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NorthPestClean
- Et demonstrationsprojekt

Morten Bondgaard, Region Midtjylland
LIFE+ information Session 2011, Slagelse d. 25. marts 2011
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Forureningen sker

1. afværge: afgravning + asfaltkappe

2. afværge: afgravning

3. afværge: indkapsling

Indledende forsøg med in situ basisk hydrolyse

Demonstrationsprojekt

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

????

LIFE+
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Ethyl-parathion 170 tons

Methyl-parathion 55 tons

Malathion 18 tons

Ethyl-sulfotep 7 tons

Ethyl-parathion 170 tons

Methyl-parathion 55 tons

Malathion 18 tons

Ethyl-sulfotep 7 tons
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In situ
Basisk hydrolyse

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
pilotforsøg

Vandretention
Robusthed af 
materialer Geologi, hydrogeologi
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Pilotforsøg 2007-2008:

Positive resultater men ingen afklaring

Ny strategi - forår 2009, fokus på:

”basisk hydrolyse”
metodens effektivitet
”stop-kriterier”
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”Basisk hydrolyse” – hvorfor en god ide?

Mulig ”cost-effective” metode

Gavner mennesker og miljø

Sikkert arbejdsmiljø

Bæredygtig metode

Teknologien kan anvendes i andre EU medlemsstater

Billigere implementering af ”Jordrammedirektivet”

Demonstrationsforsøg
EU finansiering
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Screening af EU fonde:

Regional Udvikling - Internationale relationer

Eurocenter (Forsknings- og Innovationsstyrelsen):

FP7- rammeprogram 

Central Denmark – EU Office:

LIFE+ 2009 
Interreg IVB Nordsøen
FP7 - rammeprogram
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Projekttype: ”Demonstration”

….puts into practice, tests, evaluates and disseminates 
actions/methodologies that are to some degree new or 
unfamiliar in the project's specific context….

…should be more widely applied elsewhere similar 
circumstances. The project must therefore be designed right 
from the start to demonstrate whether the techniques and 
methods used work or not in the project's context

.

”LIFE+ Environment Policy & Governance”
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Relevant politik:   ”Thematic strategy on the protection of soil”

….protecting and ensuring the sustainable use of soil by 
preserving soil functions, preventing threats to soil, mitigating 
their effects and restoring degraded soils.

…ensuring the protection and restoration of soil biodiversity.

“Jordrammedirektivet”

”LIFE+ Environment Policy & Governance”
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Definition af ”objectives”:

Formål = kort, præcist og enkelt

Forventede resultater = kvantificer
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Fem ”objectives”:

1. ”Basisk hydrolyse” – demonstrere i stor-skala feltforsøg at metoden 
er effektiv

2. Udarbejde politisk beslutningsgrundlag for fuldskala oprensning

3. Demonstrere effekten af ”enhancement” metoder

4. Formidle teknologien og resultaterne

5. Fastsætte risikovurderings baseret ”stop-kriterier” for oprensning
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Forventede resultater

70-90% fjernelse af pesticider i jorden

”Enhancement” metoder vil give hurtig og forøget massefjernelse af 
pesticider

Beslutningsgrundlaget vil vise at fuldskala oprensning vil koste 6-9 
million EURO (<50% billigere end alternative metoder)

Resultater formidles via videnskabelige artikler, konferencer, på
interessent- og borgermøder og via radio og TV

”Stop-kriterier” ud fra risikovurdering– modellen formidles



25-03-2011 www.NorthPestClean.dk 16

Projekt organisation

Action 1: Projektorganisationen/-ledelsen

Action 2: Etablering af testceller 

Action 3: Implementering af demonstrationsforsøg

Action 4: Monitorering

Action 5: Miljømæssig risikovurdering og ”stop kriterier”

Action 6: Decision basis / management support activities

Action 7: Formidling

Action 8: After-LIFE Communication plan

Actions: Organisations struktur:
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www.regionmidtj

ylland.dk

Formularerne

        LIFE +         

                         Nature and Biodiversity

                         Environmental Policy and Governance

                         Information and Communication

FINANCIAL APPLICATION FORMS

Proposal acronym: NorthPestClean
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Ansøgning – Lessons Learned – 1

For meget historik og detaljer

Vi havde en tendens til at gå alt for meget i detaljer og skrive for meget om, hvad vi 
ville gøre og hvordan; men mindre om, hvad der vil komme ud ad det og hvorfor!

mere konkret både generelt miljømæssig og også international perspektivering 

projektet manglese målrettethed i beskrivelsen, hvis det skulle sælge som 
demonstrationsprojekt 

beskrivelsen blev for meget ”scientific” og for lidt målrettet mod en praktisk løsning, 
der er effektiv og billig
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Ansøgning – Lessons Learned – 2.

Projektet må ikke signalere beskæftigelsesterapi for medarbejdere med 
videnskabelige ambitioner. LIFE skal overbevises om, at vi har ”forsket os frem” en 
rigtig god løsning til at realisere en stærkt ønsket oprensning og som mange 
andre vil kunne få gavn af

LIFE+ har til formål at løse problemer ikke at udvikle metoder og drive videnskab. 
Det har man FP7 til. 

Der skal ikke opstilles videnskabelige forsøg; men med de færrest mulige 
omkostninger arbejde sig hen mod en teknisk og økonomisk duelig løsning på
problemetstillingen

Projektet skal gøres systematisk og velbeskrevet, så andre kan få glæde af 
erfaringerne i projektet.

Et demonstrationsprojekt kræver ”stakeholders”. Altså nogen, der kan få gavn af 
projektets resultater og går hen og gør ligeså.   
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Fra idé til LIFE+ projekt

Juni 2009: Beslutning om at søge LIFE+ 2009

September 2009: Ansøgning til Miljøstyrelsen

Oktober 2009: Ansøgning til EU kommissionen

November 2009: EU bekræfter modtagelse

Marts 2010: Kritiske spørgsmål fra EU (2 ugers svarfrist)

April 2010: Revidering af projektbeskrivelsen (2 ugers frist)

Maj 2010: Indstilling til co-finansiering

August 2010: Kontrakt med EU kommissionen

September 2010: PROJEKT START
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Review processen - 19 kritiske spørgsmål fra EU

17 Tekniske spørgsmål og 2 finansielle spørgsmål

Definer nye ”indicators of progress” (forsøg + formidling)

Uddyb hvordan der opskaleres fra pilotforsøg til fuldskala oprensning

Uddyb hvor meget forurening vi forventer at fjerne baseret på indledende 
undersøgelser

Uddyb hvordan effekt dokumentateres

Uddyb hvordan risikovurderingen udføres (flux + økotox)
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Endelige godkendelse af projektet 1. september 2010

En stor tak til Hanne Eriksen for god vejledning i ansøgningsfasen!



25-03-2011 www.NorthPestClean.dk 23

Tak for opmærksomheden

Besøg projektets hjemmeside

www.northpestclean.dk

http://www.northpestclean.dk/
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