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Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

● Ejendomsstyrelsen varetager driften af 
Forsvarsministeriets bygninger og arealer.

● Jordforureningssektionen varetager miljømæssige forhold 
vedr. f.eks.

● Kortlægning på vidensniveau 1

● Frivillige undersøgelser iht. strategi 

● Oprensning af nye spild

10. juni 2022 2



Regulering af PFAS forbindelser herunder PFOS

2006: Forbud mod anvendelse og markedsføring af PFOS i brandslukningsskum. Undtagelse: skum, 
der var markedsført før 27. december 2006 måtte anvendes indtil 27. juni 2011 (restlagre).

2011: Totalforbud mod anvendelse af brandskum med PFOS.

2015: EU-miljøkvalitetskrav til PFOS i overfladevande. Frist for implementering i 2018.

2015: Miljøstyrelsen fastsætter administrativt grænseværdier for 12 PFAS-forbindelser.

2018: EU-grænseværdier for PFOS i overfladevand implementeres i dansk ret Bek. nr. 1625 af 
19.12.2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand.

2019: EU-forbud mod PFOA. Restlagre af brandskum med PFOA må anvendes frem til 4. juli 2025.

2020: DK forbud mod tilsætning af fluorerede stoffer til fødevarekontaktmaterialer af papir og pap.

2021: Miljøstyrelsen skærper de administrativt fastsatte grænseværdier for PFAS sum 4 (PFOA, PFNA, 
PFOS og PFHxS) og  sum 22.

2022: De skærpede kvalitetskrav til drikkevand indføres i drikkevandsbekendtgørelsen.
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Karup å 
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● Grundvandsmonitering af en 
kulbrinteforurening.

● Grundvandsstand.

● Prøvetagning ved samme gvs.

● PFAS kontra olie

● Detektionsgrænse kontra kvalitetskrav

● Kontaminering fra prøvetagningen

● Vandløbets opførsel
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Det vi er vant til! Og så er der overfladevand



Detektionsgrænse kontra 
Kvalitetskrav 
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BEK nr. 1625 af 19/12/2017 
Fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, 
kystvande og grundvand.

● Grænseværdi for PFOS i indlandsvande:

0,65 ng/l PFOS + derivater generelt 
kvalitetskrav - årsgennemsnit

36000 ng/l PFOS + derivater højeste 
tilladte koncentration

Usikkerhed på analyseresultatet højere ved 
detektionsgrænsen



Kontaminering fra prøvetagningen

Undgå PFAS-kontaminering af vandprøven:

● Afsmitning fra regntøj/imprægneret tøj mv.

● Teflon-tape/pakninger mv.

● OSB! Ved nyt prøvetagningsudstyr
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Vandløbets opførsel

● Variation tid – sted – rum

● Regn – eller tørkeperiode

● Vandløbsvedligeholdelse – skåret grøde

● Strømningshastighed på tværs i vandløbet

● Indstrømning af grundvand sider – bund

● Tilførsel af overfladevand fra grøfter og 
dræn

● Vandløbsopland

● Vandføring
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Lokalisering af hvor PFAS fanen møder Karup å

● Geoprobe

● Boringer

● Pizometre

● Mæanderbuer
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Rumlig varians

● Hvordan er strømningen på tværs i 
vandløbet.

● Sker indstrømningen kun fra nærmeste 
bred eller også fra bunden eller fra 
modsatte bred?

● Strømningsforhold i åen
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Fuld opblanding Ved fanen

ST 32.445

Nedstrøms 850 m

ST 33.106

Nedstrøms 900 m

ST 33.166

Nedstrøms 1000 m

ST 33.250 
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2019

2020

Måling på tværs af Karup Å

Koncentrationer ng/l PFOS



Grab sampling – kontinuert måling – tidslig varians

● Grab sample foretaget på samme 
sted som Sorbicell er opsat.

● Taget i forbindelse med 
udskiftning af Sorbicell. 

● ST. 33.166 nogenlunde fuld 
opblanding.

● Detektionsgrænse for Sorbicell
0,8 ng/l
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Nogle resultater fra Miljøprojekt nr. 2168 April 2021
Anvendelsen af Sorbicell i vandløb. Sammenlignet med grab sample

● Grab samples – spredning skyldes en 
kombination af prøvetagnings- og 
analyseusikkerheder og tidsvariationen.

● For grab samples er der beregnet en kombineret 
prøvetagnings- og analyseusikkerhed til imellem 
0,5 – 13% (gennemsnit 5 %)

● For Sorbicell er den beregnet til imellem 5 – 20% 
(gennemsnit 8,5%)

● Dag-til-dag variationen mellem grab samples 
indsamlet inden for en måned var fra 15% - 64% 
(gennemsnit på 30%).
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Nogle resultater fra Miljøprojekt nr. 2168 April 2021
Anvendelsen af Sorbicell i vandløb. Sammenlignet med grab sample

● Sorbicellernes lavere indhold af 6:2 FTS 
kan hænge sammen med, at 6:2 FTS er 
en precursor.
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Tidslig varians fortsat

● Koncentration afhængig af vandføring

● Forureningen tilføres af grundvandet

● Målerunde 2-4 (august-oktober) lav 
vandstand og vandføring. 

● Målerunde 1 (juli) og 5 (november) 
høj vandstand og vandføring.

● Forventning: lav vandstand og 
vandføring => større 
grundvandsindstrømning => høje 
koncentrationer.

● Men vi ser det modsatte.
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Eksempel på variationen i målte koncentrationer henover året. (2018)
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ST Å PFOS ng/l PFAS ng/l
Juni <0,65 <10
Juli <0,65 <10
Aug 2,5 17,2
Sep <0,65 1
Okt <0,65 1
Nov <0,65 3,7

ST F PFOS ng/l PFAS ng/l
Juni <0,65 <10
Juli 1,8 1,8
Aug <0,65 23
Sep <0,65 4,3
Okt <0,65 1
Nov <0,65 1



Eksempel på variationen i målte koncentrationer og forbindelser henover året i 
Karup å (2021).
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PFAS forbindelser i ng/l 
ved nedstrøms 
målepunkt ved fuld 
opblanding.

Øverst: grab samples
Nederst: SorbiCell

I 2021 ikke målt PFAS 
forbindelser i 
målepunktet ved 
grundvandsfanen 
indtrængning i åen. 



Kan vi sige noget om udviklingen?

● Nej ikke rigtigt endnu. 

● Forsøg på at eliminere nogle af 
varianserne – måle ved fuld opblanding.

● Få styr på tilløb fra grøfter mm.

● Hvad er den betydende faktor.

● Mindske usikkerhederne – forbedrede 
analysemetoder. 

● For PFAS – usikkerhed omkring 
precursor. Omdannelse i systemet.
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