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Love Canal er lukket. Efter mere end 
30 års indsats er det endelig lykkedes 
amerikanerne at få lukket den sag, der 
om nogen satte forureningsproblemet 
på den amerikanske dagsorden. 

Love Canal blev i 70’erne synonym 
med miljøsvineri. På et 30 hektar 
stort kemidepot havde man bygget 
200 nye boliger og en skole. Beboerne 
klagede i 10 år over lugt og indekli-
magener i de nye huse, men det var 
svært at råbe myndighederne op. 
Da der endelig blev foretaget seriøse 
undersøgelser, fandt man forskelligt 
kemikalieaffald, som spredte sig til 
det omgivende miljø. Sagen blev en 
af de mest omtalte miljøskandaler i 
USA nogensinde, og den gav direkte 
anledning til oprettelsen af Superfund 
– det omfattende forsknings- og støt-
teprogram, som den dag i dag er loko-
motivet i den amerikanske indsats 
mod jord- og grundvandsforurening. 
Superfund har senere dannet forbil-
lede for mange andre landes indsats 
mod forurening. Vores egen, nu helt 
nedprioriterede Teknologipulje, er 
blot et af mange eksempler på dette.

Mere end 30 år skulle der gå inden 
den samlede indsats gav det ønskede 
resultat, og det er ikke en total opryd-
ning, men en indkapsling af det store 
affaldsdepot, der nu er tilendebragt. 
På grund af depotets enorme volu-
men har det aldrig været på tale at 
fjerne affaldet, i stedet har man ind-
kapslet det med ler, membraner og 
afskærende dræn. I et ukendt antal år 
skal der fortsat moniteres på depotet 
for at sikre de mange beboelser mod 
udsivning af kemikalier. Området ved 
Love Canal er nu igen beboet, og der 
er igen nybyggeri i området. Ameri-
kanerne er både stolte af og lettede 
over, at det er lykkedes at slette denne 
skamplet af listen. 

Der er (mindst) to ting, man kan 
lære af den historie. For det første, 
at det hjælper at gøre noget ved pro-
blemerne, selvom de kan forekomme 
helt uoverskuelige i øjeblikket. For det 
andet, at selv med den amerikanske 
økonomi og teknologi tager ting tid. 

Om få dage skal miljøministeren 
svare på spørgsmål om, hvor mange 
kemikaliedepoter der er i Danmark. 
Det skal nok vise sig, at der er en del, 
og at oprydningerne vil koste en halv 
motorvej. Så er det godt at huske 
historien om Love Canal. Det nytter 
noget at gøre en indsats – og tidsho-
risonten kan sagtens være 30 år eller 
mere. ✺
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Pesticidforureningen 
på Harboøre Tange – 
afværgeforanstaltninger
Der er for øjeblikket meget fokus på forureningen ved Høfde 42. 
Denne anden artikel ud af tre beskriver de afværgetiltag, der har 
været udført siden 1971, hvor der blev bortgravet forurenet jord fra 
Høfde 42. Artiklen beskriver de tekniske løsninger, der er valgt 

Af projektchef, ph.d. Lars Elkjær, Watertech A/S

Afværgeforanstaltninger
På figur 1 (oversigtskort) ses de tre steder, hvor der siden 
1971 er foregået afværgeforanstaltninger, henholdsvis ved 
Høfde 42, hvor afværgen startede i 1971, den Gl. fabriks-
grund, hvor afværgen startede i 1983 og Rønland, hvor den 
nuværende produktion foregår, og hvor afværgen blev sat i 
gang i 1977.

Den Gl. fabriksgrund 
Under et arbejde med at stabilisere den gamle 2 m høje 
betonmur ud mod bredningen i 1981 frigives store mæng-
der kemikalier. Der foranstaltes en undersøgelse for at 
belyse omfanget af forureningen. Rapporten kommer i 
1981 og fastslår, at ca. 3 tons kemikalier årligt siver ud i 
Nissum Bredning. I 1982 nedsættes en arbejdsgruppe med 
repræsentanter fra Miljøstyrelsen, Ringkøbing Amt, Thy-
borøn-Harboøre Kommune og Cheminova, og der udar-
bejdes et afværgeprojekt for at stoppe udsivningen.

Den daværende teknologi gjorde, at det var løsninger 
som bortgravning, indkapsling ved spunsning og oppump-
ning af grundvand, der var inde i billedet. På grund af den 
diffuse forurening og enkelte hot spot, blev det valgt at 
bortgrave hot spot og at etablere en hydraulisk væg langs 
med Nissum Bredning, bestående af 20 afværgeboringer, 
der stod imellem bredningen og det forurenede område. 
Formålet med afværgeforanstaltningerne var at hindre 

udsivning til Nissum Bredning og var oprindeligt ikke tænkt 
som en egentlig oprensning. På figur 2 er vist et situations-
billede under drift af afværgeanlægget.Typiske kemikalier i 
grundvandet er vist i tabel 1.

Tabel 1. Typiske kemikalier i grundvandet. 

Kemikalier i det oppumpede grundvand

Phenolderiviater:
Phenol, PNF (paranirtofenol), o-cresol, 4- og 6-cl-o-cresol 
og MCPA (4-ghlor-2-methylphenoxyeddikesyre)

Opløsningsmidler:
Benzen, toluen, xylen, TCE

Insekticider:
EP-3 (ethyl-parathion), MP-3 (methyl-parathion) og  
fyfanon (malathion)

Biprodukter ved insekticid produktion:
Trimethyl/ethyl- thiofosforsyreestre, amino-EP-3, ethyl- 
sulfotep, M- og EP-1, M- og EP-2-syrer (mono- og dialkyl- 
fosforsyreestre) Kviksølv
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Figur 1. Oversigtskort. 

I 1983 startes afværgeanlægget op med oppumpning af for-
urenet grundvand fra de 20 boringer. Boringerne skulle til-
sammen yde 96 m³ i døgnet året rundt. Det er beregnet, at 
der skal pumpes mellem 15 og 80 m³ op i døgnet, afhængig 
af årstid og nedbørsforhold.

Til rensning af det oppumpede grundvand blev der etab-
leret et kulrensningsanlæg til fjernelse af pesticider og fær-
digvarerelaterede stoffer, herunder også kviksølv. Effekten 
er afhængig af adsorptionsevnen. Typisk tilbageholdes de 
vandopløselige forbindelser ikke, hvilket også er de mindst 
giftige. I slutningen af 1980’erne etableres et biologisk rens-
ningsanlæg, og siden er det oppumpede grundvand ledt til 
dette anlæg. 

Siden har der været afværget via oppumpning fra borin-
ger. Antallet af boringer er udvidet til 26. I dag oppumpes 
der gennemsnitligt 190 m³ i døgnet for at sikre, at der ikke 
sker udadrettet strømning til Nissum Bredning. Årligt er 
det ca. 70.000 m³.

I 1988 blev der pumpet 6,6 tons forurening op målt som 
total fosfor (fosfor bruges som indikatorparameter, da det 
indgår i den kemiske opbygning af pesticiderne). I dag i 
2004 pumpes der 1,6 tons forurening op målt som total 
fosfor.

I 1985 påbegyndes opgravningen af 3 ”hot spots”, det 
fyldes på tromler og sendes til deponering i tyske saltminer. 
Opgravningen afsluttes i 1986. Affaldet blev fyldt på 100 l’s 

plasttromler, som med gips blev indstøbt i jerntromler. I alt 
blev der fjernet 4.828 tromler.

Afværgeanlægget følges løbende, og der udarbejdes 
årligt en statusrapport. Der er udarbejdet et forslag til at 
ændre afværgestrategien fra de lodrette boringer, der har 
problemer med tilklogning til vandrette boringer. Foreløbig 
afventer det en diskussion med amtet. 

Rønland (Cheminova)
I 1965 påbydes Cheminova, at deponeringen af affald skal 
foregå i tætte og overdækkede betongruber – disse beton-
gruber, der er opbygget som celler med betonvægge og 
betonbund, omtales som Svovlgruberne. Svovlgruberne 
anvendes frem til 1983 til deponering. I 1971 deponeres 
materiale fra Høfde 42 i forbindelse med beskadigelse af 
høfdedepotet.

I 1977 blev der fundet tegn på, at Svovlgruberne var 
utætte. Dette førte til etablering af et afskærende dræn øst 
og nord for gruberne. Kapaciteten på drænet var 6 m³/t. 
Der blev etableret 3 boringsgrupper med 4 boringer i hver, 
der for hver gruppe pumpede 1,2 m³/t fra 4 og 6 meters 
dybde. Yderligere undersøgelser fører til, at afværgeanlæg-
gene udbygges med etablering af tre afværgeboringer og 
et krydsdræn i 1981/1982. Senere kommer yderligere 3 
krydsdræn til. Krydsdrænene har en kapacitet på 10 m³/t. 
Strategien for afværgeforanstaltningerne er den samme ▼
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Figur 2. Potentialekort og strømningsretninger for Gl. 
fabriksgrund,10. marts 2003.

for Rønland som for den Gl. fabriksgrund – nemlig at 
forhindre udsivning af forurenede stoffer til Nissum Bred-
ning. Derfor vælges en hydraulisk løsning. I 1981 bliver 
der etableret et højvandsdige på Rønlands østlige del til 
sikring mod de oversvømmelser, der kunne indtræffe, når 
stuvningseffekten i Nissum Bredning gjorde, at der indtraf 
forhøjet vandstand og dermed oversvømmede engarealerne 
foran Svovlgruberne.

I 1982 udarbejdes et samlet projekt for afskæring af 
grundvandsstrømmen. Der opstilles en grundvandsmodel, 
og de fornødne dræn og boringer etableres.

På figur 3 er vist de nuværende hydrauliske afværgesyste-
mer i form af boringer og dræn. Fra afværgeanlæggene på 
Rønland oppumpes der ca. 260.000 m³ årligt. Det oppum-
pede grundvand ledes til det biologiske rensningsanlæg. I 
1989 var gennemsnitskoncentrationen på det oppumpede 
grundvand ca. 200 mg/l målt som total fosfor. I dag 15 år 
senere er gennemsnitskoncentrationen ca. 40 mg/l, og der 
oppumpes ca. 6 tons forurening målt som total fosfor mod 
ca. 30 tons for 15 år siden.

Der er formodentlig udført et sted imellem 200 og 300 
boringer på Rønland i forbindelser med undersøgelser og 
afværgeforanstaltninger. En del er senere sløjfet, men der 
står stadig over 100 boringer tilbage, hvoraf en del indgår 
som moniteringsboringer i forbindelse med pejle- og vand-
prøvetagningsprogrammer.

Afværgeanlæggene kontrolleres efter et fastsat program, 
og der afrapporteres årligt.

I perioden fra slutningen af 80’erne og frem til 2000 
bortgraves store dele af Svovlgruberne. Svovlet blev gen-
anvendt til svovlsyreproduktion. En rest på ca. 16.500 m³ 
kviksølvholdigt affald er blevet indkapslet og ligger som et 
depot på grunden.

Før Cheminova etablerede det biologiske rensningsanlæg, 
blev det forurenede grundvand ledt gennem kulrensnings-
anlæg. 

Siden etableringen af afværgeanlægget har forurenings-
udviklingen været fulgt. Det sker med en årlig statusrapport 
efter et program fastsat af Ringkøbing Amt. Der udføres 
løbende justeringer efter behov.

Tabel 2. Kemikalier i det oppumpede grundvand.

Kemikalier i det oppumpede grundvand

Phenolderiviater:
Phenol, PNF (paranirtofenol), o-cresol, 4- og 6-cl-o-cresol 
og
MCPA (4-ghlor-2-methylphenoxyeddikesyre) m.v.

Opløsningsmidler:
Benzen, toluen, xylen, TCE, MIBK, 60E (ekstraktionsben-
zin) 

Insekticider:
EP-3 (ethyl-parathion), MP-3 (methyl-parathion) og fyfa-
non (malathion), dimethoat, pyrimidin)

Biprodukter ved insekticid produktion:
Trimethyl/ethyl- thiofosforsyreestre, amino-EP-3, ethyl-sul-
fotep, M- og EP-1, M- og EP-2-syrer (mono- og dialkyl-fos-
forsyreestre), desuden – DMT. 
Kviksølv

▼
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Figur 3. Oversigt over de nuværende 
afværgesystemer på Rønland.
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Høfde 42
I forbindelse med, at Vandbygningsvæsenet i 1971 udvidede 
høfde 42 mod øst, blev depotet blotlagt. Der blev i 1971 
flyttet 1.250 m³ sandblandet kemikalieaffald ind i Svovlgru-
berne på Rønland. Den resterende del af klitgrydedepotet 
afdækkes med en beton-/asfaltkappe.

Efter en storm i 1981 blotlægges beton-/asfaltkappen, og 
senere på sommeren fjernes 26.000 tromler med 1.200 tons 
kemikalier og 4.400 tons forurenet sand. Tromlerne sendes 
til deponering i saltminer i Hessen.

Efter en januarstorm i 2000, hvor amtet modtog en hen-
vendelse om kemikalieagtig lugt på stranden ved Høfde 42, 
besluttede Ringkjøbing amtsråd at igangsætte en oriente-
rende forureningsundersøgelse for at vurdere, om udsiv-
ningen fra depotresterne medfører en uacceptabel belast-
ning af Vesterhavet. 

Undersøgelsen har påvist, at restforureningen er væsent-
lig mere omfattende end vurderet efter ”oprydningen” i 
1981. Især har tilstedeværelsen af pools med tung fri fase 
bestående af bl.a. insekticidet parathion været meget over-
raskende. Det viser, at den tidligere risikovurdering af rest-
forureningen i 1981 samt den efterfølgende monitering i 
Vesterhavet, med fokus på kviksølv, ikke har været optimal.

Undersøgelserne og risikovurderinger foregår stadigvæk, 
således at der kan træffes en afgørelse om, hvorvidt depotet 
skal fjernes, eller om forseglingen af depotet skal styrkes. ✺

Tabel 3. Kemikalier deponeret ved Høfde 42.

Kemikalier deponeret ved Høfde 42

1953 -62:  Cheminova-affald
 Herbicider:
 ”SAN D” (2,4-dichlorphenoxyeddikesyre)
 MCPA = ”SAN KM” (4-chlor-2-methylphenoxy- 
 eddikesyre) 
 cresoler
 Insekticider:
 parathion
 methylparathion 
 p-nitrophenol
 urent affaldssvovl
 P2S5 holdigt slam
 Kasserede anlægsdele og emballage
1956 -62:  Fungicider:
 PMA (phenylmercuriacetat)
 EMC (ethylmercurichlorid)
 Hg-holdige spildprodukter fra PMA og EMC
1957 -62:  Landsindsamling v. Falck-zonen*:
 Calciumarsenat
 Blyarsenat
 Sveinfurtergrønt (kobber-arsen holdigt stof)
 DDT
 Hg-holdige bejdsemidler
 Nikotin
 Parathion
 Diverse emballager
* Falck-zonen indsamlede ca. 40 tons pesticider, hvilket er en mindre 

del i forhold til den totale mængde pesticider, der er blevet deponeret.
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Rettelsessider til Teknik og 
Administration Nr. 7 2004

Der havde desværre sneget sig en fejl ind  i rapporten ”Transport 
af gasformig forurening i umættet zone og i bygninger”, Teknik 
og Administration Nr. 7, 2004, hvor en del af teksten ikke var 
kommet med i hhv. en tabel og en figur i afsnit 5.

Nedenstående er de rettede sider:

Kilder til forurening med tetrachlorethylen i indeklimaet
  
Bidrag fra nærliggende renserier i drift

Bidrag fra andre tetrachlorethylen-forbrugende virksomheder 
via udeluften
 
øvrige bidrag via udeluften

Bidrag fra personer via udåndingsluft eller tøj

Bidrag fra jord-, poreluft- og/eller grundvandsforurening

Bidrag fra renset tøj i lokalerne

Bidrag fra rengøringsartikler indeholdende tetrachlorethylen

Bidrag fra vedligeholdelsesaktiviteter

Bidrag fra hobby-aktiviteter

  
Adsorption/desorption til/fra
 
• Bygningsdele, møbler mm., der virker som sinks

• Madvarer, der virkser som sinks

• øvrige sinks
  

Transport af gasformig forurening internt i bygninger
5.1   Konceptuel model for intern transport
Ved vurdering af gasformig forurening i indeklimaet skal man være opmærksom 
på, at den umættede zone ikke nødvendigvis er den eneste kilde til forurening. 
I figur 5.1 er givet et eksempel på de kilder til forurening af indeklimaet med 
tetrachlorethylen, som bør medtages i vurderingerne. En af de ofte oversete kilder 
til intern forurening i bygninger er sinkeffekter, dvs. adsorption og desorption af 
forurening på bygningsmaterialer.

Figur 5.1 Kilder til forurening i indeklimaet. Størrelsen af kasserne er ikke et udtryk for størrelsen af forureningskilden.

5
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Ser man på de styrende ligninger for transporten af forure-
ning i indeklimaet har Guo (2000) opsummeret disse som 
følger, se figur 5.2. 

Transport af forurening ind i bygninger styres fortrinsvis 
af advektion. Utætheder i bygningen, f.eks. ved hulmure, 
gennemføringer, trappeskakter, udluftningskanaler mm. 
medvirker til, at udligne trykforskelle og dermed sprede 
forureningen advektivt.

Der er udviklet en række multizone modeller, som kan 
beskrive transporten af luft, fugt og forureningskomponen-

Figur 5.2 Styrende ligning til bestemmelse af koncentrationen C som funktion 
af tiden i et givet volumen under hensyntagen til tab og bidrag fra omkringlig-
gende rum/zoner, sinkeffekter, fysisk og biologisk fjernelse mm. (Guo 2000).

ter i en bygning. Eksempler herpå er BREEZE og CLIM2000 
som bl.a. anvendes af Planthner og Woloszyn (2002). Disses 
undersøgelser omfattede forsøg med sporgassen SF

6
 og 

resultaterne viste god overensstemmelse mellem model-
lerne og forsøgsresultaterne, dog med det forbehold at de 
nævnte modeller ikke medtager adsorption på bygningsma-
terialer. En anden model er IAXQ udviklet af Guo (2000). 
IAXQ er bl.a. anvendt i Miljøstyrelsen (2002). ✺



 k
o

rt
 i

n
fo

5000 ord i Miljøordbogen
Et samarbejde mellem Amternes Miljøordbog og DMU har løftet antallet af 
opslagsord op til 5000. Den nu 3 år gamle Miljøordbog, www.miljoeordbog.
dk, vil for fremtiden blive opdateret af både Amterne/AVJ og Miljøministeriet/
DMU. Det betyder, at der bliver både flere og mere varierede opslagsord. 
DMU har ”støvsuget” alle Miljøministeriets publikationer for ordlister og 
forklaringer, det har givet 3500 ekstra opslagsord i databasen. Som noget nyt 
er de fleste ord forsynet med de tilsvarende engelske termer. 
Redaktionen af ordbogen foregår i en fælles database, og opdateringer vil 
derfor ske samtidigt, uanset hvorfra man linker til ordbogen. Derimod er 
ordbogens lay-out helt valgfrit for amter og styrelser, der har indpasset link til 
miljøordbogen på deres hjemmesider. Det betyder også, at der kan udvikles 
individuelle faciliteter, som eksempelvis avanceret søgning i andre databaser. 
Vælges Miljøordbogen fra tilgangen www.avjinfo.dk eller www.miljoeordbog til-
bydes der supplerende søgning efter artikler, som indeholder aktuelle ord. De 
supplerende søgninger foretages i LIX, som er AVJ’s samling af danske artikler 
om jord- og grundvandsforurening eller søgning efter artikler på Miljøstyrel-
sens hjemmeside.

CLU-IN
CLU-IN Optimization Information Center. The EPA Technology Innovation Pro-
gram has created a new website for information on EPA optimization efforts 
related to improving the design, long-term management, and closeout of 
remediation systems.
The focus of the website is on optimization evaluations,technical fact sheets, 
demonstrations, and outreach efforts.
For more information see http://clu-in.org/optimization

Site Characterization Technologies for DNAPL Investigations
This report is a summary of information on the current state of technologies 
available for locating and characterizing dense non-aqueous phase liquid 
(DNAPL) contaminated sites. This document is intended to help managers at 
sites with potential or confirmed DNAPL contamination identify suitable cha-
racterization technologies, screen the technologies for potential application, 
learn about applications at similar sites, and locate additional information on 
these technologies.
View or download at http://clu-in.org/techpubs.htm

Strategies for Monitoring the Performance of DNAPL Source Zone Remedies 
(DNAPLs-5). This report is intended for regulators and others interested in lea-
rning about approaches to performance monitoring while implementing vari-
ous in situ technologies for the treatment of DNAPLs. This document, present 
a number of ways in which the success or failure in treating a DNAPL source 
zone has been measured. The majority of experience in DNAPL source zone 
remediation has been in unconsolidated geologies, such as sands and silts.
View or download at http://www.itrcweb.org//DNAPLs-5.pdf
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EFTERLYSNING

Ny miljøundervisningsportal
Miljøministeriets portal for miljøundervisning og -uddannelse, MUU-portalen, 
er blevet integreret i Undervisningsministeriets elektroniske mødested for 
undervisning – EMU. Den nye portal findes på www.emu.dk/miljoe/ 

Fotosyntese til din mobiltelefon

Måske vil din mobiltelefon i fremtiden kunne udnytte planters evne til at 
omdanne solens energi? Forskere fra Massachusetts Institute of Technology 
har isoleret et proteinkompleks, som planter bruger i deres fotosyntese og 
indbygget det i en elektronisk komponent. Proteinkomplekset fanger solens 
stråler og omdanner lysets energi til kemisk energi. Disse proteiner udgør de 
mindste elektroniske enheder, der kendes. De er 10 til 20 nano-meter brede, 
det svarer til, at der kan være cirka 100.000 af dem på et knappenålshoved.

Læs mere på Massachusetts Institute of Technology web.mit.edu/newsoffice/

Forurener punktkilder overfladevand?
I forbindelse med et eksamensprojekt på 
DTU vedrørende Vandrammedirektivet 
og interaktionen mellem grundvand og 
overfladevand søges en forurenet grund. 
Grunden skal benyttes til at undersøge 
evt. stoftilbageholdelse og/eller ned-
brydning i zonen mellem grundvand og 
overfladevand. Den skal være beliggende 
i umiddelbar nærhed af en å eller sø, 
sådan at udsivning af forurenet grund-
vand allerede er påvist eller kan forven-
tes. Forureningen kan f.eks. være chlore-
rede opløsningsmidler eller oliestoffer.

Feltarbejdet kommer til at foregå i perio-
den indtil sommeren 2005 og vil indebære 
udtagning af grundvand og jordprøver på 
selve grunden samt vand- og sediment-
prøver i recipienten. I det omfang det er 
muligt, vil gamle boringer blive benyttet. 

Eksamensprojektet skrives på Miljø og 
Ressourcer, DTU med Poul L. Bjerg og 
Anders Baun som vejledere. 

Henvendelse kan ske til: Stine Chri-
stensen og Kristian Raun på mail: 
s991568@student.dtu.dk
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Prøvetagning, 
undersøgelsesstrategi og 
usikkerhedshåndtering – 
et område i fokus
Undersøgelser af forurenede grunde foregår i Danmark som bekendt i hovedsagen 
efter Miljøstyrelsens vejledninger for gennemførelse, omfang og risikovurdering, f.eks.: 
/1-3/. I forbindelse med anvendelsen af vejledningerne, hvis principper er fastlagt i 
begyndelsen af 1990’erne, foregår der herhjemme en udvikling med tydeliggørelse og 
udbygning på flere områder. Et af disse områder er sammenhængen imellem under-
søgelsernes omfang og sikkerheden i undersøgelsernes konklusioner. Tilsvarende 
udvikling foregår i udlandet, hvor der ligesom i Danmark arbejdes med konkrete løs-
ninger og redskaber. Nogen af de igangværende initiativer er beskrevet i artiklen

Af Christian Grøn, DHI – Institut for Vand og Miljø

Undersøgelsesstrategier
I Danmark er metoder til at planlægge nødvendigt under-
søgelsesomfang målet for et projekt igangsat af Miljøsty-
relsen, hvor metoderne skal omfatte både jord, grundvand 
og poreluft. I projektet er der udviklet simple regnearks-
baserede værktøjer (analytisk 3-D-modellering i grund-
vand, geostatistisk metode til jord) til brug i planlægning 
af undersøgelser med henblik på fastlæggelse af det rette 
omfang. Værktøjerne er under afprøvning og benyttes der-
efter til at udvikle retningslinier for nødvendigt undersøgel-
sesomfang under inddragelse af bl.a. geologisk heterogeni-
tet. Projektet planlægges afsluttet med udgangen af 2004. 

Den svenske miljøstyrelse (Statens Naturvårdsverk) har 
igangsat et udredningsprojekt vedrørende undersøgelses-
strategier for forurenede grunde med planlagt afslutning af 
fase 1 i starten af 2005. I projektet skal der gives en oversigt 
over de undersøgelsesstrategier og fortolkningsredskaber, 
som internationalt er til rådighed for undersøgelser af 
jord, poreluft og grundvand. Desuden skal der foretages 
en gennemgang af et udvalg af svenske og danske under-
søgelser for at få et billede af styrker og svagheder ved de 
undersøgelsesstrategier, der benyttes i dag i de 2 lande. I 

fase 2 forventes der udarbejdet egentlige vejledninger for 
undersøgelser af forurenede grunde i Sverige.

Perspektiverne er mere håndfaste retningslinier for til-
strækkelig og nødvendig prøvetagningsstrategi og –omfang 
med redskaber til konkret at følge disse retningslinier og 
bruge resultaterne.

Prøvetagningsmetoder
ATV Jord og Grundvand holdt den 6. oktober 2004 et 
heldagsmøde om undersøgelsesmetoder om bl.a. prøvetag-
ning, prøvetagningsstatistik og boremetoder: ”Prøvens vej 
fra bor til bord”. Mødet beskrev den ny udvikling inden for 
specielt statistik, usikkerhedsstyring og fortolkning, men 
gav også eksempler på nyvurdering af undersøgelsesmeto-
ders egnethed. Eksempelvis blev lufthæveboringer nævnt 
som langt bedre end boringer med sandspand, når formålet 
er prøver til sedimentkarakterisering. For forureningsun-
dersøgelser har den gængse vurdering af de to boremeto-
ders anvendelighed snarere været omvendt. 

”Tag med hjem budskabet” fra mødet var for mig, at 
der heldigvis stadig er udvikling i gang inden for prøvetag-
ningsområdet, men også at der er behov for at arbejde 
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videre imod enighed om de bedste metoder til forskellige 
formål. 

Kvalitetssikring af prøvetagning
Metoder til kontrol af risiko for prøveforurening og prøve-
tab under prøvetagning og –transport (kvalitetskontrol af 
prøvetagning) blev foreslået i den første danske håndbog 
for prøvetagning af grundvand /4/, men kvalitetskontrol af 
prøvetagning benyttes i Danmark kun i begrænset omfang. 
I USA foreskrives en omfattende kvalitetskontrol ved prø-
vetagning af både jord og grundvand (f.eks.: /5;6/). 

En vejledning i beregning af usikkerhed på prøvetagning 
er nu under udarbejdelse i en Europæisk arbejdsgruppe, 
hvor vejledningen både vil indeholde metoder til kvalitets-
kontrol af prøvetagning, metoder til beregning af usikker-
hed, rapporteringsforslag og konkrete eksempler, herunder 
mindst ét for prøvetagning af forurenet jord. En tilsvarende 
vejledning blev udarbejdet for beregning og rapportering 
af usikkerhed på analyseresultater (se f.eks.: /7/), og denne 
vejledning skal nu benyttes af alle akkrediterede labora-
torier, således at usikkerheden på analyseresultater kan 
opgives sammen med resultatet.

Vejledningen i beregning af usikkerhed på prøvetagning 
udarbejdes af en arbejdsgruppe under de to Europæiske 
laboratoriesammenslutninger EURACHEM og Eurolab. 
Vejledningen forventes færdig i starten af 2006. 

Målet med kvalitetskontrol af prøvetagning er at få et mål 
for den sikkerhed, som opnås ved selve prøvetagningen, til 
brug i vurderingen af en undersøgelses resultater.

Certificering af prøvetagere
Prøvetagningskvaliteten kan også understøttes ved at 
benytte prøvetagere med dokumenteret kompetence og 
adgang til korrekt udstyr, metoder, kvalitetskontrol og 
dokumentationspraksis. Her kan enten en akkrediteret 
prøvetagning eller brug af en certificeret prøvetager være en 
mulighed. Certificering af prøvetagere til miljøprøvetagning 
er en ny mulighed, der sammenlignet med akkreditering er 
mindre krævende med hensyn til papirarbejdet, men stiller 
tilsvarende, eller måske i praksis endda lidt højere, krav til 
prøvetagerens kvalifikationer og udførelse af prøvetagnin-
gen. 

Certificeringsordningen for prøvetagere etableres for 
Nordtest/Nordic Innovation Centre og forventes klar i ▼
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starten af 2005. Certificeringsordningen blev diskuteret på 
et ”gå hjem møde” arrangeret af ATV Jord og Grundvand’s 
prøvetagningsworkshop den 28. oktober 2004.

Certificering af prøvetagere er for firmaerne en mulighed 
for at dokumentere deres prøvetageres kvalifikationer over 
for rekvirenterne, og for rekvirenterne er brug af certifice-
rede prøvetagere en sikkerhed for overholdelse af mindste-
krav til prøvetagningskompetence og -kvalitet.  

Kvalitetssikring af feltmålinger
Feltmålinger er et godt redskab til at optimere prøvetag-
ningen i forhold til resultatets sikkerhed og undersøgelsens 
omkostninger ved at justere undersøgelsen i felten. Øget 
brug af feltmålinger til selve undersøgelsens forureningsaf-
grænsning kan også give bedre undersøgelser til de samme 
penge, idet mange (felt-) målinger med dårlig præcision 
(stor usikkerhed) samlet kan give et mere sikkert billede 
end få (laboratorie-) målinger med god præcision (stor 
sikkerhed). 

Ved udvidet brug af feltmålinger er det centralt, at felt-
målingernes analysekvalitet kendes og kan dokumenteres, 
men også at der ved opstilling af krav til deres analysekvali-
tet tages hensyn til den forskellige anvendelse af feltmålin-
ger i forhold til laboratorieanalyser. Mens kvalitetskontrol 
af laboratorieanalyser er en veludviklet og dokumenteret 
disciplin (se f.eks.: /8/), er praktisk anvendelige metoder til 
kvalitetskontrol af feltmålinger først nu under udvikling. 
Vigtige elementer i det metodesæt, som er under udvikling, 
er simple redskaber til at udregne feltmålingernes præcision 
ud fra dobbeltmålinger i felten, samt til at ”oversætte” felt-
målinger til forventede laboratorieanalyseresultater med 
tilknyttet usikkerhed.

Udarbejdelse af en håndbog i kvalitetskontrol af feltmå-
linger til jord- og grundvandsundersøgelser gennemføres 
for Nordtest med færdiggørelse i efteråret 2004. 

Perspektiverne er konkret opgørelse af usikkerhed på felt-
målinger til supplement af den tilsvarende usikkerhed på 

analyserne, således at undersøgelsernes samlede sikkerhed 
og omkostninger kan optimeres. 

 
Undersøgelsesresultater
De planlægningsredskaber til jord- og grundvandsunder-
søgelser, der som tidligere nævnt er under udvikling 
herhjemme, kan også benyttes til at beskrive usikkerheden 
på en undersøgelses resultater, f.eks. i form af usikkerhed 
på en forureningsafgrænsning eller sandsynligheden for at 
overskride et kvalitetskriterium over et undersøgt område. 
Anvendelsen af redskaberne til beregning og visualisering 
af forureningsudbredelse og den tilknyttede usikkerhed 
er under vurdering, fordi der blandt andet skal sikres en 
overensstemmelse imellem redskaberne og gældende sæt af 
regler og anvendte metoder.

Metodeudviklingsprojekt gennemføres som nævnt for 
Miljøstyrelsen med afslutning med udgangen af 2004. 

Perspektiverne for resultatvurderingsdelen er, at under-
søgelser altid rapporteres med angivelse og visualisering af 
usikkerheden på de opnåede resultater og med inddragelse 
heraf i konklusionerne. 

Aktørerne
Området er som nævnt i fornyet fokus med mange aktører. 
Her skal blot nævnes de aktivt involverede i de omtalte pro-
jekter og initiativer: Miljøstyrelsen, Statens Naturvårdsverk, 
Nordtest/Nordic Innovation Centre, den islandske Miljø-
styrelse, Finlands Miljøundersøgelser, Finlands Geologiske 
Undersøgelser, DHI – Institut for Vand og Miljø, VTT, 
NIRAS, Eurofins A/S, Watertech, JSA-EnviroStat, Geologisk 
Institut/Københavns Universitet, Sveriges Geotekniske Insti-
tut, Norges Geotekniske Institut, Biorem Sverige, WSP Env-
ironmental, Det Norske Veritas, EURACHEM og Eurolab.

På europæisk plan er der ligeledes fokus på prøvetagning 
og særligt på sammenhængen til europæiske standarder og 
direktiver. Der afholdes i april 2005 en workshop med titlen 
“Chemical and Environmental Sampling – Quality through 

▼
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Accreditation, Certification and Industrial Standards”, 
blandt andet arrangeret af CEN/STAR Trends Analysis, 
Nordic Innovation Centre, European co-operation for 
Accreditation, EURACHEM og Eurolab. 

Her vil der være en mulighed for at prøvetagningsin-
teresserede kan være med til at påvirke den europæiske 
udvikling på området. 

Sammenfatning
Prøvetagning, undersøgelsesstrategier og usikkerhedsvur-
dering er i hurtig udvikling i Danmark og internationalt. 
Praktisk anvendelige redskaber til ”uncertainty manage-
ment” ved undersøgelser af forurenede grunde er under 
udvikling. Perspektiverne er:
• planlægning, så undersøgelserne giver den nødvendige 

sikkerhed i resultatet,
• gennemførelse, så undersøgelsernes usikkerhed kendes 

og minimeres i felten, og
• vurdering med inddragelse af den faktiske målte og 

beregnede usikkerhed på undersøgelsens resultater. 
En kvantitativ opgørelse og åben erkendelse af en under-

søgelses usikkerhed og konsekvenserne heraf er vejen til 
en undersøgelsesstrategi, der er ”tilstrækkelig men ikke for 
meget”. ✺

Referencer
/1/  Miljøstyrelsen. Prøvetagning og analyse af jord.  
 13. 1998. København, Miljøstyrelsen. Vejledninger. 
/2/  Miljøstyrelsen. Bekendtgørelse om oprydning på  
 forurenede lokaliteter. 6 og 7. 1998. 
/3/  Miljøstyrelsen. Kortlægning af forurenede arealer.  
 2000. 
/4/  Kjeldsen, P., Andersen, L. J., Christiansen, K., Grøn,  
 C., Kirkegaard, C., Lund, U., Olsen, L. N., Segato, 
 H., and Wium, M. Grundvandsprøvetagning og 
 feltmåling. Udredningsprojekt U3. 1989. Losse- 
 pladsprojektet. 

/5/  US EPA. Quality Assurance Guidance for Conduc- 
 ting Brownfields Site Assessments. EPA 540-R-98- 
 038. 1998. US EPA. 
/6/  US Geological Survey. National Field Manual for  
 the Collection of Water-Quality Data. Book 9. 1999.  
 US Geological Survey. 
/7/  Magnusson, B., Näykki, T., Hovind.H., and Krysell,  
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Nedbrydning af MTBE 
ved brug af kemisk 
oxidation med persulfat
MTBE-forurening i grundvandet er vanskelig at rense op. Kemisk 
oxidation ved brug af termisk aktiveret persulfat er en ny afværge-
teknologi. Laboratorieforsøg på Miljø & Ressourcer, DTU viste, at 
persulfat kan nedbryde MTBE inden for få dage 

Af Katerina Tsitonaki og Poul L. Bjerg, Miljø & Ressourcer, DTU

Lidt om MTBE
MTBE er det kemiske stof, som er fundet andet hyppigst i 
grundvand i USA, og det er også fundet i dansk grundvand 
i en række tilfælde. Miljøstyrelsen har for nyligt sat en 
grænseværdi på 5 µg/L. Biologisk nedbrydning af MTBE 
er sjælden og særdeles langsom under iltfrie vilkår, mens 
specifikke mikrober er i stand til at nedbryde MTBE under 
iltrige vilkår. 

Afværgeforanstaltninger for MTBE- forurenet grund-
vand er en vanskelig opgave. ”Pump and treat” kræver en 
lang oprensningsperiode, og fjernelse af MTBE fra det 
oppumpede vand er meget svært. På den baggrund er det 
interessant at belyse mulighederne for anvendelse af in situ 
teknologier, som kan omsætte MTBE på stedet. 

In situ kemisk oxidation af MTBE ved brug af Fenton’ 
reagent og ozon har været succesfuld /1/. Brug af perman-
ganat mod MTBE har også vist sig effektivt (99 % nedbring-
else), men processen efterlader mellemproduktet tert-butyl 
alkohol. 

Kemisk oxidation med termisk aktiveret persulfat (40 0C) 
har været i stand til at nedbryde MTBE og alle dets mellem-
produkter (tert-butyl formate, tert-butyl alkohol, methyl 

acetat, og acetone) i vandsystemer efter ca. 40 timer. Kemisk 
oxidation med persulfat ved almindelig grundvandstempera-
tur er imidlertid ikke effektiv over for MTBE /2/.

Lidt om persulfat
Når persulfat bliver termisk aktiveret i vandige opløsninger, 
bliver den frie sulfat radikal (SO

4
-.) dannet. Denne er en 

kraftig oxidant, hvis elektropotentialet ligger på 2,6 V. 
Brugen af persulfat mod MTBE er endnu ikke så udbredt, 
og ingen eksperimenter i systemer med jord/sedimenter og 
grundvand eller feltanvendelser findes i litteraturen.

Hvad blev undersøgt?
I forbindelse med et eksamensprojekt ved Miljø & Resour-
cer, DTU /3/, blev termisk aktiveret persulfats effektivitet 
mod MTBE i jord- og vandsystemer undersøgt. Startkoncen-
trationer i vandet var 500 µg/L for MTBE og 4 g/L for 
sodium persulfat. Forsøget blev udført i glasflasker (se foto). 
Flaskerne blev opbevaret ved 40 0C. Sedimentet brugt i jord 
og vandsystemer var oxideret ler fra en fynsk lokalitet. Der 
blev udtaget prøver efter 1, 3, 7, 14 og 21 dage. 
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Figur 1.  MTBE-koncentration i vandsystemer (venstre) og i jord- og vandsystemer (højre). 

Hvad fandt vi?
Resultaterne (se figur 1) var meget lovende, da MTBE-kon-
centrationen faldt hurtigt (under 24 timer) under grænse-
værdien på 5 µg/L i vandprøverne. En tilsvarende nedbryd-
ning af MTBE skete også i jord- og vandsystemer, men efter 
en lidt længere periode på 3 dage. Dette viser, at den tilsatte 
mængde af persulfat var nok til at oxidere både MTBE og 
sedimentets naturlige oxidantbehov fra bl.a. organisk stof. 

Varme alene havde ingen effekt (figur 1), og tilsvarende 
forsøg ved stuetemperatur viste ingen nedbrydning af 
MTBE /3/. Den optimale temperatur for reaktionen kendes 
ikke i vores system, men forsøg fra litteraturen tyder på, at 
temperaturer på 40-50 0C er gunstige /2/.

Hvad er fremtiden?
Resultaterne tyder på, at anvendelse af persulfat sammen 
med moderat opvarmning kan være en effektiv afværge-
teknologi mod MTBE-forurening i grundvand. I forhold til 
permanganat har persulfat den fordel, at mellemprodukter 
også bliver nedbrudt. Samtidigt er håndtering af persulfat 
mere sikkert og nemmere end Fenton’s reagent eller ozon. 
Det kunne derfor være interessant at afprøve teknologien 
på en MTBE-forurenet lokalitet.

 I forbindelse med kemisk oxidation hæves redoxpo-
tentialet i grundvandet. Det kunne i forhold til mikrobiel 
nedbrydning af MTBE være en fordel, men der vides ikke 
ret meget om effekterne af persulfat eller andre oxidations-
midler på potentialet for mikrobiel nedbrydning. ✺

Referencer 
/1/ Kelley, K.L., Marley, M.C., and Sperry K.L., (2002):  
  In Situ Chemical Oxidation of MTBE Contaminated  
  Soil Sediment and Groundwater, July/August 2002,  
  pp. 36-40.
/2/ Huang, K.C., Couttenye, R.A. and Hoag, G.E., 
   (2002): Kinetics of heat-assisted persulfate oxida- 
  tion and methyl tert-butyl ether (MTBE). Chemos- 
  phere. Volume 49, pp. 413-420.
/3/  Tsitonaki, A. (2004): Chemical Oxidation of MTBE,  
  TCE and 1,1,1-TCA by Persulfate Master Thesis, 
  Environment & Resources, DTU.
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Udgør fjernvarmenettet en trus-
sel mod grundvandet?
Isoleringsskum i fjernvarmerør er 
fremstillet med brug af fluorerede 
og chlorerede flygtige stoffer (CFC-11 
og 1,1,1-TCA), som langsomt frigives 
til jorden. En risikovurdering, hvor 
stoffrigivelsesraten fra fjernvarme-
rørerne estimeres, viser, i det værst 
tænkelige tilfælde, hvor alt frigivet 
stof opløses i nettonedbøren, at der 
opnås koncentrationer i størrelses-
ordenen 400 µg/l for 1,1,1-TCA – en 
værdi 400 gange større end i grund-
vandskvalitetskriteriet. En tilsva-
rende risikovurdering for CFC-11 vil 
resulterer i de samme koncentratio-
ner. Der er derfor en potentiel risiko 
for, at fjernvarmenettet vil bidrage 
til grundvandsforurening i bymæs-
sige områder. Det er dog ikke muligt 
på det nuværende vidensgrundlag 
at vurdere præcist, hvor meget der 
frigives, og især hvor stor en andel 
der når at fordampe til atmosfæren, 
inden det transporteres til grundvan-
det.

Peter Kjeldsen, DTU. Vand & Jord 
nr. 3, 11. årgang, september 2004, side 
105-108. ISSN 0908-7761.

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

Kortlægning og 
undersøgelser

Miljø- og geoteknik – to sider af 
samme sag
Artiklen giver eksempler på, hvordan 
der i nogle tilfælde kan opnås en 
økonomisk besparelse ved at kom-
binere miljø- og geotekniske under-
søgelser i én arbejdsgang. Dernæst 
peges der på, at den geotekniske 
indgang er relevant i forbindelse 
med f.eks. fjernelse af forurenet jord 
ved afgravning nær eksisterende 
bygninger og grundvandssænknin-
ger. Ved at inddrage den geotekniske 
viden undgås sætningsskader m.m.

Thomas Christensen, Claus Larsen, 
Mikael Nielsen, Dansk Miljørådgivning 
A/S. Stads- og havneingeniøren nr. 9, 
95. årgang, september 2004, side 50-
51. ISSN 0038-8947.
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af data fra poreluft og indeklima skal 
man derfor tage højde for en mulig 
betydelig naturlig variation. 

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.

Varslingsystem for udvaskning af 
pesticider til grundvandet
I 1998 iværksatte Folketinget projek-
tet ”Varslingssystem for udvaskning 
af pesticider til grundvandet”. Pro-
jektet består af et omfattende moni-
teringsprogram, hvor udvaskningen 
af 28 pesticider undersøges ved seks 
repræsentative marker. I rapporten 
præsenteres moniterings-resulta-
terne for de seks områder for perio-
den maj 1999 til juni 2003. Resulta-
terne viser bl.a., at en fjerdedel af de 
udbragte stoffer ikke bliver udvasket 
i løbet af moniteringsperioden. Fire 
af de udbragte stoffer eller nedbryd-
ningsprodukter gav anledning til 
en markant udvaskning. Glyphosat, 
dettes nedbrydningsprodukt AMPA, 

Transport af gasformig forure-
ning i umættet zone og i bygnin-
ger
Rapporten er et litteraturstudie af 
transport af gasformig forurening i 
den umættede zone samt i bygnin-
ger. Først beskrives gasmigrationen i 
den umættede zone overordnet, her-
under de variationer, der kan forven-
tes i forbindelse med poreluftmålin-
ger. Dernæst beskrives de processer 
og faktorer, som har betydning for 
indtrængning af gasformig forure-
ning i bygninger samt spredning og 
ophobning af gasformig forurening 
i bygninger. Også her er vægten lagt 
på de variationer i koncentrationer, 
som naturligt kan forventes i forbin-
delse med gasmålinger baseret på 
erfaringer fra litteraturen. Endelig 
beskrives de styrende principper for 
transport internt i bygninger. For-
uden litteraturstudiet er der udarbej-
det en introduktion til usikkerheder 
ved poreluftmålinger. Det konklude-
res, at ydre faktorer, såsom geologi 
og atmosfæriske forhold, kan føre 
til koncentrationsforskelle på op til 
flere størrelsesordener. Ved tolkning 

2Stoftransport  
og omsætning

samt nedbrydningsprodukterne fra 
henholdsvis metribuzin, terbutylazin 
og rimsulfuron blev udvasket til rod-
zonen i gennemsnitskoncentrationer 
over 0,1 µg/l.

Jeanne Kjær, Preben Olsen, Heidi C. 
Barlebo et al. ”The Danish Pesticide 
Leaching Assessment Programme 
– monitoring results May 1999-June 
2003”, juni 2004. ISBN 87-7871-128-2. 
Rapporten kan hentes på www.GEUS.
dk.
 

▼
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5Hardware og  
metodebeskrivelser

Prøvens vej fra bor til bord
På dette ATV-møde blev der behand-
let emner som: Kvalitetsmål og 
strategi for prøvetagning. Valg af 
boremetode og praktiske erfaringer 
med sedimentprøvetagning under 
borearbejde. Praktisk vandprøvetag-
ning samt faldgruber ved anvendelse 
af digitale data og visualisering af 
data. 

Kompendium fra ATV Jord og 
Grundvands møde om ”Prøvens vej fra 
bor til bord”, 6. oktober 2004. ISBN 
87-90070-99-2.

Undersøgelse af forseglingsmate-
rialer til grundvandsboringer
Artiklen bringer resultaterne og kon-
klusionerne fra et eksamensprojekt 
om forsegling af grundvandsborin-
ger. Hovedformålet med projektet 
var at udføre en uvildig undersøgelse 
af de mest anvendte forseglingsma-
terialer i Danmark. Fem forseglings-
materialer blev undersøgt i labora-
toriet. Til forsegling i umættet zone 
anbefales det at anvende Mikolit B 
eller CEBO GEL QSE. I den mættede 
zone er Mikolit B, Hydron og CEBO 
GEL QSE egnede.

Jane Jensen-Sønderup og Pia Dam-
gaard Thesbjerg. dansk VAND nr. 8, 
72. årgang, oktober 2004, side 424-427. 
ISSN 1602-3609. 

3Risikovurdering

Arsen i drikkevand
Epidemiologiske undersøgelser har 
vist, at arsen selv i små mængder 
kan forårsage alvorlige sygdomme. 
Grænseværdien i drikkevand er 
derfor sænket til en femtedel af den 
tidligere værdi. Det giver en del pro-
blemer for grundvandet som drikke-
vandsressource.

Søren M. Kristiansen, Per Nørnberg 
og Loren Ramsay.   Videnskab nr. 4, 
2004. ISSN 1602-3544. Se uddrag på 
www.aktuelnat.au.dk.

Afværgeteknik 
og monitering
Arsenfjernelse med rødt mudder
Et nyt ph.d.-studie har vist, at sor-
benter udviklet på basis af rødt 
mudder er effektive og lovende kan-
didater til at fjerne arsen i vand. Der 
kræves en videreudvikling med fuld 
skalaafprøvning, før det kan anven-
des i praksis.

Hülya Genc-Fuhrman, Muljø & Res-
sourcer, DTU. Dansk Kemi nr. 10, 85. 
årgang, oktober 2004, side 42-43. ISSN 
0011-6335.

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

Depotrådet, referat  Møde den 16. december 2003 

Depotrådet, redegørelse 2002   Publiceret december 2003

Fagdatacenter for Jordforurening, referat Møde den 5. december 2002

Miljøpuljerådet, referat  Møde den 28. oktober 2003

Miljøstyrelsens årsrapport  Udgivet april 2004

OM, årsberetning, 2003*  Udgivet februar 2004

Teknologiprogrammet, program 2004 Januar 2004

Nye referater m.m. siden sidste nummer af AVJinfo

Materialet kan hentes på www.mst.dk

* hentes fra www.oil-forum.dk  - se under  publikationer
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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. 

Dato Titel mv. Arrangør Hvor Supplerende oplysninger

24.-28. okto-
ber 2004 

Oxidation and Reduction Technologies for In-
Situ Treatment of Soil and Groundwater 

ENVIRON International 
Corporation 

Town and Country Resort & Conven-
tion Center, San Diego, Californien, 
USA 

www.redoxtech.com  

1. november 
2004 

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse IDAmiljø Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-
33, København, 15.00-18.00. 

www.ida.dk  

3. november 
2004 

Fremtidens miljøforvaltning ATV Jord og Grundvand Radisson SAS H.C. Andersens Hotel, 
Odense 

www.atv-jord-grundvand.dk  

4.-5. novem-
ber 2004 

Second European Conference on MTBE DTU, TU og IIQAB Barcelona, Spanien E-mail: mpeqam@cid.csic.es  

11. november 
2004 

Tålegrænser for natur og vandmiljø i Danmark IDAmiljø Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-
33, København, kl. 15.00-21.00. 

www.ida.dk  

17. november 
2004 

Forurener punktkilder overfladevand? ATV Jord og Grundvand Schæffergården, Jærgersborg Allé 
166, Gentofte 

www.atv-jord-grundvand.dk  

17. november 
2004 

Danmark i front med IT til vand IDAmiljø Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-
33, København, 15.00-21.00. 

www.ida.dk  

10.-13. januar 
2005 

ONSITE - 2005 - Thirteenth international con-
ference on-site analysis ... the la comes to the 
field 

OnSite Committee, Info-
Science Services 

Arlington, Virginia (Washington D.C., 
USA 

www.ifpac.com/onsite  

24.-27. januar 
2005 

Third International Conference on Remediation 
of Contaminated Sediments 

Battelle New Orleans, Louisiana, USA www.battelle.org/sedimentscon  

3.-7. oktober 
2005 

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