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DIRECT PUSH HIGH-PRESSURE JET INJECTION METHOD 
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In situ remediation of chlorinated solvents in clay till is challenging because low permeability 
constrains reagent delivery, and solvent diffusion into the soil matrix limits the rate of 
treatment. Pneumatic and hydraulic fracturing can enhance delivery of treatment agents; 
however, their radius of influence (ROI) is limited in clay till and primarily controlled by natural 
fracture networks. Here we present the results of three pilot studies using jet injection, a 
novel 700 bar (10,000 psi) hydraulic fracturing method intended to create large hydraulic 
fractures in low-permeability soils. 
 
The purpose of this work is to develop a new injection technique that can reliably create sub-
horizontal fractures in low-permeability soils such as the basal clay till that is prevalent in 
Denmark. Unlike traditional injection methods, high-pressure jet injection uses 700 bar water 
jets with sufficient kinetic energy to erode conduits in the soil extending radially from the point 
of injection.  
 
A pilot test was completed using jet injection to deliver zero-valent iron from two wells into 
clay till in Taastrup, Denmark. After the first pilot test, specialized injection tooling was 
developed to improve performance by combining jet injection methods with direct push 
technology (DPT) drilling techniques.  This DPT jet injection tooling was used during two 
additional pilot tests in saprolite in South Carolina, USA and in clay till in Ohio, USA. 
Excavation was used to map the resulting fracture network for all three pilot tests.   
 
In Taastrup, the injection achieved an ROI of 6 to 7m, but, the loss of kinetic energy caused 
by the tooling design resulted in short circuiting into natural vertical fractures. In the second 
test using the improved DPT tooling in the US, injection of water and dye resulted in a 
maximum ROI of 2.1m in saprolite.  In the third test, injection of water, dye, and guar gel 
slurry created sub-horizontal fractures in clay till with cylindrical conduits up to 1.4m long and 
an ROI of up to 3m. 
 
Pilot test results showed greater ROI than conventional fracturing methods, the potential to 
bypass natural fractures, and feasibility of implementation with DPT drilling techniques. The 
innovative combination of DPT and jet injection provides a flexible, rapid, and promising 
method to achieve a large injection ROI that bypasses natural fractures in low-permeability 
soils.  
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Én af de store udfordringer ved oprensning af klorerede opløsningsmidler med residual fri 
fase, er at udvikle metoder, hvor traditionelle kildereduktionsmetoder som afgravning og ter-
miske metoder ikke er cost effektive, f.eks. pga. stor forureningsdybde og/eller stor horisontal 
udbredelse. 
 
På en lokalitet i Ringe pågår de første trin i en fuldskalaoprensning af residual fri fase forure-
ning med PCE i både umættet og mættet zone. Den væsentligste forureningsmasse med fri 
fase er blevet oprenset ved traditionel opgravning ned til 9 m’s dybde, mens det ikke blev 
vurderet cost effektivt at oprense den dybereliggende forurening ved afgravning eller termi-
ske metoder. 
 
For oprensning i den dybereliggende mættede zone anvendes der en traditionel biologisk 
metode med stimuleret reduktiv deklorering. For at forbedre effekten af den biologiske op-
rensning, er der som et forsøg etableret et infiltrationsgalleri i den umættede zone i bunden 
af udgravningen. Dette infiltrationssystem udgør sammen med 2 injektionsboringer i den 
mættede zone og 3 pumpeboringer placeret omkring kildeområdet et recirkulationssystem, 
hvor grundvand løbende oppumpes og reinfiltreres i både den mættede og umættede zone. 
Udover at forbedre den biologiske oprensning, sker der også en kraftig gennemskylning 
(flushing) af både den umættede og mættede zone. Samtidig bliver der midlertidigt skabt 
mættede forhold mellem grundvandsspejlet og infiltrationssystemet, hvorved den biologiske 
metode også kan anvendes i den ”umættede” zone, der ellers er vanskelig at behandle, og 
som ville være en fortsat kilde til forurening af den mættede zone.  
 
Som en del af indkøringen blev der foretaget en tracertest for at eftervise den opstillede 
grundvandsmodel og dokumentere strømningsmønstre, som derpå dannede grundlag for at 
foretage justeringer i mønster for oppumpning og reinjicering. Resultaterne efterviser det 
modellerede influensområde samt strømningshastighed. 
 
For at imødegå evt. tilklokning er anlægget bl.a. opbygget med filtreringssystem og periode-
vis tilsætning af donor. Desuden er der opstillet en plan for regenerering af boringer/dræn. 
 
Ved at anvende en strategi med infiltrationsgalleri og recirkulering forceres oprensningen af 
den fri fase i både den umættede og mættede zone. De indledende resultater viser god 
sammenhæng med den hydrogeologiske model og dermed et godt perspektiv for effektivise-
ring af den biologiske oprensning i umættet og mættet zone. Der ses således gode mulighe-
der for en nedsættelse af tiden for oprensning af forureningen med fri fase og en heraf føl-
gende begrænsning af omkostningerne. 
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Baggrund 
På mange forurenede lokaliteter i Danmark er kildeområdet beliggende i lavpermeable aflej-
ringer. Succesfuld implementering af in-situ oprensningsteknikker, som eksempelvis biologi-
ske oprensninger, afhænger af at oprensningsreagenserne fordeles effektivt i kildeområdet. 
Elektrokinetiske transportmekanismer er relativt uafhængige af hydraulisk permeabilitet, og 
derfor kan brug af elektrokinetik effektivt sikre fordeling af substrat og biomasse på lokaliteter 
med lav permeabilitet og heterogen geologi. 

Der blev i 2011 gennemført et pilotforsøg i område IV i Skuldelev med elektrokinetisk stimu-
leret biologisk nedbrydning (EK-BIO) til vurdering af anvendeligheden af metoden til oprens-
ning af fri fase PCE i moræneler med indlejrede sandpartier. Pilotforsøget demonstrerede, at 
elektrokinetik kan facilitere transport af både substrat (laktat) og biomasse (KB-1TM) gennem 
lerjord i behandlingszonen. Resultaterne fra vandprøver og kerneprøver udtaget under og 
efter pilotforsøget viste en omfattende reduktiv dechlorering af PCE til cisDCE, VC og ethen 
og signifikante indhold af dechlorerende mikroorganismer (Dhc, med vcr A), hvilket indikere-
de, at det var muligt at opnå en fuldstændig dechlorering af PCE ved at anvende EK-BIO 
metoden med KB-1TM bioaugmentation. 

Aktiviteter 
På baggrund af de lovende resultater fra pilotforsøget blev en fuld skala oprensning med EK-
BIO igangsat i december 2012. Behandlingsområdet er inddelt i et net med 15 elektrodebo-
ringer, som tilsammen dækker et areal på ca. 100 m2 og en behandlingszone mellem 3 og 10 
m u.t. Behandlingsområdet er inddelt i to delområder A+B, der behandles skiftevis i perio-
der/stages på ca. 3 måneder. Polariteten af elektroderne skiftes undervejs for at ændre på 
strømretningen gennem jorden med henblik på at optimere det elektroosmotiske flow og sik-
re, at hele behandlingsområdet bliver behandlet. Der udføres løbende tilsyn med anlægget til 
kontrol af anlæggets funktion, strømstyrke og spændingsforhold. Der udføres en løbende 
grundvandsmonitering af substratindhold og redoxparametre indenfor behandlingszonen. 
Ved afslutningen af hvert stage foretages en udvidet montering til detaljeret karakterisering af 
forurenings- og dechloreringsforholdene. 

Resultater 
Resultaterne af det første års drift (3 stages) af EK-BIO vil blive præsenteret. På nuværende 
tidspunkt er stage 3 afsluttet med lovende og forventede resultater. Både substrat og bakte-
rier er blevet fordelt i hele behandlingsområdet, og der ses en fuldstændig dechlorering af 
PCE til cisDCE, VC og ethen. Dechloreringsgraden er stigende, og totalindholdet af PCE og 
nedbrydningsprodukter er stigende i flere af moniteringsboringerne, hvilket indikerer, at der 
sker en samtidig dechlorering og desorption/opløsning af fri fase PCE. 
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ENERGFRIGTIGE AFVÆRGELØSNINGER 
- ANALYSE OG HANDLINGSPLAN FOR IMPLEMENTERING AF 

SOLENERGI PÅ AFVÆRGEANLÆG 
 

Civilingeniør Mads Georg Møller 
Orbicon A/S 

 Civilingeniør Trine Skov Jepsen, miljøtekniker Kresten Andersen,, Orbicon A/S 

Procesingeniør Else Kathrine Friis, hydrogeolog Hasse Milter og 
miljømedarbejder Christian Fabricius, Region Sjælland 

msgm@orbicon.dk 
 
 
 
Der er i Region Sjælland et ønske om at reducere de faste omkostninger til drift af afværge-
foranstaltninger samt at foretage en omlægning af energiforbruget, så mest muligt kommer 
fra grøn/bæredygtig energi. Der anvendes i dag over 500.000 kr. alene til el i forbindelse 
med driften af Regionens afværgeanlæg. Projektet er udarbejdet som et OPI projekt for Re-
gion Sjælland med Orbicon A/S og Dansk Solenergi ApS som samarbejdspartnere. 
 
Formål 
Det overordnede formål med projektet er at foretage en reduktion i driftsomkostningerne og 
udledningen af drivhusgasser ved at skifte til grøn energi i form af solceller på regionens af-
værgeanlæg.  
 
I projektet er der foretaget specifikke undersøgelser af mulighederne for at implementere 
solceller på 3 forskellige afværgeanlæg. Med baggrund i resultaterne fra disse undersøgelser 
er der fortaget en samlet analyse af hele Regionens anlægspark mht. undersøgelse af po-
tentialet for at supplere eller helt erstatte den eksisterende elforsyning på anlæggene med 
solenergi.  
 
Konklusion 
Etablering af solceller på samtlige 31 afværgeanlæg anslås at kunne give en økonomisk be-
sparelse på omkring 3,7 mio. kr. med en tilbagebetalingstid på 16 år ved en anlægslevetid på 
25 år. Omlægningen til solceller vil medvirke til en markant reduktion i udledningen af driv-
husgasser. 
 
Solcelleanlæg med lagring af energien på batterier er meget dyre i etableringsomkostninger 
og har en beregnet tilbagebetalingsperiode, der overstiger anlæggets levetid (25 år).   
 
De afværgeanlæg, der har de største energiforbrug, har den korteste tilbagebetalingstid og 
de største besparelser. Foretages alene en implementering af solceller på det største afvær-
geanlæg, vil der kunne opnås en besparelse på 0,6 mio. kr. over 25 år med en tilbagebeta-
lingstid på 13 år. 
 
Det anbefales med baggrund i den samlede analyse at etablere et til tre pilotsolcelleanlæg 
med nettilslutning for at afprøve anlæggene. Pilotanlæggene skal etableres på de afværge-
anlæg, der har det største energiforbrug, da der her kan opnås de største økonomiske be-
sparelser. Regionen har lige modtaget analysen og har derfor endnu ikke besluttet sig for, 
hvorledes man vil arbejde videre med projektet med implementering af solceller på anlæg-
gene.  
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INDEKLIMAFORBEDRENDE ENERGIRENOVERING 
 

Civilingeniør Jens-Ole Petersen, DMR A/S  
Udviklingsleder, ph.d. Per Loll, DMR A/S 

Civilingeniør Claus Larsen, DMR A/S 
Projektleder Susanne Pedersen, Region Sjælland 

jop@dmr.dk 
 

 
 
Baggrunden for dette OPI-projekt har været, at Region Sjælland har ønsket at yde en bedre 
rådgivning til beboere i bygninger, hvor der er konstateret mindre overskridelser af afdamp-
ningskriterierne, herunder at vejlede bedre om muligheden for, at grundejerne selv udfører 
simple afværgeforanstaltninger og andre tiltag til forbedring af indeklimaet. Tiltag, der kan 
anbefales udført i ventetiden, mens sagerne evt. ligger i en årrække med lav prioritet i forhold 
til gennemførelse af en offentligt finansieret afværgeindsats. 
 
Der er på en udvalgt projektlokalitet udført en række forsøg med, tætning af bygning, øget 
ventilation og etablering af radonsug under gulv. Der er set på sammenhænge mellem pore-
luftkoncentrationer og indeklimakoncentrationer af både radon og PCE i forhold til luftskifte 
og differenstryk hen over gulv. Det er nyt at se på både radon og PCE i denne form for pro-
jekter og på samme lokalitet at arbejde med at afprøve nogle simple afværgemetoder i for-
hold til indeklima; afværgemetoder der evt. kan udføres sammen med en energirenovering 
eller anden forbedring af boligens øvrige indeklima. 
 
Der er i projektet anvendt og opnået erfaring med metoder, der kun i begrænset omfang an-
vendes i forhold til forureningsundersøgelser i dag. Der er anvendt passiv sporgasmåling til 
bestemmelse af luftskifte, kontinuert logning af differenstryk hen over gulv og Blowerdoortest.  
 
Der er fremkommet interessante og overraskende resultater omkring sammenhænge mellem 
radon og PCE i indeluften, der viser, at en uhensigtsmæssigt udført øget ventilation kan 
medføre utilsigtede indeklimaproblemer i forhold til radon. Det er således konstateret, at ra-
donindholdet i indeluften steg med en faktor 5-17 samtidigt med, at PCE koncentrationen 
faldt med 40 %. Dette resultat blev konstateret i et lokale, hvor vægge og lofter var tætnede 
med en plastmembran for at simulere en energirenoveret bygning med en meget tæt klima-
skærm. Der kan potentielt opstå markante utilsigtede radonproblemer, hvis der foretages en 
øget ventilation via udsugning, der resulterer i øget differenstryk og transport hen over gulv.  
 
Der er efterfølgende foretaget supplerende undersøgelser af denne problemstilling på to an-
dre lokaliteter, i ældre bygninger hvor klimaskærmen ikke er tætnet, der tyder på, at indvirk-
ningen på radonkoncentrationen ved udsugning af luft fra et kælderlokale kan medføre både 
stigninger og fald i radonkoncentrationen, hvilket må forventes at afhænge af både gulvkon-
struktionen og klimaskærmens tæthed. Det er således en problemstilling, man skal være 
opmærksom på ved tilrettelæggelse af udluftningsløsninger. 
 
Der er fremkommet lovende resultater omkring anvendelsen af radonsug som afværgetekno-
logi også i fht. PCE og sikkert også andre flygtige forureninger fra undergrunden. Resultater-
ne indikerer, at der kan opnås betydelige reduktioner i indeklimakoncentrationen af både 
radon og PCE ved anvendelsen af radonsug, der er en løsning, der relativt nemt kan indar-
bejdes i forbindelse med energirenovering af bygninger eller som selvstændigt indeklimafor-
bedrende tiltag. 
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UDVIKLING AF SOLCELLEDREVET VENTILATION  
TIL BRUG FOR INDEKLIMASIKRING 

– ET OFFENTLIGT PRIVAT INNOVATIONSSAMARBEJDE 
 

Civilingeniør Bjarke N. Hoffmark, COWI A/S 
Biolog Ole Mikkelsen, Region Syddanmark 

Direktør Finn Jensen, Bellinge Ventilation A/S 
Projektchef Lars Nissen, COWI A/S 
Specialist Tage V. Bote, COWI A/S 

bjne@cowi.dk 
 

 
 
Baggrund 
Passiv ventilation er i dag en ofte anvendt afværgeteknik til sikring af indeklimaet på forure-
nede boliggrunde. Ved at etablere et velventileret drænlag under en bygning, kan forurenet 
poreluft fjernes, før forureningen trænger ind i bygningen. De fleste indeklimasikringsløsnin-
ger anvender i dag en vindhætte for at sikre et tilstrækkeligt luftskifte i drænlaget. 
 
Ved etablering af vindhætteventilation som afværgemetode i forbindelse med indeklimasik-
ringssager har erfaringerne vist, at det er vanskeligt at opnå en konstant ventilation alene 
ved anvendelse af en vinddrevet vindhætte, da vindhættens ydelse ligger inden for et meget 
snævert interval. 
 
COWI har derfor i samarbejde med Region Syddanmark og Bellinge Ventilation udviklet og 
implementeret en indeklimaafværgeløsning, hvor passiv ventilation med vindhætte er kombi-
neret med et passivt ventilationssystem drevet af solceller. Dermed opnås et mere effektivt 
system, der ikke kun er afhængigt af vindpåvirkning, men som også vil kunne drage nytte af 
potentialet i solceller. 
 
Udviklingsprojektet er gennemført som et Offentligt-Privat-Innovations projekt (OPI), og den 
solcelledrevne ventilation er afprøvet i fuldskala på en TCE-forurenet lokalitet i Odense. 
 
Metode og resultater 
Problemstillingen for OPI-projektet tog udgangspunkt i begrænsningerne i vindhætten og en 
ikke forud defineret løsningsmodel. På denne baggrund blev projektopstarten afholdt som en 
brainstorm med efterfølgende tilpasning i forhold til kravspecifikation og implementeringen af 
løsningen. 
 
Med ønsket om mindst muligt tryktab og så ensartet ventilering i det samlede ventilationssy-
stem som muligt, er der designet og etableret et ventileret drænlag med ilagte ventilations-
dræn. Ventilationssystemet er afsluttet med en traditionel vindhætte, hvor der forinden er 
etableret en aksial ventilator, der forsynes med strøm lagret på et batteri via et solcellepanel. 
På ventilationssystemet er der etableret omfattende online logning af data til dokumentation 
af ventilationssystemet og dets ydeevne. Data er logget hvert 10. minut siden januar 2013. 
 
Resultaterne har vist, at der er etableret et yderst effektivt og veldokumenteret ventilations-
system. På lokaliteten, hvor systemet er afprøvet, er forureningsniveauerne nedbragt til un-
der afdampningskriteriet for TCE (1 µg/m3) alene ved hjælp af sol- og vindenergi. 
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Ventilationssystemet har vist sig at være 4 gange så effektivt, når der anvendes kombination 
af solceller og vindhætte, frem for vindhætte alene. 
 
Konklusion  
Afværgeforanstaltningen blev etableret i ultimo 2012 og har siden da været i drift. Resultatet 
er et effektivt og driftssikkert ventilationssystem, som er endnu et værktøj i kassen af mulige 
metoder til sikring af indeklima.  
 
Udover dette er der opnået meget positive erfaringer med samarbejdsformen OPI, hvor part-
nerskabet mellem private virksomheder og en offentlig organisation sammen har udviklet nye 
løsninger, som både kan skabe værdi og forretning. 
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REGION HOVEDSTADENS PROJEKT  
”HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG JORDHÅNDTERING” 

OMFATTER SKABELSEN AF 
ET NYT IT VÆRKTØJ, KALDET JORDPORTAL 

 
Chefrådgiver Kristian Kirkebjerg, 

Grontmij A/S 
kki@grontmij.dk 

 
 
 
Bygherreforeningen har fået bevilget støtte fra Region Hovedstaden til projektet ’Helhedsori-
enteret bæredygtig jordhåndtering’ med start den 1. april 2013 og tre år frem. Bygherrefor-
eningen har som projektejer udviklet projektet om håndtering af overskudsjord i samarbejde 
med Grontmij og Niras.  
 
Projektet skal bidrage til udvikling af nye måder til håndtering af overskudsjord fra bygge- og 
anlægsprojekter, hvad enten den er ren eller forurenet. Dette så jordhåndtering sker på en 
mere bæredygtig måde – også i økonomisk forstand. Projektet kan få stor betydning for 
fremtidig udvikling af metoder, teknikker og regler om jordhåndtering, og det vil skabe værdi 
for Bygherreforeningens medlemmer, for Region Hovedstaden og for samfundet generelt. 
 
Projektets mål er bl.a. at komme med anbefalinger til regelændringer, udvikle metoder til re-
duktion eller genanvendelse af overskudjord samt teknikker til forædling af overskudsjord. 
Desuden skal det gennem cases demonstreres, hvordan jord kan genanvendes og dermed 
blive til en ressource. 
 
Projektet består af 9 delprojekter med tilhørende samarbejdspartnere (se nedenfor). 
 
Præsentationen vil fokusere på delprojekt 4: Jordportalen  http://jordportal.gisit.dk 
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Delprojekterne 
De ni delprojekter har hvert deres perspektiv, der alle har til formål at bidrage til opfyldelse af 
visionen. Nedenstående beskrives formålet for hver af de 9 delprojekter: 
 
1. CERTIFICERING OG AUDITERING AF JORDPRØVETAGERE 
At medvirke til at sikre en ensartet prøveudtagning efter entydige metoder med henblik på at 
mindske eventuelle tvivlsspørgsmål om jordens reelle forureningsgrad, således at kommunal 
godkendelse af jordhåndtering bliver mere smidig. 
 
2. UDVIKLING AF PLANLÆGNINGSTILGANGE 
At få udviklet planlægningsværktøjer, så der kan opnås en mere bæredygtig tilgang til over-
skudsjord, og der tidligt i planlægningen af et byggeri indtænkes genanvendelse af jord og 
minimering af jordmængder, der skal flyttes. 
 
3. LOKAL HÅNDTERING AF OVERSKUDSJORD 
4.  
At undersøge muligheden for lokale og midlertidige jordoplag samt give forslag til, hvordan 
man kan udnytte f.eks. kommunale ejendomme til mindre jorddepoter. 
 
5. JORDPORTAL: FORMIDLING AF JORD 
At opbygge en jordportal – eller et web-sted for ”soil dating” – hvor aktører på området for 
overskudsjord kan mødes.  
 
Delprojektets mål er at etablere et enkelt og funktionelt koncept for en jordportal på en web-
baseret platform, således at aktørerne på området kan få adgang til at annoncere jordpartier 
på basis af digitale værktøjer, og således at aktører efterfølgende i eget regi kan udveksle 
jordpartier. 
 
Aktørerne tænkes at være bl.a.:Entreprenører,Transportører, Developere/bygherrer, Rådgi-
vere, Jordrensere/råstofleverandører, Jordmodtagere, Kommuner, Regioner, Statslige insti-
tutioner. 
 
Kravspecifikationen opbygges på baggrund af hidtidige erfaringer samt interviews med re-
præsentanter for aktørerne på området. Kravspecifikationen skal tillige indeholde en stilling-
tagen til kommercielle, juridiske, og miljømæssige konsekvenser af at etablere en jordbørs.  
Erfaringer fra bl.a. Holland med brug af jordbørs inddrages og den udviklede konceptuelle 
model sendes til kommentering i brugergrupper/brancher.  
 
6. TEKNIKKER TIL FORÆDLING AF JORDKVALITETER 
At skabe viden om mængder og kvaliteter af jorden. Det er herunder vigtigt at øge viden om 
og muligheder for behandling og forædling af jordkvaliteter. Jord som overskudsjord skal 
gøres til en ressource frem for et affaldsprodukt. 
 
7. OVERSKUDSJORD PÅ LANDBRUGSAREALER 
At afdække, hvorvidt modtagelse af ren overskudsjord kan blive et bæredygtigt forretnings-
område for dansk landbrug. Samtidig er det formålet at undersøge i hvilken grad landbruget 
kan bidrage til en løsning på placering af ren overskudsjord. 
 
8. SUNDHEDSLANDSKABER, REKREATIVE OMRÅDER 
At komme med forslag til hvordan fx hospitals- og idrætsbyggerier kan optimere håndterin-
gen af overskudsjord både økonomisk og miljømæssigt, samt at komme med forslag lokal 
genanvendelse af overskudsjord til rekreative landskaber med fokus på sundhed i direkte 
tilknytning til nybyggerierne. 
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9. KLIMASIKRING MED OVERSKUDSJORD, LOKAL HÅNDTERING AF OVERSKUDS-

JORD – 
Hvordan overskudsjord kan anvendes mere lokalt, Hvordan dette kan ske i et samarbejde 
mellem kommuner og forsyninger som hhv. jordmodtager og jordproducent Hvordan et så-
dan samarbejde kan danne grundlag for projekter for overskudsjord anvendes som en res-
source i en klimasikringsindsats. 
 
10. ENERGI OG OVERSKUDSJORD 
At udvikle og undersøge konkrete muligheder for anvendelse af overskudsjord til lagring af 
energi i vandreservoirer, samt skabe nye arealer til produktion af vedvarende energi. 
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AFPRØVNING AF NY PRØVEUDTAGNINGSMETODE (MIS)  
PÅ 26 LOKALITETER I REGION NORDJYLLAND 

 
Miljøtekniker Lars M. Andersen, NIRAS A/S  

Ingeniør Tina Rebsdorf Simonsen, Region Nordjylland  
lma@niras.dk / tr@rn.dk 

 
 
 
Region Nordjylland har i 2013 afprøvet ny prøveudtagningsmetode Multi incremental Samp-
ling (MIS) på 26 lokaliteter, der er forurenet med tjære i de øverste 50 cm. Alle lokaliteter er i 
dag udlagt som boliger med tilhørende haver.  
 
Udgangspunktet for projektet er at undersøge om den nye prøvetagningsmetode giver et 
mere præcist billede af forureningsniveauet på de undersøgte lokaliteter, sammenlignet med 
traditionel prøvetagning og hvilke udfordringer der er ved brug af metoden. 
 
På én af lokaliteterne udføres der afværgeforanstaltninger, som omfatter afgravning af de 
øverste 0,5 m forurenet jord for at sikre arealanvendelsen til bolig. De øvrige 25 lokaliteter er 
undersøgt som led i orienterende forureningsundersøgelser, der skal afgøre om lokaliteten 
skal kortlægges på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven eller kan udgå af kortlægnin-
gen. 
 
På lokaliteten hvor der udføres afværge (afgravning) er den ubefæstede del af grunden op-
delt i prøvetagningsfelter og der er foretaget prøvetagning efter principperne i MIS med prø-
ver bestående af 30 delprøver. Prøverne er sammenlignet med traditionel prøvetagning med 
prøver bestående af 5 delprøver udtaget i de samme prøvetagningsfelter. 
 
På de øvrige 25 lokaliteter er der ligeledes foretaget sammenligninger af den traditionelle 
prøvetagning (5 delprøver) med MIS-prøver (30 delprøver). På lokaliteterne er den ubefæ-
stede del af grundene typisk delt op i 2-3 prøvetagningsfelter (150 m2), hvor der både er ud-
taget prøver ved traditionel prøvetagning med prøver bestående af 5 delprøver og udtaget 
MIS-prøver bestående af 30 delprøver i dybderne 0,1 og 0,4 m u.t. 
 
Der er foretaget statistisk kontrol på 2 felter på lokaliteten med afværgeforanstaltninger, hvor 
der er udført i alt 10 gentagelser af både de traditionelle prøver og MIS-prøver. Der er desu-
den udført 10 gentagelser af enkeltprøver i de samme 2 felter. Prøverne er udtaget før af-
gravning af forurenet jord i dybden 0,1 m u.t. og efter afgravning i udgravningens bund 0,5 m 
u.t. Der er efterfølgende udregnet middelværdi, standardafvigelse samt den relative stan-
dardafvigelse ud for resultaterne.  
 
Formålet med sammenligningen er at se om de to prøvetagningsmetoder giver forskellige 
svar på forureningsniveauet i et prøvetagningsfelt, og hvorvidt lokaliteten skal kortlægges 
eller udgå af kortlægningen på baggrund heraf. 
 
Indlægget vil vise resultaterne af de udførte undersøgelser og af den statistiske kontrol, samt 
hvilke fordele og ulemper MIS-metoden har på en boliggrund, hvor der efterfølgende skal 
tages stilling til kortlægning.  
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DEMONSTRATIONSFORSØG MED TERMISK OPRENSNING  
VED HJÆLP AF RADIOBØLGER 

 
Miljøtekniker Kresten Andersen, 

Orbicon A/S 
klba@orbicon.dk 

 
 
 
Orbicon har udført et demonstrationsprojekt med termisk oprensning ved hjælp af radiobøl-
ger på Region Hovedstadens Innovationsgarage i Skovlunde. Projektet er udført under Na-
turstyrelsens Miljøteknologisk udviklings og demonstrationspulje (MUDP)  
 
Formålet med demonstrationsforsøget er at vise, at lavpermeable og inhomogene aflejringer 
som moræneler kan opvarmes til 100 °C ved denne metode. Formålet er desuden at bereg-
ne energieffektiviteten ved metoden, så det kan sammenlignes med de øvrige termiske me-
toder samt at se på muligheder for metodens svagheder, styrker og udviklingspotentiale un-
der danske forhold. 
 
Baggrunden for demonstrationsprojektet er, at der fortsat er behov teknologiudvikling af ef-
fektive metoder til oprensning af flygtige stoffer i lavpermeable aflejringer, herunder metoder 
til oprensning forureninger der har spredt sig under bygninger.  
 
Fælles for sådanne forureningstyper er, at de er meget omkostningstunge, og at disse med-
fører betydelig risiko for forurening af grundvandsmagasiner og/eller forårsager ikke accep-
table indeklimaproblemer for de borgere, der bebor ejendomme beliggende på sådanne foru-
reninger. Her kan der være behov for teknologier, som er effektive og samtidigt skånsomme i 
forhold til underjordiske installationer og risiko for sætningsskader på bygninger. 
 
Fordelen ved radiobølger i forhold til andre termiske oprensningsmetoder skulle være, at der 
sker en mere jævn opvarmning til typisk 100 °C.  
 
I demonstrationsforsøget er der anvendt et testanlæg udviklet til termisk oprensning af 
Helmholtz, Center for Environmental Research (UFZ) i Leipzig. Entreprenørdelen er udført af 
Frisesdahl A/S. 
 
Metoden er tidligere med succes anvendt til opvarmning og oprensning af sandformationer, 
men er ikke afprøvet i mere lavpermeable jordarter, herunder moræneler. Metoden er base-
ret på installation af en række elektroder (”antenner”) i jorden, som fungerer som ledere for 
radiobølgerne og afsætter radiobølgeenergien i jorden.  
 
Opvarmningen af jorden er udført indtil kogepunktet for forureningsstofferne er nået, typisk 
100 °C. På nedenstående figur er opstillingen af demonstrationsforsøget vist. 
 
Resultaterne af demonstrationsforsøget viser, at der sker en hurtig opvarmning (ca. 20 dage) 
til ca. 100°C. Ved demonstrationsforsøget blev 50 % af den tilførte energi afsat i jorden. De-
monstrationsforsøget viste lovende resultater for oprensning i lavpermeable aflejringer. 
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Figur 1: Opstilling og foto af demonstrationsforsøg 

 
 
 
Da antenner kan bores skråt ind under bygninger, er metoden også lovende for oprensning 
under bygninger uden at skulle genhuse beboerne i bygningen. Testanlægget havde dog en 
ustabil drift i indkøringsfasen, og det vurderes, at metoden endnu ikke moden til at blive an-
vendt i fuldskala. 
 
Orbicon undersøger i øjeblikket i samarbejde med Frisesdahl mulighederne for at afprøve en 
mere effektiv generator for at optimere metoden. 
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STORSKALA DIOXIN/PESTICID KILDE OPRENSNING 
 

Niels Ploug 
Krüger A/S 

nip@kruger.dk 
 
 
 
I forbindelse med anvendelse af Agent Orange under Vitenam krigen er der efterfølgende 
lokaliseret forurenede hotspots ved nogle af de lufthavne, der blev anvendt som base. I disse 
områder har kemikalierne været opbevaret og håndteret, hvilket har afstekommet mere 
koncentrede spild af disse. 
 
Agent Orange er en blanding af 2,4,5-triklorfenoxy-butylester "2,4,5-T" og  2,4-diklorfenoxy-
butylester "2,4-D". Agent Orange indeholdt dog også 2,3,7,8‐tetraklordibenzodioxin “TCDD”, 
som urenhed i produktet. TCDD er den giftigste af dioxinerne. 
 
En af lufthavnene i Vietnam, hvor der er lokaliseret store hot spots, er Da Nang lokaliseret 
midtvejs op ad Vietnams kyst. Undersøgelser på lufthavnsområdet har identificeret knap 
80.000 m3 dioxin/pesticed forurenet jord. Forureningen er arealmæssigt spredt ud over 
190.000 m2. 
 
Forskellige afværgeteknikker har været evalueret, og termisk oprensning er vurderet som 
værende den løsning, hvormed der kan opnås den største rensningsgrad samtidig med, at 
metoden er den  mest implementerbare og med den mindst mulige miljømæssige påvirkning. 
 
Der er af uvildig rådgiver udført laboratorietest for at eftervise, at  rensningskravet på 150 
ng/kg TEQ (toxisk equivalenter: samling af dioxiner og furaner) kan overholdes ved brug af 
termisk konduktiv opvarmning ved en design måltemperatur på ca. 335 grader i 21 dage.. 
Ingen af de øvrige testede teknologier har kunnet nå dette niveau. Testene viste også, at der 
udover dioxin var en stor del organiske stoffer, som ikke var i målgruppen, hvilket ikke 
ændrede kravene til den termiske behandling, men i særdeleshed til den efterfølgende 
behandling. 
 
Da grundvandet er meget terrænnært og måltemperaturen for oprensningen er over vands 
kogepunkt, har det været nødvendigt at designe en overjordisk termisk oprensning – IPTD 
(In Pile Thermal Desorption). Designet resulterede en ”pile”, hvori der lægges ca. 40.000 m3 
jord, som efterfølgende suppleres med varmeboringer, låg og et behandlingsanlæg til 
behandling af den fordampede forurening. Oprensningen udføres i to batches, da det ikke 
har været praktisk muligt at rense alle 80.000 m3 på en gang. 
 
Efter et langt design forløb af Krüger og vores samarbejdspartner TerraTherm blev 
TerraTherm i februar 2013 tildelt oprensningen af USAID (US Agency for International 
Development). TerraTherm har entreret med Krüger og vores søsterselskab i Vietnam til 
udførelse af opgaven.  
 
Konstruktion af pilen med jord, borigner etc. er afsluttet og behandlingsanlægget under 
opbygning. Opvarmningen af første batch forventes startet i foråret 2014. 
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DESTRUKTION AF PCE I GASDREVNE VARMELEGEMER 
 TIL TERMISK OPRENSNING 

 
Civilingeniør, ph.d. Thomas Hauerberg Larsen 

Orbicon A/S 
thla@orbicon.dk 

 
 
 
Termisk oprensning foretages normalt ved en opvarmning af jorden i kombination med en 
vakuumekstraktion. De opsugede dampe kræver normalt rensning, inden luften kan udledes 
til atmosfæren. Denne rensning genererer både affald og kræver en del plads. Det er vel-
kendt, at mange stoffer kan oxideres til relativt ufarlige komponenter ved høje temperaturer 
under de rette forhold.  Gasdrevne varmelegemer til opvarmningen har høje temperaturer 
internt, hvilket derfor potentielt kan anvendes til destruktion, så anden rensning af dampene 
kan elimineres. 
  
Formålet med testen var at give et første indtryk af om forholdene i de gasbrændere, der kan 
anvendes til termisk oprensning under standardforhold var i stand til at destruere klorerede 
opløsningsmidler (eksemplificeret ved PCE) i tilstrækkeligt omfang; at undersøge om der 
blev dannet toksiske nedbrydningsprodukter, samt at give en indledende vurdering af poten-
tiel korrosion forårsaget af det mest sandsynlige produkt af reaktionen, saltsyre på damp-
form. 
 
Forsøget blev afviklet i pilotskala med to varmelegemer monteret i jorden på Region Hoved-
stadens forsøgssite i Skovlunde i forsommeren 2013. For at kunne kontrollere input af PCE 
blev varmelegemerne forsynet med en syntetisk strøm af luft og PCE, der simulerede opsu-
gede dampe fra jorden. Der blev opsamlet data om tryk, temperaturer og flow i systemet un-
der afprøvningen samt målt PCE mængden, der blev doseret. På afkastsiden blev der målt 
for klorerede opløsningsmidler, phosgen, saltsyre, dibenzofuraner og dioxiner på gasprøver i 
forskellige målepunkter.  
 
Forsøget viste, at det var muligt at omsætte PCE i op til den højeste mængde anvendt i for-
søget svarende til ca. 400 g PCE/h i varmeboringen. Omsætningsraten var gennemsnitligt 
mere end 99,9 % svarende til, at de målte afkastkoncentrationer i snit lå på ca. 400 µg/Nm³. 
Der blev ikke konstateret nogen toksiske nedbrydningsprodukter udover saltsyre. Saltsyren 
blev neutraliseret i et isoleret filter mellem de to varmeboringer, således at 99 % eller mere 
blev taget i filteret. Efter forsøget blev udstyret visuelt inspiceret af FORCE Technology, der 
konkludede, at der ikke var nogen betydende korrosion på de følsomme dele af anlægget. 
 
Dette betyder, at det sandsynligvis vil være muligt at reducere prisen på termiske oprensnin-
ger, da selve rensningen af den opsugede luft billiggøres. Herudover vil arealkravet til be-
handlingsanlæg være væsentligt mindre end i dag, hvis teknologien implementeres i fuld 
skala. Der er en række detaljer, særligt i forhold til fjernelsen af den dannede saltsyre, der 
kræver yderligere tests i større skala. 
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HVORNÅR HOLDER EN REDUKTIONSFAKTOR PÅ 100 OVER BETONGULV 
- ERFARINGER FRA DE DANSKE REGIONER 

 
Udviklings- og projektleder, ph.d. Per Loll, DMR A/S  

Civilingeniør, ph.d. Claus Larsen, DMR A/S 
Seniorkonsulent Christian Andersen, Videncenter for Jordforurening 

pl@dmr.dk 
 
 
 
For flygtige oliekulbrinter udføres risikovurderinger for indeklimaet ofte udelukkende på bag-
grund af en poreluftundersøgelse (ingen indeklimamålinger), mens der for chlorerede opløs-
ningsmidler ofte er tale om en trinvis risikovurdering, som i første omgang baseres på en po-
reluftundersøgelse. Hvis denne indledende risikovurdering (ofte på V2-niveau) viser, at der 
er en potentiel indeklimarisiko, udføres en opfølgende risikovurdering, baseret på målinger i 
indeklimaet (typisk som en afgrænsende/videregående undersøgelse).  
 
Dette projekt er rettet imod risikovurderinger for indeklimaet, som er baseret på en poreluft-
undersøgelse og anvendelse af en reduktionsfaktor. Formålet er at undersøge følgende ved-
rørende reduktionsfaktorer i bygninger med støbt betongulv: 
 

• hvilke reduktionsfaktorer kan forventes under forskellige forhold, 
 

• hvor sikker er anvendelse af en reduktionsfaktor på 100, 
 

• hvilken reduktionsfaktor kan anvendes, hvis man fastsætter en sikkerhed svarende 
til at kun 10 % af reduktionsfaktorerne i erfaringsgrundlaget er lavere. 

 
Sekundært ønskes det at pege på forhold, der kan medføre lave reduktionsfaktorer, således 
at disse forhold kan inddrages i fremtidige undersøgelser. 
 
Erfaringsopsamlingen er baseret på sagsmateriale fra 66 sager, fremsendt af de danske re-
gioner. Sagsmaterialet er screenet efter en række objektive kriterier for at sikre det bedst mu-
lige datagrundlag ift. en fremadrettet anvendelse af resultaterne på sager med støbt beton-
gulv, og der er inddraget i alt 49 estimerede reduktionsfaktorer. 
 
På baggrund af en statistisk databehandling er der opstillet forventninger til reduktionsfakto-
rer, når forskellige forhold gør sig gældende. Ved et minimalt kendskab til en lokalitet; herun-
der uden viden om der er revner mv. i betongulvet, eller hvad luftskiftet er, kan det forventes, 
at omkring 27 % af reduktionsfaktorerne for betongulv er lavere end 100. Hvis der opstilles 
skærpede krav til antallet af poreluft- og indeklimaprøver, kan andelen af reduktionsfaktorer 
lavere end 100, reduceres til 11 % - stadig uden viden om luftskifte eller revner mv. 
 
Erfaringsopsamlingen viser, at der kan forventes en reduktionsfaktor på mindst 100 i ca. 85 
% af bygninger/rum med betongulv, hvor der ikke er konstateret synlige revner, uanset hvad 
det faktiske luftskifte er. Dette svarer nogenlunde til statistiske sikkerhed der er forbundet 
med praktisk brug af en reduktionsfaktor på 100, jf. Miljøstyrelsens Vejledning 6. 
 
Med udgangspunkt i erfaringsopsamlingen er der opstillet en række anbefalinger til hvilke 
reduktionsfaktorer der kan anvendes i forskellige praktiske situationer med to grader af sik- 
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kerhed for hver situation; hhv. ved anvendelse af en faktor 100 og ved anvendelse af det sik-
kerhedsniveau, der tilskrives af 90 % af erfaringsgrundlaget.  
 
Dertil er der opstillet anbefalinger vedrørende tidspunkt for udførelse af indeklimamålinger, 
samt stillet forslag om ”nye” undersøgelser og bibeholdelse af fokus på ”gamle dyder”, i for-
hold til fremtidige sagsforløb. 
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FORURENING AF INDELUFT 
-  LOKALISERING OG VURDERING AF SPREDNINGSVEJE OG KILDER 

 
Specialist Tage V. Bote 

COWI 
tvb@cowi.dk 

 
 
 
Erfaringer fra en række afværgeforanstaltninger til sikring af indeklimaet har vist, at for at op-
nå succes med de foranstaltninger, der etableres, er det vigtigt at have et indgående kend-
skab til forureningens indtrængningsveje til bygningen, men også at have kendskab til 
spredning inde i selve bygningen.  
 
Formålet med indlægget er at give et indblik i, hvordan man, ved at kombinere kendte under-
søgelsesteknikker, kan opnå bedre forståelse for forureningens indtrængning og fordeling i 
eksisterende bygninger og dermed et væsentligt forbedret grundlag for projektering af af-
værgeforanstaltninger. I lighed med jord- og grundvandsundersøgelser er det også ved inde-
klimaundersøgelser vigtigt at anvende konceptuelle modeller. Specielt for bygninger i flere 
etager kan det være vigtigt, at de enkelte rums placering i forhold til hinanden og i forhold til 
de potentielle spredningsveje. Vi har derfor udviklet en måde til illustration af bygningens ind-
retning, og til illustration af de målte resultater, der understøtter en rummelig konceptuel for-
ståelse for luftens spredning i bygningen.  
 
Indlægget er baseret på specielt to omfattende indeklimaundersøgelser, hvor det udover 
spredningsvejene var vigtigt at fastlægge kilderne til indeklimapåvirkningen. I undersøgel-
serne er der derfor anvendt sporgasmålinger som hjælp til forståelse af indtrængnings- og 
spredningsveje, men også forureningernes karakteristiske sammensætning (fingeraftryk) an-
vendes til underbygning af de teser, der opstilles om luftens spredning og fortynding i byg-
ningerne. 
 
Resultaterne af de udførte undersøgelser viser, at det har været muligt at adskille påvirknin-
gen af indeklimaet fra forskellige forureningskilder. At det har været muligt at eftervise for-
skellige spredningsveje til luften i forskellige rum i bygningen. Men også det har været muligt, 
at give en semikvantitativ vurdering af de forskellige spredningsvejes betydning for indekli-
mapåvirkningen, og dermed en sandsynliggørelse af hvilke afværgetiltag, der vil være til-
strækkelige for at hindre en uacceptabel påvirkning af indeklimaet 
 
Resultatet af undersøgelserne viser også, at mønstrene for luftens spredning i bygningen 
kan variere meget over tid. Det er derfor vigtigt for tolkningen, at de målinger, der anvendes 
ved opstilling og vurdering af spredningsvejene, er foretaget i samme tidsrum, men også at 
eventuelle risikovurderinger og afværgestrategier ikke udelukkende baseres på en enkelt 
målerunde. 
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VINYLCHLORID I INDEKLIMA  
– LØST VED AT SKABE UNDERTRYK I KLOAKSYSTEM 

 
Civilingeniør Karin Birn Nielsen 

Region Midtjylland 
karin.nielsen@ru.rm.dk 

 
 
 
Baggrund 
I 1990’erne blev forureningsundersøgelser på renserigrunde hovedsageligt udført med vand- og 
jordprøver. På grund af risikoen for indtrængning af chlorerede opløsningsmidler til indeklimaet, 
har Region Midtjylland siden 2007 foretaget supplerende undersøgelser på alle renserier i regio-
nen, hvor den tidligere forureningsundersøgelse blev vurderet utilstrækkelig. 
 
Et tidligere renseri i Skive i Region Midtjylland er forurenet med chlorerede opløsningsmidler. Un-
dersøgelser fra 1990’erne indeholdt vand- og jordprøver, men ingen poreluft- eller indeklimamålin-
ger. Prøverne er ligeledes ikke analyseret for nedbrydningsprodukter.  
 
Formål 
Formålet er at undersøge om den forurening, der blev konstateret i 1990’erne, kan give anledning 
til påvirkning af indeklimaet, med særlig fokus på risikoen for påvirkning af indeklima fra nedbryd-
ningsprodukter fra chlorerede opløsningsmidler.  
 
Resultat 
Supplerende undersøgelser i 2011 - 2012 har dokumenteret koncentrationer af tetrachlorethylen 
(PCE) på op til 13.000 µg/m3 ved septiktankene, tæt på boligen. Nogle få meter nord og syd for 
målingen er koncentrationen af PCE under 1.000 µg/m3. I en vandprøve i en nærliggende boring er 
koncentrationen af PCE 2.300 µg/l og koncentrationen af Vinyl Chlorid (VC) er under detektions-
grænsen. Disse målinger giver derfor ikke umiddelbart anledning til en stor risiko for indeklimapå-
virkning med specielt VC.  
 
Selvom de målte koncentrationer af PCE i poreluften tæt på boligen er relative små, har Region 
Midtjylland alligevel foretaget indeklimamålinger for chlorerede opløsningsmidler samt nedbryd-
ningsprodukter, da der er risiko for, at forureningen har spredt sig ind under boligen. Alle indekli-
mamålingerne har dokumenteret koncentrationer af bl.a. PCE, TCE og VC over Miljøstyrelsens 
afdampningskriterier. Mest bemærkelsesværdigt er koncentrationen af VC på op til 16 µg/m3 (kul-
rørsanalyse), som overskrider afdampningskriteriet på 0,04 µg/m3 med en faktor ca. 400. 
 
Koncentrationen af VC er målt højere på 1. sal end i stueetagen (se vedlagte skitse). Derfor er ind-
trængningsvejen undersøgt ved simultane målinger for chlorerede opløsningsmidler og nedbryd-
ningsprodukter i indeklimaet og i kloakken. Der er i kloakken målt VC op til 960 µg/m3 og der er 
overtryk i kloakken. Kloaksystemet er af ringe kvalitet, specielt pga. to utætte septiktanke og kloak-
ken vurderes derfor til at være den primære indtrængningsvej. 
 
Konklusion 
Der er efterfølgende etableret et udsugningsanlæg på ejendommen, hvorved undertryk i septiktan-
ke og faldstammer er sikret. Efter tilslutning er koncentrationerne af VC i indeklimaet faldet øjeblik-
keligt til under detektionsgrænsen, altså en reduktion på op til en faktor ca. 400. Pga. de utætte 
kloakker ses ligeledes en effekt i poreluftmålinger hvor koncentrationen af chlorerede opløsnings-
midler i flere målepunkter er mindsket væsentligt. 
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Kloakken er forureningens primære spredningsvej og de anaerobe forhold, der kan opstå heri, vur-
deres at være medvirkende til nedbrydningen af PCE til VC. Desuden er der i grundvandszonen et 
tørvelag som ligeledes kan optimere nedbrydningen af chlorerede opløsningsmidler pga. det store 
indhold af organisk materiale. 
 
I perioden efterår 2013 – vinter 2014 foretager Region Midtjylland supplerende undersøgelser. I 
denne forbindelse er der konstateret PCE og VC i grundvandet på op til henholdsvis 93.000 µg/l og 
4.200 µg/l langs kloaksystemet og under boligen samt op til 17.000 mg/kg TS og 7,0 mg/kg TS i 
jorden under boligen 10D. Afgrænsningen af de konstaterede forureninger vil blive foretaget i vinte-
ren/foråret 2014. 
 
Der vil i løbet af 2014 blive foretaget forsøg med installering af en radonbrønd med aktiv ventilation 
i forurenings-hotspottet under boligen 10D. Det forventes, at der hermed kan skabes en nedadret-
tet trykgradient over gulvfladen i boligen 10D, Med denne løsning, sammen med aktivt ventilation 
af kloakken, forventes at forureningspåvirkningen af boligerne bliver nedbragt til et acceptabelt ni-
veau, og at regningen for afværgen holdes på et minimum. Løsningen vil dog kræve udgifter til drift 
af de aktive ventilationsanlæg i en lang årrække. 
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PASSIV VENTILATION, DER VIRKER! 
 

Diplomingeniør Rikke Berg Mørch 
Horsens Vand (tidl. DMR A/S) 

Udviklingsleder, civilingeniør ph.d. Per Loll, DMR A/S 
Civilingeniør Claus Larsen, DMR A/S 

Miljøtekniker Klaus Bundgaard Mortensen,  
Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer, Region Syddanmark 

rbm@horsensvand.dk 
 
 

 
På en ejendom, hvor der tidligere har været vaskeri med tilhørende renseaktiviteter, har 
DMR i perioden 2011-2012 udført en videregående undersøgelse for Region Syddanmark. 
Ved undersøgelsen blev der påvist kraftige indhold af chlorerede opløsningsmidler (PCE og 
TCE) i poreluften centralt beliggende under beboelsen samt i indeklimaet. For at sikre inde-
klimaet i boligen har Region Syddanmark/DMR i perioden 2012-2013 gennemført afværge i 
form af afgravning af hot-spot og etablering af en ventileret krybekælder. Efterfølgende er der 
gennemført monitering til dokumentation af sikringen af indeklimaet samt ventilationssyste-
mets virkning. 
 
Traditionelle ventilationsløsninger under gulve, hvor der ventileres via drænslanger udlagt i et 
lag af singles, har i nogle tilfælde vist den svaghed, at luftmodstanden i det etablerede sy-
stem bliver høj – med den konsekvens, at luftskiftet i det kapillarbrydende lag bliver for lille til 
at yde den ønskede afværgeeffekt. Udførelse af indeklimasikring ved etablering af en ventile-
ret krybekælder har ved det gennemførte projekt vist, at der i modsætning til traditionelle 
ventilationsløsninger opnås en minimal luftmodstand i ventilationssystemet og et tilsvarende 
højt luftskifte under gulv, der er tilstrækkeligt til at sikre indeklimaet. En lige så vigtig pointe 
er, at metoden sikrer ensartet ventilation af hele fladen uden døde områder. 
 
I forbindelse med projektet er der grundlæggende foretaget følgende: Nedrivning af skille-
vægge, opbrydning af gulv, udgravning af jord i hot-spot, etablering af nye fundamenter samt 
forstærkning af eksisterende randfundamenter, etablering af nye kloakker i rustfri stål, etable-
ring af ventilationsrør, etablering af målepunker til senere monitering, udlægning præfabrike-
rede dækelementer, udlægning af en sekundær barriere i form af en membran, samt udfø-
relse af sporgasundersøgelse til dokumentation for membranens tæthed og opbygning af 
nye gulvkonstruktioner og skillevægge. Ventilationsrør under gulv er ført via et installations- 
og inspektionsskab på ydersiden af bygningen til vindhætter monteret på bygningens tag. 
 
 Efter afværgens udførelse er der udført to runder af monitering, hvor der er udtaget doku-
mentationsprøver i de indlagte målepunkter under gulv og i ventilationsrør samt udført inde-
klimamålinger. Endvidere er der over en måleperiode på 14 dage foretaget kontinuerte flow-
målinger i hver af ventilationssystemets strenge. I samme periode er der foretaget målinger 
af lokale temperatur og vindmålinger. Erfaringer vedr. de byggetekniske (udførelsesmæssi-
ge), tidsmæssige og økonomiske forhold ved den anvendte afværgeløsning sammenholdes 
med tilsvarende erfaringer fra traditionelle passive ventilationsløsninger.  
 
Endvidere vurderes ventilationsløsningens effekt ved præsentation af sammenhængen mel-
lem den målte vindhastighed, det målte flow i ventilationsanlægget og koncentrationerne af 
PCE og TCE i hhv. indeklimaet og under gulvet, før og efter etablering af den passive venti-
lation. 
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INDEKLIMASIKRING VED INDBYGNING AF  
AKTIVT KUL I GULVKONSTRUKTIONEN 

 
Civilingeniør Nancy Hamburger, Region Hovedstaden,  
Center for Regional Udvikling, Grundvandsbeskyttelse 

Geolog, teamleder Mads Terkelsen, Region Hovedstaden 
Civilingeniør, ph.d Thomas H. Larsen, miljøtekniker Claus G. Kirkeberg,  

civilingeniør Pernille Palstrøm, Orbicon A/S 
nancy.hamburger@regionh.dk 

 
 

 
Forsøg med aktiv kul i kapillærbrydende lag for langsigtet passiv sikring af indeklima 
I et udviklingsprojekt undersøges, om der kan etableres en passiv barriere for indtrængning 
af forurenet poreluft ved indbygning af aktiv kul i det kapillarbrydende lag under gulv. Målet 
er at opnå en afværgeløsning, der ikke kræver en længere driftsperiode, men én gang for 
alle sikrer indeklimaet i hele husets restlevetid.  
 
Forsøget er endnu i gang. De foreløbige resultater viser, at det er vigtigt at være opmærk-
som på, at: 
 
• større mængde af forurening i jord og poreluft kan trænge ind fra siden af fundamentet 

på bygninger og være en betydende indtrængningsvej 
• ved normal korrekt montage er der luftstrømninger i fundamentet 
• forurening kan ophobes i isoleringsmateriale 
• nymonteret isoleringsmateriale kan afgive forurening  

 
Forsøgsopstilling 
Metoden afprøves i to testfelter á 5 m² i en eksisterende bygning på Region Hovedstadens 
testgrund i Skovlunde, hvor der er forurenet med chlorerede opløsningsmidler.  
 
Felterne er opbygget med et leca-lag nederst, herover et lag af aktiv kul, derefter isolering 
under armeret betongulv. I det ene felt er udlagt en membran mellem isolering og betongulv. 
Det andet felt er uden membran. Over begge felter er en overbygning, der simulerer indeluf-
ten i en bolig. Der er ført et lukket kloakrør fra jorden op til overbygningen for at afklare, om 
der sker spredning langs kloakrøret. For at øge hastigheden for processen er der skabt tryk-
differens over betongulvet, som er ca. 10 gange højere end der typisk ses i bygninger.  
 
Under forsøget måles tryk, flow, fugt, PID og udtages luftprøver til analyse for chlorerede 
opløsningsmidler. Efter forsøget måles indholdet af forurening, der er optaget på kullene, 
langs fundament, kloakrør og midt i forsøgsfeltet. 
 
Foreløbige resultater  
Afværgemetoden er lovende, da der ses tydelig opsamling af forurening på det aktive kul.  
 
Forsøgsopstillingen er dog forstyrret af uventede indtrængningsveje. Der var short-cuts trods 
af grundigt kontrolleret opbygning af forsøget. Dette indikeres af, at der måles højere indhold 
af forurening i overbygningen end i luften, der trængte ind til kullene. De højeste koncentrati-
oner er målt i luften i isoleringsmaterialet og i kullene lige under isoleringen. 
 
Der er målt afdampning af PCE og TCE i en prøve af nyt isoleringsmateriale af typen styrolit. 
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DIFFERENSTRYKMÅLINGER ANVENDT SOM STYRINGS-/PROJEKTERINGS-
PARAMETER VED AKTIV VENTILATION SOM AFVÆRGEFORANSTALTNING 

(INDEKLIMASIKRING) 
 

Seniorprojektleder, civilingeniør Jesper Alrø Steen 
NIRAS A/S 

jas@niras.dk 
 
 
 
Region Nordjylland har i 2012-2013 projekteret og efterfølgende etableret supplerende af-
værgeforanstaltninger på tre ejendomme, hvor indeklimaet var påvirket af PCE-koncentra-
tioner væsentligt over MST’s afdampningskriterium. Fælles for de tre ejendomme var, at tid-
ligere gennemførte byggetekniske afværgeforanstaltninger - med bl.a. passiv ventilation un-
der gulv - ikke i tilstrækkelig grad havde resulteret i den ønskede effekt. 
 
Ved tilrettelæggelsen (projekteringen) af de supplerende afværgeforanstaltninger har fokus 
været rettet mod at etablere en aktiv ventilation under gulv, som sikrer opretholdelse af en 
nedadrettet trykgradient over terrændækket og derved minimerer forureningsindtrængningen 
til bygningen. Dette fokus adskiller sig fra tidligere ventilationsparadigmer med etablering af 
luftindtag og ventilationsdræn, som har haft til formål at udskifte porevolumener i det kapillar-
brydende lag og dermed reducere (fortynde) den forureningskoncentration, som kunne træn-
ge ind i bygningen. 
 
Som en del af projekteringen er der gennemført forundersøgelser (ventilationstest) med hen-
blik på at undersøge udbredelsen og størrelsen af de differenstryk, som kunne opnås ved 
forskellige ventilationsstrategier.  
 
Inkluderet i disse forundersøgelser var også poreluft- og indeklimamålinger til belysning af de 
aktuelle forureningsniveauer hhv. i poreluften under gulv, i poreluften udenfor bygningen og i 
indeklimaet.  
 
På en af ejendommene blev der under ventilationstesten gennemført samtidige og kontinuer-
te målinger af differenstrykket og forureningskoncentrationen i poreluften (MIMS-data). Data 
fra disse målinger gav et godt indblik i, hvordan de afprøvede ventilationsstrategier dels op-
byggede et ønsket differenstryk og dels reducerede forureningsniveauet i poreluften. Resul-
taterne fra disse forundersøgelser udgjorde efterfølgende en væsentlig del af projekterings-
grundlaget.  
 
På én af tre ejendomme omfattede de supplerende afværgeforanstaltninger aktiv ventilation 
af hhv. det kapillarbrydende lag under gulv i krybekælder samt af den umættede zone om-
kring bygningen. På de to andre ejendomme omfattede de supplerende afværgeforanstalt-
ninger alene aktiv ventilation af et kapillarbrydende lag under gulv i hhv. kælder og stueeta-
ge. 
 
Efter gennemførelsen af supplerende afværgeforanstaltninger er der på alle tre ejendomme i 
2013 gennemført monitering til belysning af afværgeforanstaltningernes effekt. Moniteringen 
har på alle ejendomme omfattet to moniteringsrunder. Moniteringen, som bl.a. har omfattet 
differenstrykmålinger, afkastmålinger, poreluftmålinger og indeklimamålinger, har i alle tilfæl-
de vist, at afværgeforanstaltningerne med en differenstryk-styret aktiv ventilation af det kapil-
larbrydende lag, har været i stand til at reducere PCE-koncentrationen i indeklimaet til væ-
sentligt under MST’s afdampningskriterium.  
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27



 

28



HVAD OMFATTER EN BASISTILSTANDSRAPPORT,  
OG ADSKILLER DEN TILHØRENDE UNDERSØGELSE SIG FRA TRADITIONELLE  

FORURENINGSUNDERSØGELSER? 
 

Kontorleder, cand. scient. Astrid Zeuthen Jeppesen 
NIRAS A/S 

asje@niras.dk 
 
 
 
I januar 2013 blev ’basistilstandsrapport introduceret som et nyt begreb i regulerin-
gen af virksomheder i henhold til EU-direktiv om emissioner fra industrien (Industrial 
Emissions Directive nr. 75/2010). IE-direktivet har betydning for virksomheder, der er 
omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 1454 af 20/12/2012). 
 
For virksomheder, der bruger fremstiller eller frigiver ”relevante farlige stoffer’ skal det 
afklares, om der udarbejdes en basistilstandsrapport og dermed omfattet af § 14 i 
godkendelses-bekendtgørelsen. Krav om basistilstandsrapport udløses ved godken-
delse jf. miljøbeskyttelses-lovens § 33, eller revurdering, jf. miljøbeskyttelseslovens 
§§ 41 a eller 41 b. Ansøgning om en udvidelse eller ændring af en virksomhed bevir-
ker ligeledes afklaring af krav om supplerende basistilstandsrapport. 
 
Basistilstandsrapporten består ifølge godkendelsesbekendtgørelsen af en historisk 
redegørelse samt resultaterne af en teknisk undersøgelse.  
 
I løbet af 2013 er der i Danmark er de første erfaringer med basistilstandsrapporter 
for bilag 1-virksomheder høstet, herunder også med afgørelser, om at virksomheder 
ikke er omfattet af kravet om basistilstandsrapport og tekniske undersøgelser. 
 
For at afklare, om en virksomhed skal have udarbejdet en basistilstandsrapport, skal 
det belyses, hvad bilag 1-aktiviteten omfatter og foretages en sortering af de stoffer, 
som bruges, fremstilles eller frigives med henblik på at identificere relevante farlige 
stoffer.  
 
Udgangspunktet for stofvurderingen er CLP-forordningen. Der skal endvidere foreta-
ges en gennemgang af potentielle undersøgelsessteder. Overblikket skabes ved at 
udpege de steder, hvor der fremover skal håndteres/oplagres de relevante farlige 
stoffer. Herefter vurderes det, om der er en risiko for længerevarende jord- og grund-
vandsforurening. Hvis dette er tilfældet, så skal der udføres en teknisk undersøgelse. 
 
Det belyses i indlægget, hvad en tekniske undersøgelse efter IED-reglerne omfatter i 
forhold til en undersøgelse, udført i forbindelse med afklaring af spørgsmål om kort-
lægning på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven. Den tekniske undersøgelse 
efter IED-reglerne sammenstilles med en V2-undersøgelse. Der ses på hvilke stoffer, 
kildetyper kilder, som indgår i undersøgelserne mv. 
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UNDERSØGELSER AF PFAS I DET DANSKE GRUNDVAND 
- PERSPEKTIVER FOR REGULERING 

 
Civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, Orbicon A/S  

 Civilingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen 
kats@orbicon.dk / kasmi@mst.dk 

 
 
 
Perfluoralkylforbindelser (PFAS) er en gruppe af syntetisk fremstillede miljøfremmede stoffer 
som har været anvendt i bl.a. brandslukningsskum, samt til imprægnering af papir og teksti-
ler. De mest kendte forbindelser er PFOS og PFOA som er kræftfremkaldende, reprodukti-
onstoksiske og akut giftige og er mistænkt for at have hormonforstyrrende egenskaber. De er 
persistente i miljøet og bioakkumulerer. Nogle andre perfluorerede stoffer er mistænkt for de 
samme effekter. PFAS er optaget på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer og Miljøsty-
relsen har lavet en kortlægning og håndteringsstrategi for disse. PFOS og PFOS-lignende 
forbindelser er reguleret under Stockholm konventionen og EU’s implementering af denne. I 
EU er vedtaget grænseværdier for PFOS for overfladevand og biota. Laveste værdi for over-
fladevand er årsgennemsnit for havvand, der er sat til 0,13 ng/l. Der er ikke fastsat grænse-
værdier for indhold af PFAS i grundvand/drikkevand i Danmark. I Tyskland er der fx en anbe-
falet total grænseværdi for PFOS og PFOA på 100 ng/l.   
 
Det overordnede formål med projektet er at afklare om forurening med PFAS udgør et ud-
bredt problem for den danske grundvandsressource, herunder at identificere mulige punktkil-
der til forurening af grundvandet og udføre undersøgelser på relevante lokaliteter.  
 
Projektet er et tiltag, der er nævnt i både Miljøstyrelsens håndteringsstrategi for perfluorerede 
stoffer og i den opdaterede nationale implementeringsplan for Stockholm Konventionen. 
Projektet har omfattet en redegørelse over brancher der potentielt kan være punktkilder til 
forurening af jord og grundvand med PFAS. Følgende brancher er på baggrund af redegø-
relsen vurderet som potentielle punktkilder for PFAS forurening (Brandøvelsespladser i for-
bindelse med luftfart/olieoplag, forkromningsindustrien, tæppeindustrien, malingsindustrien, 
fyldpladser for byggeaffald/ ældre dagrenovationslossepladser). Der er foretaget undersø-
gelser for forurening med PFAS på udvalgte lokaliteter.  
 
Der er påvist indhold af PFAS på 6 ud af 9 undersøgte brandøvelsespladser på et niveau fra 
få ng/l til flere hundrede tusinde på en enkelt lokalitet. I tæppeindustrien, er der kun udtaget 
en enkelt prøve, som dog viste indhold af PFAS på over 1.000 ng/l. Resultaterne fra dette 
projekt har ikke givet anledning til at konkludere, at lossepladser, forkromningsindustrier eller 
malingsproducenter er kraftige kilder til PFAS forurening af grundvandet.  
 
Det hyppigst fremkommende stof er PFOS, som ofte udgør mere end halvdelen af summen 
af PFAS stoffer. Undersøgelsen har omfattet 9 PFAS forbindelser.  
 
Der er således påvist PFAS på flere lokaliteter i det danske grundvand. På især brandøvel-
sespladser er fundet PFAS forbindelser i grundvandet. Undersøgelsen viser imidlertid, at det 
ikke er alle brandøvelsespladser, hvor PFAS er fundet i stort omfang. Der findes mindst 40 
brandøvelsespladser i Danmark. Ved tæppeindustrien er der ligeledes fundet PFAS forbin-
delser. Dog er datagrundlaget ikke er ret stort. Der findes dog meget få tæppeindustrier i 
Danmark, så det vurderes ikke antalsmæssigt at være en udbredt kilde til forurening.  
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EN BRANCHEANALYSE AF JORDFORURENINGSSEKTOREN  
OG ET NYT PARTNERSKAB 

 
Seniorkonsulent Christian Andersen, Videncenter for Jordforurening  

Økonom Christina van Breugel, COWI A/S 
Konsulent Henrik Sand, COWI A/S 

can@regioner.dk 
 
 

 
Når vi hører om jordforurening i medierne, er det som regel, fordi det koster mange penge at 
rydde op, og at det ikke kan gå hurtigt nok. Men problemet har også en plusside – det har 
nemlig skabt en specialiseret industri i verdensklasse. Regionerne i Danmark investerer 
hvert år ca. 400 millioner kroner i at finde, undersøge og oprense forurenede grunde. 
 
Danske Regioner, Miljøstyrelsen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Dansk Miljøtek-
nologi har bedt COWI om at udarbejde en analyse af brancheni. Analysen er baseret på be-
svarelser fra 57 virksomheder, som vurderes at dække 85 % af branchen. Der er desuden 
foretaget en række casestudier og dybdegående interview med en række nøgleaktører. Par-
terne bag projektet blev efterfølgende enige om at oprette Danish Soil Partnership.  Partner-
skabet har til formål at fremme teknologiudvikling med et markedspotentiale og synliggøre 
danske løsninger i udlandet. Partnerskabet drives af Danske Regioner og finansieres af hen-
holdsvis regionerne og Miljøstyrelsen med en halv million kroner hver. Aftalen om partner-
skabet løber foreløbig frem til udgangen af 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omsætning og beskæftigelse 
Brancheanalysen anslår, at jordforureningssektoren har en samlet årlig omsætning på mel-
lem 1,2 og 1,4 milliarder kroner. Den ene halvdel af omsætningen kommer fra den offentlige 
indsats – hovedsagligt regionernes undersøgelses- og oprydningsindsats. Den anden halv-
del stammer fra private investeringer – oftest i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter.  
 
Branchen beskæftiger ca. 1.100 mand, hvor af 875, eller ca. 80 %, er privatansatte. Næsten 
halvdelen af arbejdspladserne er at finde i rådgivende ingeniørvirksomheder, mens entre-
prenører og jordrensere tegner sig for omkring 20 % hver. De øvrige arbejdspladser er delt 
mellem transportører, teknologiudviklere, forskere og advokater. De offentlige arbejdspladser 
udgør 20 %, hvor størstedelen er i regionerne, mens de resterende er fordelt mellem Miljø-
styrelsen, kommunerne og forsvaret.  

Jordforureningsbranchen i Danmark 
 
Omsætning:   1,2 – 1,4 mia.  
 
Arbejdspladser:  1.103 
 
Heraf privatansatte:   875 
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Branchen er præget af hård konkurrence. Dette giver sig udslag i en relativ lav indtjenings-
grad for branchen som helhed. Det gennemsnitlige overskud pr. medarbejder er knap 95.000 
kroner. Dette dækker dog over store variationer. Blandt jordrensere og entreprenører er net-
toresultatet pr. medarbejder markant højere. Der har været et faldende resultat under finan-
skrisen. 
 
 

 
 
Innovation 
De fleste virksomheder er små eller mellemstore, og det gør sig særligt gældende på tekno-
logiudviklingsområdet, der er fuldstændigt domineret af små virksomheder. Størstedelen af 
branchen investerer begrænsede midler i forskning og udvikling. Fem ud af de seks største 
virksomheder opgjort på antallet af ansatte bruger under 5 % på forskning og udvikling. Gen-
nemgående har de små virksomheder ikke overraskende en kortere tidshorisont i deres in-
vesteringer end de store og mellemstore. Sammenholdt med konkurrencesituationen tegner 
det et billede af et modent marked. Udviklingen i jordforureningssektoren er derfor stærkt 
drevet af den offentlige sektors efterspørgsel efter jordforureningsydelser, og offentlige ud-
bud er med til at forme den private sektors udvikling. 
 
Eksport 
Analysen viser, at de store virksomheder er mindre optimistiske med hensyn til fremtiden end 
de små og mellemstore virksomheder. Kun 17 % af de store virksomheder forventer, at de-
res aktivitet vil tiltage. Til sammenligning forventer ca. 40 % de små og mellem store virk-
somheder, at deres aktiviteter vil vokse.  
 
Eksporterende virksomheder er mere optimistiske end virksomheder fokuseret alene på 
hjemmemarkedet. Dette skyldes sandsynligvis en større vækst i markedet uden for Dan-
mark. Men kun et mindre antal af danske virksomheder er orienteret mod udlandet, og bare 
syv ud af 57 adspurgte virksomheder eksporterer til mere end ét land. Det er ikke væsentlig 
forskelligt fra det samlede billede af dansk erhvervsliv, hvor blot 7,5 % af danske virksomhe-
derii når ud over hjemmemarkedet, skønt hvert fjerde job er afhængigt af eksport. 
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En analyse som Ernst & Young har udført for EU-Kommissioneniii, placerer Danmark blandt 
en lille gruppe europæiske lande, der har højt udviklet regulerings- og rammebetingelser. De 
øvrige lande er Holland, Belgien og Tyskland. Omsætningen blandt de danske virksomheder 
er dog mindre, end hos de andre lande i denne gruppe. Opgjort alene på omsætning marke-
rer franske og britiske firmaer sig højest. Analysen giver anledning til at konkludere, at der i 
Danmark er et potentiale, der ikke er fuldt udnyttet i dag.  
 
Konklusion 
Vækstpotentialerne i Danmark er små. Det danske marked er modent, og vækstmuligheder-
ne for jordforureningssektoren ligger primært i de udenlandske markeder. Få danske virk-
somheder er gearet til eksport. Det danske marked har kun få store aktører med den øko-
nomiske kapacitet og et internationalt netværk. For den overvejende del af markedsaktører-
ne betyder det, at de skal indgå strategiske samarbejder for at kunne etablere sig i udlandet.  
Analysen viser, at der pt. kun er få, der gør dette. 
 
Danske myndigheder kan understøtte branchens vækstmuligheder ved at styrke vidensde-
ling på tværs af virksomhederne, f.eks. ved at facilitere netværksdannelse mellem danske 
virksomheder og udenlandske aktører i de lande, hvor der er vækstmuligheder. Danske myndig‐
heder kan desuden i højere grad indtænke hensynet til produktudvikling og markedsføring som en 
tilsigtet sidegevinst, når løsningen af opgaverne planlægges.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brancheanalysen anfører 9 hovedkonklusioner : 
 

1. Konkurrencen i Danmark er hård 
2. Teknologiudviklingen i Danmark er primært drevet af 

offentlige projektmidler 
3. Vækstpotentialerne i Danmark er små 
4. Få virksomheder ser deres opgaveløsning i en større 

sammenhæng 
5. Få virksomheder eksporterer deres ydelser 
6. Få virksomheder er gearet til eksport 
7. Store aktører er især egnet til at eksportere 
8. Der er eksport- og vækstmuligheder på både modne 

og mindre modne markeder 
9. Danske myndigheder kan identificere vækstmulighe-

der i dialog med branchen 
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Danish Soil Partnership 
Danish Soil Partnership holdt sit første møde i december 2013, og partnerskabet vil 
tage de udfordringer op, som brancheanalysen har identificeret. Partnerskabet har til 
formål at fremme teknologiudvikling med et markedspotentiale og synliggøre danske 
løsninger i udlandetiv. Der er ingen tvivl om, at private og offentlige interesser ikke 
altid overlapper, men hvor der iagttages et sammenfald af samfundsøkonomisk og 
virksomhedsøkonomisk fordel giver det mening at samarbejde. Men der skal bæres 
ved til bålet fra alle sider. Myndighederne skal tillære sig en bredere tilgang til deres 
opgaveløsning, og virksomhederne skal investerer tid og ressourcer i en fælles plat-
form. Eftersom partnerskabet ikke er født med finansiering udover sekretariatsbi-
stand, er succesen af dets målsætninger afhængigt af de enkeltes parters commit-
ment og villighed til at investere i partnerskabet. Partnerskabet vil i foråret 2014 ud-
arbejde en strategi for det videre arbejde.  Det er målsætningen, at partnerskabet 
kan katalysere en mængde af konkrete projekter og alliancer. 
  
 
 
                                                 
i Miljøstyrelsen: Brancheanalyse for jordforureningssektoren, Miljøprojekt nr. 1500, 2013, Brancheanalyse for 
jordforureningssektoren 
ii Mandag Morgen: 7 gyldne veje til eksport succes, 4. september 2013 
iii EU Kommissionen: Eco‐industry, its size, employment, perspectives and barriers to growth in an enlarged EU, 
2006, side 142‐154 
iv www.danishsoil.org  
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ANVENDELSE AF RISIKOVURDERING  
TIL OPTIMERING AF AFVÆRGESTRATEGI 

 
Chefkonsulent Dorte Harrekilde 

Rambøll 
doh@ramboll.dk 

 
 
 
På en metalforarbejdende virksomhed i Kvistgaard, som ligger i OSD og indvindingsopland, 
er der fundet 2 hot-spot områder med TCE-forurening. Hovedparten af forureningsmassen 
ligger i umættet og mættet moræneler, en mindre del i det underliggende sandmagasin, der 
måske har kontakt til områdets primære grundvandsmagasin. Risikovurderingen i forbindelse 
med undersøgelserne viser, at forureningen udgør en risiko for grundvandsressourcen og på 
sigt muligvis en risiko for nærmeste indvinding. Der er opstillet en afværgestrategi målrettet 
disse 3 indsatsområder, se figuren.  
 
Formålet med indlægget er at give et eksempel på en konkret risikovurdering anvendt til at 
optimere afværgestrategien overfor klorerede opløsningsmidler og til at vurdere det nødven-
dige oprensningsomfang og konsekvenserne, hvis der ikke renses helt op. Sekundært at be-
lyse de usikkerheder, der ligger i vurderingen og udpegningen af kontrolpunkter og -krav, og 
hvilken effekt disse usikkerheder har på såvel risikovurderingen som valg af afværgestrategi. 
 
Risikovurderingen er baseret på en tilbageberegning for hver af de 2 hot-spots med ud-
gangspunkt i, hvilken samlet flux af TCE fra de 2 kilder, der kan accepteres i nærmeste drik-
kevandsboring og i forskellige kontrolpunkter nedstrøms forureningen. Der er bl.a. anvendt 
betragtninger, metodikker og udvaskningsmodeller beskrevet i MP 1376/2011 (Fastlæggelse 
af oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger). Risikovurderingerne er udført 
ved anvendelse af Risc5. 
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Baggrund  
På en stor industrilokalitet er der konstateret en omfattende forurening i jord og grundvand 
med stofferne triacetin, glycerol, acetone, isopropanol og flygtige fede syrer (VFA). 
Forureningen er afgrænset og kildeområdet i moræneleret bortgravet, mens der er efterladt 
en grundvandsforurening i et underliggende siltet-sandet sekundært grundvandsmagasin, 
som udgør en uacceptabel trussel mod grundvandsressourcen i området. 
Forureningskomponenterne er uønskede i grundvandet pga. deres lave lugttærskel og 
grundet risikoen for uønsket bakterievækst i vandforsyningens ledningsnet. 
Behandlingsområdet dækker et areal på 3.000 m2 over dybden fra 10 til 16 m.u.t. med et 
samlet behandlingsvolumen på 18.000 m3. Der er udført risikovurdering over for 
grundvandsressourcen og den aktuelle vandindvinding og der er opstillet kvalitetskriterier og 
oprensningskriterier, som er godkendt af de lokale myndigheder. 
 
Aktiviteter  
Til oprensning af grundvandsforureningen er der iværksat en fuld-skala anaerob biologisk 
oprensning med nitrattilsætning til stimulering af nedbrydning ved naturligt forekommende 
bakterier. Laboratorieforsøg, udført hos SiREM (Canada) som led i designfasen, viste 
fuldstændig nedbrydning af de lokalitetsspecifikke forureningskomponenter ved 
nitratreduktion. Nitrat blev tilført og fordelt i behandlingszonen ved recirkulation i en 
”modificeret donut” boringskonfiguration bestående af 3 centralt placerede 
ekstraktionsboringer og 10 perifert placerede injektionsboringer, alle filtersat i 2 
dybdeniveauer. Modelsimuleringer viste, at den valgte boringskonfiguration ville resultere i 
den mest effektive fordeling af nitrat, dvs. en ensartet fordeling af nitrat inden for den kortest 
mulig tid og med mindst mulig spredning af nitrat og forureningskomponenter til områder 
uden for behandlingszonen. Oprensningen var i aktiv drift med kontinuert recirkulation og 
pulsvis nitratdosering i 8,5 måned, efterfulgt af 3,5 måneds stand-by periode (uden 
nitratdosering) og tilhørende monitering. Moniteringsprogrammet har omfattet 14 
prøvetagningsrunder med vandprøvetagning fra 33 boringer og 6 ekstraktionsfiltre. 
 
Resultater og konklusion 
Oprensningen blev startet i april 2012 og oprensningskriterier var opnået i maj 2013 og 
godkendt af myndighederne. Moniteringen viste, at oprensningskriterierne var overholdt i 
samtlige boringer inden for et år efter start af den aktive driftsfase. Maksimalt målte 
baselinekoncentrationer for NVOC (Non-Volatile Organic Carbon) på 1.120 mg/l blev 
reduceret til under 10 mg/l (enkelt- og gennemsnitsmålinger) inden for kun ét år. I de enkelte 
moniteringsboringer sås enten en gradvist faldende koncentration eller en forbigående 
koncentrationsstigning efterfulgt af et hurtigt koncentrationsfald. Nedbrydningshastigheden i 
de enkelte moniteringsboringer varierede i henhold til boringernes placering i forhold til den 
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hydrauliske indflydelse af recirkulationssystemet. Forureningskomponenterne blev nedbrudt 
ved en kombination af nitratreduktion, sulfatreduktion og methanogenese, dokumenteret ved 
forbrug af det tilsatte nitrat og det naturligt forekommende sulfat, såvel som ved produktion af 
methan. Effekten af nedbrydningen ved methanogenese blev ligeledes dokumenteret ved 
fortsat faldende koncentrationer i moniteringsperioden efter den aktive drift. Moniteringen har 
endvidere vist at der ikke er observeret tilbageslag af forureningskomponenter og at nitrat og 
primære forureningskomponenter ikke er blevet spredt til områder uden for 
behandlingszonen. 
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Dele af deponering på Stengården losseplads i Region Sjælland har forårsaget en udbredt 
grundvandsforurening med pesticider i et stort sekundært sandmagasin, primært med stofferne 
dichlorprop og MCPP. Kildens præcise placering er ukendt og en afgrænsning og karakterise-
ring vil kræve omfattende undersøgelser. Der fokuseres, i det følgende, derfor udelukkende på 
undersøgelser af den store diffuse forureningsfane. Da moniteret naturlig nedbrydning (MNA) af 
phenoxysyrer tidligere er vist effektiv, er der en begrundet formodning om, at denne metode er 
relevant som en omkostningseffektiv og "grøn" afværgeteknologi. 
 
Formålet med projektet har været at tilvejebringe det nødvendige datagrundlag til at afgøre, om 
MNA er en attraktiv afværgeteknologi, som et alternativ til pump and treat, i forbindelse med 
pesticidforureningen ved Stengården losseplads. 
 
Et stort boringstransekt er placeret på tværs af den brede og dybe forureningsfane omkring 500 
meter nedstrøms lossepladsen. På trods af generelt lave koncentrationer (op til 8 ug/l) gør den 
store udbredelse, at man ud fra fluxen alene ikke kan udelukke en risiko for indvindingen.  
 
MNA kræver et solidt datagrundlag og flere typer af indicier på, at nedbrydning rent faktisk fore-
går. Traditionelle metoder, såsom analyse af geokemiske parametre samt rumlige og tidslige 
variationer i koncentration, kunne ikke i tilstrækkelig grad bruges til vurdering af MNA på Sten-
gården losseplads. En kombination af tre innovative tolkningsmetoder blev testet for at vurdere 
nedbrydningen af phenoxysyrer i forureningsfanen: 
 
1. Analyse af forholdet mellem moderstoffer og nedbrydningsprodukter. De aktuelle forhold i 

forureningsfanen sammenlignes med kendte worst-case forhold. Dette sikrer, at urenhe-
der fra pesticidproduktionen ikke påvirker vurderingen af nedbrydning. 

2. Analyse af enantiomerforholdene. Enantiomerer er to molekyler med de samme kemiske 
bindinger men med forskellig rummelig opbygning, i det de er hinandens spejlbilleder. 
Enantiomerer er kendt for at blive nedbrudt ved forskellige rater, hvorfor en ændring i 
enantiomerforholdet kan indikere nedbrydning. 

3. Analyse af udviklingen i enantiomerspecifike isotoper. Mikroorganismer nedbryder 12C-
molekyler hurtigere/lettere end 13C-molekyler, hvorfor en ændring i isotopforholdet kan in-
dikere nedbrydning.  

 
Indikationer fra både metode 1 og 3 dokumenterer, at dichlorprop nedbrydes. Desuden viser 
metode 3, at 4-CPP er et relevant nedbrydningsprodukt fra dichlorprop. Metode 3 dokumenterer 
endda, at 4-CPP nedbrydes yderligere af mikroorganismer. Modsat gav kun metode 2 klare in-
dikationer på MCPP nedbrydning. Det kan derfor konkluderes, at de tre forskellige tolkningsme-
toder supplerer hinanden og alle underbygger muligheden for at anvende MNA som afværge-
strategi på Stengården losseplads. Der er dog behov for flere data, for at kvantificere de faktiske 
nedbrydningsrater. 
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          Spor 3 

 
Klimatilpasning 

Lokal afledning af regnvand (LAR) – salt 
Rensning af pesticidforurenet vand 

VVM Indvinding 
Bæredygtighed 

Drift af grundvandsbeskyttelse (BNBO) 
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Sillebro Ådal blev officielt åbnet af daværende Miljøminister, Ida Auken, den 3. september 
2013. Ministeren indledte sin tale med ordene ”Jeg kommer til at gå og prale af projektet i 
ådalen i årevis”. Projektet er Danmarks arealtmæssigt største natur- og klimatilpasningspro-
jekt og er udført i samarbejde mellem Frederikssund Forsyning og Frederikssund Kommune. 
Dette samarbejde har ført mange positive gevinster med sig, både for naturen og befolknin-
gen i Frederikssund.  
 
Sillebro Ådal er en 3 km lang grøn kile gennem Frederikssund. Der er anlagt en række bas-
siner, der syner af småsøer i bunden af ådalen. Bassinerne forsinker regnvand der før løb 
urenset og udæmpet til Sillebro Å med store negative konsekvenser for åens flora og fauna 
samt ikke mindst vandkvaliteten af det åvand der ender i Roskilde Fjord som, er NATURA 
2000 område. 
 
Sillebro Å var tidligere udrettet og havde for lidt fald på en lang strækning. Med projektet er 
åen genslynget, den har fået bedre faldforhold og der er anlagt gydebanker. Alle disse tiltag 
skal sikre at Sillebro Å kan opfylde målsætningerne i vandplanerne og resultaterne ses alle-
rede i form af flere ørreder, der gyder. 
 
Natur- og klimatilpasningsprojektet er et godt eksempel på hvordan de øgede nedbørs-
mængder kan blive til noget positivt – nemlig mere værdifuld natur og større rekreativ glæde 
til borgerne i stedet for oversvømmelser i bymidten og vand i folks kældre. Projektet er et 
synergiprojekt med klimatilpasning af Frederikssund midtby ved tilbageholdelse og nedsiv-
ning af oplandets regnvand i naturlige regnvandsbassiner.  
 
En alternativ løsning kunne have været betonbassiner under jorden. I Sillebro Ådal har vi 
udnyttet de naturlige lavninger i terrænet til bassinkapacitet og på den måde fået vandet til at 
blive et positivt element i ådalen, der før var præget af uplejet, artsfattig og ufremkommelig 
natur. 
 
Frederikssund Forsyning, Frederikssund Kommune og NIRAS har arbejdet med projektet i 4 
år. Der er udført skitseprojekt, forundersøgelser, reguleringsprojekt, VVM screening, diverse 
feltundersøgelser, botaniske registreringer, forureningsundersøgelser, beregninger på volu-
mener og vandspejls niveauer, myndighedsbehandling, detailprojektering mm.  
 
En lang proces der førte til anlægsprocessen i 2013 og den færdige Sillebro Ådal ultimo 
2013. Ådalsprojektet blev af Ida Auken kaldt et forbilledligt klimatilpasningsprojekt, og det er 
ikke uden grund, da projektet kombinerer mange hensyn og interesser og skaber stor mer-
værdi for borgerne i Frederikssund.
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Projektet kombinerer naturgenopretning, klima- 
tilpasning  og rekreative interesser og er udført 
og anlagt med stor hensyntagen til naturtyperne 
i ådalen og det store rekreative potentiale, som 
ådalen indeholder. 
 
Der er anlagt nye stisystemer gennem den genop- 
rettede natur, nye plankebroer over bassinerne  
samt en masse andre rekreative tiltag såsom  
udsigtspladser, bænke, Shelters, grillpladser mm.  
 
Alt i alt giver ådalsprojektet borgerne en masse  
positive oplevelser omkring vandet i ådalen og  
samtidig klimatilpasses byen. 

  
Sillebro Ådal en grøn kile til Frederikssund 
midtby. © Frederikssund Forsyning 
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HVOR TRUER KLIMAET, OG HVORDAN HANDLER VI? 
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Kommunernes klimatilpasningsplaner skal realiseres via handlinger. Risikovurderinger har 
været centrale i udpegningen og prioriteringen af områder. Kommunerne har fået stillet en 
række kort til rådighed af staten. Kystdirektoratet har udarbejdet risikokort i 9 af de 10 udpe-
gede områder i 2013 for primært havvand, og Naturstyrelsen har udarbejdet risikokort for et 
område. Herudover har Naturstyrelsen stillet en række oversvømmelseskort til rådighed. Det 
har været diskuteret, hvorledes disse kort har kunnet anvendes, og på trods af udfordringer-
ne med at få udarbejdet risikokort på baggrund af disse kort har mange kommuner alligevel 
fundet en vej igennem.   
 
I foredraget vil blive vist forskellige veje igennem risikokortlægningen og pege på områder, 
hvor man skal være påpasselig med tolkningen af kortene, og passe på ikke at indskrænke 
løsninger/handlinger til få eller en enkelt mulig. Fejltolkninger kan stamme fra forkert/forskel-
lig værdisætning, fejl i de hydrologiske højdemodeller, direkte brug af statens værdikort, lav-
ningskort og vandløbskort, brug af data for grundvandsspejl. 
 
For at komme igennem til risikokort er det en mulighed at beregne sandsynlighed for over-
svømmelse og værditab. Eksempler, hvor Naturstyrelsens kort er anvendt for havvand og 
grundvand sammen med nemme løsninger for sandsynlighed for oversvømmelse fra vand-
løb og ved nedbør, vises sammen med værditabskort og de resulterende risikokort. 
 
Specielt oversvømmelse fra vandløb er interessant især med kobling til havvandstand. Dette 
gælder for en række østdanske byer. Eksempler på dette og eksempler på handlinger i kli-
matilpasningsplanen vises. Eksempler på økonomiske overslag på handlinger, inkl. de nem-
me løsninger som ”større rør” og ”hæve sokkelhøjden”, vises om muligt. 
 
Første generation af klimatilpasningsplaner, eller tillæg til kommuneplaner, viser en række 
muligheder for forbedringer til næste gang. Specielt vil inddragelse af interessenter og ind-
dragelse af alle dele af forvaltningen i næste generation kunne forbedre resultatet. Denne 
første generation har sat fokus på klimatilpasning, vi har opdaget manglende viden, og får til 
næste plan mulighed for at tænke langsigtet, fordi vi begynder at få overblik. 
 
 
.  
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IHT. OVERSVØMMELSESDIREKTIVETS 
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Som det er tilfældet i mange dele af verdenen, oplever lande i EU, og herunder Danmark, 
hyppigere kraftige oversvømmelser. For at reducere de relaterede konsekvenser er der ved-
taget et oversvømmelsesdirektiv, der med tre plantrin skal resultere i en risikostyringsplan. 
Naturstyrelsen og Kystdirektoratet implementerer oversvømmelsesdirektivet i Danmark og 
har udpeget 10 risikoområder for oversvømmelse fra vandløb, søer, havet og fjorde. Denne 
udpegning er udfærdiget i henhold til artikel 5 i oversvømmelses-direktivet og benævnes 
plantrin 1.  
 
Direktivet er i Danmark implementeret i Miljøministeriets ”lov om vurdering og styring af over-
svømmelsesrisikoen fra vandløb og søer” og Kystdirektoratets ”bekendtgørelse om vurdering 
og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet”. De ef-
terfølgende to plantrin består i en kortlægning af oversvømmelsesrisikoen inden for de 10 
udpegede områder (plantrin 2), og på basis af kortlægningen udarbejdes risikostyringsplaner 
for oversvømmelser (plantrin 3). Nærværende projekt, plantrin 2, omhandler modellering af 
udstrækningen af oversvømmelser og er udført af NIRAS A/S i områderne markeret med 
røde cirkler på figur 1. Projektet bygger på resultaterne fra plantrin 1 og leverer grundlag for 
plantrin 3, der skal udføres af kommunerne.  
 
Naturstyrelsen og Kystdirektoratet har ansvaret for kortlægningen af oversvømmelser fra 
hhv. de ferske og de marine områder. 
 

 
 

Figur 1. De 10 udpegede risikoområder i plantrin 1. NIRAS A/S har arbejdet med områderne markeret med røde cirkler. 
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Kortlægningen i plantrin 2 skal beskrive oversvømmelsernes udstrækning samt de maksima-
le vanddybder og strømhastigheder i de oversvømmede områder for følgende gentagelses-
perioder: 5 år, 10 år, 20 år, 50 år, 100 år og 1000 år ved nuværende klima og 20 år, 50 år og 
100 år ved et estimeret klima i 2050. Det estimerede klima i 2050 er baseret på et middel 
klimascenarie (A1B). 

Oversvømmelsessandsynlighedsvurderingen sker ved at opstille en vandløbsmodel (MI-
KE11), hvor: 1. opmålte tværsnit beskriver vandløbets geometri, 2. målt vandføring i vandlø-
bet beskriver mængden af vand, der ledes til vandløbet, 3. nedstrøms rand beskrives ved en 
målt eller estimeret vandstand og 4. modstanden i vandløbet udtrykkes ved en sommer- og 
vintermodstand, hvor der er størst modstand om sommeren. MIKE11 kobles til en overfla-
demodel (MIKE21) gennem værktøjet MIKEFlood, hvorfra oversvømmelsesudbredelse med 
vanddybder og -hastigheder kan beregnes. 

Der er forbundet en række statistiske udfordringer til problematikken, ift. dynamiske effekter, 
samtidighedsproblem mellem ekstremværdier ved de forskellige vandløbsmålestationer i 
oplandet samt samspillet mellem forhøjet vandstand i havet og ekstremafstrømning i vandlø-
bene. 

Peak-værdien af ekstremvandføringer er bestemt ved anvendelse af den statistiske ekstrem-
værdimetode POT (Point Over Treasure), hvor data tilnærmes med en General Pareto forde-
ling. Den dynamiske udvikling af vandføringen omkring peak-værdien estimeres med histori-
ske hændelser af ekstreme afstrømninger. Som havvandstand anvendes middelvandstand 
plus tidevandshøjden.  

I GIS kobles de beregnede oversvømmelser fra vandløb med tilsvarende oversvømmelser 
udført af Kystdirektoratet for stormflodshændelser, og resultatet bliver et samlet kort, der vi-
ser sandsynligheden for oversvømmelse. NIRAS A/S’ resultater fra plantrin 2 overleveres til 
Kystdirektoratet, der kobler sandsynligheden for oversvømmelse med et værdikort til at ud-
arbejde et risikokort. Det kan i skadesomkostninger (kr. pr. år) bruges af kommunerne til at 
prioritere deres indsats gennem risikostyringsplanen - plantrin 3.  
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Store mængder vejsalt bliver hver vinter spredt på veje og pladser i forbindelse med glatføre-
bekæmpelse. En del af dette vejsalt tabes til miljøet og kan have en negativ effekt på 
kvaliteten af grundvandet. Den maksimale miljøpåvirkning ses dog først efter årtiers brug.  
 
Her præsenteres resultaterne fra ét ud af i alt fem afgrænsede projekter defineret af Natur-
styrelsen, der samlet skal belyse kemiske og kvantitative påvirkninger af grundvandet ved 
byudvikling i og uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). I delprojektet 
om vejsaltning er der udarbejdet et litteraturstudie og en vurdering af risikoen for forurening 
af grundvandsressourcen baseret på masseberegninger. 
 
Baggrunden for projektet er et ønske om at belyse mulighederne for at byudvikle inden for 
OSD. Ved byudvikling bliver der i sagens natur etableret flere veje, der også kræver 
vintervedligeholdelse. Generelt antager man, at vand fra veje afledes til dræn og separat 
regnvandsledning eller spildevandsledninger, hvorfor det ikke påvirker grundvandet. Men 
dels holder dette ikke altid stik, dels er der er en øget interesse for at infiltrere overfladevand. 
Der er to hovedårsager til dette: 1) øget behov for lokal håndtering af regnvand (LAR), og 2) 
et ønske om så vidt muligt, at bibeholde bynære vandindvindinger.  
 
Tidligere undersøgelser har vist, at kloriden fra vejsaltet er den vigtigste påvirkning af 
grundvandet. I bymæssig bebyggelse kan 10-20 % af den tilførte klorid tabes til grund- og 
overfladevand, mens helt op til 80-100 % tabes fra ikke-kloakkerede arealer. Der er dog 
store usikkerheder forbundet med at estimere tab til grundvandet, og kun få dokumenterede 
danske tilfælde hvor vejsalt alene er årsagen til for høje kloridkoncentrationer i grundvand. 
Især omkring Storkøbenhavn, kan lokale forhold med flere kilder til klorid i grundvandet 
betyde, at kloridbidraget fra vejsalt i fremtiden bliver problematisk. Masseberegninger viser, 
at kloridkoncentrationer i nydannet grundvand under byudviklingsområder kan ligge over 
drikkevandskriteriet. Faktorer som nettonedbør, tabsprocent og forbrug, som alle kan variere 
med over 50 %, er afgørende for risikoen for grundvandsressourcen. Byudvikling, hvor 
regnvand fra veje nedsives, medfører både en større grundvandsdannelse, hvorfor omfanget 
af vejsaltning bør være en del af beslutningsgrundlaget, når lokal afledning af regnvand 
(LAR) løsninger planlægges inden for OSD. 
 
Generelle anbefaler fra delprojektet er: 
 

• at foretage en simpel risikovurdering for hvert byudviklingsprojekt i OSD som evalueres 
sammen med andre kloridkilder i oplandet 

• at mindske saltforbruget mest muligt i byudviklinger i OSD 
• at der i OSD med lav nettonedbør (f.eks. Sjælland) tilstræbes et meget lavt saltforbrug i 

kombination med tiltag til at mindske tabet af salt og/eller øgning af 
grundvandsdannelse ved nedsivning af tagvand. 

• at der benyttes alternative organiske tømidler eller udføres tekniske løsninger til 
håndtering af vejvand, fx fra vintersæsonen alene, hvis krav til glatførebekæmpelse 
medfører, at kloridudvaskningen ikke kan holdes lavt nok i et OSD. 
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VURDERING AF KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET VED  
ETABLERING AF LAR 

 I GRUNDVANDSDANNENDE OPLANDE 
 

Civilingeniør, ph,d. Liselotte Ludvigsen 
Gentofte Kommune 

Cand scient.,geolog Johanne Urup 
Rambøll 

lkl@gentofte.dk/jnu@ramboll.dk 
 
 

 
Som led i klimatilpasningen har Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner et mål om at aflede 
regnvandet lokalt. Nedsivning af regnvand kan øge grundvandsdannelsen og dermed hæve 
grundvandsspejlet. Dette der kan give problemer med vand på terræn eller indtrængning af 
vand i kældre. Desuden kan nedsivning af regnvand påvirke grundvandets kvalitet, hvis der 
nedsives vejvand med indhold af salt, eller hvis forureninger fra forurenede grunde mobilise-
res som følge af det højere vandspejl eller ændrede strømningsforhold. I dette projekt er der 
foretaget en vurdering af konsekvenserne for grundvandet ved etablering af LAR-anlæg 
(LAR = Lokal Afledning af Regnvand) med nedsivning af regnvand og vejvand fra veje, der 
saltes.  
 
Konsekvenserne for grundvandet er vurderet ud fra beregninger med en hydrologisk model. 
For at kunne vurdere påvirkningen af grundvandet fra vejsalt er der indhentet data om for-
brug af salt til vinterbekæmpelse og data om andre menneskeskabte kilder til salt i grund-
vandet (fx fra lossepladser, snedepoter mv.). Disse data er omregnet til kildestyrker, så det 
via modellen kan beregnes, hvor store kloridbidrag nedsivning af vejvand giver til grundvan-
det, hvis der fremover nedsives mere regnvand. Forskellige fremtidige nedsivningsscenarier 
er undersøgt med grundvandsmodellen:  
 
Referencescenarie. Scenariet beskriver forholdene i grundvandsmagasinet under forudsæt-
ning af, at arealanvendelse og befæstelse svarer til de nuværende forhold i de næste 50 år. 
Referencescenariet bruges til sammenligning med de øvrige modelscenarier. 
 
Scenarie med maksimal nedsivning. Scenariet beskriver forholdene i grundvandsmagasinet 
om 50 år, hvis regnvand fra alle befæstede arealer nedsives. 
 
Scenarie med nedsivning fra 30 % af de befæstede arealer. Scenariet beskriver forholdene i 
grundvandsmagasinet om 50 år, hvis regnvand fra 30 % af de befæstede arealer nedsives. 
Der nedsives ikke vejvand fra de veje, der saltes mest. 
 
Scenarie med nedsivning fra 10 % af de befæstede arealer. Scenariet beskriver forholdene i 
grundvandsmagasinet om 50 år, hvis regnvand fra 10 % af de befæstede arealer nedsives. 
Der nedsives ikke vejvand fra veje, der indgår i kommunernes vintervedligeholdelse.  
 
Resultaterne af modelscenarierne indikerer, at det ikke vil være realistisk at nedsive regn-
vand fra alle befæstede arealer. Der vil mange steder skulle håndteres meget mere vand i 
dræn, også i nabokommunerne, og der vil ske store stigninger i grundvandets indhold af klo-
rid fra vejsalt. Nedsivning af vand fra 30 % af de befæstede arealer vil også give øgede 
drænmængder, men dog i reduceret grad, men der vil stadig ske en stigning af klorid fra  
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vejsalt i grundvandet. Nedsivning af regnvand fra 10 % af de befæstede arealer (og 30 % 
nedsivning af tagvand) vurderes som værende det mest realistiske scenarie for de to kom-
muner. De negative påvirkninger af stigende vandspejl er væsentligt reduceret i forhold til de 
to øvrige scenarier, og udviklingen i kloridindholdet i grundvandet vil ikke være væsentligt 
højere, end hvad referencescenariet for de nuværende forhold indikerer..  
 
Resultaterne peger endvidere på, at mulighederne for nedsivning af vejvand er begrænset, 
da. både målinger og modelresultater viser stigende tendenser i kloridindholdet selv med den 
nuværende saltningspraksis og nedsivning.  
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IMPLEMENTERING AF LAR I INDSATSPLANER 
 

Hydrogeolog, ph.d. Jens Asger Andersen 
Orbicon A/S 

jena@orbicon.dk 
 
 
 
Kortlægning af nedsivning af klorid fra vejsaltning indgår ikke som en del af Naturstyrelsens 
administrationsgrundlag i den afgift-finansierede grundvandskortlægning. Den øgede efter-
spørgsel på etablering af LAR i byområder vil potentielt kunne øge denne nedsivning og som 
forberedelse til indsatsplanen i Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner har de to kommuner 
således valgt selv at udføre en kortlægning af kloridnedsivningen og potentialeændringer ved 
forskellige scenarier for etablering af LAR. 
 
Scenarierne viser, at selv uden etablering af LAR, vil den nuværende stigende trend i klorid- 
indholdet i områdets grundvandsmagasiner fortsætte med at stige. Det betyder, at det nuvæ-
rende spild ved vejsaltning, hvor ca. 10-15 % af saltet ender i vejsiderne, hvor det infiltrerer til 
grundvandet, alene medfører en støt stigende trend i grundvandsmagasinernes kloridind-
hold. Ifølge vandrammedirektivet skal der ske en indsats mod en sådan stigende trend, selv-
om der sandsynligvis vil gå mange år, før niveauet i grundvandsmagasinerne når helt op på 
kvalitetskriteriet for drikkevand. 
 
Scenarierne viser dermed også, at etablering af LAR i kloridbelastede områder ikke er en 
optimal løsning med den nuværende saltningspraksis. LAR fra tagvand og andre befæstede 
arealer uden kloridbelastning kan derimod godt gennemføres, da dette blot vil medføre en 
fortynding af grundvandets klorid indhold. Her vil hensynet til potentialeændringer i det øvre 
grundvandsspejl som regel være den største forhindring. Modelberegninger af potentialeæn-
dringer i det øvre grundvandsspejl er meget usikre, og det vil derfor være nødvendigt at sup-
plere med lokale vurderinger af grundvandsspejlets beliggenhed og infiltrationskapaciteten. 
 
Den stigende trend i grundvandsmagasinernes kloridindhold bør under alle omstændigheder 
overvåges. Der vil derfor blive opstillet et overvågningsprogram i indsatsplanen, som løben-
de skal følge udviklingen i klorid indholdet og potentialet i de regionale grundvandsmagasi-
ner. Overvågningsprogrammet skal udover klorid også indbefatte klorerede stoffer, MTBE og 
pesticider, som også udgør alvorlige trusler mod områdets kildepladser. 
 
Sammen med den løbende overvågning er der også behov for at tænke i nye baner i forhold 
til vejsaltning og andre kilder til klorid i grundvandet. Hvis enkelte punktkilder som saltdepoter 
eller lossepladser udgør en direkte trussel mod en kildeplads, kan der skrides ind med af-
værgeoppumpning. Alternative glatførebekæmpelsesmidler er på vej frem og kunne muliggø-
re en udvidet implementering af LAR i de to kommuner.  
 
Herudover er der behov for at se på selve vejsaltningsmetoden, idet årsagen til problemet er 
de 10-15 %, der ender udenfor selve vejarealet, og dermed infiltrerer til grundvandet i stedet 
for at tilgå kloakken. Der er således både behov for at se nærmere på metoder, som reduce-
rer den samlede tilførte mængde salt, og metoder der reducerer udspredningen direkte til 
rabatten.  
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VANDRENSNING MED MPPE  
(MACRO POROUS POLYMER EXTRACTION) 

 
Sales Manager Jan Bart Kok, MPP Systems – Veolia 

Civilingeniør Jesper Holm, Krüger A/S 
jsh@kruger.dk 

 
 

MPPE er en metode til vandrensning der baserer sig på væske-væske ekstraktion fra forure-
net vand. Ekstraktionsvæsken er immobiliseret via kapillarkræfter i macroporøse strukturer i 
polymerkugler, som fyldes i kolonner. Det forurenede vand ledes gennem kolonnerne og 
ekstraktionsvæsken ekstraherer forureningen fra vandet. Ekstraktionsvæsken regenereres 
sekventielt vha. damp. Dampen køles og den kondenserede damp/forurening udskilles i en 
LNAPL- og DNAPL-del samt en væskedel, som genindføres i indløbet til kolonnen sammen 
med det forurenede vand. Der udskilles således alene renset vand og fri fase forurening fra 
MPPE-enheden.  

Specielt i forbindelse med oprensninger af stærkt forurenet (grund)vand, hvor forbruget af kul 
i en traditionel rensningsløsning kan være betydeligt vil denne teknologi kunne tilbyde et inte-
ressant alternativ. 

Rensningsmetoden er udviklet i udlandet (Holland) og har i første omgang sigtet mod anven-
delse i off-shore industri. Den har inden for de senere år været anvendt i forbindelse med 
større grundvandsforureninger i Tyskland. Teknologien er ikke velkendt i Danmark og anses 
for at kunne være relevant i forbindelse med rensning af kraftige grundvandsforureninger 
eller industrispildevand.   

Indlægget vil præsentere resultater fra forskellige afprøvninger af MPPE og specielt resulta-
ter fra afprøvningen af MPPE i forbindelse med dioxin-oprensning i DaNang. 

MPPE er blevet testet i forhold til rensnings af kondensat fra ISTD behandling af jord forure-
net med Agent Orange fra DaNang. Kondensatet er fremstillet ved opvarmning af forurenet 
jord i laboratorie og kondensering af den frembragte damp.  
 
Det frembragte kondensat har koncentrationsniveauer på 100-500 mg/l phenol og klorerede 
phenoler og mg/l niveauer af herbicider samt ng/l niveauer af dioxiner. Resultater fra testning 
af MPPE over for det frembragte kondensat viste rensningsgrader for alle forureningskom-
ponenter på over 97 % og for de fleste af komponenterne på over 99 %. 
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OPI PROJEKT 
– UDVIKLING AF BIOLOGISK REAKTOR TIL RENSNING FOR PESTICIDER 

 
Teamleder, civillngeniør Liselotte Clausen, Krüger A/S 

Forsker Christian Nyrop Albers, GEUS 
Projektleder Tommy Nielsen, Region Sjælland 

llc@kruger.dk 
 
 
 
Eksisterende løsninger med aktivt kul i afværgeanlæg for pesticider er ofte problematiske, 
både med hensyn til effektivitet og med hensyn til udgifter og miljøbelastninger med aktivt 
kul. Et muligt alternativ er mikrobiel fjernelse i sandfiltre. Det er velkendt, at f.eks. phenoxysy-
rer kan nedbrydes af bakterier under aerobe forhold, og selv det svært nedbrydelige stof 
BAM findes der bakterier, der kan nedbryde. I flere store forskningsprojekter arbejdes der i 
øjeblikket intensivt på, at få bakterier til at fjerne bl.a. BAM i drikkevand i eksisterende filtre 
på vandværker. En alternativ måde at anvende denne teknologi på er i afværgeanlæg. Her 
vil sandsynligheden for succes endda være større, da det er muligt at dimensionere anlæg 
med en længere opholdstid, og derved give bakterierne mere tid til nedbrydning. Endvidere 
vil pesticidkoncentrationerne være højere, så bakterierne vil have bedre mulighed for vækst. 
Endelig er der ingen bekymring om evt. øget kimtal i det vand, der forlader filtret, da det ikke 
skal benyttes som drikkevand. 
 
For at undersøge, om der er et potentiale for at rense afværgevand med pesticider i en bio-
logisk reaktor, har Region Sjælland og Videncenter for Jordforurening i samarbejde med Krü-
ger og GEUS gennemført et OPI projekt, hvor rensningseffektiviteten med- og uden tilsæt-
ning af pesticidnedbrydende bakterier er undersøgt i et fuldskala forsøgsanlæg. 
 
Der er opstillet en forsøgscontainer i Hedeland, hvor der er en udbredt grundvandsforurening 
med pesticider – hovedsagelig MCPP, dichlorprop og 4-CPP. Fra en eksisterende boring er 
der ledt forurenet grundvand ind igennem to sandfiltre i serieforbindelse. Første filter funge-
rer, som et traditionelt sandfilter, der fjerner jern- og manganoxider, og derfor hyppigt retur-
skylles, mens det andet sandfilter fungerer som en biologisk reaktor, hvor returskylning kun 
foretages, når det er nødvendigt. Forsøget er inddelt i to faser, hvor det i første fase er un-
dersøgt, om der kan etableres naturlige bakteriepopulationer, som er i stand til at nedbryde 
pesticiderne. I anden fase er der tilsat en kultur af en phenoxysyre-nedbrydende jordbakterie 
(Sphingomonas sp, PM2) for at undersøge, om rensningseffektiviteten kan forbedres.   
 
Resultaterne viser, at de naturlige bakteriepopulationer i grundvandet hurtigt etablerer sig, og 
efter få uger opnås en pesticidfjernelse for alle tre pesticider på ca. 40%. Herefter opstår der 
driftsproblemer med kalkudfældninger i filtrene, og iltdoseringen må sættes ned, hvorefter 
pesticidfjernelsen reduceres til et niveau på 20-30%. Resultaterne tyder derfor på, at det 
specielt er iltkoncentrationen, som har betydning for omsætningen. Efter tilsætning af den 
isolerede bakteriekultur ses der for alle tre pesticider en stigning i den totale fjernelse gen-
nem filtrene, men der opnås ikke en blivende effekt.  
 
Overordnet set er projektet således ikke kommet helt ”i mål”, idet en oprensningsteknologi til 
anvendelse på pesticidforurenede lokaliteter ikke er klar til brug. Projektet har dog vist et be-
tydeligt grundlæggende potentiale for nedbrydning af visse pesticider i sandfiltre, som kan 
ligge til grund for en fremtidig videreudvikling.  
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AVANCEREDE OXIDATIONSPROCESSER  
TIL BEHANDLING AF PESTICIDFORURENET GRUNDVAND 

 
Planlægningsingeniør Charlotte Schmidt, TREFOR VAND A/S 

Kemiingeniør Tove Svendsen, Region Syddanmark 
Civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, Orbicon A/S 

charlotte.schmidt@trefor.dk/tove.svendsen@rsyd.dk 
 
 
 
Kilderne til pesticidforureningen kan være mange – herunder både fladekilder og punktkilder, 
nedsivning fra landbrugsområder af tidligere tiders brug af i dag forbudte pesticider samt ud-
vaskning fra punktkilder. Problemstillingen er aktuel for vandforsyninger, kommuner og regi-
oner – for vandforsyninger/kommuner, fordi de skal levere rent drikkevand til forbrugerne, og 
for regionerne, fordi det er deres ansvar at håndtere forurening fra punktkilder. 
 
Formålet er at undersøge om, avancerede oxidationsprocesser (AOP) kan anvendes til be-
handling af pesticidforurenet grundvand, og hvorvidt de er et brugbart alternativ til kulfiltre-
ring, da nogle pesticider kun i lille grad tilbageholdes på kul. Det overordnede formål er at 
forbedre kommuners, vandforsyningers og regioners mulighed for at håndtere pesticidforure-
net grundvand og dermed opretholde en god forsyningssikkerhed. 
 
I dette projekt er der valgt at fokusere på videreudvikling af de mest lovende metoder overfor 
rensning af pesticidforurenet grundvand i samarbejde mellem Region Syddanmark, TREFOR 
Vand A/S og Orbicon.  
 
Der er i 2013 udført tre pilotskala tests på 2 lokaliteter: et vandværk og en punktkildelokalitet. 
 
• Forsøg 1: Screening af AOP metoder overfor flere pesticider    
• Forsøg 2: Rensning af BAM på boringsniveau (0,18 µg/l) 
• Forsøg 3: Rensning af pesticidforurenet vand fra en aktuel punktkildelokalitet 

 
Forsøg 1 og 2 er udført på Svenstrup vandværk ved Middelfart, mens forsøg 3 er udført på 
en af Region Syddanmarks kendte pesticidforurenede lokaliteter. Forskellige metoder som 
ozon, ozon +UV, ozon + hydrogenperoxid, modificeret Fentons og photofentons er testet.  
Der er udført forsøg overfor MCPP, dichlorprop, atrazin, hexazinon, glyphosat, bentazon, 
DNOC, isoproturon, BAM mv. Desuden er der udført en omkostningsanalyse for driftsom-
kostningerne af de mest effektive processer i forhold til kulfiltrering.  
 
Resultater fra projektet har vist, at især ozonprocesser opnår en høj fjernelse af alle de te-
stede pesticider til koncentrationer under kvalitetskriteriet, og oftest under detektionsgræn-
sen.  Metoderne har været effektive både overfor høje koncentrationer af pesticider i blan-
ding samt af BAM i lave niveauer. Der ses generelt ingen øget effektivitet ved at kombinere 
ozon med UV og/eller hydrogenperoxid. I enkelte tilfælde er der observeret dannelse af spor 
af nedbrydningsprodukter ved ozonering, eksempelvis dannelse af AMPA fra glyphosat, dog 
ikke ved kombination af ozon med UV.  
 
På baggrund af projektets resultater konkluderes det, at avancerede oxidationsprocesser, 
der involverer ozon er en effektiv behandlingsmetode over for pesticidforurenet grundvand. 
En indledende vurdering viser, at metodens driftsomkostninger er i samme størrelsesorden 
som for kulfiltrering. 
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KOMPLICERET GRUNDVANDSINDVINDING I AALBORG SKRIVEKRIDTET 
VURDERET MED ANALYTISKE MODELLER 

 
Direktør, ph. d. Henrik Aktor 

AKTOR innovation  
aktor@aktor.dk 

 
 
 
Der er i tværfagligt samarbejde mellem Aalborg Forsyning Vand a/s, AKTOR innovation ApS 
og KANmiljø gennemført prøvepumpninger af Engkilde og Lundby Krat kildepladser samti-
digt med at Engkilde og andre kildepladser i området har været i drift.  Der er gennemført en 
hydrogeologisk tolkning og opstillet en hydrogeokemisk tolkningsmodel for grundvandsdan-
nelsen. På denne baggrund er der udarbejdet en vurdering af udviklingen i trykniveauer og 
vandkvalitet samt opstillet forslag og anbefalinger til driftsstrategi. 
 
Grundvandsindvinding i skrivekridtet omkring Aalborg er præget af problemstillinger vedrø-
rende forsyningssikkerhed, naturbeskyttelse, arealanvendelse og grundvandsforurening. 
Hertil kommer skrivekridt magasinernes komplicerede hydrogeologi og geokemi. Samspillet 
mellem disse komplekse socioøkonomiske og naturvidenskabelige forhold inviterer til at tek-
nikeren – i sin søgen efter løsninger – anvender så avancerede model værktøjer som det 
praktisk er muligt. En slags 1 til 1 metodik hvor virkelighedens kompleksitet afspejles i en 
stadig stigende model kompleksitet. 
 
Vi har valgt i de konkrete projekter at arbejde modsat denne trend, fordi vi tror på, at brugs-
værdien af den faglige viden også forudsætter udveksling med mindst mulig støj på linjen 
mellem teknikere og ledere på forskellige niveauer og offentlighed. Målsætning er at tilveje-
bringe objektive og i praksis falsificerbare modeller, der understøttes af observerbare og må-
lelige parametre – dvs. topografiske dimensioner, potentiale forhold, filterdybde, magasin 
tykkelser, porøsitet, transmissivitet, vandkemi (fordelt over tid og rumligt) og resultater fra 
prøvepumpninger. 
 
Der er anvendt modellerne SIMFLOW og ANAFLOW – begge udviklet af AKTOR innovation 
– til at vurdere hhv. stof udbredelse i skrivekridt og tidsserie udvikling af grundvandskemi på 
Engkilden kildeplads og ny kildeplads ved Lundby Krat. Desuden er der gennemført hydro-
geologiske tolkninger af prøvepumpninger med 3 – 7 dages varighed på kildepladser i drift 
med analytiske værktøjer udviklet af KANmiljø. Vurdering af placering af grundvandsdan-
nende områder og sænkninger af grundvandets potentiale er udført med forsimplede statio-
nære modeller kombineret med klassiske ikke-stationære løsninger som Theis løsninger. 
 
Ved at anvende analytiske modeller har det været muligt at lave en uafhængig vurdering og 
dermed kvalitetssikring af resultater fra numeriske strømningsmodeller samt andre analyser. 
 
Disse metoder har givet markante resultater af betydning for planlægning af vandforsyningen 
i Aalborg.  
 
Vi har vist, at en korrekt og værdifuld analyse også kan baseres på indsigt, fordybelse og 
professionel erfaring samt – ikke mindst – kvalitetssikring.  
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VVM FOR EN REGIONAL VANDFORSYNING 
 

Projektleder Jens Rasmussen 
HOFOR, Vandressourcer 

jera@hofor.dk 
 
 
 
Forhistorie 
HOFOR – Hovedstadsområdets Forsyningsselskab – indvinder og behandler hver dag vand 
til drikkevandsforsyningen af ca. 1 mio. kunder i hovedstadsområdet.  
 
Tilladelserne til hovedparten af det grundvand der indvindes, er meddelt som Landvæsens-
kommissionskendelser, der ved revisionen af Vandforsyningsloven i 1980 blev gjort 30-årige. 
 
Helt tilbage i 90’erne påbegyndte det daværende Købehavns Vandforsyning arbejdet med at 
søge om nye indvindingstilladelser, og i Vandplan Sjælland-samarbejdet (mellem myndighe-
der og forsyninger) blev rammerne for de to regionale vandforsyninger på Sjælland aftalt. 
 
I den takt HOFORs kildepladser skulle renoveres, blev der søgt om nye indvindingstilladel-
ser, og de daværende amter nåede da også at meddele 8, inden - det også daværende HUR 
- i 2006, slog bremsen i og meddelte, at på grund af den samlede størrelse af alle de ansøg-
te tilladelser, var projektet VVM-pligtigt. Efter strukturreformen i 2007 overgik VVM-
myndigheden til Naturstyrelsen og tilladelsesmyndigheden til kommunerne. 
 
VVM’en 
VVM’en munder ud i at NST udsteder et kommuneplantillæg, der lægger rammerne for HO-
FORs vandindvinding. Inden for disse rammer skal kommunerne så meddele indvindingstil-
ladelserne. 
 
Normalt tager det godt et år at gennemføre en VVM. Men da NST i 2007 var begyndt at ud-
forme vand- og naturplanerne, som skulle fastlægge de fremtidige mål og indsatser, bestem-
te NST, at VVM’en for HOFOR skulle køre parallelt med udarbejdelsen af vand- og naturpla-
nerne; – og være afsluttet primo 2010. 
 
At det så siden er gået anderledes med vandplanerne end forventet, er forklaringen på, hvor-
for HOFORs VVM stadig kun foreligger i en høringsudgave. 
 
Metoder for vurdering 
I de sjællandske vandplaner er der opstillet kravværdier for medianminimumsvandføring på 
over 900 vandløbsstationer, og hvor disse ikke er opfyldt, og vandmanglen kan kobles til 
HOFORs indvinding, skal HOFOR kompensere.  
 
Vurderingen af påvirkning af våd natur er foretaget ved at sammenligne potentialet i det øvre 
grundvand for de ansøgte vandmængder med referenceperioden 1994-2005 i DK-modellen. 
Ved påvirkning af det øvre grundvand i områder med i følsom natur er der enten foretaget 
projekttilpasninger eller stillet krav om indgreb ved målelig påvirkning i en kommende over-
vågning af lokaliteterne. 
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Da der næsten udelukkende er tale om vurderinger af eksisterende indvindinger, er ressour-
cepåvirkningen - såvel den kvalitative som kvantitative – foretaget ved at sammenstille 
trends i grundvandspotentiale og vandkvalitet med de historiske indvindingsmængder. 
 
Fremtiden 
Det arbejde, der nu udestår – når vandplanerne og VVM’en bliver endelige – er i dialog med 
kommunerne, indenfor de udstukne rammer, at finde de bedst egnede løsninger til sikring af 
det lokale vandmiljø og den regionale vandindvinding. 

55



 

 

PLANLÆGNING AF VANDINDVINDING INDEN FOR RAMMERNE AF VVM 
 

Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum 
Rambøll 

malu@ramboll.dk 
 
 
 
Ved ansøgning om indvindingstilladelse til en eksisterende eller fremtidig vandindvinding skal 
der gennemføres en VVM-screening af projektet. Hvis indvindingen antager en størrelse over 
10 mio. m3 pr. år, udløses altid VVM-pligt. I forbindelse med VVM-processen for flere vand-
indvindinger har Rambøll gennem de senere år bidraget til at udvikle metoden for VVM for 
vandindvindinger. Metoden anvendes til at vurdere, om en vandindvinding påfører miljøet 
væsentlige påvirkninger i henhold til VVM-bekendtgørelsen, men den kan også anvendes til 
at bestemme, hvordan en fremtidig indvinding kan etableres, så den ikke medfører væsentli-
ge påvirkninger af miljøet. Sidstnævnte anvendelse giver dog visse udfordringer i forhold til 
VVM-værktøjerne, der traditionelt anvendes på et detaljeret beskrevet projekt. 
 
I projekterne har det vist sig nødvendigt at udvikle og diskutere rammer og metoder for vur-
dering af væsentlige miljømæssige påvirkninger. Således findes der ikke i dag en præcedens 
for, hvorledes influensområdet eller 0-scenariet defineres i forbindelse med en VVM på en 
vandindvinding. Ligeledes er det ikke fastlagt, hvorledes de kumulative effekter fra nærlig-
gende vandindvindinger medtages i vurderingerne.  
 
Der er i VVM-projekterne opstillet fuldt integrerede hydrologiske modeller, som benyttes til at 
beregne, hvilke ændringer den ansøgte vandindvinding vil medføre for vandets strømning.  
Resultater herfra er benyttet til at vurdere påvirkningen på vandføringen i vandløb, opholdsti-
den i søer samt ændringer af grundvandsstand samt eventuel ændringer i strømningen mel-
lem magasiner og terrænnært vand. Disse beregningsresultater er behæftet med varierende 
usikkerhed og skal derfor vurderes i forhold til modellernes detaljeringsgrad og kvantitet og 
kvalitet af de benyttede data.  
 
Modelberegninger bruges også som grundlag til at vurdere, hvorledes naturområder eventu-
elt påvirkes af den ændrede vandindvinding. Først udpeges naturområder, som modelbereg-
ningerne viser, kan være potentielt påvirkede. Herefter kortlægges den nuværende tilstand af 
disse områder, og efterfølgende vurderes det, om den modellerede ændring kan påvirke den 
flora og fauna, der er registreret i naturområderne.  
 
VVM-projekterne omfatter både eksisterende vandindvindinger og etablering af nye indvin-
dinger. I et tilfælde har de vurderede påvirkninger været årsag til ændringer i den oprindelige 
ansøgning om vandindvinding. Vurderingerne har således ændret fordelingen af den samle-
de indvinding mellem forskellige kildepladser, ændret placeringen af en ny kildeplads og væ-
ret årsag til, at en eksisterende indvinding må erstattes af en ny kildeplads.  
 
VVM-processen har i høj grad vist sig at være en iterativ proces fordi der i projektforløbet er 
opnået detaljeret viden og erkendelser, som kan forbedre eller ændre den oprindelige an-
søgning om indvindingstilladelse. Processen har således samtidig været en projektudvikling 
inden for rammerne af en VVM, hvilket ikke var givet ved projekternes start. 
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De forholdsvis lange projektforløb (siden 2005 og endnu ikke afsluttet) har vist, at der er be-
hov for at fokusere på forløbet som en afklarende proces fremfor en VVM for et veldefineret 
projekt. Udarbejdelsen af redegørelsen kan således være et værktøj til planlægning og detal-
jering af projektet.  
 
Endelig har det vist sig, at en vurdering af en eventuel påvirkning fra en vandindvinding in-
volverer mange fagdiscipliner, og at tværfagligt samarbejde derfor er helt afgørende for 
udarbejdelsen af en dækkende VVM. 
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BÆREDYGTIG INDVINDING MED FOKUS PÅ VANDKVALITET 
 

Geolog Lonnie Frøjk 
NIRAS A/S 

Hydrogeolog Lone Mossin, Aarhus Kommune 
Docent Loren Ramsay, VIA University College 

lof@niras.dk 
 
 

 
I vurderingen af om en indvinding er bæredygtig er der en række forhold der skal betragtes: 
Hvad er påvirkningen på vandløb og natur?, Hvilke krav stiller grundvandskemien til vandbe-
handlingen?, Hvad er den maksimale kvantitative udnyttelsesgrad førend grundvandskvalite-
ten forringes signifikant (safe yield)?  
 
Sammenhængen mellem den kvantitative udnyttelsesgrad og grundvandskvaliteten er van-
skelig at forudsige, idet de vandkvalitetsmæssige responser på en overudnyttelse er forsin-
kede (ofte dekader). En ”trial and error” tilgang for at finde grænsen for den kvantitative ud-
nyttelsesgrad er uhensigtsmæssig da ændringer i vandkvalitet ofte er irreversible.   
 
På trods af udfordringen har NIRAS, i samarbejde med Aarhus Kommune og VIA University 
College, Horsens, arbejdet med udviklingen af en metode til at kategorisere kemien i en ind-
vindingsboring. Vandkvaliteten klassificeres som enten robust, muligvis sårbar eller sårbar 
ud fra både historiske og den seneste analyse samt ved en fremskrivning af den tidslige ud-
vikling i vandkemien (trenden).  
 
En samlet vurdering af alle boringer på en kildeplads kan indikere, hvorvidt indvindingen er 
bæredygtig/kemisk robust og dermed kandidat for en evt. øget indvinding, eller om indvin-
dingsstrategien skal ændres for at mindske uønsket påvirkning af vandkvaliteten. Det er hen-
sigten, at metoden nuancerer den nuværende vurdering af, hvorvidt indvindingen på borings- 
og kildepladsniveau er bæredygtig eller ej. Samtidig håber vi, at metoden kan hjælpe med at 
forudsige fremtidige problemer og give mulighed for at udvise ”rettidig omhu”. 
 
Metoden er beskrevet nedenfor og skal i Aarhus Kommune, sammen med en vurdering af 
vandindvindingens påvirkning på natur og vandløb, danne grundlag for en samlet vurdering 
af den udnyttelige grundvandsressource i kommunen til brug i vandforsyningsplanen. 
 
Metodebeskrivelse: 
Metoden består af en 2-trinsraket. I første trin gennemføres en automatiseret screening af 
alle boringer i Aarhus kommune, og i andet trin gennemføres en manuel subjektiv vurdering 
af boringerne der i trin 1 kategoriseres kemisk og muligvis kemiske sårbare.  
 
Trin 1: Automatisk screening.  
I første trin indføres en automatiseret Tærskel 
og Trend Screening af udvalgte stoffer. T&T 
Screeningen består af 3 dele, se figur, hvor 
historiske og seneste analyser screenes ud 
fra om hvorvidt analysekoncentrationen/-
værdien er over eller under to sæt prædefine-
rede tærskelsværdier, jf. bl.a. bek. 1024 af 
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31/10/2011 og hvorvidt signifikante trends kan identificeres for nitrat, klorid, sulfat, da disse 
stoffer er gode indikatorer for en evt. indvindingspåvirkning. T&T Screeningen anvendes til at 
identificere boringer, der skal gennemgå en vurdering i trin 2 og munder ud i en foreløbig 
inddeling af indvindingsboringer i 3 kategorier: Rød - kemisk sårbar // Gul – muligvis kemisk 
sårbar // Grøn – kemisk robust. 
 
Trin 2: Subjektiv vurdering.  
I andet trin gennemføres en subjektiv vurdering af resultatet af T&T screeningen (de boringer 
der blev screenet gule og røde) og ved brug af følgende subvurderinger kan en kildeplads 
grundvandskemiske bæredygtighed vurderes. Indledningsvist analyseres årsagen til T&T 
screeningsresultatet. Herefter inddrages de sædvanlige oplysninger om boringens tilstand, 
arealanvendelse, geologi, hydrogeologi og kemi (ift. Geovejledning 6) som de relaterer sig til 
den fundne årsag.  
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BÆREDYGTIG VANDINDVINDING SOM GEVINST AF  
KILDEPLADS- OG VANDLØBSMONITERING 

 
Geolog Ole Silkjær 

TREFOR Vand 
olsi@trefor.dk 

 
 
 
Fornyelser af vandindvindingstilladelser stiller øgede krav til vandforsyningernes dokumenta-
tion af vandindvindingens påvirkning på den omgivende natur. På Søndre Kildeplads ved 
Kolding er 4 boringer placeret langs Seest Mølleå. Vandindvindingen påvirker de overflade-
nære magasiner, og der er udført en overvågning og en række pumpeforsøg på kildepladsen 
for at indhente mere viden om interaktionen mellem indvinding og vandløb.  
 
I oplægget præsenteres vores erfaring med at registrere vandindvindingens påvirkning på 
overfladenære magasiner og åløb ved forskellige indvindinger og årstidsbetingede variatio-
ner af vandføringen. Det er en ny verden for vandforsyninger at skulle udføre moniteringer af 
vandløb for at dokumentere påvirkning, og det vil være en del fremtiden med de nye vand-
planer.  
 
Der er udført kontinuerte feltmålinger (vandstand og temperatur) i to forskellige grund-
vandsmagasiner på kildepladsen, det overfladenære magasin og vandløb under forskellige 
indvindingskombinationer. Data er kalibreret med klimadata fra vejrstation og sammenholdt 
med indvindingens størrelse. Der er løbende moniteret på vandkvaliteten i indvindingsborin-
gerne under pumpningen. Projektet startede december 2012 og forløber stadig. 
 
Alle data præsenteres i kombination, og man kan se forskellig påvirkning af to forskellige 
grundvandsmagasiner og af det overfladenære magasin som har sammenhæng med indvin-
dingen. Alle data logges og sendes til vores server løbende, og vandløbsdata kan moniteres 
online på nettet.  
 
Data kan hentes døgnet rundt og sammenlignes med pumpedata fra kildepladsen, og man 
kan agere på baggrund af data over SRO´en. Der er god overensstemmelse mellem de for-
ventede (teoretiske) påvirkninger og de faktisk observerede. 
 
Projektets resultater anvendes til at indvinde bæredygtigt og skånsomt i forhold til terrestrisk 
våd natur og danne grundlag for klima-/årstidsvarieret indvinding. Resultaterne kan bruges til 
at lave betingede indvindingstilladelser ved tørre perioder, således at indvindingen vil være 
bæredygtig indvinding under en fornyet vandindvindingstilladelse. Online overvågning af kil-
depladsen og vandløbet kan sikre indvindingstilladelsen og myndighedernes sikkerhed for, at 
indvindingstilladelsen udstedes på oplyst grundlag.  
 
Resultaterne kan også bruges af forsyningerne til at revurdere pumpningsstrategi og kilde-
pladskonfiguration, således at indvindingen optimeres i et energimæssigt perspektiv.  
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DRIFTSOPTIMERING FRA BORING TIL VANDVÆRK 
 – KEYZONES KILDEPLADS 

 
Team- og projektleder Hanne Nicolaysen Trap 

EnviDan Water A/S 
hnt@envidan.dk 

 
 
 
Mange store og små vandforsyninger kan se et reelt behov for at få et samlet overblik over 
data fra råvandssystemet sammen med muligheden for at driftsoptimere styringen af borin-
ger og kildepladser. Eksisterende kildepladsmodeller er generelt komplicerede og omkost-
ningstunge, idet de er baseret på detaljerede modeller af geologi, ledningsnet samt brønd-
modeller, og ulempen ved disse er, at de leverer statiske billeder, der så anvendes til at ju-
stere driften. Idéen med at udvikle et mere simpelt planlægningsværktøj baseret på online-
målinger, og med implementering som en overbygning til vandværkernes eksisterende SRO, 
lå derfor lige for.  
 
Med midler fra VTU-fonden er EnviDan Water A/S sammen med flere projektpartnere (TRE-
FOR Vand, I-GIS, Hornslet Vandværk og GeoScience, Aarhus Universitet) således i gang 
med at udvikle et nyt web-baseret værktøj, som vi kalder ”KeyZones Kildeplads”.  
 
I projektforløbet indhentes data fra TREFORs Søndre Kildeplads i Kolding og fra Hornslet 
Vandværk. Dataindsamlingen består i indsamling af stamdata for boringer, kildepladser og 
vandværker. Dertil gennemførsel af prøvepumpningsforsøg til bestemmelse af boringernes 
aktuelle specifikke kapacitet, beregning af pumpernes QH- og QP-kurver samt kalibrerings-
målinger til vurdering af indbyrdes påvirkning mellem boringer på kildepladsen. De indsamle-
de måledata skal bruges til at understøtte/kalibrere de teoretiske beregninger, som benyttes i 
værktøjet. Når værktøjet er færdigimplementeret, vil det være muligt at: 
 

• Få overblik over en vandforsynings eksisterende stamdata, onlinedata fra SRO’en 
samt afledte beregninger – herunder bl.a. potentialer, afsænkninger, råvandskvalitet 
samt indvundet vandmængde kontra indvindingstilladelse. Overblik skabes i tabeller 
og i en GIS-flade.  

• Mindske lækagetabet ved overvågning af trykforhold og vandbalancer i råvandsled-
ningsnettet. 

• Optimere driftsrutiner på baggrund af scenarieberegninger, således at kildepladsen 
kan energioptimeres og driftsomkostninger dermed kan nedbringes - f.eks. ved redu-
cering af den indbyrdes påvirkning mellem boringer og afsænkning i grundvandsma-
gasinet. 

• Vurdere hvornår det vil være hensigtsmæssigt at udskifte/renovere eksempelvis 
pumper. 

• Opnå en form for alarm, hvis forskellige nøgleparametre ændres og dermed bevæger 
sig udenfor et prædefineret interval. 

 
I værktøjet vil der være mulighed for at vise geologiske profilsnit med visualisering af poten-
tialegrids, således at sænkningspåvirkninger for boringer og kildeplads kan afbildes. Resulte-
rende sænkninger afbildes ligeledes på fladekort.    
 
Nøgleordet for ”KeyZones Kildeplads” er således overblik, og netop overblikket er en af for-
udsætningerne for at kunne drifte indvindingen på en kildeplads bæredygtigt.   
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ADMINISTRATION AF ENKELTINDVINDERE 
– KAN DET GØRES ENKLERE OG BEDRE? 

 
Team- og ekspertisechef Jacob Birk Jensen 

NIRAS A/S 
Afdelingsleder Bjarke Jensen, Mariagerfjord Kommune 

Naturgeograf Bastian Egede Jensen, Vesthimmerland Kommune 
Miljømedarbejder Mogens Klausen, Hjørring Kommune 

jbj@niras.dk 
 

 
 
Der ligger en stor administrativ opgave hos de danske kommuner i administrationen af den 
lovpligtige vandprøvetagning hos enkeltindvinderne. Hovedparten af de danske kommuner har 
besluttet at følge Miljøstyrelsens anbefaling af en prøvetagningsfrekvens på 5 år. 
 
Kommunens opgave er her at advisere boringsejerne om pligtig vandprøvetagning, følge op 
på om dette sker og reagere i forhold til overskridelse af kvalitetskrav. På landsplan skønnes 
der at være ca. 50.000 enkeltindvindere, så samlet set er der bundet meget store ressourcer til 
de ret trivielle opgaver, der er knyttet til administrationen. Det ressourcekrævende arbejde 
betyder, at nogle kommuner kun i begrænset omfang eller helt undlader at leve op til tilsyns-
forpligtelsen.  
 
Opgavens omfang betyder, at der ikke leves meget tid til den vigtigste opgave, nemlig drikke-
vandssikkerheden hos den enkelte boringsejer.  
 
Med udgangspunkt i denne problemstilling har Mariagerfjord, Vesthimmerland, Hjørring og 
Brønderslev kommuner bedt NIRAS om hjælp til at digitalisere og automatisere sagsgangen 
mest muligt, så der kan fokuseres på problemstillinger, der giver direkte værdi for borgeren og 
for kommunen. 
 
Det er ønsket fra kommunerne, at kun ”problemsagerne” ender på sagsbehandlerens bord, at 
godkendelsesproceduren af vandprøver lettes, at der etables et overblik over status for vand-
kvaliteten på kommuneniveau, at borgeren får let adgang til data vedr. anlægget og til bestil-
ling af vandprøvetagning og, at det udviklede system er integreret med kommunens databaser 
og journaliseringssystem.  
 
Med udgangspunkt i disse ønsker har NIRAS igangsat udviklingen af et webbaseret system til 
håndtering af enkeltindvindere. 
 
Webapplikationen henter anlægsinformationer fra Jupiter og supplerer med data fra kommu-
nens eget fagsystem. Prøvestagningsfrekvensen sættes automatisk ud fra resultatet af sidste 
analyse, og når prøvetagningstidspunktet oprinder, sendes der automatisk brev til boringsejer. 
Herefter tjekker systemet i Jupiter, om prøven er modtaget, og sender rykker, såfremt dette 
ikke er sket. Ved overgang til varsel om påbud overgår sagen til manuel sagsbehandling. Så-
fremt der er overskridelser af kvalitetskrav, foreslår systemet ligeledes en handling (fornyet 
kontrol, øget kontrolhyppighed, anden vandforsyning). 
 
I systemet er der adgang til tidsserier for relevante stoffer, og via WFS udstillinger kan status 
for vandprøvetagningen, vandkvalitet m.m. ses i kommunens eget GIS system. 
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Fase 1 af projektet afsluttes i foråret 2014 og sendes i test hos udvalgte kommuner. Fase 2 
indeholder desuden en interface til boringsejeren hvor vandkvalitet kan ses, og hvor denne er 
kategoriseret efter et rødt – gult – grønt princip. Håbet er, at der herved kan skabes en op-
mærksomhed i forhold til bæredygtigheden af enkeltanlægget, og hvor muligheden for tilslut-
ning til vandværk kan ses. I Fase 2 vil der endvidere være en integration til kommunens ESDH 
system. 
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HVORDAN ARBEJDER MAN MED INDSATSPLANERNE, 
NÅR DE ER VEDTAGET? 

 
Team- og projektchef Jens Dyrberg Nilsen 

EnviDan Water A/S 
Civilingeniør Niels Cajus Pedersen, Aarhus Kommune 

jdn@envidan.dk 
 
 
 

Aarhus Kommune er i gang med at udarbejde indsatsplaner for at beskytte grund-
vandet gennem aftaler om, hvordan eksisterende og mulige forureningstrusler for 
grundvandet afværges. Med indsatsplanerne stilles der krav om ændring af arealan-
vendelsen for især jordbrugere samtidigt med at boringsnære beskyttelsesområder 
(BNBO) indføres. Indsatsplanerne udmøntes således i en række forskelligartede ind-
satser med forskellige aktører og grundejere, og Aarhus Kommune forventer, at der 
skal træffes frivillige aftaler eller meddeles påbud i flere hundrede sager i de næste 
mere end 10-15 år.  
 
For at bevare overblikket over det store antal forskellige indsatser og dermed sikre, 
at de bliver ført ud i livet, fik Aarhus Kommune behov for et IT-værktøj, der kunne 
hjælpe med administrationen af den enkelte indsats og samtidig skabe overblik over 
de samlede indsatsplaner. Dette behov blev katalysator for et samarbejde mellem 
Aarhus Kommune og EnviDan Water A/S.   
 
EnviDan Water har udviklet IT-værktøjet Digital Sagsbehandling. Med værktøjet er 
det muligt nemt og hurtigt at få en oversigt over de forskellige planer, indsatstyper, 
påvirkede matrikler, ejere og ansvarlige aktører. Det er samtidig muligt at beskrive og 
logge alle hændelser i sagsforløbet for den enkelte matrikel, og den ansvarlige kan få 
påmindelser, når næste step i gennemførelsen af indsatserne skal tages. I værktøjet 
er der taget højde for vigtigheden i sammenhængen med kommunes eksisterende 
systemer, hvorfor det er muligt at indtaste ID fra relevante dokumentstyringssyste-
mer.  
 
Det visuelle overblik er vigtigt, og derfor giver Digital sagsbehandling mulighed for 
kortvisning i Mapinfo bl.a. af de enkelte indsatområder, afgrænsningen af de enkelte 
indsatser inden for hvert indsatsområde og status på indsatser ned på de enkelte 
matrikler. 
 
Digital Sagsbehandling kan hente data fra f.eks. OIS og GST, og samtidig er det 
nemt for den enkelte sagsbehandler at tilføje og ændre indsatser. På sigt kan der i 
forlængelse heraf indarbejdes yderligere funktioner i værktøjet såsom adgang fra en 
tablet, hvor oplysninger kan redigeres f.eks. i forbindelse med et tilsyn. Samtidig vil 
der også fremadrettet være mulighed for, at relevante aktører uden for Aarhus Kom-
mune kan have afgang til at se data og evt. redigere relevante data.  
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IT-værktøjet er udviklet med udgangspunkt i indsatsplaner, men værktøjet kan lige så 
vel anvendes til håndtering af kommunes andre planer såsom spildevandsplaner, 
vandforsyningsplaner og vandplaner. Digital Sagsbehandling er altså et fleksibelt og 
let anvendeligt værktøj, der skaber overblik over mange forskelligartede indsatser og 
derved bidrager til, at de også bliver ført ud i livet.  
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HVORNÅR ER DET PROPOTIONALT AT BESKYTE I BNBO? 
 

Chefkonsulent, ph.d., hydrogeolog Ulla Lyngs Ladekarl 
ALECTIA A/S 

ula@alectia.com 
 
 
 
Proportionalitet handler om forholdsmæssighed og nødvendighed. 
 
I forbindelse med udmøntning af BNBO er det nødvendigt at vide, hvilke elementer, der ind-
går i en vurdering af porportionalitet. Proportionalitetsbegrebet er grundlæggende i den of-
fentlige forvaltning, og påbud efter MBL §24 eller efter MBL §26a  (indsatsplanlægning) kan 
ikke gennemføres uden vurderingen af proportionalitet. Især ved anvendelse af MBL §24, 
hvor der ikke er mulighed for forhandling om aftalens indhold, er det vigtigt, at man ikke be-
skytter mere end nødvendigt og at begrundelserne er velunderbyggede. 
 
I indlægget diskuteres, hvilke elementer, der indgår i vurderingen af proportionalitet såsom 
sårbarhed, risiko, økonomi, forsyningens vigtighed, fremtid, ressourcens mængde og kvalitet. 
Det vil blive vist, at BNBO’ets form/sikkerhed og størrelse heller ikke er uvæsentlig.  
 
Mange kommuner har ikke fået udført en økonomisk vurdering af omkostningen til erstatning 
ved rådighedsindskrænkning og ved derfor ikke om det bliver for dyrt at gennemføre beskyt-
telse i stedet for at finde alternative løsninger. Specielt i områder hvor det er tydeligt, at der 
skal beskyttes ud over BNBO området for at opnå en tilstrækkelig sikkerhed, er økonomien 
vigtig. Hvor får vi mest miljø for pengene? 
 
Langt de fleste BNBO’er, som kommunerne har fået beregnet og vurderet, vil blive inddraget 
i indsatsplanlægning. Men det er også muligt at få beskyttet BNBO ved påbud efter MBL 
§24, hvis det f.eks. er nødvendigt med en hurtig indsats.  
 
Der fremlægges eksempler på BNBO, hvor det af hensyn til proportionalitetsbegrebet er vur-
deret, at det ikke er proportionalt at beskytte af årsager som økonomi og forsyningens væ-
sentlighed og fordi det ikke vil være tilstrækkeligt kun at beskytte i BNBO. Der vises også et 
eksempel, hvor en forsynings væsentlighed, og mangel på alternativ indvinding, har medført, 
at det er nødvendigt at beskytte ved hjælp af MBL §24, selvom beskyttelsen er relativt om-
kostningsfyldt. 
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En avanceret hydrostratigrafisk model danner grundlag for 3D modellering af grundvandet i 
de Miocæne akviferer i Midt- og Vestjylland. Akvifererne er navngivet ud fra perioden for de-
res aflejring. De to største akviferer benævnes derfor Aquitanian og Burdigalian svarende til 
perioden for aflejring af henholdsvis Billund og Bastrup sandet. Denne model er anvendt til at 
modellere grundvandsstrømningen samt vurdere sårbarheden af i de Miocæne akviferer. Til 
at vurdere sårbarheden og den rumlige aldersfordeling er der udført simuleringer af både den 
direkte alder samt miljøtraceren Ar39. Arbejdet er udført som en del af Geocenterprojektet 
MIOMOD i perioden 2005-2011. 
 
Formålet er at præsentere alternative metoder til et vurdere sårbarheden af akviferer på re-
gional skala.  
 
Ved at kombinere numerisk modellering af miljøtraceren Ar39 med faktisk udtagne prøver fra 
de Miocæne akviferer er det muligt at få et indblik i den rumlige fordeling af grundvandets 
alder samt analysere de styrende faktorer for aldersfordelingen.  
 
Den Direkte alder er ligeledes modelleret og giver en ligefrem forståelse for alderen af van-
det uden at skulle have forståelse for Ar39 koncentrationernes relation til alderen. 
 
Med baggrund i den geologiske model er det ydermere muligt at beregne fluksen samt alde-
ren ved toppen af hver af de Miocæne akviferer. Derved gives et mere nuanceret billede af 
sårbarheden af de enkelte akviferer. 
 
Grundvandsmodellen samt Ar39 analyserne har vist at grundvandet i de dybe Miocæne akvi-
ferer skal måles i hundreder af år og ikke som førend antaget i tusinder af år.  
 
De tykke lerpakker, der afgrænser akvifererne hinanden imellem samt mod overfladen, er 
ikke så impermeable som tidligere antaget, og både de sandede og lerede enheder er kraf-
tigt heterogene på regional skala. Det betyder, at ungt vand til tider ses i selv de dybeste 
akviferer, selvom alderen stadig overordnet stiger med dybden. 
 
Topografien også har vist at spille en afgørende rolle for grundvandsstrømningen og derved 
også alderen på samme. Der ses nedadrettede gradienter for grundvandet imellem betyden-
de vandløb og opadrettede gradienter under eller lige ved vandløb. Det betyder, at det yng-
ste grundvand og hurtig nedsivning ofte findes imellem vandløbene og gammelt grundvand 
forefindes under og nær ved vandløb. Det betyder også, at den gradvise aldring mod vest for 
grundvandet ikke finder sted i lige så høj grad som først antaget. 
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Vurdering og håndtering af mulige pesticidpunktkilder skal indgå i revision af strategi for jord-
forureningsområdet i Region Sjælland i 2014. Formålet er at skabe overblik over den forven-
tede offentlige indsats og at kunne foretage en prioritering af indsatsen over for pesticid-
punktkilder. 
 
Til at skabe et overordnet overblik over opgavens forventede omfang er der udarbejdet et 
estimat over antallet af potentielle pesticidpunktkilder i regionen. Estimatet er udarbejdet på 
baggrund af erfaringer fra tidligere opsporingsprojekter samt ved gennemgang af landbrugs-
statistik og udtræk fra KMD. Herudover er de allerede kendte kilder i regionens database 
medtaget. Samlet set vurderes der at være i størrelsesordenen 3.500-6.500 potentielle lokali-
teter med pesticidpunktkilder, som kan udgøre en trussel over for grundvandet i Region Sjæl-
land. 
 
For at få et overblik over økonomien i en fremtidig offentlig indsats på pesticidområdet er der 
inddraget nationale erfaringer med ”tragtkonceptet”. Der er således foretaget en vurdering af, 
hvor mange lokaliteter fra bruttolisten, som forventes at gå videre til interview og besigtigel-
se, undersøgelse og afværge. På den baggrund er et første overordnet skøn over de samle-
de omkostninger til den offentlige indsats på pesticidområdet i Region Sjælland beregnet til 
200-375 mio. kr. Det er dog langt fra sikkert at afværge af pesticidpunktkilder skal ske efter 
samme koncepter og metoder, som er kendt fra andre stofgrupper, da håndtering af pestici-
der i grundvand er meget kompleks. Skønnet over udgifter skal derfor tages med stort forbe-
hold.  
 
For at underbygge ovenstående vurderinger og for at afprøve en ny metode til opsporing af 
pesticidpunktkilder er udført et pilotprojekt. Til udvælgelse af pilotområde er der foretaget en 
vurdering af fund af pesticider i analyser fra boringer fra Jupiter. I Miljøprojekt nr. 1502, 
”Skelnen mellem pesticidkilder” er der opstillet en række indikatorer, som enten kan pege på 
en punktkilde eller fladekilde. Disse indikatorer er anvendt til en vurdering af, hvilke områder i 
regionen, hvor pesticidfund med en vis sandsynlighed kan henføres til en punktkilde.  
 
I det udvalgte pilotområde, oplandet til Store Heddinge Vandværk på Stevns, er der i en ind-
vindingsboring konstateret op til 0,11 µg/L 4-CPP samt indhold af dichlorprop, 2,6-DCPP og 
BAM. Der er indikationer på, at fundene kan skyldes en punktkilde, idet samme stof genfin-
des i varierende koncentrationer over tid, og fordi der er flere fund af phenoxysyrer samt til-
hørende metabolitter. Området er præget af landbrug og betragtes generelt som sårbart over 
for pesticider. Inden for oplandet er der foretaget besigtigelser på 12 ejendomme, og der er 
igangsat undersøgelser på 8 ejendomme.  
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Råstofindvinding har i mange år været årsag til diskussioner om påvirkning af grundvandet. 
Det er både den kvantitative påvirkning, som sænkning og ændret strømning af grundvandet 
og den kemiske, i form af forurening fra iltede jordlag. 
 
Men hvorledes påvirker råstofindvinding grundvandsressourcen, og kan råstofindvinding reelt 
være med til at forbedre beskyttelsen af grundvandet? I dette oplæg gives en sammenstilling 
af den viden, der er opnået igennem de seneste 40 år.  
 
Forbedret indvindingsmateriel, ønske om at udnytte arealet helt og manglende adgang til 
ressourcer gør, at en langt større andel af råstofindvindingen i dag sker under grundvands-
spejl end tidligere. Således kan der i dag forekomme gravedybder op til 50 meter under 
grundvandsspejl. 
 
Vurdering af råstofindvindingens påvirkning af grundvandsressourcen blev allerede behand-
let inden den første råstoflov blev vedtaget i 1972 og interessekonflikten har siden været 
genstand for en lang række undersøgelser.  
 
Oprindelig blev indvinding under grundvandsspejl sammenlignet med vandindvinding. Sene-
re undersøgelser har dog vist, at råstofindvinding under grundvandsspejl blot flytter rundt på 
vandmængderne, og at der ikke sker ændringer i den samlede vandbalance. Det medfører, 
at sænkninger er begrænsede, hvilket også er i overensstemmelse med de observerede 
sænkninger. 
 
Lokalt kan der dog ske momentane påvirkning af terrænnære grundvandsspejl og ændringer 
i strømningsmønstret. NIRAS har derfor udviklet værktøjet BEST til vurdering af råstofgraves 
og vandindvindingers påvirkning på boringer/brønde, vandafhængige naturområder og vand-
løb. BEST er webbaseret og giver en råstofgravning under grundvandsspejlet en rød, gul 
eller grøn markering, alt efter hvor meget den påvirker. BEST benytter sig både af såkaldte 
semi-analytiske modeller, DK-modellen fra GEUS og modeller lavet til Naturstyrelsens 
grundvandskortlægning og andre projekter.  
 
Råstofindvinding under grundvandsspejl kan også påvirke grundvandsressourcens kvalitati-
ve tilstand, f.eks. ved oxidation af pyrit der fører til frigivelse af sulfat, nikkel og arsen. Men 
både den umættede zone og den mættede zone over redoxfronten er normalt fuldt oxideret 
og en grundvandssænkning i denne del vil næppe accelerere pyritoxidationen. Det er i over-
ensstemmelse med det observerede, idet der i forbindelse indvinding af råstoffer under 
grundvandsspejlet ikke ses problemer med stigende sulfatindhold i grundvandet.  
 
Påvirkningen af grundvandsressourcen i forbindelse med råstofindvinding kan overordnet 
deles op i den egentlige råstofindvinding og den efterfølgende arealanvendelse. Ved den 
rigtige efterbehandling og de rette vilkår og tilsyn kan råstofindvinding reelt bidrage til en ef-
fektiv grundvandsbeskyttelse og være med til at sikre grundvandet mod forurening. 
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Ofte er man nødt til at lave MRS sonderinger i nærheden af veje og bygninger, hvilket giver 
store problemer med støj fra bl.a. el-nettet, som vi i daglig tale kalder for 50 Hz støj. Denne 
støj er den absolut væsentligste udfordring for at få en succesfuld måling, og mange målin-
ger har vist sig at være ubrugelige pga. støj.  
 
Vi har i de seneste år lavet en meget stor forskningsindsats for at udvikle metoder, man kan 
bruge til at fjerne elektromagnetisk støj med. Vores arbejde er muliggjort af, at der er kommet 
nye MRS multikanalsinstrumenter, hvor man kan opsætte spoler kun til at måle den elektro-
magnetiske støj samtidig med, at man måler MRS signalet. Ved hjælp af såkaldte overfø-
ringsfunktioner imellem spolerne kan man efterfølgende fjerne en god del af støjen fra selve 
MRS målingen. En stor del af den støj, der måles, kommer fra el-nettet, som i Danmark har 
en frekvens på 50 Hz. Støjen er dog ikke kun ved 50 Hz, men har overtoner, helt op til de 
frekvenser hvor MRS signalet ligger ved, omkring 2200 Hz. Vi kan identificere støjen fra el-
nettet og ved hjælp af modeller fjerne den. Ved at kombinere denne filtrering med multika-
nalsfiltreringen kan vi opnå meget bedre resultater, end hvis man bruger de normale meto-
der, hvor man ikke laver separat el-nets filterring. Ved at fjerne bidraget fra el-nettet på spo-
lerne bliver korrelationen mellem dem ikke forstyrret af el-nettet, og multikanalsfiltreringen får 
derfor mulighed for at fjerne støj fra andre kilder. Et andet støjfænomen kommer fra elektri-
ske udladninger fra bl.a. elhegn og tordenvejr. Dette kaldes for spikes. Hvor man før har fjer-
net hele målinger (tidsserier) pga. spikes, har vi i stedet udviklet en semiautomatisk spike 
detektion. Fordelen ved at fjerne det enkelte spike og ikke hele tidserien er, at man bibehol-
der den information, der trods alt ligger i data udenom de enkelte spikes, og man spilder så-
ledes ikke hele målingen. Vi viser eksempler fra målinger i bynære områder, hvor alle nævn-
te metoder har været anvendt til at opnå gode målinger.  
 
For yderligere at kunne planlægge, hvor der bedst kan måles gode MRS data, er der blevet 
udviklet et helt nyt instrument, noiseCollector (nC), der effektivt kan måle den elektromagne-
tiske støj, heriblandt 50 Hz støjen. Vi kan dermed måle de kilder, der giver støj til vores MRS 
målinger. nC instrumentet er udviklet, så det simulerer MRS modtageren i forhold til frekvens 
område og sampling af signalet. nC instrumentet er et vigtigt led i vores MRS forundersøgel-
ser, som vi bruger til at få viden om den elektromagnetiske støjudbredelse i tid og rum både i 
tids og frekvens domænet. Vi viser eksempler fra kortlægninger med nC instrumentet, og vi-
ser, hvordan det bruges til at planlægge og forbedre MRS feltkampagner. 
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Traditionelt er grundvandsmodeller ofte kalibreret til tilgængelige hydrologiske datasæt (sta-
tionære og dynamiske trykniveauer samt afstrømningsmålinger). Specielt trykniveau data er 
dog tit begrænset af: antallet af pålidelige eksisterende boringer, kvaliteten af historiske data 
samt omkostningerne ved etablering af nye boringer. Den lave datatæthed fører ofte til, at 
parametriseringen af grundvandsmodeller udføres med få zoner af konstante hydrauliske 
ledningsevne. Den interne heterogenitet i disse enheder bliver dermed ikke repræsenteret. 
Datatætheden i hydrologiske modeller kan potentielt forøges ved indarbejdelse af geofysiske 
data. Dette kræver dog ofte anvendelse af petrofysiske relationer som beskriver forholdet 
mellem hydrauliske og geofysiske parametre. For elektriske og elektromagnetiske metoder 
anvendes typisk relationer som beskriver forholdet mellem resistivitet og hydraulisklednings-
evne. Dette forhold vil dog tit være påvirket af, at enten jordmineralerne eller porevæsken er 
elektrisk ledende hvilket kan fører til misvisende estimater.  
 
Som en alternativ geofysisk metode til bestemmelse af hydrauliske parametre kan anvendes 
MRS (Magnetic Resonance Sounding). MRS adskiller sig fra andre geofysiske metoder ved 
at være direkte følsom overfor tilstedeværelsen af vand i undergrunden. Den initiale amplitu-
de af MRS signalet kan relateres til porøsiteten i det vandmættede sediment, og signalets 
henfald indeholder ofte information omkring porestrukturen. Normalt betegnes disse para-
metre som henholdsvis vandindholdet (hvilket er sammenligneligt med den effektive porøsi-
tet) og henfaldstiden. I tilfælde hvor hydraulisk ledningsevne ønskes bestemt vha. MRS kræ-
ver dette dog stadig transformering gennem en petrofysisk relation, som skal kalibreres til 
lokale forhold. Kalibreringen af den petrofysiske relation sker typisk vha. lokale prøvepump-
ningsfortolkninger. MRS kan desuden anvendes til bestemmelse af grundvandsspejlets be-
liggenhed når målingerne udføres i områder med frit grundvandsspejl. I områder med få bo-
ringer kan MRS dermed anvendes som alternativ til etablering af nye boringer, hvis disse 
primært har til formål at bestemme grundvandsspejlets beliggenhed. 
 
For at få det fulde udbytte af MRS målingerne kræver det dog, at disse indarbejdes direkte i 
grundvandsmodeller via enten ”coupled” eller ”joint” inversion. ”coupled” inversion anvender 
MRS som indirekte erstatninger for trykniveaumålinger i frie grundvandsmagasiner. Målingen 
bidrager dermed med information om variationer i hydrauliske parametre i grundvandsmodel-
len, og fører dermed potentielt mere præcise modelprædiktioner. ”Joint” inversion anvender 
MRS til bestemmelse af intern variation i hydraulisk ledningsevne i grundvandsmagasiner via 
en petrofysisk relation. Da denne petrofysiske relation er lokal bestemt, kalibreres denne 
også som en del af inversionen. 
 
I forbindelse med præsentationen præsenteres metoder til både ”coupled” og ”joint” inversi-
on, der gives eksempler på anvendelse og hvordan de påvirker grundvandsmodellens præ-
diktioner. 
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Resistivitet er en nøgleparameter i opstillingen af geologiske og hydrostatigrafiske modeller, 
hvor SkyTEM kortlægninger og andre geofysiske data bidrager med en væsentlig del af da-
tagrundlaget til modelleringen. 
 
Mange, som arbejder med tolkning af elektriske og elektromagnetiske data, har opbygget en 
god fornemmelse for forskellige geologiske aflejringers resistivitet og i hvor stor grad, de kan 
variere for en geologisk aflejring. Men der er også områder, hvor de geologiske aflejringers 
resistivitet er væsentlig højere eller lavere end forventet, og det giver anledning til fejlfortolk-
ninger eller mistillid til data. I de tilfælde er der brug for nøje analyser af resistivitetsdata for 
de enkelte geologiske formationer. 
 
Formålet med at opstille et resistivitetsatlas er at kortlægge sammenhængen mellem resisti-
vitet og geologisk aflejring og at få belyst variabiliteten i resistiviteten for geologiske aflejrin-
ger både på lokal og regional skala. Derved bliver det muligt at generere resistivitetsfordelin-
ger for forskellige geologiske aflejringer på forskellige skalaer. Resistivitetsatlasset vil være til 
direkte gavn for modelløren af geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Resistivitetsatlas-
set vil også vise, hvor der er områder med et spinkelt eller manglende datagrundlag. Resisti-
vitetsatlassets resistivitetsfordelinger vil kunne indgå som væsentlige input i automatiske 
eller semi-automatiske tolkningsprocedurer.  
 
I analysen af sammenhængen mellem resistivitet og geologisk aflejring bliver der kun set på 
data, der kan betragtes, som en direkte måling af en geologisk aflejrings resistivitet. Det pri-
mære datasæt består af resistivitetsmålinger, som er foretaget direkte på jordprøver fra bo-
ringer, udgravninger eller blotninger med brug af måleopstillinger med meget kort elektrode-
afstand, fx en 1 cm Wenner opstilling. Dette datasæt suppleres med to typer af resistivi-
tetslogs. Den ene type er El-logs, hvor resistivitet måles in-situ i borehullet under udførslen af 
en snegleboring. El-log boringer må suppleres af en yderligere snegleboring, hvis undersø-
gelserne inkluderer en beskrivelse af de geologiske aflejringer. Den anden type er resistivi-
tetslogs fra geofysisk borehulslogging i undersøgelsesboringer med meget detaljerede geo-
logisk prøvebeskrivelser. De målte resistiviteter vil være mere eller mindre påvirket af bore-
hullet. De forskellige datatyper har forskellige svagheder, der skal tages hånd om i databear-
bejdningen. 
 
I foredraget vises forskellige analyser af de indsamlede datasæt. De foreløbige resultater 
viser, at der er god overensstemmelse mellem resistiviteter målt direkte på prøvematerialet 
og resistiviteter målt med El-log på samme lokalitet. Der er en tendens til at resistivitetsforde-
lingerne for data målt direkte på prøvemateriale er smallere end resistivitetsfordelinger fra El-
log data.  
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Geofysiske data anvendes i stigende grad i forbindelse med konstruktionen af grundvands-
modeller. Det skyldes, at geofysiske data indsamles med lavere omkostninger og meget hø-
jere tæthed end de traditionelt anvendte geologiske, hydrauliske og hydrologiske data. Tradi-
tionelt tolkes de geofysiske data selvstændigt og bruges sammen med geologiske data til at 
bygge en numerisk model og definere parametriseringen af en grundvandsmodel. Derefter 
kalibreres den opstillede grundvandsmodel kun mod hydrologiske målinger. Denne sekventi-
elle tilgang er forholdsvis ligetil, men den undlader at udtrække al den information, der måtte 
være om de hydrogeologiske/hydrauliske forhold i de geofysiske data.  
 
Under visse omstændigheder kan forventes en petrofysisk relation mellem geofysiske og 
hydrauliske parametre. Er dette tilfældet, er det muligt at inddrage de geofysiske data i kali-
breringen af grundvandsmodellen. Dette kan gøres gennem fælles eller koblet hydrogeofy-
sisk inversion, som begge kan give en bedre udnyttelse af de geofysiske og hydrologiske 
data. Til dato er der ikke givet klare retningslinjer for, hvornår der med fordel kan bruges se-
kventiel, fælles, eller koblet inversion. Vi er derfor i gang med at etablere en modellerings-
platform, som kan bruges til at undersøge de betingelser, der understøtter brugen af hver af 
de tre typer inversion til på en effektiv måde at udnytte geofysiske og hydrologiske data i for-
bindelse med opstillingen og kalibreringen af hydrologiske modeller. 
 
Platformen består af flere højopløselige 3D modeller af syntetiske hydrogeologiske og geofy-
siske systemer, her kaldet sande systemer. De to typer af sande systemer kan anvendes 
sammen med tilhørende numeriske koder til at generere hydrologiske og geofysiske data-
sæt. Der er fuld fleksibilitet i valget af petrofysisk relation mellem hydrauliske og geofysiske 
egenskaber. For at efterligne realistiske datasæt er det også muligt at vælge flere typer af 
hydrologiske og geofysiske datasæt, datasættene kan tilføjes støj af varierende størrelse, og 
de kan tildeles varierende tæthed og dækning. De syntetiske datasæt kan samtolkes og in-
verteres på forskellig måde og dermed lede frem til forskellige kalibrerede grundvandsmodel-
ler. Ved hjælp af de kalibrerede modeller fortages der forskellige typer af hydrologiske simu-
leringer, som for hver model kan sammenlignes med simuleringer foretaget med den ”sande” 
model. Qua platformens modulære karakter er det dermed muligt at undersøge hvordan in-
versions-tilgang, datatæthed, datakvalitet og usikkerhed i petrofysiske relationer influerer på 
nøjagtigheden af forskellige typer model-prædiktioner. 
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Vi præsenterer en automatisk modelleringsmetode, hvor vi integrerer de litologiske borehuls-
data og resistivitetsmodeller i modelleringen via en inversionsprocess. Formålet med dette er 
at frembringe hydrogeologiske enheder, der bl.a. kan anvendes direkte som strukturelt input i 
en grundvandsmodel (detaljeres i det efterfølgende oplæg).  
 
Rummelig kortlægning af de lav-permeable lerlag er den mest betydningsfulde faktor i en 
hydrologisk model under sedimentære forhold. Rumlig information om lerlagenes udstræk-
ning kan normalt ikke opnås i tilstrækkelig detaljeringsgrad ud fra boringer alene pga. be-
grænset boringstæthed. Denne information kan fladedækkende resistivitetskortlægninger fra 
f.eks. SkyTEM-systemet (helikopterbårne elektromagnetiske målinger) levere sammen med 
information om den geologiske heterogenitet i al almindelighed. Litologiske  borehulsdata 
(litologiske logs) og storskala-resistivitetskortlægninger udgør derfor ofte det primære data-
grundlag for de geologiske modeller anvendt i grundvandsmodelleringen i Danmark. Traditi-
onelt er de geologiske/hydrogeologiske modeller blevet udarbejdet ved en tidskrævende ma-
nuel tolkning og digitalisering af de geologiske enheder vha. de geofysiske resultater sam-
menholdt med boringerne og generel geologisk viden om området.  
 
Input-dataene i vores modelleringskoncept er tykkelsen af lerlag i boringerne i en række ko-
te-intervaller relativt til kote-intervallets længde. Dette giver os ler-andelen (ler defineret som 
geologisk bekrevet ler i den litologiske log) i kote-intervallerne. Ud fra resistivitetsmodellerne 
udregnes også en ler-andelen i de tilsvarende kote-intervaller vha. en oversætterfunktion der 
definerer hvilke resistivitetsværdier der skal oversættes til ler. Ved hjælp af en inversions-
teknik tilpasses oversætterfunktionen, således at der opnås den bedst mulige overensstem-
melse mellem lerandelen i boringerne og lerandelen afledt fra geofysikken. Vi bestemmer 
altså den mest optimale oversætterfunktion til den geologiske tolkning af vores resistivi-
tetsmodeller. Oversætterfunktionen kan variere både lateralt og vertikalt, styret primært af de 
lokale boringer og resistivitetsmodeller.  Denne rummelige variation af oversættelsen tager 
bl.a. højde for ændringer i porevandsresistiviteten, variationer i resistiviteten for ler-
litologierne og aftagende opløsningsevne af geologien i resistivitetsmodellerne med dybden.  
 
Konceptet kan på relativ kort tid integrere storskala-resistivitetskortlægninger med hundred-
vis af boringsdata. Resultatet er en objektiv og veldokumenteret 3D model af ler fordelingen. 
Modellen kan anvendes direkte som en geologisk ler-sand model, som et avanceret input til 
en yderligere detaljering af den geologisk model, eller som strukturelt input i en grundvands-
model. 
 
Det efterfølgende foredrag; Hydrostratigrafisk zonering til grundvandsmodellering baseret på 
resistivitets- og borehulsdata, eksempel fra Norsminde  demonstrerer hvordan den 3D-
modellen herfra kan anvendes i den videre grundvandsmodellering. 

76



HYDROSTRATIGRAFISK ZONERING TIL GRUNDVANDSMODELLERING  
BASERET PÅ RESISTIVITETS- OG BOREHULSDATA, 

 EKSEMPEL FRA NORSMINDE 
 

Ph.d.-studerende Pernille Aabye Marker 
Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet 

paam@env.dtu.dk 
 
 

Regional hydrological models are important tools in water resources management. Model 
prediction uncertainty is primarily due to structural (geological) non-uniqueness which makes 
sampling of the structural model space necessary to estimate prediction uncertainties. Today 
geological input to hydrological models is made by geologists, who use cognitive approaches 
based on geophysical surveys and borehole observations to construct one-truth geological 
models. Good spatial coverage along with high resolution make airborne time-domain 
electromagnetic (AEM) data valuable for the hydrostratigraphical input to hydrological 
models. Geological structures and heterogeneity, which spatially scarce borehole lithology 
data may overlook, are well resolved in AEM surveys. Due to the discrepancy between 
hydrological and geophysical parameter spaces the challenge is to translate the electrical 
resistivity distribution into hydrogeological properties. The translation between hydrological 
and geophysical parameter space varies spatially and between sites, making a fixed 
translation insufficient. 

This study presents a semi-automatic sequential hydrogeophysical inversion method for the 
integration of AEM and borehole data into regional groundwater models in sedimentary 
areas, where sand/clay distribution govern groundwater flow. The coupling between 
hydrological and geophysical parameters is managed using a translator function with 
spatially variable parameters followed by a 3D zonation. Observed borehole lithologies are 
represented as clay fractions. The translator function translates the electrical resistivities 
obtained in a preceding geophysical inversion into clay fractions and is calibrated with 
observed clay fraction data from boreholes. Principal components are computed for the 
translated clay fractions and geophysical resistivities. Zonation is carried out by k-means 
clustering on the principal components. The hydraulic parameters of the zones are 
determined in a hydrological model calibration using head and discharge observations. The 
method was applied to field data collected at a Danish field site. The dataset includes 
interpreted borehole observations and AEM flight path coverage. A classical geological 
model is available for comparison. 

Our results show that a competitive hydrological model can be constructed from the AEM 
dataset using the automatic procedure outlined above. Alternative zonations using various 
clustering settings, comprising the number of clusters and clustering variables, were 
evaluated with respect to the performance of the associated hydrological model, and by 
comparison with the classical geological model. 
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Der har gennem de senere år foregået en konstant udvikling af SkyTEM systemet. Der er 
sket tre store ting, som til sammen giver en forbedring af SkyTEM systemet på flere områder. 
 
Det første er udviklingen af en ny ramme konstruktion. Der er skiftet fra de oprindelige gitte-
rammer til rørformede kompositrammer. Dette medfører en markant bedre aerodynamik og 
en mere stabil orientering af rammen i lufthavet. 
 
For det andet er der udviklet et vibrationsdæmpet ophæng af modtagerspolerne. Dette har 
reduceret støjniveauet til de sene tider og forbedret dybdeindtrængningen.  
 
For det tredje er der som en del af HyGEM projektet udviklet en metode til at lave primær-
feltskompensation (PFC). Dette gør at de tidlige tider kan bruges uden yderligere korrektion. 
Herved er der opnået en øget opløselighed i de overfladenære lag. 
 
Der er fløjet 381 liniekilometer i et undersøgelsesområde ved Kasted med det nye SkyTEM 
system. Resultaterne herfra viser at det nyudviklede SkyTEM system giver højkvalitetsdata til 
brug for kortlægningen af den overfladenære geologi. De indsamlede data understøtter og 
udvider det eksisterende geofysiske materiale fra området. Det indgår i opdateringen af den 
geologiske og hydrogeologiske model for området.  
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Aarhus er en by i vækst, og prognosen for det fremtidige vandbehov bevirker et øget pres på 
grundvandsressourcen. Samtidig sætter EU’s vandrammedirektiv og de statslige vandplaner 
rammerne for netop påvirkningen af vandressourcen. Hvad gør Aarhus Vand for at tilpasse 
sig fremtiden?  
 
Den danske model på grundvandskortlægningsområdet tog sit afsæt i 1990’erne i et ønske 
om fortsat at kunne opretholde, at det danske drikkevand baseres på simpel rensning af 
grundvand. Resultaterne af kortlægningen er indsatsplanerne og en række tiltag, der skal 
gennemføre for at sikre grundvandet – og det er vi som forsyning rigtigt glade for.  
 
Det omfattende kortlægningsarbejde med dataindsamling, undersøgelser, modellering mv. 
har haft et mere regionalt fokus, og når der i forhold til vandplanerne skal kigges nærmere på 
påvirkningen af overfladevand og vådnatur, er modellerne ikke altid detaljerede nok. Vand-
forsyningerne kan derfor stå med et ønske om mere detaljeret viden lokalt omkring kilde-
pladserne og deres indvindingsopland.  
 
Aarhus Vands rolle i HyGEM projektet er at lægge testsite til, hvor test og udvikling af måle-
metoder, udstyr, tolkningsmetoder mv. kan foretages. Samtidig skal testsiten bruges til sam-
menligning af en ”normal” grundvandskortlægning og en ”automatisk” data samtolkning ud-
viklet under HyGEM.  Modellerne skal derefter bruges til en nærmere vurdering af grund-
vandsressourcen og udnyttelsen af denne ved testsitet. 
 
Testsitet er Kasted/Ristrup kildepladser med en indvindingstilladelse på ca. 5 mill. m3 vand 
pr. år. Kildepladserne indvinder fra et system af begravede dale og ligger langs de opstrøms 
dele af Lilleåen og Egåen. Kontakten imellem grundvandsmagasinet og overfladevandet er 
af stor vigtighed for den fremtidige udnyttelse af grundvandet i området. Aarhus Vand vil ger-
ne sprede indvindingen så meget som muligt, for at minimere den lokale påvirkning af over-
fladevand og våd natur.  
 
Det kræver en mere detaljeret viden om/ model af geologi og hydrogeologi i området. Be-
folkningstilvæksten og fremtidsprognosen for tilvæksten i Aarhus betyder desuden, at der er 
behov for en nærmere kvantificering af hvad den bæredygtige ressource er i området, så 
indvindingen sker på så veldokumenteret et grundlag som muligt.       
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