (NIRAS A/S). 
Miljøprojekt Nr. 1444, september 2012 (ISBN 978-87-92903-
54-9). Læs mere på mst.dk

PCB – fugefjernelse løser ikke problemet
Det er langt fra tilstrækkeligt at fjerne fuger (primære kilder), 
hvis man skal miljøgiften PCB til livs i bygninger. Sekundære 
kilder (tilstødende byggematerialer, hvor PCB er diffunderet 
ind i) og tertiære kilder (overflader, der har absorberet PCB 
fra luften), er særligt dyre og svære at slippe af med, da det 

ARTIKELovervågning

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143431&exp=1
http://www.nmknafgoerelser.dk/ShowDoc.aspx?t=%2fV1%2fNavigation%2fNMKN%2fJordforureningsloven%2f&docId=nmk20121026-000b-full
http://www.domstol.dk/hojesteret/nyheder/Afgorelser/Pages/Forholdsmssigtafslagvedjordforurening.aspx
http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/MIU/spm/443/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/MIU/spm/444/index.htm
http://www.folketinget.dk/
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2012/09/978-87-92903-52-5.pdf
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2012/09/978-87-92903-54-9.pdf
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indebærer fjernelse af nogle centimeter af den beton, der 
har været i kontakt med primære kilder samt fjernelse af 
vægmaling og gulvlak fra alle indvendige overflader. Artiklen 
præsenterer bl.a. resultatet af en vurdering af resterende 
masse af PCB i primære, sekundære og tertiære kilder.
Af B. Kolarik, L. Gunnarsen (SBI, Aalborg Universitet) og A. 
Grarup (Skude & Jacobsen A/S), Teknik & Miljø Nr. 9, s. 46-49, 
september 2012 (ISSN 1902-2654).

3. Stoftransport og omsætning

Bioopløselighed af arsen i jord fra gamle frugtplantager 
Rapporten indeholder en litteraturopsamling vedrørende 
bioopløselighed af arsen. I litteraturen findes en del 
resultater for bioopløselighed af arsen, som viser, at det er 
en række betingelser i jord, som har indflydelse på bioop-
løseligheden af arsen. For at forbedre datagrundlaget for 
bioopløseligheden af arsen i jord fra gamle frugtplantager 
og for at opnå en bedre forståelse af de betingelser, der er 
styrende for bioopløseligheden af arsen, blev der gennem-
ført bioopløselighedstests på fire udvalgte jordprøver fra to 
gamle frugtplantager. Desuden omfatter rapporten en kort 
beskrivelse af den administrative praksis for anvendelsen af 
bioopløselighedstests i risikovurdering i udvalgte lande.
Af A. Oberender, J. Hyks, J.B. Hansen, M.T. Andersson, S. Klem 
(DHI), A. Van Zomeren (ECN, Holland) og J.J. Sloth (DTU Fø-
devareinstituttet), Miljøprojekt Nr. 1446, oktober 2012 (ISBN 
978-87-92903-62-4). Læs mere på mst.dk

4. Afværgeteknik og monitering

Udfordringer med nedbrydningsprodukter ved stimuleret 
reduktiv dechlorering som afværgeteknik 
Stimuleret reduktiv dechlorering (SRD) kan i nogle sager 
generere et affødt problem i form af akkumulering og spred-
ning af nedbrydningsprodukterne cis-dichlorethylen og/eller 
vinylchlorid nedstrøms behandlingsområdet. Der er udarbej-
det et litteratur-review med det formål at belyse omfanget 
af/årsager til dette problem samt at undersøge mulige 
teknologier til håndtering af problemet. Litteraturgen-
nemgangen viser, at det er et kompleks sammenspil af flere 
parametre, der fører til udfordringerne med nedbrydnings-
produkterne. Dog tegner der sig et billede af, at de største 
udfordringer fås ved etablering af SRD i et kildeområde med 
høje forureningsniveauer i lavpermeable aflejringer.
Af K. Tsitonaki, C. Merkel, T. Larsen (Orbicon A/S) og H. Aktor 
(Aktor Innovation A/S), Miljøprojekt Nr. 1445, oktober 2012 
(ISBN 978-87-92903-61-7). Læs mere på mst.dk

5. Værktøjer og metoder

Danmark – før og nu
US Air Force tog i maj 1954 flere end 42.000 luftfotografier 
i skalaen 1:10.000 fra 3.000 meters højde over Danmark. 
Billeder (s/h) er af usædvanlig god kvalitet. DDO®1954 er et 
landsdækkende ortofoto fremstillet på baggrund af disse 
billeder, og det giver sammen med nyere kort og ortofotos 
et godt overblik over den historiske udvikling af et områdes 
topografi og kan anvendes til mange forskellige formål, 
herunder til identifikation af potentielle forureningskilder. 
Adgang til DDO®1954 via kortal.dk.
Af L. Mathiassen (COWI A/S), Teknik & Miljø Nr. 9, s. 26-27, 
september 2012 (ISSN 1902-2654).

6. Geologi og hydrogeologi

Molerets historie
Moler med askelag er et specielt dansk geologisk fænomen. 
Ingen andre steder i verden finder man denne kombina-
tion af tætliggende askelag og hvidt moler. Geologisk set 
er moler en diatomit, fordi bjergarten består af mere end 
50 % diatome-skaller. Diatomeer er kiselskallede encellede 
alger, der havde en kraftig opblomstring i Nordsøbassinet 
for 54 millioner år siden. Mens diatomeerne trivedes i de 
øvre vandmasser og blev aflejret på havbunden, blev asken, 
der kom fra datidens meget aktive vulkaner i Nordatlanten, 
bragt hertil med vinden. I artiklen beskrives bl.a. jordarten 
moler, askelagene i moleret, glacialtektonik i moleret, glaci-
altektonisk deformation foran og under isen og moler som 
et geologisk råstof.
Af S.A. Pedersen & G.K. Pedersen (GEUS), Geoviden Nr. 3, 
oktober 2012 (ISSN 1604-6935).

7. Drikkevand og grundvands-
beskyttelse

Ny teknisk anvisning for prøvetagning af grundvand 
Denne tekniske anvisning har til formål at angive entydige 
instrukser for prøvetagning og feltanalyser samt indleve-
ring af prøver. Prøverne skal kunne danne grundlag for 
viden om grundvandets kemiske tilstand. Samtidig tjener 
anvisningen som dokumentation for de vilkår, hvorunder 

http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2012/10/978-87-92903-62-4.pdf
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2012/10/978-87-92903-61-7.pdf
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grundvandsovervågningen foregår. Retningslinjerne sikrer, 
at feltanalyserne tilfredsstiller kravene i EU-direktiv om 
analysekvalitet i forbindelse med overvågning. Der gives 
anvisninger på, hvorledes man sikrer en repræsentativ prøve 
gennem forpumpning og korrekt prøveudtagning, samt på 
hvorledes man udfører en række feltanalyser for bl.a. pH, ilt 
og ledningsevne.
Af L. Thorling (GEUS), oktober 2012 (ISBN 978-87-7871-344-5). 
Læs mere om den nye tekniske anvisning på geus.dk

Er indvindingsoplandet beregnet korrekt?
Naturstyrelsen får i øjeblikket opstillet en lang række grund-
vandsmodeller som en del af den afgiftsfinansierede grund-
vandskortlægning. Et af de vigtigste resultater af modellerne 
er beregningen af indvindings- og grundvandsdannende 
oplande for vandværkerne. Valg af metode for opstilling 
af modellerne og oplandsberegningerne kan have stor 
betydning for, hvilke oplande der beregnes. Dette illustreres 
i artiklen med en grundvandsmodel for Staby-Vildbjerg-
kortlægningsområde, hvor der er afprøvet to alternative 
metoder til at beregne oplandene mere korrekt. 
Af J. Damgaard, M. Christensen (COWI A/S), H. Sckerl og M. 
Kjærstrup (Naturstyrelsen, Vestjylland), danskVAND Nr. 5, s. 
55-56, oktober 2012 (ISSN 1602-3609). 

Videregående vandbehandling
Denne erfaringsopsamling om kommunernes tilladelser til 
videregående vandbehandling lægger sig i forlængelse af 
Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2007 ”Erfaringsopsam-
ling inden for tilladelser til videregående vandbehandling”. 
I rapporten er kommunernes tilladelser til videregående 
vandbehandling for perioden 2007 til primo 2012 kortlagt. 
Kortlægningen bygger på oplysninger fra alle 98 kommuner 
og omfatter almene vandforsyninger og andre indvindinger 
på mere end 3.000 m3 om året, hvor der er krav om drikke-
vandskvalitet. 
Af B. Villumsen (COWI A/S), Naturstyrelsen, oktober 2012 
(ISBN 978-87-7279-391-7). Læs mere på nst.dk

Statusvurdering vedr. afgivelse af organiske stoffer fra 
plastrør til drikkevand 
Rapporten giver ny viden fra dansk og udenlandsk forskning 
om plastrørs afsmitning til drikkevand, herunder måleme-
toder og nyere målinger fra vandforsyningen af de mest 
relevante stoffer, både de der skyldes plastbyggestenene, 
og de der skyldes tilsætningsstofferne i plasten. Afgivelsen af 
tilsætningsstofferne i plasten er lavere i ledningsnettet end 
vist i laboratoriemålinger, men er i samme størrelsesorden 

som de tidligere fastsatte kvalitetskriterier for stofferne.
Da den sundhedsmæssige vurdering er i baseret på begræn-
sede data for stofferne, lægger rapporten op til en fornyelse 
af Miljøstyrelsens tidligere sundhedsmæssige vurdering af 
udvalgte nedbrydningsprodukter fra plastrør.
Af L.M. Fischer, I.A. Fuglsang (NIRAS A/S) og M. Denberg 
(underrådgiver for NIRAS A/S), Miljøprojekt Nr. 1443, oktober 
2012 (ISBN 978-87-92903-53-2). Læs mere på mst.dk

ATV-mødet ”Boringer”
På mødet blev der sat fokus på emnet ”utætte boringer”. 
Utæthederne kan eksempelvis skyldes utætte samlinger eller 
manglende/utæt forsegling. Kompendiet indeholder bl.a. 
abstracts, der beskriver metoder til påvisning af utætheder 
langs boringer, metoder til renovering af utætte boringer, 
forurenings-cases, samt en kommunes indsats for at undgå 
”herreløse” boringer.
Kompendium fra ATV Jord og Grundvands møde den 6. 
november 2012 kan downloades på atv-jord-grundvand.dk 
(ISBN 978-87-913-1368-4).

8. Råstoffer

ATV mødet ”Forurenede byggematerialer og restproduk-
ter – nyttiggørelse”
Byggeaffald fra eksempelvis nedrivning kan ofte betragtes 
som en ressource, der kan erstatte råstoffer i forbindelse 
med byggerier. Men byggeaffald kan ofte være forurenet 
pga. blyholdig maling, PCB og andre miljøfremmede stoffer. 
Mødet omhandlede bl.a. muligheder og udfordringer ved 
genanvendelse af forurenede bygningsdele. 
Kompendium fra ATV Jord og Grundvands møde den 10. okto-
ber 2012 kan downloades på atv-jord-grundvand.dk (ISBN 
978-87-913-1367-7).

9. Andet

Kommunernes frivillige indsats ifm. jordforurening 
Kommunernes Landsforening (KL) har i 2012 for Miljøsty-
relsen gennemført en kortlægning af kommunale frivillige 
undersøgelser, oprensninger og afværgeforanstaltninger 
i forbindelse med aktiviteter på jordforureningsområdet i 
2011. Kortlægningen viser, at 51 % af kommunerne i 2011 

http://www.geus.dk/publications/grundvandsovervaagning/g02_provetagning.pdf
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/EC84BB7B-2A5C-4D0B-85AC-B3CB042CB4DD/147322/Videregende_vandbehandling_2012.pdf
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2012/09/978-87-92903-53-2.pdf
http://www.atv-jord-grundvand.dk/Afholdte_moeder/121106moede89/Abstractsamling%2089.pdf
http://www.atv-jord-grundvand.dk/Afholdte_moeder/121010moede87/Abstractsamling-87.pdf
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frivilligt har igangsat og afholdt udgifterne for frivillige 
undersøgelser, oprensninger og afværgeforanstaltninger i 
forbindelse med jordforurening. De 80 kommuner, som gen-
nemførte spørgeskemaundersøgelsen, har til sammen i 2011 
anvendt 27.689.925 kr. på frivillige aktiviteter i forbindelse 
med jordforurening i 2011.
Af M. Sørensen og C. Malling (KL), Miljøprojekt Nr. 1448, no-
vember 2012 (ISBN 978-87-92903-64-8). Læs mere på mst.dk

Bekæmpelsesmiddelstatistik 2011 
Opgørelse over salget af bekæmpelsesmidler samt salg af 
de enkelte virksomme stoffer. Salgstallene omfatter både 
plantebeskyttelsesmidler og biocider. Herudfra er landbru-
gets forbrug opgjort og behandlingshyppigheden (BH) er 
beregnet for 2011. Endvidere indgår der som noget nyt i 
rapporten en opgørelse over pesticidbelastningen. BH er 
steget fra 2,80 i 2010 til 3,18 i 2011. Over de sidste fem år er 
BH steget med 27 %. Pesticidbelastningsindikatoren (PBI) er 
beregnet til 3,27 i 2011. Det er et fald på omkring 
8 % i forhold til 2010, hvor PBI var 3,55. Over en femårig 
periode (2007-2011) er der tale om en stigning på 35 % i PBI.
Af J. Kjølholt (COWI A/S), J.E. Ørum (Københavns Universitet), 
C. Bøje og L. Samsøe-Petersen (Miljøstyrelsen), Orientering fra 
Miljøstyrelsen Nr. 5, november 2012 (ISBN 978-87-92903-58-
7). Læs mere på mst.dk

ATV mødet ”Ekstremnedbør og risiko for oversvømmel-
ser – hvad stiller vi op?”
De senere år har vi oplevet en stor hyppighed af ekstremt 
intensive nedbørshændelser, ofte i geografisk begrænsede 
områder.  Kompendiet indeholder abstracts, der beskriver 
det hydrologiske grundlag bag oversvømmelsesrisiciene, 
samt eksempler på hvad der i praksis kan gøres for at mini-
mere risikoen for oversvømmelser, overløb af spildevandsan-
læg mv.
Kompendium fra ATV Jord og Grundvands møde den 12. 
september 2012 kan downloades på atv-jord-grundvand.
dk (ISBN 978-87-913-1365-3).

http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2012/11/978-87-92903-64-8.pdf
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2012/10/978-87-92903-58-7.pdf
http://www.atv-jord-grundvand.dk/Afholdte_moeder/120912moede86/Abstractsamling%2086.pdf
http://www.atv-jord-grundvand.dk/Afholdte_moeder/120912moede86/Abstractsamling%2086.pdf
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19.-22.
november
2012

IASS Potsdam Global Soil Week Berlin, Tyskland http://www.iass-potsdam.de/index.php?id=200

28.
november
2012

ATV Jord og
Grundvand

Afværgeteknologier - State of the
Art

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

4.
december
2012

NICOLE Technical Meeting NICOLE -
MERCURY CONTAMINATED
SITES

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

14.-16.
januar
2013

DTU
Miljø/Institut for
Vand og
Miljøteknologi

Risikovurdering af forurenede
grunde - efteruddannelseskursus

DTU, Bygning 101,
konferencecenter,
Anker Engelundsvej 1,
2800 Kgs. Lyngby

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

29. januar
2013

ATV Jord og
Grundvand

Bæredygtig vandindvinding Schæffergården,
Jægersborg Allé 166,
Gentofte

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

5.-6.
marts
2013

ATV Jord og
Grundvand

Vintermøde Vingstedcentret,
Bredsten v./Vejle

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

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

29. april
2013

ATV Jord og
Grundvand

Projekter med forurenet jord Schæffergården,
Jægersborg Allé 166,
Gentofte

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

23. maj
2013

ATV Jord og
grundvand

Ny pesticidstrategi Radisson Blu, H.C.
Andersens Hotel,
Claus Bergsgade 7,
5000 Odense

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

29.-30.
maj
2013

KTC/EnviNa Natur- og Miljøkonference 2013 Hotel Nyborg Strand,
Nyborg

http://www.naturogmiljo2013.dk

18. juni
2013

ATV Jord og
Grundvand

Risikovurdering Schæffergården,
Jægersborg Allé 166,
Gentofte

http://www.atv-jord-grundvand.dk
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http://www.efteruddannelse.env.dtu.dk

29. januar
2013

ATV Jord og
Grundvand

Bæredygtig vandindvinding Schæffergården,
Jægersborg Allé 166,
Gentofte

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

5.-6.
marts
2013

ATV Jord og
Grundvand

Vintermøde Vingstedcentret,
Bredsten v./Vejle

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

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

29. april
2013

ATV Jord og
Grundvand

Projekter med forurenet jord Schæffergården,
Jægersborg Allé 166,
Gentofte

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

23. maj
2013

ATV Jord og
grundvand

Ny pesticidstrategi Radisson Blu, H.C.
Andersens Hotel,
Claus Bergsgade 7,
5000 Odense

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

29.-30.
maj
2013

KTC/EnviNa Natur- og Miljøkonference 2013 Hotel Nyborg Strand,
Nyborg

http://www.naturogmiljo2013.dk

18. juni
2013

ATV Jord og
Grundvand

Risikovurdering Schæffergården,
Jægersborg Allé 166,
Gentofte

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