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NorthPestClean 
- et demonstrationsprojekt
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5. In situ basisk hydrolyse – indledende forsøg

6. NorthPestClean – demonstrationsprojekt

7. En bæredygtig løsning?
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Mission

Sikre rent drikkevand

Sikre menneskers sundhed

Jordforureningsloven:

”…Regionen skal forhindre skadelig virkninger fra jord-
og grundvandsforureninger”
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Den systematiske kortlægning

Kortlægning på Vidensniveau 1 
(muligt forurenet) 

– 14.000 lokaliteter

Historiske oplysninger om bestemte brancher
(fx autoværksteder, renserier, metalstøberier etc)

(I alt 25.000 lokaliteter)

Kortlægningen er færdig i 2011

Ingen kortlægning
”Bagatelsager”, der ikke kortlægges

- 11.000 lokaliteter
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Sagsgang fra kortlægning til oprydning

Kortlægning
Vidensniveau 1

(14.000)

Fortsat V1 (ingen risiko)
(5.000)

Undersøgelser
(9.000)

Frikendte (ingen forurening)
(4.500)

Kortlægning
Vidensniveau 2

- Risiko (1.000)

Afværge
(1000)

Frikendte (ryddet op)
(500)

Fortsat V2 (overvågning og drift)
(500)

Kortlægning
Vidensniveau 2

- Ingen Risiko (3.500)
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Høfde 42 ??

• Ingen grundvandsinteresser
• Ingen boliganvendelse

• Men risiko for miljøet

Høfde 42

Cheminova

Politisk aftale
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Høfde 42 - tidsperspektivet

1950 -

1960 -

1970 -

1980 -

1990 -

2000 -

2010 -

2020 -

2030 -

Forureningen sker

1. afværge: afgravning + asfaltkappe

2. afværge: afgravning

3. afværge: indkapsling

Forsøg med in situ basisk hydrolyse + biologiske nedbrydning

NorthPestClean

4. Afværge: in situ basisk hydrolyse????

????
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Høfde 42 – kemikalie depot

Ethyl-parathion 170 tons

Methyl-parathion 55 tons

Malathion 18 tons

Ethyl-sulfotep 7 tons

Masse estimat:

Egenskaber:
Lav vandopløselighed
Adsorbere til jorden
Høj akut toksicitet

Forureningens placering:

6-10 meter under terræn
Under grundvandsspejlet
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Høfde 42 - spunsvæg
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Tværsnit af Høfde 42 i dag
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Hvorfor - teknologi screening?

Forureningen er svært tilgængelig (immobil)

Stort areal med ”vanskelig” forurening 
=> ingen standard løsninger.

Kendte løsninger er lovende, men effektivitet og 
omkostninger er usikre.

Måske findes der innovative løsninger.

Behov for systematisk og progressiv søgning 
efter den rette ”bæredygtige” metode.
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2006: teknologi screening

Spunsen etableres = foreningen stoppes i min. 15 år!!

6 forskellige afværgemetoder undersøges (TUP-
projekter sammen med Miljøstyrelsen)

1. Afgravning Cowi
2. Kemisk Oxidation Cowi
3. Termisk behandling Niras
4. Nul valent jern DTU
5. Basisk hydrolyse DGE/Watertech
6. Biologisk nedbrydning DHI
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Princip:

Basisk hydrolyse

+ andre forbindelser
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Koncept:
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Basisk hydrolyse +
biologisk nedbrydning

Laboratorieforsøg
Basisk hydrolyse

Feltforsøg
Basisk hydrolyse

Påvirkning af geokemi

Bufferkapacitet

Batchforsøg
Biologisk nedbrydning

Identifikation af mikro.org. 
(Ph.D-studie)

Søjleforsøg
Biologisk nedbrydning

2007-2009

Ventileringsforsøg
Airsparging, vakuum test

Grundvandsmodel
(PhD-studie, Post.Doc)

Redoxforhold

Biologisk rensning
Demonstration

Vandretention
Robusthed af 
materialer Geologi, hydrogeologi
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Status

Pilotforsøg 2007-2009:

Positive resultater, men ingen afklaring

Ny strategi - forår 2009:

Fokus på ”basisk hydrolyse”
Fokus på effektiviteten af metoden
Fokus på ”stop-kriterier” for oprensning

EU finansiering
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NorthPestClean
- et demonstrationsprojekt (LIFE+)

        LIFE +         

                         Nature and Biodiversity

                         Environmental Policy and Governance

                         Information and Communication

FINANCIAL APPLICATION FORMS

Proposal acronym: NorthPestClean
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NorthPestClean
- et demonstrationsprojekt (LIFE+)

Projekttype: 

Demonstrationsprojekt under EU programmet           
”LIFE + Environment Policy & Governance”

Projektperiode: 

1. September 2010 til 31. december 2013

Finansiering:

EU kommissionens LIFE+09 program (50%)
Region Midtjylland (~ 25%)
Miljøstyrelsen (~ 25%)
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NorthPestClean
- et demonstrationsprojekt (LIFE+)

Tre hovedformål:

1. In-situ basisk hydrolyse – dokumentation af effektivitet

2. Afprøve ”enhancement” metoder til at fremme kontakt mellem 
forurening og reaktant

3. Risikovurderings baseret ”stop-kriterier” for oprensning

Vigtigste ”output”:

Politisk beslutningsgrundlag for fuldskala-oprensning

Formidling af resultaterne
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NorthPestClean
- et demonstrationsprojekt

Testområdet / testcellerne:

Grædebrønd

Fencing

Test pipes

Test cells

Test pipes

Teknikbrønden

3 spunsceller 

3 (4) rør ø2 m

1 container til 
lab./lager

Indhegnes
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NorthPestClean
- et demonstrationsprojekt

Demonstrationsforsøg - princip:

Re-infiltration

Tre cyklusser
Dokumentation af effektivitet
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samfund

økonomimiljø

Bæredygtig
løsning

Løsningen skal være:
• miljømæssig acceptable
• social/samfundsmæssigt acceptable
• økonomisk mulige

Oprensningen ved Høfde 42 
- en bæredygtige løsning
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Tak for opmærksomheden!

Besøg vores hjemmeside:

www.northpestclean.dk

http://www.northpestclean.dk/
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Film (8 minutter)
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