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Sæt strøm til jorden, der varmes op og for
damper forureningen. En ny metode til 
op rensning af de farlige og besværlige chlo
rerede opløsningsmidler er for første gang 
blevet testet i Danmark. Hidtil har chlorerede 
opløsningsmidler været svære at rense op, 
især i moræneler, hvor insitu oprensninger 
af forurening med biologiske eller kemiske 
metoder er næsten umulige – i hvert fald 
inden for en kort tidshorisont  på grund af 
lerets lave permeabilitet og sprækker. Det 
vanskeliggør tilsætning af de reaktive stoffer 
og kontakten til den forurenede lermatrice. 
Hurtige og effektive metoder til oprensning af 
forureninger i moræneler omfatter derfor kun 
opgravning af forureningskilden eller insitu 
oprensning med termiske metoder som Elec
tric Resistance Heating. Sidstnævnte var indtil 
2010 kun anvendt i udlandet. I 2010 beslut
tede Region Hovedstaden at få metoden 
testet på et forurenet areal i Albertslund. Det 
blev en succes.

Effektiv metode
På Holsbjergvej i Albertslund viste undersø
gelser et hotspotområde med tetrachlor
ethylen på ca. 50 m2 med sandsynlig fri fase 
forurening. Grundvandsressourcen var 
tru et og det var derfor vigtigt at få fjernet 
forureningen. Den var afgrænset til ca. 5 m 
under terræn og det blev vurderet, at forure

ningsmængden udgjorde over 100 kg. Kilden 
til forureningen er ukendt. 

Afværgeprojektet har omfattet en termisk 
oprensning med Electric Resistance Heating. 

Elektrisk opvarmning udføres ved at indu
cere en strøm i jorden, hvorved der afsættes 
energi i jorden afhængig af jordens elek triske 
ledningsevne. I ler eller meget lerrige jordty
per er der en god elektrisk led nings evne, 
mens jordlag som tørt sand og grus næsten 
kan betragtes som isolatorer. Jorden opvar
mes til over 80oC og forureninger med bl.a. 
chlorerede opløsningsmidler fordamper og 
opsamles med vakuumekstraktion. 

Den elektriske opvarmning var målrettet 
hotspot, hvor størstedelen af forureningen 
med tetrachlorethylen (PCE) og trichlor ethy

len (TCE) blev lokaliseret. Med den gennem
førte oprensning har det været muligt at 
fjer ne over 99 % af forureningen og reduceret 
PCEforureningen fra over 130 kg til under 1 
kg. Den efterladte forurening er langt overve
jende beliggende udenfor oprensningsområ
det.

Det projekterede opvarmningsområde var 
ca. 100 m2, svarende til hotspot området og 
området med kraftig forurening, jf. figur 1. 

Etablering af ERH
Der blev etableret et netværk af 13 elektroder 
med en indbyrdes afstand på 3 m i oprens
ningsområdet. Desuden blev der etableret 3 
termoboringer til monitering af varmeudbre
delsen. I termoboringerne blev der sat tempe
ratursensorer i dybderne 1,0; 2,0; 3,5 og 4,5 
m u.t. Placering af elektroder (E1E13) og 
termoboringer (T1T3) er vist på figur 1.

Oprensningsområdet var befæstet med SF
sten og asfalt. Over befæstelsen blev der ud
lagt 10 cm varmeisoleringsplader for at mind
ske varmetabet og herover en plastikdug.

Den fordampede forurening blev samlet i 
vakuumstrenge og ført til en luft/vandud
skiller. Luften blev ført forbi varmeveksler og 
renset i aktiv kulfilter. Vandet blev ligeledes 
renset i 2 aktiv kulfiltre i serie.

Igennem oprensningsområdet løber 1 
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Figur 1. Placering af elektroder og termoboringer.
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fjernvarmeledning og 2 kloakker. Fjernvar
meledningen blev omlagt, mens kloakkerne, 
der var af plastik, blev kølet med vand. 

Gode resultater
Afværgeanlæggets etablering og driftsperiode 
forløb over i alt 17 uger. Herefter kørte vaku
umanlægget fortsat ca. 2 uger for opsamling 
og kontrol af resterende afdampning af foru
rening.

I alt blev der målt et elforbrug på ca. 
245.000 kWh, hvor langt størstedelen blev 
brugt til opvarmningen, mens den resterende 
blev brugt til pumper, overvågningsudstyr 
m.m. Der var projekteret med et elforbrug på 
250.000 kWh.  

Før oprensningen blev igangsat, blev der 
udtaget 12 prøver i oprensningsområdet. I 
slutningen af oprensningsforløbet, 106 dage 
efter opstart, blev der udført nye boringer i 
samme områder samt ved T2, da det ikke var 
muligt at udtage vandprøver til kontrol fra 
denne termoboring ved afslutningen af op
rensningen. Resultaterne af jordanalyserne 
fremgår af figur 2. 

Under oprensningsforløbet blev der udta
get vandprøver fra de 3 termoboringer. Re
sultater af denne monitering fremgår figur 3.

Det ses, at oprensningen har reduceret 
forureningsniveauet med PCE i hotspot fra 
over 10.000 µg/l ned til mellem 3,8 µg/l og 58 
µg/l. De højeste koncentrationer efter opren
sningen ses i T3, som blev udført tæt på 
GEO21 og GEO33, hvor der var tydelige in
dikationer på frifase forurening. 

Opsamlet forurening
Der blev løbende under oprensningen udta
get luftprøver og vandprøver for dels at vur
dere de oprensede forureningsmængder og 
dels for at vurdere oprensningens stade. Den 
opsamlede forurening er helt overvejende 
foregået i luftfasen, hvor der blev fjernet ca. 
130 kg PCE og ca. 6,6 kg TCE, jf. figur 4. Til 
sammenligning blev der fjernet under 1 kg 
PCE via vandfasen samt en ukendt mindre del 
blev også nedbrudt ved hydrolyse.

Temperaturen i oprensningsområdet blev 
løbende moniteret i de 3 termoboringer T1

T3. Temperaturen blev moniteret i dybder fra 
14,5 m u.t. Der sås en hurtig stigning i tem
peraturudviklingen de første 23 uger, hvor 
temperaturen steg til mellem 40 0C og 70 0C i 
de tre boringer. Efter 9 uger er den gennem
snitlige temperatur oppe på 87 0C, hvorefter 
oprensningens blev målrettet området om
kring hotspot. Dette blev gjort ved at udtørre 
jordlagene for at forbedre vakuumventilatio
nen. Dette betyder samtidig at jordens varme
ledningsevne reduceres betydeligt og der 
trækkes mere energi ud af oprensningsområ
det pga. den øgede vakuumventilering. 

Forureningsmassen efter oprensning er 
vur deret til ca. 0,2 kg i det oprensede område 
og ca. 1 kg udenfor det oprensede område. 
Inden for afværgeområdet svarer det til en 
oprensning for PCE på 99,8 %. 

ERH er med succes afprøvet i Danmark 
med høje oprensningsgrader inden for en rel
ativ kort tidshorisont på under 20 ugers drift 
samt mobilisering og demobilisering på yder
ligere 23 uger. Metoden har vist sig meget ef
fektiv til oprensning af forurening med chlo
rerede opløsningsmidler i moræneler. ERH er 
velafprøvet i USA, Holland og Belgien. Og nu 
også i Danmark  
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Figur 2. Analyseresultaterne før og efter oprensning

Figur 3. Forureningsudvikling i termoboringer.
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Figur 4. Fjernet forurening i luftfasen

Figur 5. Temperaturudvikling i dybden 2-4,5 m u.t. (oC)


