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“Uforholdsmæssig mange Nobelpris-
vindere kommer fra små universiteter 
med et godt tværfagligt miljø – og 
lange frokostpauser.” Det skriver 
Weekendavisen, som refererer til en 
undersøgelse fortaget af videnskabs-
historikeren Rogers Hollingsworth. 
Det er ikke de store universiteter med 
specialiserede forskningsmiljøer, der 
skaber de store gennembrud De små 
innovative universiteter løber med 
”Nobellerne”.

Faktorer som tværfaglighed, ufor-
melt samvær i frokostpauserne (som 
ofte bliver lange) og fleksible organi-
sationer, der hurtigt kan flytte fokus, 
er afgørende for vidensdeling og 
– udvikling.

Den slags undersøgelser giver natur-
ligvis stof til eftertanke og refleksion, 
når man sidder i et videncenter. Når 
jeg ser tilbage på gode og dårlige 
forløb fra vores eget katalog af tiltag, 
er det ikke svært at genkende de tre 
faktorers betydning for vidensde-
lingen på det praktiske plan, som vi 
bevæger os på. 

I korthed kan AVJ’s erfaringer med 
vidensdeling koges ned til få sætnin-
ger:

- Deltagerne skal på forhånd have 
interessen og en viden om et fælles 
emne – tværfaglighed er godt, men 
hvis deres udgangspunkt er for for-
skelligt, sker der ikke noget.

- Deltagerne skal mødes som lige-
værdige parter og eksperter.

- Det er i den åbne dialog mellem 
få personer, op til 8 deltagere om et 
bord, der overføres viden af høj værdi. 
Foredrag og øvelser tilfører i bedste 

fald overblik og rutiner – men videns-
deling er det ikke.

- Der skal være en person/organi-
sation, som sætter rammerne, som 
samler de rette personer, som skaber 
kontinuitet i vidensdelingen, og som 
synliggør resultatet.

Når vores samlede erfaringer præ-
senteres på nuværende tidspunkt, er 
det, fordi jeg synes, at tegningerne til 
den nye offentlige miljøforvaltning 
skal indeholde rum, som specifikt 
tilegnes vidensdeling. Kvalitetssikring, 
regler og forordninger alene gør ikke 
miljøforvaltningerne i stand til at 
løse komplekse opgaver. En målret-
tet indsats for kompetenceudvikling 
hos medarbejderne og organisering 
af vidensdelingen er vigtige elementer 
i udviklingen af en effektiv miljøfor-
valtning. Det er ikke et enten eller, 
men et både og. Regler er gode til sty-
ring af rutinesager, viden er nødven-
dig for løsning af komplekse opgaver.

Både kommunerne og de statslige 
miljøcentre skal gennem en turbulent 
tid, hvor meget af det ”gode gamle” 
forsvinder. Masser af undersøgelser, 
også fra det private erhvervsliv, har 
vist, at fusioner kan ende i dræbende 
kulturkampe mellem de sammen-
bragte organisationer. Man mangler 
så at sige et fælles projekt, som samler 
den nye organisation. Her kan aktiv 
brug af de processer, der giver effektiv 
vidensdeling, også bruges som et kul-
turopbyggende element. 

Flere videncentre vil ikke udløse 
Nobelpriser til dansk miljøforvaltning 
– men det vil give et gevaldigt skub i 
den rigtige retning.
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Kærgård Plantage 
– status over Miljøstyrelsens  

og Ribe Amts arbejde

I efteråret 2004 kom sagen vedrørende de gamle deponeringer 
i Kærgård Plantage frem i medierne. Denne artikel beskriver de 
historiske begivenheder i forbindelse med deponeringen og de 
første undersøgelser af forureningen tilbage i 1980’erne. I en senere 
artikel beskrives status for det arbejde, som Miljøstyrelsen og Ribe 
Amt har udført siden sagen kom frem – herunder de forslag til 
afværgeforanstaltninger, som på nuværende tidspunkt er skitseret

Af Henrik Kikkenborg, Ribe Amt

Deponeringen
Forureningen i Kærgård Plantage stammer fra det dav-
ærende Grindstedværkets deponering i perioden 1956-1973 
af flydende affald (spildevandslude) i seks store gruber 
placeret i den nordlige del af plantagen. Af figur 2 fremgår 
grubernes placering i plantagen. Grindstedværket fik efter 
ansøgning tilladelse fra Landbrugsministeriet til udtømning 
af spildevandet. Fra virksomheden blev spildevandet trans-
porteret i tankbiler til området, hvor det blev deponeret i 
gruber beliggende 400-800 meter fra kysten. Af oversigtsko-
rtet fremgår placering af gruberne.

Luden stammede fra en række af værkets produktioner 
såsom fremstilling af vitaminer, antibiotika (primært sulfa-
præparater) og sovemidler (barbiturater) samt forskellige 
mellemprodukter. Den samlede volumen af deponeret lud 
er opgjort til 286.000 m3, hvoraf størstedelen er vand, mens 
det egentlige stofindhold udgør knap 60.000 tons. Mere end 

40.000 tons udgøres af forskellige uorganiske salte, knap 
15.000 tons salte af organiske syrer (især natriumacetat) og 
ca. 1.500 tons af miljøfremmede organiske kemikalier. 

Som følge heraf blev der i 1962 på stranden ud for 
gruberne konstateret udsivning af forurenet grundvand. 
Udsivningen medførte misfarvning af havvandet og sandet 
på stranden. Desuden opstod der lugtgener som følge af 
udsivningen. Udsivningen medførte, at den daværende 
Sundhedskommission nedlagde et badeforbud på stranden 
ud for gruberne i 1964. 

Efter ophør af deponeringen i 1973 blev gruberne retab-
leret ved tildækning med ca. 2 m sand. Gruberne er i dag 
delvis bevoksede og ikke umiddelbart synlige i terrænet.

Områdets anvendelse
Det forurenede område ved Grindstedværkets gruber udgør 
det nordvestligste hjørne af Kærgård Plantage og ligger 
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relativt utilgængeligt. Det er ikke – på lovlig vis – muligt at 
køre til klit- eller strandområdet, og den rekreative anven-
delse af området er begrænset.

Kærgård Plantage er i sin helhed udpeget som interna-
tionalt naturbeskyttelsesområde.

Badeforbudet (fra 1964) på en ca. 800 meter lang kyst-
strækning er fortsat gældende. På baggrund af anbefalinger 
fra Embedslægeinstitutionen i 2002 blev der desuden opsat 
skilte på stranden, der fraråder ophold og kontakt med 
sand og vand på strandområdet ud for strækningen med 
badeforbud.

Undersøgelser
Grindstedværket gennemfører i 1971 og efterfølgende i 
1980 de første analyser af havvandets indhold af forure-
nende stoffer.

Egentlige miljøtekniske undersøgelser iværksættes i 
1980 af en arbejdsgruppe bestående af Grindstedværket, 
Miljøstyrelsen og Ribe Amt. De første undersøgelser, der 
omfatter analyser af grundvand nedstrøms gruberne og 

på forstranden samt analyse af havprøver, har til formål at 
tilvejebringe en indledende beskrivelse af forureningen. Det 
anbefales efterfølgende at gennemføre yderligere undersø-
gelser.

Disse undersøgelser afrapporteres i 1988. Undersøgel-
serne omfatter beskrivelse af forureningens spredning i 
klitområdet og på stranden, redegørelse for de hydrogeolo-
giske forhold i området samt undersøgelse af økotoksiko-
logiske effekter på alger, bunddyr og fisk i Vesterhavet. Det 
kan på baggrund af undersøgelserne bl.a. konkluderes, at 
det udsivende grundvand har en giftighed, der nødvendig-
gør en fortynding op til 100 gange. 

Miljøstyrelsen og Ribe Amt træffer på baggrund af under-
søgelserne beslutning om at opstille skitseforslag til afvær-
geforanstaltninger. Der opstilles 2 forslag: 1) hydraulisk 
fiksering (dvs. styring af grundvandsstrømmen og udsiv-
ning fra gruberne), og 2) oppumpning og rensning af det 
forurenede grundvand.

Omkostningerne ved hydraulisk fiksering af grundvands-
forureningen skønnes i 1991 at koste ca. 32 mio. kr., inkl. 
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drift i 30 år. Oppumpning og rensning af forureningen 
skønnes at ville koste ca. 52 mio. kr., inkl. drift i 30 år. 

Miljøstyrelsen og Ribe Amt beslutter i 1991 at udarbejde 
et detailprojekt for projektet omfattende hydraulisk fikse-
ring af forureningen. I forbindelse med detailprojekteringen 
konstateres det, at projektet vil blive væsentlig fordyret på 
grund af udfældning af jern og mangan i det uforurenede 
grundvand, der skal nedsives nedstrøms grubeområdet. På 
baggrund heraf foreslår Miljøstyrelsen i stedet, at der etab-
leres en overvågning af udsivningen fra gruberne.

I oktober 1994 beslutter den daværende arbejdsgruppe 
(bestående af Blaabjerg og Blåvandshuk Kommuner, 
Miljøstyrelsen, Embedslægeinstitutionen og Ribe Amt) at 
etablere en overvågning af forureningen. 

Overvågningsprogrammet
Overvågningsprogrammet havde til formål at skabe over-
blik over, hvilke forureningskomponenter der forekom-
mer i grundvandet samt at danne grundlag for beregning 
af udstrømningen af forureningskomponenter til havet. 
Programmet blev iværksat i 1995/96 efter gennemførelse af 
en række screeningsundersøgelser af det forurenede grund-
vand og afrapporteret i 2002. I forbindelse med overvåg-
ningsprogrammet blev der analyseret for i alt 80 forskellige 
komponenter fra 16 boringer nedstrøms gruberne i plan-
tagen. Opgørelsen af udstrømningen til havet er baseret på 
analyser udtaget fra 4 boringer ved klitfoden.

Af tabel 1 fremgår de beregnede størrelse af udsivningen 
ud af klitområdet for en række stofgrupper. Der er usik-
kerheder forbundet med beregning af størrelserne, men de 
skønnes dog at angive størrelsesordenen af transporten ud 
af klitområdet.

På baggrund af resultaterne fra overvågningsprogrammet 
udarbejder Ribe Amts Spildevandskontor en foreløbig vur-
dering af udsivningen i forhold til Vesterhavet. På grundlag 

 Stofgruppe Ton/år 

Sulfastoffer, herunder sulfonamider 4,0

Organiske kvælstofforbindelser, herunder anilin 1,0

Barbiturater 0,8

Klorerede opløsningsmidler (herunder nedbrydningsprodukter) 7,0

Phenoler 0,3 

Kulbrinter, herunder benzen og toluen 3,0 

Lithium* 1,5

af ovennævnte oplysninger om udsivningen af forurenings-
komponenter kan det nødvendige fortyndingsvolumen (til 
opfyldelse af vandkvalitetskriterierne) for de vigtigste stof-
grupper beregnes til hhv. 2 mio. m³ for benzen og toluen og 
100 mio. m³ for sulfonamiderne.

Af vurderingen fremgår det videre, at udsivningen giver 
anledning til påvirkning i et omfang, som normalt ikke 
accepteres i forbindelse med spildevandsudledning og 
administration af miljølovgivningen. En nærmere vur-
dering, herunder afgrænsning af konsekvensområdet, vil 
kræve avancerede modelberegninger (spredningsbereg-
ninger), eventuelt suppleret med et analyseprogram for 
havvand.

Det understreges, at ovenstående konklusioner ikke 
umiddelbart kan relateres til begreber som badevandskva-
litet eller menneskelig sundhed, men udelukkende vedrører 
områdets økologiske status.

I september 2004 beslutter miljøministeren, efter at sagen 
er blevet omtalt i medierne, at nedsætte en arbejdsgruppe 
bestående af repræsentanter for Miljøstyrelsen og Ribe Amt. 

Arbejdsgruppen får til opgave at redegøre for den eksi-
sterende viden om forureningen og give en vurdering heraf 
samt sikre en fornyet vurdering af de sundhedsmæssige 
aspekter ved badning, ophold og fiskeri i området. Arbejds-
gruppen skulle endvidere overordnet beskrive mulige tek-
niske afværgeforanstaltninger samt den hermed forbundne 
økonomi. Redegørelsen skulle tillige afveje fordele og 
ulemper ved at iværksætte en eventuel teknisk løsning samt 
skitsere eventuelle efterfølgende faser for det videre arbejde.

I en senere artikel beskrives resultatet af gruppens 
arbejde, herunder screeningen af de mulige tekniske 
afværgeforanstaltninger samt omfanget af de undersøgelser, 
som miljøminister Connie Hedegaard og amtsborgmester 
Laurits Tørnæs har aftalt gennemført inden for det kom-
mende år.

Miljøfremmede 
organiske stoffer
(i alt ca. 16 ton/år)

Uorganiske stoffer

Tabel 1. Opgørelse af udsivning af forureningskomponenter ud af klitfoden.
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Få overblik over 
kommunalreformen 
 

I forbindelse med den politiske debat om kommunal-
reformen har Folketingets Oplysning udarbejdet en 
oversigt over de 49 lovforslag, der tilsammen udgør 
reformen.
 
Du finder oversigten ved at klikke på linket ”kommu-
nalreform” i højre side af skærmbilledet på Folketingets 
netsted www.ft.dk.
 
Lovforslagene er inddelt efter ministerområde, og der er 
direkte link til de enkelte lovforslag samt til udvalgsdo-
kumenter og høringssvar. Derudover er der oplysninger 
om, hvornår de enkelte lovforslag bliver førstebehand-
let. Når datoerne for 2. og 3. behandlingen foreligger, vil 
dette også fremgå af oversigten.
 
I oversigten over kommunalreformen kan du også 
finde en samling af links til centrale netsteder med 
information om reformen, bl.a. Strukturkommissionens 
betænkning, politiske aftaler samt udspil fra de politiske 
partier.
 
I rubrikken ”ofte stillede spørgsmål”, som findes på 
forsiden af Folketingets netsted www.ft.dk. i midten af 
skærmbilledet, findes også nyttige oplysninger om kom-
munalreformen.
 
Yderligere information kan fås ved henvendelse til:
Folketingets Oplysning på telefon 33 37 33 38 eller via 
e-mail på adressen fo@ft.dk.



Korte temakurser på 
Miljø & Ressourcer DTU

  Jord og Grundvandsforurening: Processer og afværgeteknologier 

7AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening   2/2005  

Clu-in

Cost Effective Design of Pump and Treat Systems 
This fact sheet, summarizes key aspects of designing cost-effective pump 
and treat systems. Topics include considering remedy goals and associated 
performance monitoring requirements, establishing design parameters, selec-
ting ground water extraction methods, selecting technologies for treatment of 
contaminated water, determining options for discharge of treated water, and 
incorporating system controls and automation

http://clu-in.org/techpubs.htm

Effective Contracting Approaches for Operating Pump and Treat 
Systems
This fact sheet, published summarizes key aspects to consider for contracting 
to operate pump and treat systems. Topics include essential contract compo-
nents, options for contract type, considerations specific to contracts for opera-
ting P&T systems, and incorporation of optimization 

http://clu-in.org/techpubs.htm

O&M Report Template for Ground Water Remedies (with Emphasis on 
Pump and Treat Systems)
This fact sheet, published by EPA, provides a report template that can be used 
to present information on the operation and maintenance of a ground water 
remedy, particularly those including pump-and-treat. The template includes 
various report sections, suggested items to be included in those sections, and 
exampletables and figures

http://clu-in.org/techpubs.htm

Der sker en løbende udvikling inden for jord- og grundvandsforurening. Miljø og Ressourcer DTU 
udbyder nu en række temakurser som et tilbud til fagfolk inden for området. Kurserne tager udgangs-
punkt i procesforståelse, ny forskning, praktiske eksempler og erfaringer, som suppleres med bereg-
ningsøvelser.

Undervisningen varetages af undervisere og forskere på Miljø & Ressourcer DTU, som alle har arbej-
det forskningsmæssigt med de konkrete emner. 

Kursusmaterialet vil bestå af en kursusmappe med powerpoint præsentationer, opgaver med løsnin-
ger og relevante artikler og/eller rapporter.

Alle kurser finder sted på Danmarks Tekniske Universitet.
Tilmelding kan ske online på hjemmesiden http://efteruddannelse.er.dtu.dk/
Tilmeldingsfrister fremgår af de enkelte kursusbeskrivelser.

Prisen er 3.000 kr. for deltagelse i en temadag. 
Dette inkluderer kursusmateriale og forplejning (frokost, kaffepauser).

Yderligere oplysninger på www.er.dtu.dk, på e-mail: efteruddannelse@er.dtu.dk eller  
hos kontaktpersoner for de enkelte kurser.



 

�
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Grundvandsrisiko fra 
tjæreforurening på 
morænelerslokalitet

Fyns Amt har fået udført et litteraturstudie for tjærestoffer og en 
risikovurdering for grundvandsressourcen ved Ringe Tjære- og 
Asfaltfabrik (RTA) 

Af Mette M. Broholm, M&R, DTU

DTU og GEUS har udført en række forskningsprojekter 
omkring transport og nedbrydning af tjæreforbindelser 
i morænelersaflejringer. Feltforsøg er udført på RTA-
grunden, hvor der også blev udtaget materialer til labo-
ratorieforsøg. Rapporten sammenfatter resultaterne fra 
forskningsprojekterne og nyere viden fra litteraturen samt 
undersøgelsesresultater for lokaliteten. På grundlag heraf er 
der foretaget en samlet vurdering af transport og naturlig 
nedbrydning af tjærekomponenter i moræneler og grund-
vand og dermed af risikoen for påvirkning af grundvands- 
ressourcen, herunder vandindvindingen til Ringe Vand-
værk. 

Der er udpeget problemstoffer og potentielle problem-
stoffer og givet forslag til moniteringsprogram. Problem-
stofferne i det anaerobe grundvand ved RTA omfatter 
benzen (fra gruppen monoaromatiske kulbrinter og napht-
halener) og 2,6-xylenol (evt. + 2,5-xylenol, fra gruppen 

phenoler) samt NSO-forbindelserne thiophen, benzothi-
ophen og methylbenzofuraner. 

Potentielle problemstoffer, som imidlertid ikke er truf-
fet i grundvandet på RTA, er NSO-forbindelserne pyr-
rol, methylpyrroler og methylquinolin. Problemstofferne 
udgør de mest persistente af de mobile (lettest opløselige) 
tjærestoffer under anaerobe forhold. Koncentrationerne 
af NSO-forbindelserne er betydeligt lavere end benzen 
og xylenol-koncentrationerne, men stofferne kan virke 
inhiberende for nedbrydningen af benzen. Vurderingerne 
af transport og nedbrydning af tjærestoffer i moræneler 
og grundvand er også relevante for andre tjæreforurenede 
grunde med morænelersaflejringer. 

Rapporten ”Fyns Amt, Ringe Tjære- og Asfaltfabrik. Lit-
teraturstudie for tjærestoffer og vurdering af grundvandsri-
siko ved Ringe Tjære- og Asfaltfabrik” er tilgængelig på M & 
R’s hjemmeside (www.er.dtu.dk) under publikationer.
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Redegørelse om jordforurening 
2003
Depotrådets redegørelse om jordfor-
urening for 2003 til miljøministeren 
giver overblik over den samlede 
indsats på jordforureningsområdet 
pr. 31.12.2003, dvs. indsatsen i både 
den offentlige og private sektor. 
Redegørelsen indeholder oplysnin-
ger om kortlægning, undersøgelser 
og afværgeforanstaltninger. Redegø-
relsen præsentere desuden data om 
årsager til lukning af almene vand-
forsyninger. 

Redegørelse fra Miljøstyrelsen, nr. 1, 
udgivet 19. april 2005. ISBN 87-7614-
566-2. Publikationen kan hentes på 
www.mst.dk.

Teknologiprogram for jord- og 
grundvandsforurening 2005
I Teknologiprogrammet for jord- og 
grundvandsforurening 2005 gives 
der en oversigt over de projekter, 
der er igangsat under ordningen og 
beskriver projektforslag for 2005. 
Bevillingen for 2005 er 5 mio. kr. I 
2005 planlægges der igangsat 3-5 
feltprojekter samt et antal udred-
ningsprojekter. Siden ordningen 
trådte i kraft i 1996, er der igangsat 
149 projekter. 

Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 
udgivet 18. marts 2005. ISBN 87-7614-
564-6. Publikationen kan hentes på 
www.mst.dk.

Artikel-overvågning
Ved hurtigt at skimme denne liste igennem får du et overblik over, hvilke 
artikler der for nyligt har været bragt i danske tidsskrifter inden for vores 
fagområde. Hermed er der skabt en hurtig indgang til ny inspiration m.m. 
For overskuelighedens skyld er artiklerne ordnet i emner 

Af freelance konsulent Trine Korsgaard

Transport af gasformig forure-
ning i umættet zone og i bygnin-
ger
Amternes Videncenter for Jordfor-
urening har udgivet dette litteratur-
studium, som er en del af et større 
Teknologiudviklingsprojekt om 
poreluftforurening, som udføres 
af Miljøstyrelsen. Litteraturstudiet 
gennemgår de processer og faktorer, 
der har indflydelse på poreluftens 
transport i jorden og i jorden under 
bygninger og ind i disse. Der gives 
en samlet vurdering af variationer i 
gasmigration, og kilder til måleusik-
kerheder gennemgås.

Transport af gasformig forurening i 
umættet zone og i bygninger, Littera-
turstudie. Teknik og Administration Nr. 
7, 2004, udgivet af Amternes Videncen-
ter for Jordforurening. Rapporten kan 
hentes på www.avjinfo.dk.

Måling af den aktuelle flux 
mellem renseri og lejlighed på 2 
lokaliteter
På to lokaliteter med renseri og over-
liggende lejlighed er der foretaget 
målinger af luftbevægelsen (fluxen) 
fra renseri til lejlighed i tre perioder 
i efteråret 2004. Hver måleperiode 
var på 14 dages længde. Målepe-
rioderne var adskilt med 14 dage 
uden måling. Luftbevægelsen blev 
målt med den til formålet udviklede 
sporgasmetode. Sideløbende med 

sporgasmålinger blev der foreta-
get måling for rensevæskedampe 
(tetrachlorethylen) i renserier og 
lejligheder. Resultatet af sporgas-
målingerne viser, at luftbevægelsen 
mellem renserier og lejligheder på 
de anvendte lokaliteter er meget 
mindre end set tidligere på lokalite-
ter, hvor bekendtgørelsens forskrifter 
ikke var ført ud i livet. Ud fra måle-
resultaterne kan der ikke påvises en 
årstidsvariation. 

Peter Mortensen og Dorte Glensvig. 
Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 1, 
udgivet 17. marts 2005. ISBN 87-7614-
561-1. Publikationen kan hentes på 
www.mst.dk.

Jura og politik Kortlægning og 
undersøgelser

Risikovurdering

Forureningsspredning til en vand-
ledning
Artiklen tager fat på spørgsmålet 
om, hvorvidt drikkevand kan for-
urenes, hvis ledningen udsættes 
for udvendig forurening. Problemet 
belyses ved et eksempel, hvor der 
regnes på om drikkevand, der trans-
porteres i en PVC-vandledning, der 
er udlagt i byggeaffald, kan blive for-
urenet. Ud fra en given forurenings-
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sammensætning gennemgås en 
beregningsmetode. Eksemplet viser, 
at der i dette tilfælde ikke var nogen 
risiko, men hvis der i stedet havde 
været tale om en benzinforurening, 
så havde det været en helt anden 
sag.

Erling Fischer og Tom Pedersen, 
NIRAS. DanskVAND nr. 2, 73. årgang, 
april 2005, side 106-108. ISSN 1602-
3609.

Undersøgelse for Legionella i 
drikkevand
Rapporten beskriver en screening 
af dansk drikkevand for Legionella. 
Screeningen omfatter 27 vandvær-
ker, hvor afgang fra vandværk og 
ledningsnettet er blevet undersøgt. 
Undersøgelsen på vandværkerne 
er foregået i slutningen af en lang 
varm sommer, mens screeningen 
af ledningsnettet er foregået i en 
kold periode. Der blev ikke fundet 
Legionella i prøverne fra vandværket. 
I vand fra ledningsnettet blev der 
påvist Legionella i 2 ud af 37 prøver. 
De to positive prøver er udtaget fra 
steder, hvor uhensigtsmæssige for-
hold bevirker, at ledningsnettet bliver 
belastet i form af for høje temperatu-
rer (varmt fyrrum hhv. blandingsbat-
teri) og dermed giver mulighed for 
overlevelse af Legionella.

Dorthe Olsen, Vibeke Jeppesen, 
Linda Bagge From. Miljøprojekt, nr. 
994 fra Miljøstyrelsen, udgivet 21. 
marts 2005. ISBN 87-7614-568-9. Pub-
likationen kan hentes på www.mst.dk.

Bakterievækst og tilsætningsstof-
fer
Drikkevandet i Danmark er baseret 
på grundvand, ind imellem er der 
et forhøjet bakterieindhold i vandet. 
Det er især vand fra helt nyetable-
rede drikkevandsboringer, der har 
vist bakterieproblemer. Brøndbo-
rerne benytter en række kemikalier 
som hjælpemidler, f.eks. til at føre 

sten og grus op til overfladen. Disse 
kemikalier kan være næring for 
vækst til undergrundens bakterier. 
Dette projekt er en gennemgang af 
de kemikalier brøndborerne anven-
der og deres potentiale som bakteri-
enæring. Konklusionen er dog, at det 
sandsynligvis ikke er de anvendte 
tilsætningsstoffer, som er årsag til 
mikrobiologisk vækst i råvand. 

Stephen Wessels. Miljøprojekt nr. 
991 fra Miljøstyrelsen. ISBN 87-7614-
554-9. Publikationen kan hentes på 
www.mst.dk.

Potentiel olieforurening mod 
vandværk afværget ved hurtig 
indsats
På en ejendom i Thy sprang en vil-
laolietank læk, og 1.000 l fyringsolie 
løb ud i jorden. Forureningen skete 
kun 30-40 meter fra et lokalt vand-
værk, som indvinder fra et ubeskyttet 
magasin kun 10 m u.t. Artiklen for-
tæller, at denne risiko for vandværket 
betød, at der i løbet af kun 2 uger, fra 
spildet blev opdaget, var foretaget 
undersøgelser, påbud, nedrivning af 
ejendommen og opgravning af 220 
tons forurenet jord.

Niels Rasmussen, Claus Larsen og 
Jan Nilsson. VandPosten nr. 148, 32. 
årgang, marts 2005, side 24-26. 
  
Redegørelse om Kærgård Plantage
Miljøministeren og Ribes amtsborg-
mester aftalte i september 2004, at 
der skulle udarbejdes en redegørelse 
om Kærgård Plantage, som inde-
holdt en opdateret sundhedsmæs-
sig og økotoksikologisk vurdering 
af forureningen. Desuden skulle 

redegørelsen beskrive en eller flere 
afværgeløsninger, afveje fordele og 
ulemper ved de foreslåede løsnin-
ger og give et økonomisk overslag. 
Redegørelsen med en lang række 
bilag blev offentliggjort den 15. 
marts 2005, og den er tilgængelig på 
Miljøstyrelsens og Ribe Amts hjem-
meside.

Redegørelsen med bilag kan hentes 
på www.mst.dk. eller www.ribeamt.dk. 

Behandling af reduceret vand på 
mindre vandværker
En del af de mindre danske vandfor-
syningsanlæg har problemer med at 
overholde kravene til drikkevandets 
kvalitet for bl.a. ammonium, som 
er et naturligt forekommende stof i 
grundvandet. Der er gennemført et 
praktisk projekt, som viser, at det 
ofte er muligt og relativt billigt at 
ændre vandbehandlingen på vand-
værkerne, så kravene til drikkevan-
dets kvalitet kan overholdes. 

Christian Stamer og Peter Borch 
Nielsen. Miljøprojekt nr. 993 fra Miljø-
styrelsen, udgivet den 15. marts 2005. 
ISBN 87-7614-558-1. Publikationen kan 
hentes på www.mst.dk.

HACCP – et værktøj til risikosty-
ring i vandforsyningen
Seks danske vandforsyninger og Tek-
nologisk Institut har i løbet af 2004 
evalueret et risiko-styringskoncept 
anbefalet af WHO til vandforsyning. 
HACCP, som konceptet hedder, sik-
rer gennem en flertrins-procedure, 
at arbejdet med risikostyring bliver 
operationelt. Trinene sikrer, at de 
enkelte risikofaktorer og skadelige 
hændelser rangordnes, og at arbej-
det bliver operationelt og konkret.

Adam Bruun. Miljøprojekt nr. 989 
fra Miljøstyrelsen, udgivet den 7. marts 
2005. ISBN 87-7614-550-6. Publikatio-
nen kan hentes på www.mst.dk. 

Afværgeteknik 
og monitering



6

11AVJ-info fra Amternes Videncenter for Jordforurening   2/2005  

5
Slut med at grave i blinde
Det nye danske ledningsejerregister 
LER blev lanceret den 1. marts i år på 
www.ler.dk. LER er en slags kontakt-
bureau for ledningsejere og grave-
aktører. Når en graveaktør spørger 
på et bestemt område, gives der 
besked om, hvilke ledningsejere der 
har nedgravede ledninger på arealet. 
Herefter kan graveaktøren kontakte 
de enkelte ledningsejere for detalje-
rede oplysninger.

Josephine R. Pamas. Stads- og Hav-
neingeniøren nr. 4, 96. årgang, april 
2005, side 48-50. ISSN 0038-8947. 
Se også artiklen ”Det landdækkende 
ledningsregister – LER – er nu i gang” i 
VandPosten nr. 148, 32. årgang, marts 
2005, side 22-23. 

  
Erfaringer med udbud i henhold 
til EU’s tjenestedirektiv
Rapporten giver en kommenteret 
materialesamling af EU-udbud 
gennemført de sidste 3 år indenfor: 
V1- og V2-kortlægninger, afværgefor-
anstaltninger og kemiske analyser. 
Sammenfatningen indeholder ikke 
evalueringer af selve EU’s tjenestedi-
rektivs retningslinier, men oplysnin-
ger om, hvad de enkelte amter har 
gjort i de enkelte tilfælde og begrun-
delser herfor.

Erfaringer med udbud i henhold til 
EU’s tjenestedirektiv. Kommenteret 
materialesamling. Teknik og Admini-
stration Nr. 8, 2004, udgivet af  
Amternes Videncenter for Jordfor-
urening. Rapporten kan hentes på  
www.avjinfo.dk.

Nye direktiver – nye teknologiske 
muligheder
Ved årsskiftet trådte nye EU-udbuds-
direktiver i kraft i Danmark. Denne 
artikel omtaler de nye udbudsdirekti-
vers regler om elektronisk udbud og 
tilbudsgivning. Ordregiverne kan frit 
vælge mellem de traditionelle kom-
munikationsformer, som brev og fax 
og informationsudveksling baseret 
på elektroniske medier. Ved brug af 
elektronisk udbud kan der være en 
tidsmæssig gevinst.

Niels Nielsen og Ole Schiøth. 
Stads- og Havneingeniøren nr. 4, 96. 
årgang, april 2005, side 54-56. ISSN 
0038-8947.

Ny styrket uddannelse i miljø-
kemi
Fire danske universiteter (DTU, KVL, 
KU og Farmaceutisk Universitet) er 
gået sammen om at tilbyde en inter-
national uddannelse i miljøkemi. De 
fire faglige hjørnestene er akvatisk 
miljøkemi, terrestisk miljøkemi, 
atmosfærisk miljøkemi samt risiko-
vurdering og økotoksikologi.

Katrine Meyn. Dansk Kemi nr.4, 86. 
årgang, april 2005, side 10-13. ISSN 
0011-6335.

Vandmiljø 2004 – tilstand og 
udvikling
Rapporten sammenfatter den 
nationale overvågning af vandmiljøet 
(NOVANA-2003). Hovedkonklusio-
nen er, at der siden 1989 er sket en 
betydelig reduktion i udledninger 
af organisk stof, fosfor og kvælstof 
med spildevand og kvælstof fra dyr-
kede arealer. Med hensyn til grund-
vandet så er der målt et mindre fald 
i nitratindholdet i det yngste grund-
vand. Hyppigheden af pesticidfund 
har de seneste år været på samme 
niveau, mens der er sket en svag 
stigning af overskridelser af grænse-
værdien for drikkevand.

J.M. Andersen, S. Boutrup, L.M. 
Svendsen et al. Vandmiljø 2004. 
Tilstand og udvikling – faglig sam-
menfatning. Faglig rapport nr. 517 fra 
DMU. ISBN 87-7772-841-6. Rapporten 
kan hentes på www.dmu.dk. Se også 
rapporten Grundvandsovervågning 
1998-2003, udgivet af GEUS, Denne 
rapport kan hentes på www.GEUS.dk 
samt artiklen ”Grundvandsovervåg-
ning 1998-2003 i Geologisk Nyt nr. 1, 
februar 2005, side 10. 

Internet

Andre udgivelser
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Dato Titel mv. Arrangør Hvor Supplerende oplysninger

11. maj 2005 Renserier og luftforurening - er problemerne 
løst? 

FORCE Technology Arbejdsmiljøinstittutet, Lersø Park Allé 
105, 2100 København ø 

Tilmelding til: kfu@force.dk eller 
jh@dfm.dtu.dk 
 
Der er ingen mødeafgift, men 
begrænset deltagerantal.  

19. maj 2005 Kvalitetsstyring af miljøarbejdet - i erhvervsli-
vet og i det offentlige 

IDAmiljø Kl. 15.00-18.00 - Ingeniørhuset, Kalve-
bod Brygge 31-33, København 

www.idamiljoe.dk  

18.-20. maj 
2005 

2nd European Conference on Natural Atte-
nuation, Soil and Groundwater Risk Manage-
ment 

DECHEMA Frankfurt am Main www.dechema.de  

25. maj 2005 Strategier mod forurening af drikkevandet ATV - Jord og 
Grundvand 

Radisson SAS, H.C. Andersen Hotel, 
Odense 

www.atv-jord-grundvand.dk  

26. maj 2005 Hvem passer på grundvandet i fremtiden? IDAmiljø Kl. 15.00-21.00 - Ingeniørhuset, Kalve-
bod Brygge 31-33, København 

www.idamiljoe.dk 

26.-28. maj 
2005 

8TH INTERNATIONAL HCH AND PESTICI-
DES FORUM 

IHPA Sofia, Bulgarien www.ipha.info eller hchforum.com 

1. juni 2005 Pesticider i dybere jordlag og grundvand - 
korte temakurser 

DTU Danmarks Tekniske Universitet - kl. 
10.00-17.00 

efteruddannelse@.er.dtu.dk  

6. juni 2005 Vandrammedirektivet - basisanalysen IDAmiljø Kl. 15.00-18.30 - Ingeniørhuset, Kalve-
bod Brygge 31-33, København 

www.idamiljoe.dk 

15. juni 2005 Virkemidler i indsatsplaner ATV - Jord og 
Grundvand 

Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 
Gentofte 

www.atv-jord-grundvand.dk 

12.-15. juni 
2005 

2nd European Conference for In-situ Oxida-
tion and Reduction 

Redox Technologies, 
Inc. 

Göttingen, Tyskland www.redoxtech.com  

14. septem-
ber 2005 

Reaktive vægge til grundvandsoprensning - 
korte temakurser 

DTU Danmarks Tekniske Universitet - kl. 
10.00-17.00 

efteruddannelse@er.dtu.dk  

15. septem-
ber 2005 

Naturlig nedbrydning som afværge - korte 
temakurser 

DTU Danmarks Tekniske Universitet - kl. 
10.00-17.00 

efteruddannelse@er.dtu.dk  

3.-7. oktober 
2005 

ConSoil 2005 FZK/TNO/brgm Bordeaux, Frankrig www.consoil.de  

Vi medtager alle kurser og arrangementer med relevans for området jord- og grundvandsforurening. Vi modta-
ger gerne diverse kursusoversigter og arrangementsbeskrivelser til kalenderen - send dem til avjinfo@arf.dk. 


